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UVODNIK

HTZ Velenje 
ima novi svet delavcev
V družbi HTZ Velenje so bile v me-
secu februarju 2022 izvedene tajne in 
neposredne volitve za člane Sveta de-
lavcev. Prvič so volitve potekale v dveh 
delih – predčasne volitve so bile izve-
dene v četrtek, 17. februarja, ter redne 
volitve, ki so potekale v torek, 22. 2. 
2022. Aktivno volilno pravico je imelo 
758 zaposlenih.
Pri volitvah v svet delavcev je zelo 
pomembno, da se jih udeleži več kot 
polovica zaposlenih  z aktivno volilno 
pravico (42. člen ZSDU), saj so v pri-
meru, če se je volitev udeležila polovi-
ca ali manj kot polovica delavcev, le-te 
neveljavne in je mogoče nove volitve 
izvesti šele po šestih mesecih.
Izkazalo se je, da je bila odločitev za 
predčasne volitve pravilna, saj je na 
njih glasovalo kar 208 oz. 27,44 od-
stotkov zaposlenih. Na rednih voli-
tvah je glasovalo 312 oz. 41,16 odstot-
kov zaposlenih. Na volitvah je skupaj 
glasovalo 520 zaposlenih, kar je 68,6 
odstotkov zaposlenih, vpisanih v vo-
lilni imenik. Volitve so potekale brez 
posebnosti. 
Konstitutivna seja novega sveta delav-
cev je bila 9. marca 2022. Na tej seji 
je predsednik Volilne komisije Andrej 
Vodušek predstavil rezultate volitev, 
izvedena je bila potrditev mandatov 
novoizvoljenih članov Sveta delav-
cev HTZ ter izvolitev oz. potrditev 
predsednika in podpredsednika. Za 
predsednico je bila potrjena Darinka 
Kelher, za podpredsednico pa Nata-
ša Žolgar Šmon. Nova sestava Sveta 
delavcev je s svojim delom začela 19. 
marca, ko je prejšnjemu sestavu pote-
kel mandat. 
Svet delavcev je pomemben organ 
vsake družbe, saj lahko preko njega 
zaposleni uresničujejo svoje pravice 
v zvezi s sodelovanjem delavcev pri 
upravljanju. Svet delavcev in delavci 
imajo pravico do individualnega in 
kolektivnega sodelovanja pri upravlja-

nju, zlasti če gre za soodločanje oziro-
ma vplivanje na vsebino in organiza-
cijo dela ter na določitev in izvajanje 
aktivnosti, namenjenih izboljševanju 
delovnih razmer oziroma humani-
zaciji delovnega okolja in doseganju 
uspešnega poslovanja družbe (ZSDU). 
Zaposleni družbe HTZ so članom sve-
ta delavcev z njihovo izvolitvijo izka-
zali svoje zaupanje, da bodo zastopali 
njihove interese, ki spadajo v pristoj-
nost sveta delavcev. Člani sveta de-
lavcev si bomo prizadevali, da bomo 
svoje delo v tem organu soupravljanja 
opravljali po svojih najboljših močeh, 
proaktivno in v dobro vseh zaposlenih 
in družbe HTZ. 
Moramo pa se zavedati, da so za uspe-
šno delovanje družbe potrebni dobra 
komunikacija in organizacijska klima 
v družbi, sodelovanje in medsebojno 
spoštovanje vseh deležnikov družbe, 
tako zaposlenih kot njihovih pred-
stavnikov v svetu delavcev, sindikatu 
kot tudi poslovodstva družbe.

Bliža se 1. maj, praznik dela, medna-
rodni praznik delavstva, ki ga vsako 
leto praznujejo v večini držav sveta. 
Praznik je kot spomin na delavske 
demonstracije v Chicagu, kjer so de-
lavska gibanja zahtevala več delavskih 
pravic, med njimi predvsem uzako-
njen 8-urni delavnik.
Zadnji dve leti nam je praznovanje 
tega našega delavskega praznika v ve-
liki meri krojila pandemija covida-19. 
Želimo si, da bi letos lahko praznovali 
praznik dela kot v preteklosti, s priž-
igom kresov na predvečer 1. maja in 
s tradicionalnimi prireditvami na dan 
praznika v družbi sodelavcev, družine 
in prijateljev.
Vsem vam, dragi sodelavke in sode-
lavci, upokojenke in upokojenci iskre-
no čestitamo za praznik dela in vam 
želimo, da ga preživite, kot si najbolj 
želite in v dobri družbi.

Srečno!
Darinka Kelher,

predsednica Sveta delavcev HTZ

Novi trinajstčlanski Svet delavcev HTZ Velenje sestavljajo: 1. vrsta (od leve proti 
desni) Damijan Golob, Nataša Žolgar Šmon, Darinka Kelher, Zlatko Mrak; 2. vrsta 
(od leve proti desni) Matej Kolenc, Suzana Vodošek, Janko Sluga; 3. vrsta (od leve 
proti desni) Aleš Pisanec, Niko Filipović; 4. vrsta (od leve proti desni) Gvido Ovnik, 
Mišo Stević in Tomaž Rožič. Na sliki manjka Kristijan Kukec. (foto: S. Mrkonjić)
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11. aprila 1875 je bil prevrtan glavni 
lignitni sloj, vse od takrat smo iz 
globin Šaleške doline pridobili že več 
kot 255 milijonov ton premoga. Od 
začetnih 3.500 ton v letu 1887 se je 
največji preboj v proizvodnji zgodil 
v 80. letih minulega stoletja, ko smo 
v jamo postopoma začeli uvajati me-
hanizirane odkope in drugo sodobno 
opremo, s katero smo presegli odkop 
5 milijonov ton premoga v enem 
letu. Pomembni mejniki v zgodovini 
Premogovnika so leto 1885, ko se 
je začelo podzemno pridobivanje 
premoga, leto 1914, ko so Lappovi 
nasledniki premogovnik prodali 
avstrijskemu cesarju, 14 let kasneje 
je bila zgrajena velenjska termoelek-
trarna. Leta 1946 je bil ustanovljen 
Rudnik lignita Velenje kot podjetje za 
proizvodnjo lignita, devet let kasneje 
pa je bilo prvič odkopano več kot mi-

lijon ton premoga. Leta 1956 je bila 
zgrajena prva faza šoštanjske termo-
elektrarne, leta 1987 pa se je začela 
načrtna ekološka sanacija okolja.
S sprejetjem nacionalne strategije 
izstopa iz premoga je določeno, da 
naj bi premog v Šaleški dolini odko-
pavali do leta 2033. Nove scenarije 
obratovanja Premogovnika Velenje 
smo začeli izdelovati na podlagi 
usmeritev strategij EU in energetske 
politike Slovenije. Osnovo za vse 
scenarije predstavlja nahajališče 
premoga v Šaleški dolini in izdelani 
elaborat o zalogah premoga Premo-
govnika Velenje, ki potrjuje, da so 
zaloge konec leta 2021 znašale še 
več kot 102 milijona ton in glede na 
predvideno dinamiko odkopavanja 
zadoščajo za normalno obratovanje 
še nekaj desetletij.

V teku so postopki in aktivnosti, 
povezani s pravičnim prehodom v 
brezogljično družbo, ki mora biti 
pravičen, ekonomsko vzdržen in 
uravnotežen. Predvsem pa mora, 
poleg zanesljive oskrbe Slovenije z 
električno energijo, Šaleški dolini 
prinesti rast, razvoj in nova delovna 
mesta.
Termoelektrarna Šoštanj se skupaj z 
lignitom iz velenjskega Premogov-
nika še posebej v trenutnih zaostre-
nih razmerah na evropskih trgih z 
električno energijo kaže kot ključen, 
zanesljiv in nepogrešljiv proizvodni 
vir električne energije, saj je v prvih 
mesecih letošnjega leta proizvedla 
skoraj 40 odstotkov celotne proizve-
dene električne energije v Sloveniji za 
to obdobje.

Metka Marić

foto: Slobodan Mrkonjić

147 let Premogovnika Velenje
Premogovnik Velenje, povezana družba Holdinga Slovenske elektrarne in edini še delujoči premo-
govnik v Sloveniji, 11. aprila obeležuje 147 let delovanja. Vsa leta je bil in še vedno ostaja pomem-
ben in nepogrešljiv steber slovenske energetike. S premogom bomo lažje dosegli zeleni prehod, 
saj bomo z njim tudi v prihodnje zagotavljali stabilnost in zanesljivost slovenskega energetskega 
sistema ter skrbeli, da bo Slovenija čim bolj samozadostna in neodvisna od uvoza.
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Vlada je sredi januarja letos 
sprejela strategijo za izstop iz 
premoga in v njej določila letnico 
2033. Kaj to za Premogovnik 
Velenje pomeni?

dr. janez rošer: S to odločitvijo je 
Vlada RS določila letnico, do katere 
bo Premogovnik Velenje odkopaval 
premog za potrebe premogovnih 
blokov TEŠ. Posledično se je ne samo 
Premogovnik Velenje, ampak celotna 
slovenska energetika, znašla pred izje-
mno zahtevno in odgovorno nalogo. 
Pomembno pa je, da sprejem strate-
gije pomeni tudi podlago za sprejem 
Zakona o postopnem zapiranju 
Premogovnika Velenje, v okviru kate-
rega bodo s strani države zagotovljeni 
dodatni viri in sredstva za postopna 
zapiralna dela Premogovnika Velenje, 

Prenos znanja in ohranitev ključnih 
znanj sta eni od najpomembnejših 
nalog v našem podjetju
Premogovnik Velenje, edini še delujoči premogovnik v Sloveniji, je letos naredil prvi korak k pre-
strukturiranju. Dve trojki, torej letnica (20)33, bosta zaznamovali večino prihodnjih poslovnih od-
ločitev, vplivali pa tudi na družbo, ki je s Premogovnikom Velenje najtesneje povezana: Termoelek-
trarno Šoštanj. Dr. Janez Rošer, generalni direktor, in Aleš Logar, direktor Premogovnika Velenje, 
pravita, da je sprejem letnice pomemben predvsem zato, ker lahko v premogovniku začnejo z vsemi 
postopki in aktivnostmi, povezanimi s pravičnim prehodom v brezogljično družbo. Vprašanju, kako 
bo ta vplival na zaposlene, se seveda ne da izogniti. Še več: to vprašanje je najpomembnejše. Prehod 
mora biti pravičen, ekonomsko vzdržen in uravnotežen. Predvsem pa mora, poleg zanesljive oskrbe 
Slovenije z električno energijo, Šaleški dolini prinesti rast, razvoj in nova delovna mesta.

od likvidacije jamskih objektov do 
saniranja degradiranih površin, in s 
katerim bo prišlo do kontroliranega 
postopnega zapiranja ter finančno 
vzdržnega poslovanja Premogovnika.
Sočasno s sprejemom nacionalne 
strategije opuščanja premoga in 
posledično s potrditvijo letnice smo 
v Premogovniku Velenje že začeli s 
predstavljanjem in usklajevanjem 
ključnih aktivnosti, ki jih mora nasla-
vljati in vsebovati zakon o postopnem 
zapiranju, ki bo podlaga za prido-
bitev finančnih sredstev za potrebe 
sprotnih in končnih zapiralnih del, 
ter z zagotavljanjem ustreznega 
kadra. Poleg omenjenega zakona bo 
pripravljen tudi zakon o prestruktu-
riranju SAŠA regije, ki bo omogočil 
črpanje sredstev za prestrukturiranje, 

investicije in nove projekte, s katerimi 
bomo lahko zagotovili nova delovna 
mesta.
Prav tako pričakujemo vzpostavitev 
Sklada za pravični prehod, ki je nov 
finančni instrument EU v okvi-
ru kohezijske politike za podporo 
regijam pri prehodu na podnebno 
nevtralnost. Glavni cilj sklada je 
ublažiti učinek prehoda s financira-
njem diverzifikacije in modernizacijo 
lokalnega gospodarstva ter ublažitvijo 
negativnih posledic za zaposlovanje.
Letnica, ki je oddaljena le dobro 
desetletje, danes vsekakor predstavlja 
dvom in negotovost. Verjamem pa, da 
bomo z znanjem, ki ga premoremo, 
s trdim in zahtevnim delom, ki nam 
ni tuje, v prihodnjih letih v tem našli 
izziv in energijo, da bomo še naprej 
zagotavljali premog za Termoelek-
trarno Šoštanj, obenem pa uspešno 
realizirali projekte prestrukturiranja, 
ki bodo tudi po prenehanju proizvo-
dnje premoga omogočali nadaljnji 
razvoj Šaleške doline.

Je letnica 2033 dokončna – boste 
lahko do takrat izpeljali vse 
ključne aktivnosti?

aleš logar: Za nas ni toliko bistvena 
letnica kot to, da bodo izpeljane vse 
potrebne aktivnosti za prenehanja 
odkopavanja premoga v Šaleški 
dolini. Določitev letnice ni bila v 
naših rokah, vendar pozdravljamo 
odločitev, da je bila sprejeta, saj lahko 
šele zdaj začnemo z vsemi postop-
ki in aktivnostmi, ki so potrebne 
za pravičen prehod v brezogljično dr. Janez Rošer, generalni direktor Premogovnika Velenje
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družbo. Dejansko je sprejeta drsna 
letnica, ki je odvisna od številnih 
mejnikov, katere bomo v prihodnjih 
letih spremljali. Strategija narekuje, 
da se bo letnica preverjala na tri leta 
in tako dopušča kasnejše popravke. 
Pomembno je, da se odpira možnost, 
da lahko gremo naprej z zakonom o 
prestrukturiranju premogovne regije 
in predvsem, da lahko gremo naprej 
z zakonom o postopnem zapiranju 
premogovnika. Premogovnika Ve-
lenje namreč z vsemi aktivnimi rovi 
– teh je več kot 50 km – ne moremo 
zapreti z danes na jutri, ampak bomo 
po zaključku obratovanja potrebovali 
še najmanj 15 let za zapiralna dela. 
Premogovnik Velenje namreč zdaj 
sam in zgolj z lastnimi sredstvi izvaja 
vsa sprotna zapiralna dela, od likvida-
cije posameznih jamskih objektov do 
sanacije okolja, ki je bilo podvrženo 
vplivu rudarjenja, urejanje brežin 
vodotokov ter jezer, urejane površin 
znotraj pridobivalnega prostora, 
stalno izvajanje monitoringa vplivov 

na okolje v okviru lastne proizvodnje, 
kar seveda vpliva na višino stroškov-
ne cene premoga.

Katere aktivnosti so zdaj, ko 
je strategija sprejeta, za vas 
bistvene?

dr. janez rošer: Za Premogov-
nik Velenje sta najpomembnejša 
dva ključna mejnika: obdobje pred 
letnico prenehanja odkopavanja in 
obdobje po njej. Do ciljne letnice bo 
proizvodnja v Premogovniku Velenje 
potekala skladno z načrti, za kar 
bomo potrebovali usposobljene in 
motivirane zaposlene, tako v proi-
zvodnem procesu kot v podpornih 
službah, seveda pa bomo tudi po 
prenehanju odkopavanja v družbah 
Skupine Premogovnik Velenje še vsaj 
petnajst let potrebovali ljudi, ki bodo 
skrbeli za izvedbo vseh zapiralnih 
del. Predlagana letnica 2033 torej, ne 
nazadnje, pomeni še vsaj dvajset let 
izvajanja rudarskih del na območju 
Šaleške doline.

Premogovnik Velenje je v tem času že 
pripravil tudi svojo strategijo razvoja 
Skupine PV za obdobje 2022–2027 v 
skladu s procesom prestrukturiranja 
matične družbe in povezanih družb v 
Skupini PV, ki jo usklajujemo z lastni-
kom HSE. V sklopu strategije smo 
med drugim prepoznali tudi razvojne 
projekte, ki bodo predstavljali priho-
dnost na energetski lokaciji Premo-
govnika Velenje.
Zlasti pomembne pa so za nas kadro-
vske aktivnosti, saj se v danih okoli-
ščinah srečujemo s spremembami, ki 
drastično vplivajo tako na trenutno 
zaposlene kot tudi na pridobivanje 
novega kadra v bodoče. Zavedamo 
se, da so gonilo podjetja zadovoljni 
in ustrezno usposobljeni zaposleni, 
ki pa imajo danes veliko vprašanj. 
Naša kadrovska strategija temelji in 
bo temeljila na zaposlovanju ustre-
znih kadrovskih profilov, na razvoju 
zaposlenih v skladu s potrebami 
delovnega procesa in vlaganju v zna-
nje naših zaposlenih. Prenos znanja 
in ohranitev ključnih znanj sta eni 
od najpomembnejših nalog v našem 
podjetju, ki se ponaša z velikim nabo-
rom specifičnih znanj. Ključne kadre 
bomo potrebovali tudi v prihodnosti, 
ko bodo pred nami izzivi prestruktu-
riranja podjetja in zapiranja premo-
govnika. Za ta dela bomo potrebovali 
mlade in motivirane sodelavce, ki 
bodo kos izzivom prihodnosti.

Kljub težnjam po čimprejšnjem 
prehodu v brezogljično družbo 
brez vas ne gre?

aleš logar: Premogovnik Velenje je 
kljub trendom po prehodu v nizko- 
oz. ogljično nevtralno družbo, ki se 
nakazujejo v svetu ter doma, še vedno 
pomemben in nepogrešljiv steber 
slovenske energetike, kar se še posebej 
potrjuje v času t. i. energetske krize. 
Skupaj s Termoelektrarno Šoštanj 
že desetletja zagotavlja nemoteno in 
zanesljivo oskrbo z domačo električno 
energijo tretjini Slovenije, v sušnih 
obdobjih tudi več. To se je izkazalo 
tudi v času epidemije, ko smo skupaj 
s Termoelektrarno Šoštanj zagotavljali 
nemoteno dobavo električne energije 
za potrebe Slovenije ves čas – kljub 
temu da je bilo tudi med našimi zapo-
slenimi kar precej okužb z virusom.
Potrebno se je zavedati, da bo s pre-
mogom lažje doseči zeleni prehod, 

Aleš Logar, direktor Premogovnika Velenje

»Za nas ni toliko bistvena letnica kot to, da bodo izpeljane vse potrebne 
aktivnosti za prenehanja odkopavanja premoga v Šaleški dolini. Dolo-
čitev letnice ni bila v naših rokah, vendar pozdravljamo odločitev, da je 
bila sprejeta, saj lahko šele zdaj začnemo z vsemi postopki in aktivnost-
mi, ki so potrebne za pravičen prehod v brezogljično družbo. Dejansko 
je sprejeta drsna letnica, ki je odvisna od številnih mejnikov, katere 
bomo v prihodnjih letih spremljali. Strategija narekuje, da se bo letnica 
preverjala na tri leta in tako dopušča kasnejše popravke. Pomembno je, 
da se odpira možnost, da lahko gremo naprej z zakonom o prestrukturi-
ranju premogovne regije in predvsem, da lahko gremo naprej z zako-
nom o postopnem zapiranju premogovnika.«
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saj bomo z njim še vedno zagotavljali 
stabilnost in zanesljivost slovenskega 
energetskega sistema ter skrbeli, da bo 
Slovenija minimalno odvisna od uvoza 
električne energije ter bo proizvedena 
energija vedno dostavljena. Nič več ni 
samoumevno, da bomo imeli energijo 
vedno na razpolago, zato je še toliko 
pomembnejše, da smo pri ravnanju z 
njo previdni in preudarni. Slovenija 
je s svojo strukturo proizvodnje še 
vedno med najbolj zelenimi državami 
v Evropi in nad povprečjem Evropske 
unije. Glede na to, da taksonomija 
na ravni EU med t. i. zeleno energijo 
uvršča tudi energijo iz NEK, pa je 
podoba Slovenije v tem kontekstu še 
bolj »zelena«, zato nam ni potrebno 
brezglavo hiteti.
Ni vprašanje, ali smo za zeleni pre-
hod ali ne, ali smo za premog in TEŠ 
ali proti. Zelena tranzicija je tukaj in 
poti nazaj ni več. Cena te tranzicije 
pa bo visoka in za marsikoga boleča, 
saj se bo oz. se že zeleni prehod 
pozna tudi na naših položnicah za 
elektriko. Tako nizkih cen, kakršne 
smo poznali še včeraj, ne bo več. 
Treba se bo prilagoditi novim, višjim 
cenam in veliko ljudi si bo to zelo 
težko privoščilo. Prepričan sem, da 
dokler bomo imeli premog, bomo 
veliko lažje uravnavali vse pritiske 
na elektroenergetski sistem.

Koliko v odločanje o prihodnosti 
Premogovnika Velenje vključujete 
predstavnike tistih, na katere bo 
ta odločitev najbolj vplivala – torej 
predstavnike zaposlenih?

dr. janez rošer: Socialni partnerji 
oz. predstavniki zaposlenih so bili 
vključeni v operativno delovno 
skupino pod okriljem ministrstva 
za infrastrukturo, ki je pripravljalo 
nacionalno strategijo za izstop iz 
premoga. Pri pripravi izhodišč za po-
trebe Zakona o postopnem zapiranju 
Premogovnika Velenje smo vključili 
sindikat, ki je aktivno sodeloval pri 
kadrovski problematiki, skupaj tudi 
sodelujemo pri pogovorih s pred-
stavniki ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 
Poslovodstvo Premogovnika Velenje 
pa socialne partnerje preko mesečnih 
sestankov obvešča o vseh postopkih 
in aktivnostih, vezanih na postopno 
zapiranje in prestrukturiranje, ki jih 

izvajamo z lastnikom, ministrstvi ter 
lokalno skupnostjo, tako pri pripravi 
omenjenega zakona kot tudi zakona o 
prestrukturiranju regije.

Ves čas poudarjate, da mora 
biti izhod iz premoga pravičen, 
ekonomsko vzdržen in socialno 
uravnotežen.

aleš logar: V postopku priprave 
strategije smo intenzivno sodelovali 
s ciljem kar v največji meri Šaleški 
regiji, Premogovniku Velenje, Ter-
moelektrarni Šoštanj in zaposlenim 
v prihodnjih desetletjih zagotoviti 
pravičen, ekonomsko vzdržen in 
socialno uravnotežen prehod. Pre-
bivalci in okolje v Šaleški dolini so v 
preteklosti že plačali precejšnjo ceno 
zaradi proizvodnje električne energi-
je, saj je bila dolina močno degradi-
rana. Nepravično bi bilo, da bi zaradi 
zelene politike EU morali prebivalci 
Šaleške doline ponovno sami nositi 

» Do ciljne letnice bo proizvodnja v Premogovniku Velenje potekala 
skladno z načrti, za kar bomo potrebovali usposobljene in motivira-
ne zaposlene, tako v proizvodnem procesu kot v podpornih službah, 
seveda pa bomo tudi po prenehanju odkopavanja v družbah Skupine 
Premogovnik Velenje še vsaj petnajst let potrebovali ljudi, ki bodo 
skrbeli za izvedbo vseh zapiralnih del. Predlagana letnica 2033 torej, ne 
nazadnje, pomeni še vsaj dvajset let izvajanja rudarskih del na območju 
Šaleške doline.«

foto: Borut Justin
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breme prestrukturiranja industrije, ki 
služi celotni Sloveniji. V Premogov-
niku Velenje si zaradi tega še posebej 
prizadevamo za pravično tranzicijo. 
Prestrukturiranje premogovnih regij 
vidimo kot izziv in veliko priložnost 
za dolino in Slovenijo.
Pozdravljamo odločitev ministrstva 
za infrastrukturo, ki je že začelo s 
prvimi sestanki ter z usklajevanji, 
imenovanjem skupine, ki bo začela s 
pripravo Zakona o postopnem zapi-
ranju Premogovnika Velenje; tega bo 
seveda potrebno usklajevati z vsemi 
deležniki – s socialnimi partnerji, 
z ministrstvom za infrastruktu-
ro, ministrstvom za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 
ministrstvom za okolje in prostor, mi-
nistrstvom za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, ministrstvom za finance, 
z lokalno skupnostjo.
Z vsemi močmi si prizadevamo za to, 
da bo pravičen, ekonomsko vzdr-

žen in socialno uravnotežen prehod 
Šaleški dolini prinesel rast, razvoj in 
vzpostavil nova delovna mesta, hkrati 
pa ohranil ustrezno raven zaneslji-
vosti oskrbe z električno energijo v 
Sloveniji.

Glede na pobude, naj se zaradi 
ukrajinske krize podaljša 
delovanje termoelektrarn, je 
verjetno na mestu vprašanje: ali 
je Premogovnik Velenje sposoben 
izkopavati premog tudi po 
letu 2033, če pride do takšne 
odločitve.

dr. janez rošer: Še nedolgo nazaj je 
veljalo, da bomo premog v Šaleški do-
lini odkopavali še približno trideset 
let, s sprejetjem nacionalne strategije 
izstopa iz premoga pa je ta letnica do-
ločena do leta 2033. Izdelava raznih 
scenarijev obratovanja je bila nujna 
zaradi številnih sprememb, ki so se 
in se še bodo zgodile v prihodnjih 
letih na energetskem področju in ki 

posredno oz. neposredno vplivajo 
na delovanje Premogovnika Velenje. 
Nove scenarije obratovanja Premo-
govnika Velenje smo začeli izdelovati 
na podlagi usmeritev strategij EU in 
posledično energetske politike Slove-
nije. Osnovo za vse scenarije pred-
stavlja nahajališče premoga v Šaleški 
dolini in izdelani Elaborat o zalogah 
premoga Premogovnika Velenje.
Današnje dogajanje, tj. energetska 
kriza in vojna v Ukrajini, pa zeleno 
transformacijo Evrope postavlja 
pod vprašaj, vsaj kar se tiče dinami-
ke. Zaradi tega se poraja vedno več 
vprašanj, ali je res smotrno tako hitro 
zapirati vse termoelektrarne, ko se 
ves svet sooča z energetsko krizo, ki 
se je še bolj razmahnila ravno zaradi 
rusko-ukrajinske vojne. Ta nam je 
pokazala, kako ranljivi smo lahko v 
EU – in seveda tudi v Sloveniji – ter 
kako pomembno je, da smo samoo-
skrbni in imamo na voljo lastni ener-
gent. Visoka odvisnost RS od uvoza 
energije nikakor ni dobra.
V skladu z Elaboratom o klasifikaciji 
in kategorizaciji izračunanih zalog in 
virov premoga v Premogovniku Vele-
nje s stanjem na 31. 12. 2021 aktualne 
odkopne zaloge znašajo več kot 102 
milijona ton in glede na predvideno 

»Nepravično bi bilo, da bi zaradi zelene politike EU morali prebivalci 
Šaleške doline ponovno sami nositi breme prestrukturiranja industrije, 
ki služi celotni Sloveniji. V Premogovniku Velenje si zaradi tega še pose-
bej prizadevamo za pravično tranzicijo. Prestrukturiranje premogovnih 
regij vidimo kot izziv in veliko priložnost za dolino in Slovenijo.«

foto: Miran Beškovnik
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dinamiko odkopavanja zadoščajo 
za normalno obratovanje do konca 
odkopavanja.
Obratovanje jam Premogovni-
ka Velenje, skladno s  scenarijem 
obratovanja, omogoča maksimalni 
izplen z vidika količine premoga, ki 
ga je z danes obstoječo metodo in 
tehnologijo možno pridobiti. Pri tem 
je upoštevana tudi temu primerna 
doba obratovanja in tudi ekonomika 
eksploatacije. Današnja tehnologija 
in znanje nam sicer omogoča izkop 
vseh odkopnih zalog, vprašanje pa je 
po kakšni ceni. Širokočelna metoda 
odkopavanja premoga je ekonomsko 
upravičena, kadar so pri tem izpol-
njeni nekateri pogoji, saj zanjo veljajo 
določene omejitve. Skladno z novimi 
umestitvami odkopnih polj, etaž in 
odkopnih plošč smo pri izdelavi sce-
narija upoštevali tudi ta vidik.
Posledično to pomeni, da se bomo 
morali določenim potencialnim od-
kopnim zalogam odreči oz. drugače 
povedano: pridobivanje na posame-
znih območjih ni ekonomsko upra-
vičeno, saj bi bilo potrebno poseči po 
drugačni odkopni metodi, ki pa ne 
daje takšnih učinkov kot naša Velenj-
ska odkopna metoda (posledično ta 
scenarij predvideva odkop v višini 
pbl. 71 mio t premoga).
Premogovnik Velenje je s tehničnega 
vidika sposoben odkopavati tudi po 
omenjeni letnici ob pogoju zado-
stnih vlaganj v prihodnjih letih tako 
v opremo kot v zaposlene. Pri tem 
govorimo o tehničnih sposobnostih 
jame za proizvodnjo zahtevanih 
količin. Premogovnik Velenje je spo-
soben izkopavati še vrsto let, toda če 
kdo misli, da se bomo lahko šele leta 
2033 odločili, da lahko obratovanje 
kar tako podaljšamo še za deset let, 
se zelo moti. Ta odločitev mora biti 
sprejeta v obdobju med letoma 2025 
do najkasneje 2027, kar omogoča 
izdelavo jamske infrastrukture za 
potrebe odkopavanja po letu 2033.

V Premogovniku Velenje nenehno 
spodbujate zanimanje za rudarski 
poklic. Kaj lahko pričakuje mladi 
rudar, ki se prvič spusti v jamo?

dr. janez rošer: V Skupini Premo-
govnik Velenje gradimo na dolgo-
ročnem sodelovanju, zato se aktivno 
vključujemo v izobraževalni proces. 
Zavedamo se, da se pot do znanja 

začne zgodaj, zato že od nekdaj skrbi-
mo za vzgojo lastnega kadra s pomo-
čjo sistema štipendiranja in izvajanja 
praktičnega usposabljanja pri delu. 
Z jamo se spoznajo že dijaki Šole 
za strojništvo, geotehniko in okolje 
Šolskega centra Velenje, ko se skozi 
praktično izobraževanje usposabljajo 
na različnih deloviščih, na katerih 
pridobivajo neprecenljivo znanje 
in izkušnje za kasnejšo zaposlitev v 
Premogovniku Velenje. V zaključnih 
letnikih pa njihovo izobraževanje 
poteka tudi na odkopih, kjer trenutno 
na globini okoli 500 metrov pridobi-
vamo večino premoga v našem pre-
mogovniku. Tako se dijaki vključijo 
v obstoječe premogovniško moštvo, 
spoznajo odkopno opremo in njene 
zmogljivosti ter v realnem delovnem 
okolju pod nadzorom inštruktorjev 
samostojno upravljajo z rudarsko 
opremo. Dijaki prakso v jami vedno 
izpostavijo kot najbolj privlačen in 
zanimiv del izobraževalnega procesa.

Kakšni mesti bosta Velenje in 
Šoštanj čez nekaj desetletij, brez 
termoelektrarne in premogovnika?

aleš logar: Energetska lokacija v 
Šaleški dolini bo zagotovo ostala, 
saj imata tako Premogovnik Velenje 
kot HSE z njo velike načrte. Ponuja 
namreč številne priložnosti za razvoj 
novih dejavnosti, podjetij, delovnih 
mest s področja energetike, krožne-
ga gospodarstva, ki pomeni visoko 
dodano vrednost, remonta težke me-
hanizacije, turizma ter tudi delovnih 
mest, primernih za invalide.
Ugašanje premogovništva bo imelo 
neposreden vpliv na več kot 10.000 
ljudi v regiji in širše, zato je še toliko 
bolj pomembno sistematično, posto-
pno in dolgoročno prestrukturiranje 
Premogovnika Velenje. Prihodnost 
je potrebno graditi na prednostih, ki 
jih dolina ima. Jezero ponuja številne 

priložnost, pa ne le s turističnega vi-
dika, tudi iz tehnološkega in energet-
skega. Tukaj imamo možnost novega 
zelenega razvoja in e-mobilnosti. 
Energetsko gledano so zanimivi tudi 
solarni paneli, toplotne črpalke, na 
področju pridobivalnega prostora pa 
je možno tudi izkoriščanje geotermal-
nega in hidropotenciala.
Izvajalec projekta »Priprava nacio-
nalne strategije in akcijskih načrtov 
za izstop iz premoga v slovenskih 
premogovnih regijah« je oktobra 
2020 začel s pripravo predlogov Ob-
močnih načrtov za pravični prehod 
za SAŠA regijo in Zasavje. Skupina 
HSE, katere del je tudi Premogovnik 
Velenje, je prijavila sedemnajst pro-
jektov. Projekti, identificirani znotraj 
Skupine Premogovnik Velenje, zasle-
dujejo naše ključne strateške cilje ter 
pričakovane spremembe, ki so pred 
nami. Projekti so primarno usmerjeni 
v postopno tranzicijo k brezogljični 
družbi ob ustvarjanju novih tržnih 
priložnosti, ustvarjanju novih delov-
nih mest z višjo dodano vrednostjo 
izven Skupine PV, optimiziranju ob-
stoječih programskih portfeljev družb 
s ciljem zagotavljanja večje konku-
renčnosti ter zmanjševanju odvisnosti 
od Premogovnika Velenje.
V tej dolini se bo marsikaj spreme-
nilo, vendar zaradi novih tehnologij, 
novih projektov, novih priložnosti ter 
zelo aktivnega udejstvovanja gospo-
darstva in družb, ki že delujejo na 
tem območju, ne pričakujem socialne 
bombe. Trdno tudi verjamem, da 
bodo ob zaključevanju odkopavanja 
premoga zaposleni z različnimi znanji 
in preko različnih prekvalifikacij po-
memben člen novih uspešnih zgodb, 
ki bodo poskrbele, da se bosta mesti 
Velenje in Šoštanj uspešno razvijali 
tudi v prihodnje.

Tadeja Jegrišnik

»Premogovnik Velenje je s tehničnega vidika sposoben odkopavati tudi 
po omenjeni letnici ob pogoju zadostnih vlaganj v prihodnjih letih tako 
v opremo kot v zaposlene. Pri tem govorimo o tehničnih sposobnostih 
jame za proizvodnjo zahtevanih količin. Premogovnik Velenje je 
sposoben izkopavati še vrsto let, toda če kdo misli, da se bomo lahko 
šele leta 2033 odločili, da lahko obratovanje kar tako podaljšamo še 
za deset let, se zelo moti. Ta odločitev mora biti sprejeta v obdobju 
med letoma 2025 do najkasneje 2027, kar omogoča izdelavo jamske 
infrastrukture za potrebe odkopavanja po letu 2033.«
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Poslanci potrdili novelo 
Zakona o rudarstvu

Dopolnitev novele korak 
naprej k izpolnitvi pogoja za 
pridobitev koncesije

»V Premogovniku Velenje smo v 
preteklosti velikokrat opozarjali 
na določene nejasnosti oz. togost 
obstoječe zakonodaje, s katerimi smo 
se soočali predvsem pri podaljšanju 
koncesije, zato bo navedena 
sprememba oz. dopolnitev ZRud-1 
korak naprej k izpolnitvi pogoja za 
pridobitev koncesije za pridobivanje 
premoga po letu 2023 oziroma do 
konca odkopavanja,« je povedal 
generalni direktor Premogovnika 
velenje dr. janez rošer.

Podaljšanje obstoječih 
rudarskih pravic

Z novelo ZRud-1 se med drugim 
omogoča podaljšanje obstoječih ru-
darskih pravic za izkoriščanje mine-
ralne surovine v primeru, ko kon-
cesionar iz upravičenih razlogov ne 
more zadostiti pogoju za podaljšanje 
rudarske pravice iz 4. točke prvega od-
stavka 50. člena Zrud-1, torej da mora 
pridobiti pravico izvajati rudarska dela 
na zemljišču za vsa zemljišča znotraj 
pridobivalnega prostora.
Novi 150. e člen ZRud-1 tako določa, 
da se lahko koncesionarju čas veljav-

nosti rudarske pravice podaljša tudi 
brez izpolnjevanja pogoja pridobljene 
pravice izvajati rudarska dela na ze-
mljišču iz 4. točke prvega odstavka 50. 
člena ZRud-1 za vsa zemljišča, ki so 
predmet podaljšanja rudarske pravice. 
Gre za posebne primere. Po 50. členu 
veljavnega ZRud-1 bi moral imeti 
koncesionar za vsa zemljišča, ki so 
predmet podaljšanja rudarske pravice, 
soglasje lastnikov zemljišč ali imeti z 
lastniki sklenjen ustrezen pravni posel. 
Drugi odstavek 46. člena določa, da 
pravice izvajati rudarska dela na ze-
mljišču ni potrebno pridobiti, če gre za 
podzemno izkoriščanje, in iz rudar-

Poslanci Državnega zbora RS so na seji, ki je potekala 6. aprila 2022, potrdili spremembo Zakona o 
rudarstvu (ZRud-1), po kateri se lahko koncesionarju znotraj pridobivalnega prostora čas veljavnosti 
rudarske pravice podaljša tudi brez izpolnjevanja pogoja pridobljene pravice izvajati rudarska dela na 
vseh zemljiščih, ki so predmet podaljšanja rudarske pravice. Tako ostaja odprta le še problematika 
OPPN (občinski podrobni prostorski načrt), kar pa tudi že aktivno usklajujemo skupaj z Občino Šoštanj.

foto: Slobodan Mrkonjić
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Šaleški forum o pravičnem 
prehodu iz premoga
V torek, 29. marca, je Akademija Finance v Domu kulture Velenje organizirala regijski forum na 
temo Kako se SAŠA regija pripravlja na pravičen prehod ter kakšna naj bosta pot izstopa iz pre-
moga in prestrukturiranje regije. Na okrogli mizi, na kateri so razpravljali o poteku preobrazbe 
Savinjsko-šaleške regije in o tem, kako čim bolje izkoristiti desetletje, ki je pred nami, sta poleg 
predstavnikov stroke in Mestne občine Velenje sodelovala tudi generalni direktor Premogovnika 
Velenje dr. Janez Rošer in generalni direktor Termoelektrarne Šoštanj mag. Matjaž Vodušek.

skega projekta izhaja, da ne bo vpliva 
na površino zemljišča oziroma da ni 
vplivnega območja. K temu pogoju se 
z novelo dodaja še pogoj, da se bodo 
rudarska dela izvajala globlje od 30 
metrov.
Z novelo Zakona se za primere, ko je 
pridobivalni prostor mogoče razdeliti 
na več polj, ki se bodo izkoriščala v 
različnih časovnih obdobjih, predvi-
deno, da se z aneksi h koncesijskim 
pogodbam potrjujejo rudarski projekti 
postopoma za takšne zaokrožene 
celote, pri čemer mora biti tudi pravica 
izvajati rudarska dela na zemljišču 
pridobljena vsaj za takšno celoto in 
pristopna zemljišča. 

Lokalne skupnosti in lastnikov 
zemljišč NE izločamo

»z novelo zrud-1 je predvideno, 
da takšni koncesionarji sklepajo 
pravne posle z lastniki zemljišč šele 
neposredno pred tem, ko bodo zače-
li posegati na njihova zemljišča, ne 
pa že več let ali desetletij prej, kakor 
je to v primeru Premogovnika vele-
nje. vsekakor pa novela ne pomeni, 
da v prihodnje lastniki zemljišč ne 
bodo sodelovali pri odločitvi, kaj se 
počne z njihovimi zemljišči. Premo-
govnik velenje vplive podzemnega 
izkoriščanja na površino in s tem 
poseganja v lastninsko pravico že 
od same ustanovitve uspešno rešuje 

V luči svetovne 
energetske krize znova 
v ospredju pomen 
lastnega energenta in 
samooskrbnosti
Glede na številne pobude, naj se zaradi 
energetske krize podaljša delova-
nje termoelektrarn, in vprašanj, ali 
je Premogovnik Velenje sposoben 
izkopavati premog tudi po letu 2033, 
če pride do takšne odločitve, je gene-
ralni direktor Premogovnika velenje 
dr. janez rošer povedal: »Še nedolgo 
nazaj je veljalo, da bomo premog v 
Šaleški dolini odkopavali še približno 
trideset let, s sprejetjem nacionalne 
strategije izstopa iz premoga pa je ta 
letnica določena do leta 2033. Izdelava 
različnih scenarijev obratovanja je 
bila nujna zaradi številnih sprememb, 
ki so se in se še bodo na energetskem 
področju zgodile v prihodnjih letih 
in ki posredno oz. neposredno 

vplivajo na delovanje Premogovnika 
Velenje. Nove scenarije obratovanja 
Premogovnika Velenje smo začeli 
izdelovati na podlagi usmeritev strategij 
EU in energetske politike Slovenije. 
Osnovo za vse scenarije predstavlja 
nahajališče premoga v Šaleški dolini in 

izdelani elaborat o zalogah premoga 
Premogovnika Velenje, ki potrjuje, da 
so zaloge konec leta 2021 znašale še 
več kot 102 milijona ton in glede na 
predvideno dinamiko odkopavanja 
zadoščajo za normalno obratovanje še 
nekaj desetletij.

preko rudarskih škod po predpisih, 
ki urejajo obligacijska razmerja,« je 
še dodal dr. rošer.
Premogovnik Velenje je 9. avgusta 
lani na podlagi 11. člena Zakona 
o interventnih ukrepih za pomoč 
gospodarstvu in turizmu pri omili-
tvi posledic epidemije covid-19 pri 
pristojnem ministrstvu vložil predlog 
za sklenitev dodatka h Koncesijski 
pogodbi št. 354-14-73/01, katerega 
predmet je podaljšanje rudarske 
pravice in koncesijskega razmerja do 
21. julija 2023. Dodatek oz. aneks je 
bil podpisan 21. januarja letos.

Tadeja Jegrišnik

foto: Slobodan Mrkonjić
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Rdeča nit foruma je bila nacionalna strategija o izstopu premoga, ki za izstop predvideva leto 2033. (foto: Finance)

Premogovnik Velenje je 
sposoben odkopavati tudi 
po letnici 2033
Premogovnik Velenje je s tehničnega 
vidika sposoben odkopavati tudi po 
omenjeni letnici ob pogoju zadostnih 
vlaganj v prihodnjih letih tako v opre-
mo kot v zaposlene. Pri tem govorimo 
o tehničnih sposobnostih jame za 
proizvodnjo zahtevanih količin. »Pre-
mogovnik Velenje je sposoben izkopa-
vati še vrsto let, toda če kdo misli, da se 
bomo lahko šele leta 2033 odločili, da 
lahko obratovanje kar tako podaljšamo 
še za deset let, se zelo moti. Ta odloči-
tev mora biti sprejeta v obdobju med 
letoma 2025 do najkasneje 2027, kar 
omogoča izdelavo jamske infrastruk-
ture za potrebe odkopavanja po letu 
2033,« je poudaril dr. rošer.

TEŠ v prvih mesecih 
proizvedel skoraj 40 
odstotkov električne 
energije v Sloveniji
Mag. Matjaž vodušek, generalni 
direktor termoelektrarne šoštanj 
(teš), pa je dodal: »V tem trenutku, 
ko se pravzaprav ves svet sooča z 
energetsko krizo, se zagotovo vsi 

zavedamo, kako pomemben je v resnici 
TEŠ, ki je prvih dveh mesecih letošnjega 
leta proizvedel skoraj 40 odstotkov 
celotne proizvedene električne energije 
v Sloveniji za to obdobje. Problem proi-
zvodnje električne energije je v Sloveniji 
trenutno dobro rešen. Pretežni del naših 
potreb lahko zagotovimo sami, smo 
samooskrbni in imamo na voljo lastni 
energent – premog. Seveda mora-
mo slediti evropskim direktivam, ki 
nalagajo opustitev fosilnih goriv. V TEŠ 
bomo obratovali tudi po letnici 2033, 
z uporabo alternativnih goriv in novih 
tehnologij. Govorimo o preoblikovanju 
proizvodnega portfelja z izkoriščanjem 
bogate infrastrukture in izkušenj.«

Rdeča nit foruma je bila nacionalna 
strategija o izstopu premoga, ki za 
izstop predvideva leto 2033. V okviru 
Šaleškega foruma so sodelujoči od-
govarjali na vprašanja, kaj nacionalna 
strategija pomeni za Šaleško dolino, 
kaj bo za sabo potegnila zelena preo-
brazba, kam z delavci Termoelektrarne 
Šoštanj in Premogovnika Velenje, 
kako bo Holding Slovenske elektrarne 
tudi v prihodnje aktivno sodeloval 
pri pripravi projektov, vezanih na 
prestrukturiranje savinjsko-šaleške 
premogovne regije, in v kateri smeri 
razvijati regijo.

Tadeja Jegrišnik

foto: Aleksander Kavčnik
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Znani zmagovalci letošnjega 
sHSE Hackathona 2022
V tednu med 28. in 30. marcem 2022 smo v sodelovanju s podjetjem Edutrain.si v Skupini HSE or-
ganizirali dogodek »sHSE Hackathon 2022«, na katerem smo se posvetili reševanju aktualnih izzivov 
Skupine HSE na temi: »Nadomeščanje rabe premoga po načelih pravične tranzicije« in »Produkti ter 
storitve za končne odjemalce«.

Dogodek sodelovanja, povezova-
nja ter učenja je združil znanje 78 
sodelavk in sodelavcev iz sedmih 
družb, članic skupine HSE – Dravskih 
elektrarn Maribor, Soških elektrarn 
Nova Gorica, HSE Investa, ECE, 
Termoelektrarne Šoštanj, Premogov-
nika Velenje in Holdinga Slovenske 
elektrarne. 
Pomerilo se je 19 ekip, ki so za en dan 
stopile iz vseh okvirov in v Skupino 
vnesle svež veter in nove ideje. Pri 
tem jih je spremljala obilica inovativ-
nih predlogov, kreativnosti ter znanja, 
kako od zamisli do razdelane ideje 
in načrta implementacije, ter pove-
zovanje in mreženje s sodelavkami 
in sodelavci iz družb Skupine HSE. 
Za še uspešnejše delo so vsi tekmo-
valci pred dogodkom prejeli knjigo 
»brezmejni potencial« avtorja Jima 
Kwika.
V ponedeljek, 28., in torek, 29. 3., sta 
potekala polfinalna dogodka, kjer je 
vseh 19 skupin predstavilo izredno 
zanimive in izvirne rešitve, vstopnico 
za v finale pa je dobilo sedem skupin, 
ki so si po izboru strokovne komisije, 
predstavnikov vodstva vseh sodelujo-
čih družb Skupine HSE, zaslužile tudi 
zmagovalne stopničke.
Vseh sedem zmagovalnih skupin 
je poleg nagrade – enodnevni izlet 
ali teambuilding –  dobilo tudi 
priložnost osvojiti glavno finančno 
nagrado. Ekipi, ki bo idejo pripeljala 
najbližje realizaciji, bo podeljena tudi 
finančna nagrada v višini 4.000,00 
eUr bruto.
Napredek naših tekmovalcev in konč-
ni rezultat bo viden že letos, v mesecu 
novembru, ko bo tudi razglasitev 
zmagovalca letošnjega Hackathona.
Verjamemo, da je bila izkušnja 
tekmovalcev pozitivna in da so ob 
reševanju izzivov stkali veliko novih 

7 zmagovalnih stopničk so zasedle ekipe:

vezi ter prejeli neprecenljive izkušnje, 
tako s področja sodelovanja, tim-
skega dela kot tudi kreiranja idej in 
priprave predstavitev. Kot že rečeno: 
s tovrstnimi aktivnostmi želimo 
razvijati inovativnost in kreativnost 
kot pomembno kompetenco vseh so-

delavk in sodelavcev Skupine HSE in 
jo utrditi kot vrednoto naše Skupine. 
Zato se bomo s podobnimi dogod-
ki v Skupini HSE povezovali tudi v 
prihodnje.

Upravljanje s človeškimi viri HSE
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Dnevi energetikov 2022:  

Intenzivno vstopamo v nov 
investicijski cikel
V Portorožu so 11. in 12. aprila 2022 potekali že 24. Dnevi energetikov, dogodek, ki se ga vsako 
leto udeležujejo vidni predstavniki slovenske energetike in z njo povezane stroke. Tema letošnjega 
je bila »Zeleni prehod: poti nazaj ni več!« 

V ponedeljek je na panelu Lokalne 
razvojne priložnosti za nove energet-
ske storitve sodeloval mag. damijan 
seme, direktor dravskih elektrarn 
Maribor. Predstavil je dejstva in stro-
kovne poglede na vetrno energijo in 
vetrni potencial v Sloveniji. Povedal 
je, da je v Sloveniji v postopku dr-
žavnega prostorskega načrtovanja in 
dodatno še s pridobljeno subvencijo v 
naboru za skoraj 640 MW projektov 
vetrnega potenciala z možno proizvo-
dnjo več kot 1 TWh letno. Realnost 
pa je, žal, ta, da niti en projekt še 
nima gradbenega dovoljenja. Mag. 
Damijan Seme je na kratko predstavil 
tudi projekte vetrne energije DEM: 
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Proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje v marcu 2022 (operativni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –110/A 180.000 202.680 22.680 112,60 7.507
G4/B 145.000 123.306 –21.694 85,04 4.567
Proizvodnja 325.000 325.986 986 100,30 12.047
Priprave 12.500 12.161 –339 97,29 450
skupaj Pv 337.500 338.147 647 100,19 12.524

Proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje januar–marec 2022 (letni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 796.057 855.448 59.391 107,46 11.881
Priprave 33.000 31.758 –1.242 96,24 441
skupaj Pv 829.057 887.206 58.149 107,01 12.322

VE Ojstrica, VE Paški Kozjak in VE 
Rogatec.
V torek, 12. aprila, je na panelu z na-
slovom Uspešno obvladovanje tehno-
loških in tržnih tveganj pri energet-
skem prehodu, sodeloval generalni 
direktor Hse dr. viktor vračar. 
Povedal je, da financiranje zelenega 
prehoda ni največji izziv, ki je pred 
nami, temveč so to umeščanje novih 
objektov v prostor in s tem povezani 
postopki: hitrost transformacije slo-
venske energetike bo odvisna pred-
vsem od tega. »Slow motion is the 
only motion,« se je slikovito izrazil. 
V Sloveniji smo namreč strokovnjaki 
v dolgih postopkih umeščanja 
projektov v prostor in na ta način bo 
zeleni prehod v smislu proizvodnje 
električne energije težko izpeljati. 
Dalje je poudaril, da je poslanstvo 
HSE zanesljiva in varna oskrba z ele-
ktrično energijo, pri čemer moramo 
delovati učinkovito in ekonomsko 
sprejemljivo, zato so tudi naši načrti 
bolj ali manj vezani na ekonomske 
cilje. »Smo največji proizvajalec ele-
ktrične energije iz obnovljivih virov, 
prvi del zelenega prehoda pa vidi-
mo, poleg sočasnega optimiziranja 
termodela, ki je v luči novih razmer 
na energetskih trgih znova pridobil 
na pomenu, v intenzivnem pristopu 
k novemu investicijskemu obdobju. 
Izbranih imamo precej konkretnih 
lokacij in na njih že delamo.« Kot za-
nimivost je še navedel, da za potrebe 
elektroenergetike preučujemo tudi 
potenciale geotermalne energije.  
Dr. Viktor Vračar je predstavil še 
načrtovane fotovoltaične in vetrne 
elektrarne, hidroelektrarne, geoter-

malne elektrarne in hranilnike elek-
trične energije ter načrte na področju 
izrabe vodika v okviru skupine HSE, 
predvsem v povezavi z mobilnostjo. 
Predstavil je tudi izzive in korake 
na področju digitalizacije poslova-
nja skupine HSE in kot zanimivost 
izpostavil digitalizacijski paket, ki ga 

vpeljuje Termoelektrarna Šoštanj.
V okviru omenjenega panela so na-
stopili še Dejan Paravan (Gen-I), Jože 
Bajuk (Petrol), Gordana Radanovič 
(GEN energija) in Blaž Šterk (Intere-
nergo). 

Služba za korporativno  
komuniciranje skupine HSE
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Sončna elektrarna Prapretno: 
dober primer pravičnega prehoda
V Holdingu Slovenske elektrarne so 8. aprila 2022 slavnostno odprli Sončno elektrarno Prapretno, ki 
je s tremi megavati moči trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji. Elektrarno je v celoti zgra-
dila premogovniška hčerinska družba HTZ Velenje, ki je v dogovorjenem roku izvedla tudi vsa pri-
ključitvena dela. Elektrarna je postavljena na rekultiviranem in zaprtem delu odlagališča nenevarnih 
odpadkov Prapretno in je dober primer oživitve degradirane lokacije: ne le zato, ker je na tej lokaciji 
nekoč delovala Termoelektrarna Trbovlje, ki je veljala za ekološko neprijazen objekt, temveč tudi 
zato, ker bo oživitev te lokacije skladna s smernicami EU za zmanjševanje ogljičnega odtisa države.

Sončno elektrarno Prapretno so s 
slavnostnim prerezom traku odprli 
predsednik vlade republike slove-
nije janez janša, generalni direktor 
Hse dr. viktor vračar in župan 
občine Hrastnik Marko Funkl. 
Holding Slovenske elektrarne, največji 
proizvajalec električne energije iz 
obnovljvih virov v Sloveniji – proi-
zvedejo je več kot 85 odstotkov – z 
izgradnjo Sončne elektrarne Prapretno 
v Zasavju, nekdanji premogovni regiji, 
ohranja energetsko lokacijo.

»Svet se je 24. februarja letos 
spremenil. Tega se še ne zavedamo 
dovolj. Viri, ki jih imamo doma, so 
v tem spremenjenem svetu desetkrat 
bolj dragoceni, kot so bili prej. 
Ne glede na to, da je Slovenija del 
skupnega evropskega energetskega 
trga, in ne glede na to, da ceno 
elektrike zaračunavamo na podlagi 
formule, ki je evropska in je v tem 
času neprimerna in se spreminja, je 
potrebno računati na situacije, ko 
to ne bo delovalo in ko se bo lahko 

uporabilo le tisto električno energijo, 
ki se jo bo lahko proizvedlo doma ali 
čim bližje. Prav zato je gradnja malih 
hidroelektrarn in malih sončnih 
elektrarn ne samo nekaj, kar je treba 
spodbujati z okoljevarstvenega vidika 
in zelenega prehoda, ampak tudi z 
vidika varnosti.
Le en obsežnejši kibernetski napad na 
naše omrežje lahko povzroči izpade 
dolge dneve, tedne, mesece,« je pou-
daril janez janša, predsednik vlade 
republike slovenije, ki je bil slavnost-

foto: Žiga Intihar
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ni govorec odprtja Sončne elektrarne 
Prapretno, in dodal: »V naših načrtih 
je, da v naslednjem desetletju približ-
no polovico gospodinjstev preskrbimo 
z elektriko iz sončne energije in za to 
bodo potrebna milijardna vlaganja.«
dr. viktor vračar, generalni direktor 
Hse, pa je povedal, da bo skupina 
družb HSE še naprej intenzivno 
vlagala v projekte, ki so ekonomsko 
in okoljsko upravičeni ter skladni s 
sprejetimi strateškimi usmeritvami 
na področju razogljičenja družbe in 
trajnostnega razvoja. »V skupini HSE 
kot največjem proizvajalcu električne 
energije v Slovenji sledimo svojemu te-
meljnem poslanstvu: varni in zaneslji-
vi oskrbi z električno energijo. Projekti 
pod nazivom HSE Sonce predstavljajo 
naše projekte na področju izkoriščanja 
energije sonca in so v množici tako 
imenovanih zelenih projektov skupine 
HSE. Poleg nadaljevanja gradnje SE 
Prapretno bomo investirali v večanje 
sončne elektrarne Zlatoličje – Formin, 
večje priložnosti si obetamo tudi na 
področju izkoriščanja energije vetra. 
Verjetno pa ni potrebno izpostavljati 

Sončno elektrarno Prapretno so s slavnostnim prerezom traku odprli predsednik 
Vlade Republike Slovenije Janez Janša, generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar in 
župan občine Hrastnik Marko Funkl. (foto: Žiga Intihar)

Slavnostni govorec odprtja Sončne elektrarne Prapretno je bil Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije, ki je med 
drugim dejal: »V naših načrtih je, da v naslednjem desetletju približno polovico gospodinjstev preskrbimo z elektriko iz 
sončne energije in za to bodo potrebna milijardna vlaganja.« (foto: Žiga Intihar)

naših hidroelektrarn, ki že proizvaja-
jo več kot dve tretjini vse obnovljive 
električne energije v državi,« in dodal, 
da bo skupina HSE svojo prihodnost 
tudi v prihodnje gradila na svojih glav-
nih strateških prednostih: znanju in 

izkušnjah več kot tri tisoč zaposlenih 
ter izjemni proizvodni infrastrukturi.
Največja sončna elektrarna v državi je 
na 120 metrov visokem območju, ki je 
bilo v preteklosti z naravovarstvenega 
vidika močno degradirano. Nanj so 



1818

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

namreč med leti 1986 in 2010 odložili 
več kot 8,7 milijona ton elektrofiltr-
skega pepela in žlindre iz Termoelek-
trarne Trbovlje. Gre za dober primer 
pravičnega prehoda premogovne regi-
je v lokacijo za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov. Marko 
Funkl, župan Hrastnika, je poudaril: 
»Odprtje največje sončne elektrarne 
v Sloveniji na tem mestu, v Prapret-
nem, na odlagališču elektrofiltrskega 
pepela, je korak, ki ga kot župan 
Občine Hrastnik iskreno pozdravljam 
ter se veselim nadaljevanja in širjenja 
tega projekta tudi čez mejo sosednje 
občine. Čestitam HSE za opravljeno 
delo in vem, da imamo vsi skupaj pred 
seboj še številne druge velike izzive, ki 
jih bomo korak za korakom uspešno 
premagovali. Naj bo Hrastnik najbolj 
sončna občina v Sloveniji!« 
Sončna elektrarna Prapretno je re-
zultat znanja in dobrega sodelovanja 
družb skupine HSE. Projektirala jo 
je družba HSE Invest, ki je za projekt 
pridobila tudi gradbeno dovoljenje 
in izvajala nadzor nad gradnjo, samo 
gradnjo pa je izvedla družba HTZ 
Velenje. Prvo električno energijo 
je elektrarna v okviru zagonskih in 
funkcionalnih preizkusov v sistem 

oddala že 28. marca 2022, priklop na 
distribucijsko omrežje pa je bil izveden 
v sodelovanju s podjetjem Elektro 
Ljubljana. Povprečna dnevna proi-
zvodnja Sončne elektrarne Prapretno 
je na sončen dan trenutno že več kot 
10 MWh, v HSE pa pričakujemo, da 
bo 6.748 modulov letno proizvedlo 
več kot 3 gigavatne ure električne 
energije. To zadošča za letno oskrbo 
približno osemsto gospodinjstev. Te-

meljni kamen za SE Prapretno smo 
položili 3. julija 2021, gradbena dela so 
se začela novembra. Poudariti velja, da 
je Sončna elektrarna Prapretno le del 
večjega projekta. V HSE računamo, da 
bi se lahko celotna površina planote 
nad Prapretnim izkoristila do 13 MW 
električne moči. Življenjska doba elek-
trarne je približno petindvajset let. 

Vir: Služba za korporativno  
komuniciranje skupine HSE

Sončno elektrarno Prapretno je gostom predstavil vodja projekta Nenad Trkulja. (foto: Žiga Intihar)

Dr. Viktor Vračar, generalni direktor HSE, je dejal, da bo skupina HSE še naprej 
vlagala v projekte za razogljičenje družbe in trajnostnega razvoja. (foto: Ž. Intihar)
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Del sodelavcev HTZ Velenje, ki so sodelovali pri izgradnji Sončne elektrarne Prapretno (foto: Slobodan Mrkonjić)

Dogodek je bil dobra priložnost za izmenjavo izkušenj in mnenj s področja energetike. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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V drznosti se skrivajo 
genialnost, moč in čarobnost
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V podjetju še posebej cenimo tiste, 
ki razmišljajo drugače, inovativno. 
Takšen način razmišljanja podpiramo 
in spodbujamo, zato smo že dvanajsto 
leto zapored v Premogovniku in HTZ 
pripravili akcijo Inovator leta, leta 2017 
se nam je pridružil tudi Sipoteh.

Ne moremo vplivati na 
okoliščine, lahko pa vplivamo 
na svoj odnos do njih
»Velikokrat slišimo, da bi to ali ono 
storili, če bi bilo to ali ono. Pozabimo 
pa, da bo nekdo namesto nas storil to 
v zdajšnjih razmerah in bo zmagova-
lec. Pri tem ne mislim na škodoželjno 
tekmovanje, temveč govorim o spod-
budnem delovnem okolju, v katerem si 
poleg znanja privzgajamo tudi pogum 

»Stori vse, za kar misliš ali sanjaš, da je v tvojih močeh. V drznosti se skrivajo genialnost, moč in 
čarobnost.« To Goethejevo misel smo zapisali na povabilo na sklepni del akcije Inovator leta 2021, 
ki smo ga 14. aprila 2022 pripravili v Muzeju premogovništva Slovenije. Počastili smo najuspešnejše 
inovatorje v minulem letu, pridružil pa se nam je tudi direktor razvoja v podjetju BSH, Hišni aparati 
dr. Blaž Florjanič, ki je spregovoril o izjemnem pomenu inovacijske dejavnosti v podjetju.

in vztrajnost,« je prisotne nagovoril 
generalni direktor Premogovnika 
velenje dr. janez rošer. 
»Charles Darwin je nekoč dejal, da ne 
preživijo najmočnejši in najpametnejši, 
temveč tisti, ki se najhitreje prilagajajo 
spremembam. Sprememba pa se lahko 
ustvarja le z inovativnim razvojem. 
Toda imeti idejo ni dovolj. Brez ideje 
seveda ne gre, prav tako ne gre brez 
znanja. Poseben izziv je samozavest, 
velikokrat je imamo premalo. Živimo 
v strahu, da bomo kaj narobe naredili. 
Tako smo naučeni. A to ne zagotavlja 
napredka. Napredka pa ne smemo 
zamenjevati s premikanjem – tudi 
vznemirjen konj se premika, a ni nujno, 
da kam pride. Zagotovo pa inovaci-
je zahtevajo odprt um, biti odprt pa 

pomeni znati in poslušati. Pomeni 
dovoliti nasvete, sprejeti predloge.« Dr. 
Rošer je mnenja, da je med nami, še 
posebej pa med mladimi, treba razvijati 
to zmagovalno miselnost: »Vaši pogum, 
vztrajnost in znanje so tisto, kar je 
pripomoglo k temu, da boste danes 
stali na tem odru. Uspelo vam je storiti 
in doseči nekaj, kar drugemu v enakih 
pogojih ni uspelo ali o tem sploh ni 
razmišljal.«

Odlične priložnosti, dobro 
preoblečene v nerešljive
Nenehno se srečujemo z odličnimi 
priložnostmi, dobro preoblečenimi v 
nerešljive. Toda preobleka lahko skriva 
marsikaj. »Ali se zavedate dejstva, da 
vam majhna naprava v vašem žepu daje 

foto: Slobodan Mrkonjić
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večjo komunikacijsko moč, kot jo je imel predsednik Kenne-
dy?« je prisotne k razmišljanju spodbudil vodja inovacijske 
dejavnosti v skupini Premogovnik velenje žiga jelen. 
»Težko je inovirati. In zakaj je tako? Če organizacija resnično 
želi spodbuditi spremembe, je to zelo težko narediti zaradi 
več razlogov. Inovacija je po definiciji narediti nekaj novega, 
nekaj drugačnega, vendar večina velikih organizacij danes 
ni pripravljena za nove in drugačne stvari. Pri inovacijah gre 
za dolgoročne rezultate v primerjavi z večino organizacij, 
ki jih vodijo zelo kratkoročni ključni kazalniki uspešno-
sti. In čeprav veliko teh organizacij pravi: »Seveda, v naši 
organizaciji je dovoljen neuspeh,« zaposleni tega ne čutijo 
tako. Neuspeh v večini velikih organizacij ni možnost.«
»Če želimo biti kot organizacija inovativni, ne gre za iskanje 
novih idej. Gre za iskanje pravih ljudi. Ljudi, ki so navdušeni 
nad tem, kar počnejo, in želijo spodbuditi spremembo. In 
če bodo imeli prave pogoje, lahko povzročijo ogromno 
spremembo,« je prepričan Jelen. »Vi, inovatorji, ne vidite 
ovir; vidite možnosti. Ne vidite nezmožnosti; vidite priložno-
sti. Ne delate, ker vam tako narekuje šef; delate, ker v nekaj 
verjamete. Ključna naloga nas – in predvsem vas, vodij, je, da 
vam omogočimo prave pogoje, da bi res postali inovativni.« 
Svoj nagovor je končal z besedami, da prava inovacija ne 
pomeni svetlih idej, procesov ali kazalnikov uspešnosti: »Gre 
za iskanje pravih ljudi: ljudi, ki v nekaj verjamejo, in ljudi, ki 
imajo resnično strast. Takšnih ljudi, kot ste vi.«
»Kupec je tisti, ki nas zanima, njegove potrebe in želje,« je 
v svoji predstavitvi poudaril direktor razvoja v podjetju 
bsH, Hišni aparati, in priznani strokovnjak s poglobljenim 
znanjem ter bogatimi izkušnjami dr. blaž Florjanič. »Skozi 
raziskave je bilo ugotovljeno, da inovacije niso nekaj, česar se 
ni mogoče spomniti pod tušem, to se da naučiti. Ločimo med 
inovativnimi in operativnimi spretnostmi. V zrelih podje-
tjih so v ospredju slednja – znajo nekaj načrtovati, narediti, 
uresničiti. To je običajno za zrela podjetja, ki se borijo z 
inovacijami in le-te niso njihova vsakdanjost. Pri t. i. start up 
podjetjih pa so v ospredju inovativne spretnosti. Vprašati se 
morate, ali kaj potrebujete, ali ste zadovoljni s svetom okoli 
sebe, ali bi radi kaj spremenili? Če imate to v sebi, veste, da ste 
na pravi poti.«

Recept za uspeh je en odstotek navdiha 
in 99 odstotkov truda
Življenje je sestavljeno iz porazov in zmag. Prvi nam 
prinašajo dragocene izkušnje, druge nas napolnjujejo z 
veseljem. Zmage so v večini primerov nagrada za trdo delo. 
»Recept za uspeh je en odstotek navdiha in 99 odstotkov tru-
da.« (Thomas Alva Edison). Nagrade za svoj trud so prejeli 
inovatorji in promotorji, ki so bili v letu 2021 najboljši.

Najboljši promotorji
Tretjeuvrščeni promotor je prevzel 23 koristnih predlogov, 
realiziranih je bilo 17. Gospodarska korist realiziranih pre-
dlogov znaša 251.700 EUR. To je promotor za področje PV 
Strojna priprava Franjo Mazaj. 
Drugouvrščeni promotor je prevzel 52 koristnih predlogov, 
od katerih je bilo 47 realiziranih. Vsi predlogi so bili nagra-
jeni z enkratno nagrado. To je promotor za področje HTZ 
OUTN simon korošec. 

Prisotne je nagovoril generalni direktor Premogovnika Vele-
nje dr. Janez Rošer. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Vodja inovacijske dejavnosti v Skupini Premogovnik Velenje 
Žiga Jelen je vse skupaj pozval k inovativnem razmišljanju. 
(foto: Slobodan Mrkonjić)

Svoj pogled in bogate izkušnje s področja inovacij je pred-
stavil direktor razvoja v podjetju BSH, Hišni aparati, dr. Blaž 
Florjanič. (foto: Slobodan Mrkonjić)

V akciji Inovator leta 2021 smo v Skupini Premo-
govnik Velenje skupaj identificirali 151 koristnih 
predlogov in jih 132 od teh tudi uspešno realizirali. 
V Premogovniku Velenje je bilo realiziranih 32, v 
HTZ 99 in v Sipotehu 1 koristni predlog. Gospo-
darska korist realiziranih koristnih predlogov je 
znašala 1.196.386 €.
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Prvouvrščeni promotor je prevzel 8 
koristnih predlogov, realiziranih je 
bilo 10. Gospodarska korist realizira-
nih predlogov znaša 818.100 EUR. To 
je promotor za področje PV Projekti-
va rok gril. 

Najboljši inovatorji po 
točkah 
Tretjeuvrščeni inovator je v letu 2021 
prijavil 10 koristnih predlogov, uspe-
šno realiziranih je bilo 9. Za realizira-
ne koristne predloge je bila izračuna-
na gospodarska korist v višini 24.300 
EUR. Gospodarska korist realiziranih 
predlogov je namreč dejavnik, ki ne-
posredno kaže na uspešnost inovacij-
ske dejavnosti, istočasno pa pomemb-
no vpliva na točkovanje najboljših v 
tej dejavnosti. Tretjeuvrščeni inovator 
je sašo tajnik.
Drugouvrščeni inovator je v letu 2021 
prijavil 15 koristnih predlogov. Od 
teh je bilo uspešno realiziranih 13. Vsi 
predlogi so bili nagrajeni z enkratno 
nagrado. To je simon korošec.
Prvouvrščeni inovator je v letu 2021 
prijavil en koristen predlog, ki ga je tudi 
uspešno realiziral. Za omenjeni realizi-
ran koristni predlog je bila izračunana 
gospodarska korist v višini 761.500 
EUR. To je dr. gregor jeromel. 

Najboljši inovatorji v 
kategoriji enkratna 
nagrada 
Tretjeuvrščeni inovator je prijavil 9 
koristnih predlogov, ki so bili realizi-
rani in nagrajeni z enkratno nagrado v 
višini 1.400 EUR. Tudi to nagrado si je 
prislužil sašo tajnik.
Drugouvrščeni inovator je prijavil 5 
koristnih predlogov. Predlogi so bili 
uspešno realizirani. Za realizirane 
koristne predloge je bila izračunana 
enkratna nagrada v višini 1.870 EUR. 
To je borut ramšak.

Dr. Gregor Jeromel se je 
skupaj s soavtorji (Matjaž 
Osojnik, Sašo Ovniček, Damir 
Lukavačkić, Blaž Prislan) od-
ločil, da se odpovejo nagradi iz 
naslova realiziranega koristne-
ga predloga Optimizacija pri-
stopnih prog odkopne plošče 
C na k. –110 v jami Pesje.

Najboljši promotorji inovacijske dejavnosti v Skupini PV (foto: Slobodan Mrkonjić)

Najboljši inovatorji po točkah (foto: Slobodan Mrkonjić)

Najboljši inovatorji v kategoriji enkratna nagrada (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Prvouvrščeni inovator je prijavil 13 
koristnih predlogov, ki so bili uspešno 
realizirani. Za realizirane koristne 
predloge je bila izračunana enkratna 
nagrada v višini 2.260 EUR. To je 
simon korošec.

Najboljša organizacijska 
enota po točkah
V kategoriji za najboljšo organizacijsko 
enoto po točkah na področju inovativ-
nosti za leto 2021 je dosegla tretje me-
sto oe strojna priprava dela Pv s 13 
prevzetimi in 8 realiziranimi koristnimi 
predlogi ter z 181.500 EUR izračunane 
gospodarske koristi. Dosegli so 26,9 
točk. Plaketo je prevzel vodja enote dr. 
Rolando Koren.
Drugo mesto je dosegla oe oUtn 
strojni del Htz z 49 prevzetimi in 46 
realiziranimi koristnimi predlogi, ki so 
bili nagrajeni z enkratnimi nagradami. 
Dosegli so 42,3 točke. Plaketo je prevzel 
vodja enote Matej Skornšek.
Prvo mesto je dosegla oe Projekti-
va Pv s 4 prevzetimi koristnimi in z 
realiziranimi predlogi ter s 797.500 
EUR izračunane gospodarske koristi. 
Dosegli so 84 točk. Tudi na tem mestu 
je potrebno poudariti, da v akciji 
Inovator leta štejejo trije kriteriji ter da 
je poleg števila prevzetih predlogov in 
števila realiziranih predlogov pomemb-
na tudi gospodarska korist realiziranih 
predlogov. Prehodni pokal je prejel 
vodja enote dr. Gregor Jeromel.

Najboljša organizacijska 
enota po številu 
prijavljenih koristnih 
predlogov 
V kategoriji za najboljšo organizacijsko 
enoto po številu prijavljenih koristnih 
predlogov na področju inovativnosti 
za leto 2021 je dosegla tretje mesto oe 
strojna priprava dela Pv s 13 pre-
vzetimi in z 8 realiziranimi koristnimi 
predlogi ter z 181.500 EUR izračunane 
gospodarske koristi. 

Denarne nagrade so za svoj trud prejeli inovatorji in promotorji, ki so bili v 
letu 2021 najboljši, in sicer v višini 100 EUR za tretjeuvrščene, 200 EUR za 
drugouvrščene in 300 EUR za prvouvrščene. Najboljši organizacijski enoti 
po točkah in številu prijavljenih koristnih predlogov sta prejeli prehodna 
pokala, drugo- in tretjeuvrščeni priznanja. Za najboljši organizacijski enoti 
– tudi tiste, ki so ta naziv prejele prejšnja leta – za vse promotorje in koordi-
natorja inovacijske dejavnosti bomo 14. maja 2022 organizirali izlet. 

Poslovodstvi Premogovnika 
Velenje in HTZ Velenje vsem 
prejemnikom priznaj izrekata 
iskrene čestitke.

Plaketo je prevzel vodja enote dr. Ro-
lando Koren.
Drugo mesto je dosegla oe strojna 
dejavnost Htz s 25 prevzetimi in 24 
realiziranimi koristnimi predlogi ter s 
24.300 EUR izračunane gospodarske 
koristi. Plaketo je prevzel Janez Pirnat. 
Prvo mesto je dosegla oe oUtn 
strojni del Htz z 49 prevzetimi in s 

46 realiziranimi koristnimi predlogi. 
Prehodni pokal je prevzel vodja enote 
Matej Skornšek.
V kulturnem programu je nastopila 
vokalistka dunja vrhovnik.
Za konec smo inovatorjem zaželeli pot, 
ki jih bo vodila do cilja, hkrati pa naj bo 
tako zanimiva, da ne bodo zgolj drveli 
proti njenemu koncu, ampak bodo 
opazili vse tiste lepe reči, ki se bodo 
pojavile na in ob njej.

Metka Marić

Najboljša organizacijska enota po točkah (foto: Slobodan Mrkonjić)

Najboljša organizacijska enota po številu prijavljenih koristnih predlogov  
(foto: Slobodan Mrkonjić)
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Nova razdelilno-transformatorska 
postaja DIK Pesje
V Premogovniku Velenje smo konec februarja zaključili s projektom izgradnje nove razdelilno-
-transformatorske postaje (nova NEP-7) za napajanje Drobilnice in klasirnice premoga (DIK) v Pesju. 
Porabniki električne energije na območju DIK so bili do nedavnega z električno energijo napajani iz t. 
i. razdelilne transformatorske postaje stara NEP-7. Stikalna oprema in transformatorji v njej so bili v 
funkciji več kot 35 let, zaradi česar so bili dotrajani in potrebni zamenjave.

V sklopu zamenjave opreme se je 
spremenila tudi lokacija razdelilno-
-transformatorske postaje NEP-7. V 
času od izgradnje stare razdelilno-
-transformatorske postaje NEP-7 do 
danes so se namreč tehnološki procesi 
na območju DIK zelo spremenili. 
Opustilo se je klasiranje premoga, 
prav tako pa tudi nalaganje na tovor-
njake in železniške vagone. Glavnina 
tehnološkega procesa se je zato presta-
vila iz objekta 300 (najvišja stavba na 
območju DIK), kjer se proces ne izva-

DIK je zunanje območje, kjer 
izvajamo drobljenje premoga, 
pridobljenega v jami Premo-
govnika Velenje, ter odstra-
njevanje tujkov, kot sta les in 
železo, iz premoga. To je naša 
zadnja faza obdelave premoga, 
preden ga odložimo na depo-
nijo premoga.

ja več, v objekta 200 in 301. Lokacija 
stare razdelilno-transformatorske po-
staje NEP-7 tako ni bila več optimalna 
za trenutni proces. Nova razdelilna 
transformatorska postaja NEP-7 je 
nameščena v bivši strojni delavnici v 
objektu 200. Locirana je torej v sredi-
šču trenutnega tehnološkega procesa, 
torej bližje napravam, ki jih napaja, ne 
nazadnje tudi bližje vzdrževalcem. S 
prestavilom smo hkrati zmanjšali tudi 
prenosne izgube.
Z zamenjavo opreme smo zagotovili 
večjo obratovalno zanesljivost naprav, 
saj je bila stara in dotrajana oprema 
zamenjana z novo. Prejšnji sistem je 
bil za trenuten tehnološki proces tudi 
energetsko precej predimenzioniran, 
kar se je upoštevalo pri projektiranju 
nove razdelilno-transformatorske 
postaje NEP-7. Sedem dozdajšnjih 
transformatorjev so tako nadomestili 
štirje, kar bo prav tako pripomoglo 
k povečanju izkoristka in posledično 
manjši porabi električne energije. 

Nove naprave napajalne postaje so 
tudi okoljsko sprejemljivejše. Ma-
looljni odklopniki v stikalnih celicah 
so bili zamenjani z vakuumskimi, 
oljno hlajeni transformatorji pa z 
zračno hlajenimi. S tem smo zmanj-
šali obremenitev za okolje v primeru 
okvare teh naprav.  

Transformatorja 6/0,4 kV, 2 MVA

Objekti Dik-a
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Projekt je trajal več let in je potekal v 
sledečih fazah:
•	 priprava projektne dokumentacije,
•	 priprava drugega objekta za novo 

NEP-7,
•	 nakup nove opreme,
•	 montaža nove opreme v nov 

objekt,
•	 postopno prestavilo napajanja vseh 

porabnikov.
Zamenjana je bila vsa stikalna oprema, 
ki je uporabljena za napajanje porab-
nikov na območju DIK, kar zajema 
tako opremo visokonapetostnega 
(VN) 6 kV stikališča kot tudi opremo 
nizkonapetostnega (NN) 400 V stikal-
nega razdelilnika. V sklopu prenove so 
bili na eno lokacijo združeni trije NN-
-stikalni razdelilniki. Izbrane so bile 
6 kV celice slovenskega proizvajalca 
TSN, NN-razdelilniki pa so zgrajeni z 
opremo proizvajalca ABB.
V pripravljalni fazi projekta je bilo 
treba izprazniti prostor strojne 
delavnice DIK ter opremo prestaviti 
na drugo lokacijo, na stari lokaciji pa 
opraviti pripravljalna gradbena dela za 
montažo elektroopreme. Poleg tega je 
bil zgrajen prizidek za transformatorja 
6/0,4 kV, 2 MVA. Sledila je montaža 
opreme, tj. vseh razdelilnikov, ter 
montaža transformatorjev. 
Po zaključeni montaži je bilo treba 
vzpostaviti napetostno stanje novo 
montirane opreme. S tem namenom 
smo enega od treh 6 kV dovodov iz 
RTP NOP 20/6 kV v staro NEP 7 pre-
vezali v novo NEP-7. V kabelski kineti 
smo kabel prekinili in spojili s pred-
hodno pripravljenim kablom, ki je bil 
položen do nove NEP-7. S tem je bilo 
vzpostavljeno napetostno stanje nove 
NEP-7. Sledili so testi VN in NN-celic, 
transformatorjev ter zaščit. 
Konec decembra 2020, ko je bilo za-
ključeno testiranje, smo v novo NEP-7 
vzpostavili še rezervni dovod iz NEP-9 
(objekt E1400), ki služi za napajanje 
transporterja T-10. S tem je bila nova 
NEP-7 pripravljena za prevezavo prvih 
porabnikov, kar smo izvedli v zadnjih 
dneh leta 2020. Skupaj z energetskimi 
deli je bilo treba poskrbeti tudi za 
krmilni del, saj v nasprotnem primeru 
porabniki ne bi delovali. Sledilo je 
testiranje obratovanja ter normalnega 
delovanja varnostnih naprav. 
Zagon obratovanja v prvih dneh leta 
2021 je bil uspešen. Vse je delovalo 

Objekt stare NEP-7

VN stikališče stare NEP-7

brez težav. V tej fazi se je del porabni-
kov napajal iz stare NEP-7, drugi del 
pa iz nove NEP-7. Tako je bilo celotno 
leto 2021, ko se so se porabniki in 
dovodi postopno prevezovali iz stare v 
novo NEP-7.
Prestavilo smo zaključili v začetku 
leta 2022, ko smo v novo NEP-7 
prevezali še zadnje porabnike ter 
zadnjega od treh dovodov. Oprema 
stare NEP-7 ni več v funkciji. 
Da je bil projekt uspešno zaključen, 
je bilo potrebno sodelovanje številnih 
enot v Premogovniku Velenje in HTZ 
Velenje. Montažna dela so izvajali de-
lavci enote HTZ OUTN Elektro del J3, 

Oprema nove NEP-7

ki opremo tudi vzdržujejo, strokovno 
pomoč pa so nudili tehnologi Elektro 
priprave dela in projektanti enote 
Projektiranje in raziskave Premogov-
nika Velenje. Poleg njih je pri delih 
pomagalo še nekaj drugih enot iz 
podjetij Skupine PV. Kot je običajno 
za vsak večji projekt, smo se tudi pri 
izvedbi tega projekta soočali z mno-
gimi nenačrtovanimi izzivi, ki pa smo 
jih skupno uspešno rešili. Uporabniki 
opreme na DIK posledic prestavila 
napajanja niso občutili, saj je v vseh 
delovnih dneh oprema delovala 
nemoteno.

Matej Kladnik
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Redna letna skupščina DIT
V četrtek, 24. marca 2022, je v velenjskem Hotelu Paka potekala redna letna skupščina Društva 
inženirjev in tehnikov (DIT) Premogovnika Velenje, na katerem so izvolili tudi novo/staro vodstvo 
društva. Predsednik društva Mitja Kamenik je člane seznanil z delom upravnega odbora v minulem 
letu, predstavljena pa so bila tudi finančna poročila, poročilo nadzornega odbora, in poročilo častne 
komisije. V sklopu Skupščine je bilo organizirano tudi strokovno predavanje »Sistem daljinskega 
ogrevanja Šaleške doline«, katerega je izvedel Ervin Miklavžina iz Komunalnega podjetja Velenje.

Novi petletni mandat 
dozdajšnjemu vodstvu 
društva
Na tokratni skupščini so izbrali tudi 
novo/staro vodstvo društva, saj se je 
dozdajšnjemu Upravnemu odboru 
DIT letos iztekel petletni mandat. 
Člani društva so bili z delom dozdaj-
šnjega Upravnega odbora in z delom 
ostalih delovnih teles v minulem 
mandatu zelo zadovoljni, zato so 
predsedniku društva Mitji kameni-
ku, sekretarju dr. rolandu korenu 
in blagajniku damirju lukavačkiću 
njihovo popolno zaupanje potrdili 
z vnovično podelitvijo petletnega 
mandata. Ob imenovanju se je pred-
sednik Mitja Kamenik vsem priso-
tnim zahvalil za izkazano zaupanje in 

dejal, da da ima dozdajšnje vodstvo 
še veliko idej in elana za nadaljevanje 
dela tudi v mandatu 2022–2027. 

Načrtovane aktivnosti za 
člane DIT v letu 2022: 
•	 april 2022 – Strokovna ekskur-

zija na Poljsko (ogledi sežigalnice 
na Dunaju, ogled proizvodnje 
podjetja Famur, ogled rudnika soli 
Wieliczka in ogled lokalnih zna-
menitosti). Predvidoma 40 članov 
(predviden je samoprispevek v 
višini pbl. 290 €).

•	 Maj 2022 – Strokovno predavanje 
(tema, termin in lokacija preda-
vanj se določijo naknadno).

•	 Maj/junij 2022 – Športne igre 
(predvidoma samo za člane).

•	 september 2022 – Strokovna 
ekskurzija v Bolgarijo (ogled 
rudnika in lokalnih znamenitosti) 
ali v Prekmurje (predvidoma 40 
članov).

•	 oktober 2022 – Tradicionalni 
kostanjev piknik na kmetiji Lam-
perček.

•	 november 2022 – Strokovno pre-
davanje (tema, termin in lokacija 
predavanj se določijo naknadno).

•	 december 2022 – Praznik svete 
Barbare v Muzeju premogovništva.

Slobodan Mrkonjić

Dozdajšnji Upravni odbor DIT-a, predsednik Mitja Kamenik, sekretar dr. Rolando Koren in blagajnik Damir Lukavačkić, je na 
podlagi dobrega minulega dela dobil vnovični petletni mandat. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Upravnemu odboru DIT ob vno-
vičnem imenovanju čestitamo 
tudi iz uredništva časopisa Rudar.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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na razpis za prodajo kompleksa 
kamp jezero, ki ga je Premogov-
nik velenje objavil 10. februarja 
2022 na svoji spletni strani in 
portalu nepremicnine.net, so do 
roka za oddajo ponudb, ki je po-
tekel 15. marca letos, prispele tri 
ponudbe. Mestna občina velenje 

v razpisnem roku ponudbe za na-
kup nepremičnin ni oddala, zato 
Premogovnik velenje nadaljuje s 
postopkom prodaje najboljšemu 
ponudniku. vse prispele ponudbe 
so nad izhodiščno ceno, ki jo je 
Premogovnik velenje postavil na 
755.000 eUr (brez davka).

Premogovnik Velenje vse nepre-
mičnine prodaja po postopku jav-
nega zbiranja ponudb in v postop-
kih prodaje nepremičnin spoštuje 
načela zakonitosti, transparentnosti 
in gospodarnosti ter enake obrav-
nave vseh udeležencev. 

Tadeja Jegrišnik

Prodaja Kampa Jezero

foto: Slobodan Mrkonjić

foto: Slobodan Mrkonjić
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Jakov Dominković
»Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe«

Tokrat smo se pogovarjali s sodelavcem Jakovom Dominkovićem, ki se je kolektivu Premogovnika 
Velenje pridružil leta 1991. Zadnja leta je zaposlen kot tehnolog zahtevnih elektrodel v 
premogovniškem oddelku Elektro priprava dela. Jakov je izjemno ponosen na rudarstvo in poklice, 
povezane s to dejavnostjo, saj je tudi sam prepričan, da so ti poklici v 147 letih delovanja našega 
premogovnika v Šaleški dolini pustili izjemen pečat. Rudar je bil tudi njegov oče, vsi trije bratje 
pa so zaposleni v družbi HTZ in so s Premogovnikom Velenje zelo tesno povezana. Tokratni 
sogovornik zase pravi, da je trmasto vztrajen, je dober poslušalec in – kadar je treba – tudi dober 
govornik. Ima izjemen čut za pravičnost in sočloveka; morda je ravno zaradi te svoje lastnosti že 
kar nekaj let zelo dejaven tudi v premogovniškem sindikatu SPESS. Je tudi strasten ribič. Ne glede 
na vse obveznosti pa nikoli ne pozabi na svojo družino, ki jo vselej postavi na prvo mesto.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Večina lepih spominov iz mladostnih 
let je vezana na obiske koncertnih 
dvoran. Bil sem (pravzaprav sem 
še vedno) zaprisežen roker in vse 
skupine, ki so v tistem času karkoli 

pomenile na svetovni sceni (Pink 
Floyd, U2, Iron Maiden, Metallica, 
Judas Priest, Alice Cooper, Motor-
head, Guns N`Rosses …), sem imel 
priložnost gledati in slišati v živo. 
Veliko lepega sem doživel tudi v času 
aktivnega ukvarjanja s športom, deset 

let sem sem namreč treniral karate. 
 kakšen učenec ste bili?
Šola mi ni nikoli predstavljala težav. 
Po uspehu sem bil večino časa prav 
dober, v srednji šoli tudi dober. Učil 
sem se zelo malo, saj sem se veliko 
zanašal na svoj spomin. V večini 

foto: Slobodan Mrkonjić
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primerov mi je uspevalo. Zavedam 
se, da bi bil z nekoliko več učenja 
tudi uspeh v šoli boljši, a starši niso 
pritiskali name, sam pa se tudi nisem 
hotel preveč »pretegniti«. V tistih 
časih sem v ospredje dal druge stvari, 
kot so šport, druženje z vrstniki, 
koncerti, punce … Takšni časi so bili. 
Velika večina mojih vrstnikov je delo-
vala na enak način. Res pa je, da sem 
kasneje pri študiju ob delu večino 
tega nadoknadil.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Želel sem biti učitelj telovadbe, takrat 
je bil to moj sanjski poklic. 
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku Vele-
nje kot tehnolog zahtevnih elektrodel 
v oddelku Elektro priprava dela. Po 
izobrazbi sem diplomirani inženir 
elektrotehnike. Skrbim za nemoteno 
delovanje TK-sistemov v jami in na 
površini. Odgovoren sem za zane-
sljivo delovanje sistemov tehnične-
ga varovanja, kot so protipožarni, 
protivlomni in videonadzorni sistemi. 
V jami tehnološko pokrivam sede-
žnico Preloge, jamske črpalne postaje 
(JČP), natezalno napravo na STAN-
-trakovih, detektorje kovin, sisteme 
za pretrg traku …
 kako bi predstavili svoje podjetje 
v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje mi je veliko 
dal. Je moja prva in upam, da tudi 
zadnja zaposlitev. Je spoštovanja vre-
dno podjetje, z zelo dolgo in bogato 
tradicijo. Premogovnik Velenje je 
skozi svojo zgodovino nudil zaposli-
tev številnim »knapom«, ki so v zelo 
težkih razmerah kopali črno zlato in 
s tem preživljali svoje družine. Ena 
od teh družin je tudi moja, saj je bil 
rudar že moj oče in tudi vsi moji bra-
tje so zaposleni v Skupini PV. Škoda, 
da trenutne razmere niso naklonjene 
»knapovščini«, razlogi za to so, seve-
da, vsem znani.    
 na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo?
Najprej pomislim na varnost vseh 
zaposlenih. Vedno me pretrese, ko pri-
spem na delovno mesto in izvem, da 
se je zgodila nesreča. Še posebej boleč 
je spomin na nesrečo iz leta 2002, ko 
smo imeli dve smrtni žrtvi. Poleg var-
nosti pomislim tudi na vse obveznosti, 
ki jih moram ta dan opraviti. 

 na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Glede na to, da je delo tehnologa v 
večini primerov samostojno, ogro-
mno dela opravim sam, se moram 
največkrat zanesti sam nase. Vse-
kakor pa to ne pomeni, da svojim 
sodelavcem ne zaupam. Nasprotno. 
Zelo jim zaupam, saj gre za odlične 
sodelavce in velike strokovnjake na 
različnih področjih. Kadar koli sem 
potreboval njihovo pomoč, sem jo 
tudi dobil. Veseli me in ponosen sem, 
da sem del tega kolektiva.   
 kaj najraje počnete v prostem času?
Obseden sem z ribolovom. Kadar mi 
le čas dopušča, ga skušam prežive-

ti kje ob vodi s palico v roki. Rad 
hodim tudi na sprehode, ukvarjam se 
s športom, rad tudi vrtnarim. Prosti 
čas vselej poskušam preživeti v dobri 
družbi nekje v naravi.
 kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni?
Na prvo mesto vedno in povsod 
postavljam svojo družino. Z ženo 
Marinko, s katero sva v zvezi že 
trideset let, imava dva odrasla otroka. 
Petindvajsetletni David je zaposlen 
v Gorenju kot diplomirani inženir 
elektronike, medtem ko mlajši, dvaj-
setletni Filip, v Mariboru študira fizi-
oterapijo. Filip je tudi vrhunski mladi 
atlet, metalec kopja, ki je v Mestni 

Prosti čas z veseljem preživlja kje ob vodi s palico v roki.

Jakov je član kolektiva Premogovnika Velenje že vse od leta 1991.
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občini Velenje že vrsto let izbran za 
športnika leta. Na svojo družino sem 
izjemno ponosen in veselim se prav 
vsakega uspeha, ki ga doseže kdo od 
družinskih članov.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Sodim med ljudi, ki radi »hrčkamo« 
in zbiramo predmete, za katere si 
želimo, da bi imeli trajno vrednost, 
fotografija pa je vsekakor ena takšnih 
reči. Pri nas se fotografiramo tako na 
lepih kot tudi žalostnih dogodkih, 
v veri, da se bomo nekoč, ko bomo 
stari, lahko tega spomnili. Nimam 
posebej izbrane fotografije, jih je pa 
veliko, ki v meni vzbujajo posebna 
čustva. To so fotografije oseb, ki jih 
ni več med nami. To so fotografije, ki 
prikazujejo duh nekega časa, rdeča 
nit vseh pa je družina.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolni-
le sanje?
Tudi zame velja znani citat »sanje so 
dovoljene, a jutri je nov dan«, saj rad 
»sanjam«. Vsekakor bi se preselil ne-
kam na hrvaško obalo, po možnosti 

v staro istrsko hišo. Zjutraj travarica 
in marenda, čez dan ribolov, »sunce i 
more«, zvečer pečene ribe, bevanda, 
sončni zahod in moja draga na desni. 
Kaj si lahko želiš lepšega, vsekakor mi 
ne bi bilo hudo.
 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?
Glede na to, da imamo v družini 
vrhunskega športnika, me največkrat 
lahko srečate na atletskih stadionih. 
V času, ko je starejši sin David še 
igral klarinet, smo bili dostikrat tudi 
v Glasbeni šoli Frana Koruna Ko-
željskega Velenje in v Domu kulture 
Velenje. 
 katere so vaše tri dobre lastnosti?
Težko je ocenjevati sebe, še posebej 
težko je izpostaviti svoje dobre la-
stnosti in pri teh ohraniti samokritič-
nost. Če že moram, bi izpostavil, da 
sem trmasto vztrajen, saj ne obupam 
takoj in se trudim zadevi priti do dna. 
Sem tudi dober poslušalec in – ko 
je treba – tudi dober govornik (še 
posebej za zagotavljanje humornega 

vzdušja v družbi). Kot zadnjo dobro 
lastnost pa bi izpostavil sočutje do 
sočloveka, saj me težke življenjske 
izkušnje drugih zelo prizadenejo in 
če je le v moji moči, poskušam tem 
ljudem pomagati. 
 kaj bi spremenili pri sebi?
Včasih me moja že omenjena lastnost 
(trmasto vztrajen) pripelje do točke, 
ko gredo zadeve predaleč, za kar mi 
je kasneje morda žal. Rešuje me to, da 
se znam opravičiti. 
Zelo redko mi popustijo živci, a bi si 
kljub temu želel, da bi bilo takšnih 
trenutkov še manj. Dobro bi bilo 
videti tudi kakšen kilogram manj na 
tehtnici.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
V najširšem pomenu bi izpostavil 
svetopisemsko načelo, ki pravi »Ljubi 
svojega bližnjega kakor samega sebe«.

Slobodan Mrkonjić

Jakovova družina, žena Marinka in sinova David in Filip.
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GRAŠKA GORA 2022
PRVOMAJSKO SREČANJE

Osrednji program
Polaganje venca k Spomeniku XIV. diviziji in enotam IV. operativne cone
Trim pohod z Graške Gore na Jesenjakov hrib
Zabavni program z ansamblom Pajdaši

11.00
11.30
11.30

11.30 - 17.00

PRVOMAJSKO SREČANJE

GRAŠKA GORA 2017 

�� 11� �� 17� ���

Praznik dela ni le dan za pohode, piknike, zabave, kot 
ga poznamo v času divjega kapitalizma. Predvsem je 
dan, ko se moramo spomniti vseh bork in borcev za de-
lavske pravice, ki jih danes jemljemo kot samoumevne.
Osemurnega delovnika delavcem nihče ni podaril zgolj 
»na lepe oči«. Dopust, regres in deputat nista prišla z 
dobro voljo in nasmehom, kot tudi ne plačana bolniška 
odsotnost. Da so si naši predhodniki te pravice izborili, 
so bili potrebni predvsem enotnost, složnost in odloč-
nost izboriti si boljšo prihodnost za svoje otroke in vse 
ostale. Praznik dela tako ni praznik vseh nas delavcev in 
naših predhodnikov, ampak tudi praznik naših otrok.
Ta odgovornost za boljši jutri naših otrok in zanamcev 
je danes bolj kot kadarkoli odvisna od nas. Knapi mo-
ramo bolj kot kadarkoli prej znova pokazati složnost, 
enotnost in odločnost. 

Poskrbimo, da bo tudi novim generacijam bolje. Ustva-
rimo jim pogoje za pravičen prehod, da bodo lahko s 
ponosom rekli: Hvala našim prednikom, ki so nam to 
ustvarili.

živela 1. in 2. maj! 
SDRES 

zanj Asmir Bećarević



3232

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Širitev proizvodnih 
programov Lakirnice HTZ
V družbi HTZ Velenje med izjemno in raznoliko ponudbo storitev, ki jih pri osnovnem procesu pri-
dobivanja premoga izvajajo za Premogovnik Velenje, ponujajo tudi izdelke in storitve, ki so zani-
mivi tudi izven okvirov Skupine PV. S tem se v HTZ že danes osredotočajo na prihodnost, ko bomo 
v Šaleški dolini prenehali z odkopavanjem premoga. V enoti Storitve in proizvodi so prepoznali še 
eno inovativno idejo, s katero bodo obstoječi proces dopolnili z novo tehnološko opremo CNC-fiber 
laserski razrez in CNC-upogib ter s tem razširili možnost konstruiranja in izdelovanja tehnoloških 
zahtevnih kosov z veliko dodano vrednostjo. Dopolnitev in razširitev programa bo zagotovo dobra 
priložnost za prihodnost družbe.

V družbi HTZ so v segment tržno 
zanimivih programov že pred leti do-
dali tudi prašno lakiranje kovinskih 
izdelkov. V moderni in tehnološko 
dovršeni lakirnici se tako že več kot 
deset let ukvarjajo s prašnim barva-
njem izdelkov iz kovinskih materia-
lov, kjer uporabljajo najsodobnejšo 
tehnološko opremo in znanje. S po-
dročja površinske obdelave kovinskih 
materialov imajo številne reference 
in bogate izkušnje, kar nenazadnje 
dokazujejo številni zadovoljni kupci.
simon dobaj, direktor Htz: »V 
družbi HTZ Velenje že danes gledamo 
v prihodnost, saj si želimo, da bi v 

Šaleški dolini podjetništvo uspešno 
delovalo tudi po prenehanju odko-
pavanja premoga. Poslovanje družbe 
je vseskozi usmerjeno v humano 
organiziranost delovanja invalidskega 
podjetja, saj družba zaposluje več 
kot 50 odstotkov delavcev s statusom 
invalida in se odlikuje z izjemnim 
občutkom družbene odgovornosti. So-
dobnost, strokovno znanje in dolgole-
tne izkušnje zagotavljajo fleksibilnost 
in inovativnost družbe, ki s širokim 
naborom dejavnosti zagotavlja vsem 
svojim kupcem kakovostno, okolju in 
zdravju prijazno dobavo izdelkov in 
storitev.«

Ivan glušič, vodja lakirnice: »V 
naši lakirnici za prašno lakiranje 
kovinskih izdelkov vsak izdelek pred 
barvanjem obdelamo s postopkom 

Zavezanost družbe HTZ h ka-
kovosti potrjujejo s sistemom 
kakovosti v skladu s standardi 
ISO 9001, ISO 14001 in ISO 
45001. Poleg kakovosti pa 
družbo HTZ Velenje odliku-
je tudi izredna fleksibilnost 
proizvodnje in zavezanost k 
varovanju okolja.

foto: Slobodan Mrkonjić
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kemijske predobdelave. V procesu 
uporabljamo postopek železo-fosfati-
ranja, ker obdelujemo predvsem že-
lezo in železove zlitine. S tem postop-
kom dosežemo na železu modrikast 
fosfatni sloj, ki je odlična osnova pred 
barvanjem, saj omogoča najboljši 
oprijem barve in dobro korozijsko 
obstojnost. Fosfat je primeren tudi kot 
predobdelava za aluminijaste izdelke, 
ki niso obremenjeni z vremenskimi ali 
kemičnimi vplivi.«

jožef Mazej, vodja elektro-strojne 
dejavnosti: »S pojavom nove »fi-
ber laser« tehnologije je upogibanje 
dobilo novo dimenzijo, saj ni potrebna 
izdelava velikih in dragih orodij za 

rezanje oz. izsekovanje obdelovancev 
ter ni potrebno izdelovati novih orodij 
pri spremembah na obdelovancu. Upo-
gibanje se lahko izvede v zelo kratkem 
času, saj ni potrebno čakati na izdela-
vo orodja za izsekovanje obdelovancev. 
Sodobni upogibni stroji so opremljeni 
z močno programsko opremo, tako 
da lahko pred upogibanjem opravijo 
simulacijo upogibanja in ugotovijo 
morebitne kolizije, ki jih lahko pra-
vočasno odpravijo brez nepotrebnih 
stroškov izdelave preizkušancev.«

Postopek prašnega lakiranja, 
ki se razlikuje od ostalih teh-
nik barvanja, v lakirnici HTZ 
uporabljajo predvsem zaradi 
boljše obstojnosti in vzdržlji-
vosti. Kupcem ponujajo veliko 
in pestro paleto barv, na zalogi 
imajo več kot 50 različnih 
barv. Poleg barvnih odtenkov 
pa so na izbiro tudi različne 
barvne teksture.

S pojavom nove »fiber laser« tehnologije je upogibanje dobilo novo dimenzijo, 
saj ni potrebna izdelava velikih in dragih orodij za rezanje oz. izsekovanje obde-
lovancev ter ni potrebno izdelovati novih orodij pri spremembah na obdelovancu.

V Lakirnici HTZ za prašno lakiranje kovinskih izdelkov vsak izdelek pred barvanjem obdelajo s postopkom kemijske predob-
delave. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Družba HTZ Velenje je del Skupine 
Premogovnik Velenje in je obenem 
ena od družb Skupine Holding 
Slovenske elektrarne. Vse od ustano-
vitve leta 1999 je poslanstvo družbe 
predvsem zagotavljanje storitev za 
osnovni proces pridobivanja premo-
ga. S prehodom Slovenije v brezo-
gljično družbo pa se v HTZ vedno 
bolj osredotočajo tudi na trg izven 
matične družbe ter na zelene in oko-
lju prijazne storitve.

Slobodan Mrkonjić
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Podajte se z nami v globine in 
skrivnostne rove Šaleške doline
Muzej premogovništva Slovenije vabi na edinstvena doživetja 160 m pod zemeljskim površjem. 
Velenje Underground – ko želite zase in svoje najbližje ali poslovne partnerje pripraviti nekaj zares 
posebnega. Zgodbe o potopljenih vaseh in virtualni potop z opazovanjem ostankov potopljenih 
vasi na dnu jezera. 18 scen in 15 lutk rudarjev, ki oživijo s sodobno avdiovizualno opremo. Vse to 
in še več vas čaka tam spodaj, v nedrjih Zemlje.

Nekoč je v globinah podzemlja 
velenjskega Premogovnika ustvarjal 
pesnik Anton Aškerc, saj je tam našel 
mir in navdih. »Globočje in globočje, 
dol v prepad … Bojiš-li vožnje se pod 
zemljo čudne, ko peljal bi v vodnjak 
se, bratec moj …« so Aškerčeve 
besede, s katerimi danes kot »vodnik« 
vabi po slikovitih podzemnih rovih 
Muzeja premogovništva Slovenije in 
pripoveduje zgodovino Premogovni-
ka Velenje.  

Med premogarje, ki so iz 
zemlje trgali črno zlato
Spust z najstarejšim obratujočim dvi-
galom v Sloveniji 160 metrov globoko 
pod zemljo, kamor so se spuščali 
premogarji, ki so iz zemlje trgali črno 

zlato in ga tono za tono pošiljali na 
svetlo, vas ne bo pustil ravnodušnih. 
Tam spodaj vas bo pričakal pesnik 
Anton Aškerc, ki vas bo s svojo 
zgodbo uvedel v  premogovniško delo 
in življenje. V času bivanja v  našem 
okolju je imel dovoljenje za prevoze v 
jamo, da je lahko opazoval rudarje pri 
delu, ob tem pa je pod zemljo pisal 
tudi pesmi. Srečali boste navadnega 
rudarja – „hajerja“, jamomerca, višje-
ga nadzornika in fantiča kot pomoč-
nika v rudniku, spoznali najboljši del 
„šihta“ – malico, izdelavo jamskega 
rova in transport po podzemlju, si 
ogledali reševalno opremo v premo-
govniku ter se zdrznili ob prikazu 
tragične nesreče v rudniku leta 1893. 
Ob spremljavi na trenutke sočnega 

rudarskega žargona boste spoznali 
težaško delo rudarjev nekoč in danes.
Iz preteklosti pa nazaj v sedanjost, ka-
mor se boste po ogledu mehanizacije 
jamskih prostorov iz zadnjih dese-
tletij razvoja Premogovnika Velenje 
popeljali s starinskim podzemnim 
vlakom. Na svetlem si lahko ogledate 
še zbirko razvoja premogovništva v 
Sloveniji, rudarsko stanovanje iz leta 
1930, zgodovino skoka čez kožo in 
morda še katero od razstav priznanih 
umetnikov. 

Kulinarika - pravi navdih 
za obisk muzeja
Če želite za nekaj ur postati del 
rudarskega časovnega stroja in se 
vrniti v zgodovino pridobivanja 
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premoga v Šaleški dolini, potem 
je odlično petzvezdično turistično 
doživetje Velenje Underground prava 
odločitev. Doživetje združuje snovno 
in nesnovno tehnično ter kulturno 
dediščino Šaleške doline in jo pove-
zuje z vrhunsko lokalno kulinariko. V 
najgloblji rudarski jedilnici vas čaka 
vrhunski štirihodni meni z izbra-
no vinsko ponudbo ter glasbenimi 
presenečenji. 

Odplujte po košček 
preteklosti
Začeli bomo na začetku. Globoko 
pod zemljo. Tam spodaj vam bo 
pripovedovalec zgodbo o potopljenih 
vaseh razkril na svojevrsten in izje-
mno zanimiv način. Zgodbo bomo 
nadaljevali v skrivnostnih globinah 
jezera v Šaleški dolini, ki je nastalo 
ravno zaradi premogovništva. Po 
virtualnem potopu z opazovanjem 
ostankov potopljenih vasi na dnu 
jezera se bomo namenili tja, kamor 
so bili namenjeni tudi naši predni-
ki – višje, bližje k soncu. 14 metrov 
visoko na park Vista, od koder bomo 
pogledali, kje so potopljene vasi. 
Rudarska tradicija sega od podzemlja 
preko voda do neba in ima okus po 
domačem, po tistem, česar se radi 
spominjamo.
Turistični produkt Skrivnosti po-
topljenih vasi, ki pomaga razkriti 
povezanost domačinov z velenjskim 
lignitom, je nastal s spoštovanjem do 
preteklosti in v sodelovanju z Zavo-
dom za turizem Šaleške doline 

Na muzejski praznik 
živahno dogajanje
Muzeji in galerije po Sloveniji in sve-
tu 18. maja praznujejo mednarodni 
muzejski dan, zato si ta dan rezervi-
rajte za obisk našega muzeja, ne bo 

vam žal. Brezplačno si boste lahko 
ogledali zbirke v zunanjem delu Mu-
zeja – spoznali boste, kako skromno 
so včasih živeli rudarji, ki so pridobi-
vali črno zlato, ki je dajalo toploto in 
energijo, »aufzuge« v Črni garderobi, 
kopalnico, legendo o Skoku čez kožo, 
galerijo v Beli garderobi, na obisk pri 
nas pa vas bo morda spominjal kateri 
izmed zanimivih spominkov iz naše 
muzejske trgovinice.

Muzej premogovništva Slove-
nije ponuja kar tri presežke: 
157 metrov v globino se boste 
spustili z najstarejšim obra-
tujočim dvigalom v Sloveniji, 
sprehajali se boste po najdebe-
lejšem sloju premoga (do 160 
metrov) na svetu in si rudar-
sko malico privoščili v naj-
globlji slovenski jedilnici 157 
metrov pod površjem.

Srečno že od nekdaj drug drugemu 
zaželijo rudarji, preden se spusti-
jo v temne rove premogovnika. V 
pozdravu odmevajo stare rudarske 
vrednote – tovarištvo, solidarnost in 
pomoč. Srečno pa je tudi pozdrav, s 
katerim vas bomo sprejeli mi in ki v 
sebi skriva besedo srčno – srčnost, ki 
jo rudarji imamo.

Metka Marić
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Vokalna zasedba, ki na kulturno-pevskem področju 
ustvarja že od leta 1979 in v svojem bogatem umetni-
škem repertoarju goji tako stanovsko rudarsko pesem, 
črnske duhovne pesmi in modernejše zvrsti, je zopet 
navdušila poslušalce. Za tokratne koncerte smo člani 
Rudarskega okteta pripravili bogat izbor pesmi, ki so 
obsegale tako narodne pesmi, madrigale in popevke, 
izvedene v tradicionalnem slogu te zasedbe. Na večer-
nem koncertu v kulturnem domu v St. Sorlin de Vienne 
smo bili deležni stoječih ovacij poslušalcev. Občinstvo 
je z navdušenjem spremljalo pevske izvedbe predstavlje-
nih pesmi. Rudarski oktet Velenje je ob tej priložnosti 
za dolgoletno sodelovanje na kulturnem področju med 
državama prejel zlato plaketo. 
V sklopu gostovanja smo nastopili še v Temple d' Avgust 
et Livie, ki s svojo preteklostjo (več kot 2000 let) predsta-
vlja svojevrsten pevski trenutek in poveže zgodovino tega 
mesta s sedanjostjo.

Rudarski oktet navdušil v 
Franciji
V prvih dneh aprila smo se člani Rudarskega okteta Velenje odzvali prijaznemu povabilu organiza-
cijskega odbora COEI iz francoskega mesta Vienne, ki nas je v okviru kulturnega sodelovanja med 
partnerskima mestoma, ki traja že več kot devetinštirideset let, povabil na gostovanje.

Kulturno sodelovanje med mestoma Velenje in Vienne ima zelo bogato tradicijo.

Rudarski oktet Velenje je za dolgoletno sodelovanje na kul-
turnem področju med državama prejel zlato plaketo.
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Ob srečanju z županom mesta gostitelja je bilo ponovno 
poudarjeno pomembno kulturno sodelovanje med mesto-
ma Velenje in Vienne, ki ima zelo bogato tradicijo. Sode-
lovanje in povezovanje med narodi, njihovo spoštovanje 
in upoštevanje pestrosti kulture so bili glavni poudarki v 
govoru župana.

V oktetu se zavedamo pripadnosti rudarske tradicije in 
naših korenin. Vedno in povsod povemo, da smo rudarji, 
da naše uniforme pripadajo montanističnemu stanu in da 
prihajamo od tam, kjer znamo delati pod zemljo. Velenje 
in s tem Rudarski oktet je tako zopet dodal kamenček 
kulturnega mozaika v sklopu povezovanja narodov Evrope 
in njihovi skupni ideji.  

mag. Marko Ranzinger

1 6 0 m et rov p od z e m e l j sko p ov r ši no

PODZEMNA PUSTOLOVŠCINA
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Ohranjamo premogovniško dediščino!
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Preteklost je neusahljiva 
učiteljica prihodnosti
Koliko generacij se je zvrstilo v 147 letih delovanja Premogovnika Velenje? Veliko, a vsaka je bila 
edinstvena in neponovljiva. V vseh teh letih smo ustvarili veliko izjemnih dosežkov, segali po nedo-
segljivem in znali vzajemno sobivati. Znali smo udejanjiti svoje poslanstvo ter ohranjati prave vre-
dnote. Tudi letošnji Občni zbor Kluba upokojencev Skupine Premogovnik Velenje, ki se je zgodil 28. 
marca 2022, je bil izvrstna priložnost za pogled nazaj, v preteklost, iz katere je zrasla naša seda-
njost, pa tudi za razmislek o zdajšnji vlogi premogovnika, za načrte in želje o njegovi prihodnosti. 

Upokojeni, a po srcu še vedno mladi 
člani Kluba upokojencev Skupine 
Premogovnik Velenje (KU SPV), so 
se zadnji ponedeljek v marcu zbrali v 
Domu kulture Velenje. Srečanje, kjer 
po dolgem času v ospredju ni bila 
pandemija, je marsikateremu ude-
ležencu privabilo nasmeh na obraz. 
Nekateri stari »kamerati« se niso 
videli vse od zadnjega občnega zbora, 
zato so to priložnost izkoristili tudi 
za sproščen klepet. Z zanimanjem 
so prisluhnili uvodnemu pozdravu 
predsednika kU tomislavu lipni-
ku, pritegnila jih je tudi predstavi-

tev najmnožičnejše dejavnosti KU 
pohodniške sekcije skozi fotografski 
objektiv. Z minuto molka so se poklo-
nili  Francu Druksu (tajniku in članu 
Upravnega odbora KU), mag. Francu 
Avberšku, nekdanjemu direktorju, in 
vsem preminulim upokojencem po 
zadnjem občnem zboru KU. 

Plati življenja, ki se niso 
uklonile ne času ne 
virusu
»Da živimo v težkih časih, je mogoče 
slišati iz dneva v dan. Kopico nepri-

jetnosti nam je prinesel tudi naš novi 
sopotnik virus. Zato je še toliko bolj 
pomembno, da iščemo svetle plati 
življenja, tiste, ki se niso uklonile ne 
času in ne virusu,« je uvodoma dejal 
generalni direktor Premogovnika 
velenje dr. janez rošer. V nadaljeva-
nju je izpostavil aktualna dogajanja, 
ki so najbolj zaznamovala zadnje 
mesece. Zagotovo so to letnica 2033, 
ki jo je Vlada RS sprejela na svoji seji 
13. januarja letos, z njo pa so poveza-
ni številni izzivi, Nacionalna strategija 
za izstop iz premoga in prestruktu-
riranje premogovnih regij v skladu z 

foto: Slobodan Mrkonjić
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načeli pravičnega prehoda, Zakon o 
postopnem zapiranju Premogovnika 
Velenje, Zakon o rudarstvu, Zakon 
o prestrukturiranju SAŠA regije ter 
Sklad za pravični prehod. 
Dr. Rošer je zbranim predstavil tudi 
priložnosti za razvoj novih projektov 
ter osredotočenje na zelene in okolju 
prijazne storitve: »Pripravljen imamo 
nabor projektov, s katerimi bomo 
ohranili delovna mesta v Šaleški 
dolini, v kateri imamo veliko tehno-
loškega in strokovnega znanja, kar 
je velik potencial za nove projekte in 
nove izzive. Verjamemo, da bodo ob 
zaključevanju odkopavanja premoga 
zaposleni s temi znanji preko različ-
nih prekvalifikacij pomemben člen 
novih uspešnih zgodb.« 
»Proizvodni načrt za leto 2022 znaša 
proizvodnjo v višini 2,8 mio ton. 
Glede na trenutne razmere ocenju-
jemo, da je le ta dosegljiv oziroma 
so tveganja, vezana predvsem na 
časovno dinamiko izdelave posame-
znih objektov ter geomehansko stanje 
v področjih delovanja. Soočamo se 
s kadrovsko problematiko – veliko 
je bilo odsotnosti zaradi covida, ob-
stoječa moštva niso dovolj številčna, 
zato iščemo možnosti za zagotavljanje 
dodatnega kadra.« 
Dr. Rošer je omenil še sodelovanje 
pri prijavah mednarodnih projektov 
na Evropski raziskovalni sklad za 
premog in jeklo: »Uspešni smo bili 
pri projektu GREEN JOBS, ki zajema 
izkoriščanje konkurenčnih prednosti 
premogovnikov, ki se približujejo 
zapiranju, za čim večje ustvarjanje 
zelenih in kakovostnih delovnih 
mest« ter dodal, da se tudi družba 
HTZ zaradi usmeritve Skupine PV po 
postopnem izhodu iz premoga vedno 
bolj osredotoča na zelene in okolju 
prijazne storitve. 

Uspešen je tisti, ki zna 
temelje za svoj uspeh 
postaviti iz kamnov, ki so 
jih drugi zmetali vanj
»Živimo v svetu, ko se včasih zdi, 
da ni več trdnih temeljev, da je 
sprememba edina stalnica, da se 
nimamo na kaj opreti. Uspešen je tisti, 
ki zna temelje za svoj uspeh postaviti 
iz kamnov, ki so jih drugi zmetali 
vanj in mi jih znamo. To med drugim 
dokazuje tudi lani izveden jubilejni, že 

60. Skok čez kožo. 42 novincem so se 
pridružili tudi upokojeni rudarji, ki so 
svoj skok prvič opravili pred šestde-
setimi leti, ko je bil v Velenju izveden 
prvi Skok čez kožo. Tudi to so trdni 
temelji, na katerih stojimo danes«. 

Aktivnosti, ki povezujejo
»V letu 2021 je bilo izvajanje progra-
ma zaradi covida-19 precej okrnjeno, 
saj smo organizirali zgolj aktivno-
sti, ki se izvajajo na prostem,« je 
uvodoma dejal predsednik kU sPv 
tomislav lipnik. V nadaljevanju 
je predstavil načrtovane aktivnosti 
v tem letu: »V spomladanskem in 
jesenskem času se bomo odpravili na 
izlet, s kopalnim avtobusom se bomo 
odpeljali v zdravilišča in v Izolo, kjer 
si bomo na ladjici privoščili ribji 
piknik. Vsak drugi torek v mesecu 
se bomo podali na pohode, zato 
vabljeni k članstvu v Planinski sekciji 
PV. Tudi drugih športnih aktivno-
sti ne bo manjkalo, saj načrtujemo 
rekreativno smučanje na Golteh, 
organizirane vadbe v telovadnicah, 
igranje tenisa, morda še kaj. Da se 
boste lažje odločili za sodelovanje, 
smo dogovorili številne ugodnosti, 

tako pri ogledu tekem Nogometnega 
kluba Rudar, nakupu smučarskih 
vozovnic, teniških nalepk ter za do-
ločene aktivnosti Športnega društva 
SPV (bazeni, savne, fitnesi, športne 
trgovine …). Še vedno lahko koristite 
proste kapacitete v apartmajih sindi-
kata SPESS«.« Lipnik je člane povabil 
tudi na praznovanje dneva rudarjev 
ter na ribiško tekmovanje za rudarsko 
svetilko. KU bo načrt svojih aktivno-
sti sproti dopolnjeval glede na želje 
članov in finančne zmožnosti. Ob 
koncu se je poslovodstvu Premogov-
nika Velenje zahvalil za vsestransko 
pomoč pri delu KU.

Metka Marić

Vpis novih članov in plačilo 
članarine za leto 2022 je mo-
žno v klubski pisarni na Jašku 
Škale vsako delovno sredo od 
8. do 11. ure.

Novoizvoljeni člani upravne-
ga in nadzornega odbora ter 
disciplinske komisije Kluba 
upokojencev Skupine Pre-
mogovnik Velenje, katerih 
mandat je bil zaradi pan-
demije dve leti, so: upravni 
odbor – predsednik Tomo 
Lipnik, podpredsednica 
Tatjana Krajnc, tajnik Romana 
Pečovnik, člana Pavel Župevc 
in Branko Mlinšek; nadzorni 
odbor – predsednica Zdenka 
Čekon, člana Marijan Nikolič 
in Jože Vogrin; disciplinska 
komisija – predsednica Marija 
Pungartnik, člana Ferdo Mar-
kuš in Franjo Jajčevič. 

Prisotne je nagovoril tudi generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer. 
(foto: Slobodan Mrkonjić)
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Čas je zanimiva stvar. Občutek ima-
mo, da nam ga vedno primanjkuje. 
Bolj ko hitimo, bolj nam gre na tesno. 
Pravijo, da bi moral človek vsak dan 
premišljevati pol ure, razen takrat, 
ko se nam zelo mudi, takrat bi moral 
meditirati celo uro. In vedno bi se 
morali zavedati, da je od nas odvisno, 
kako porabljamo čas, ki nam je na 
razpolago. In če ne delamo tako, da bo 
dobro nam in bližnjim, je potrebno, da 
v svoje življenje privedemo spremem-
be. Sprememba je tudi edina stalnica v 
naših življenjih.

S skupnimi močni smo 
vedno znova našli pot
»Dobra društvena organiziranost, 
podpora s strani Premogovnika 
Velenje in njenih hčerinskih družb 
ter zasluge vseh članov – ki so kljub 

Premogovniški gasilci delujejo s 
polnimi pljuči
Čas hitro beži, saj Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnika Velenje (PIGD PV) le-
tos praznuje častitljivih 90 let. Ponosni smo na to. Naše delo se odvija s polnimi pljuči, da je tudi 
podjetje lahko ponosno na nas. Delček našega dela predstavlja občni zbor, ki ga – tako kot lani – 
tudi letos nismo organizirali na običajen način. Kljub temu smo se 7. aprila 2022 zbrali ter članom 
podelili priznanja in odlikovanja.

naravnim in nenaravnim ujmam ostali 
zvesti gasilstvu in poslanstvu našega 
društva – je omogočilo, da letos pra-
znujemo devet desetletij delovanja. V 
tem času smo doživljali tako dobre kot 
tudi slabe trenutke, ki so včasih močno 
vplivali na delovanje društva. S sku-
pnimi močni smo vedno znova našli 
pot, zato nadaljujemo našo tradicijo, ki 
temelji na prostovoljni pomoči ljudem 
v izrednih razmerah. Te so iz leta v 
leto hujše, saj narava rada pokaže zobe 
in zahteva od nas dobro izurjenost in 
nenehno pripravljenost« je v svojem 
nagovoru poudaril predsednik PIgd 
Pv tadej zager. »Naše društvo se 
lahko pohvali z dokaj dobro opremo, 
odličnim znanjem ter dobro usposo-
bljenostjo, za kar gre zahvala podpori 
poslovodstev Premogovnika Velenje in 
hčerinskim družbam.«

Če želiš priti hitro, pojdi 
sam, če želite priti daleč, 
pojdite skupaj
Afriški pregovor pravi, da če želiš 
priti hitro, pojdi sam, če želite priti 
daleč, pojdite skupaj. Kako pomemb-
no je delovati kot skupina, je v svojem 
nagovoru poudaril poveljnik PIgd 
Pv boris špeh: »Tako kot leto prej, 
tudi v letu 2021 nismo mogli izva-
jati vseh aktivnosti na način, kot bi 
si želeli. Svoje delo smo prilagajali 
tako, da smo opravili vse tisto, kar je 
bilo njuno potrebno. Od 24. aprila 
do 2. maja smo opravljali 24-urno 
dežurstvo v Klasirnici na bunkerju 
B3, kjer je s strani zunanjih izvajalcev 
potekal remont. Za požarno stražo 
je skrbelo 39 članov društva. Izva-
jali smo dežurstva pri kanonadi ob 

foto: Slobodan Mrkonjić
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rudarskem prazniku, v družbi PLP, na 
tekmah Nogometnega kluba Rudar, 
v požarnem rovu za potrebe usposa-
bljanja jamskih reševalcev. Opravljali 
smo preventivne požarno-varstvene 
preglede na širšem premogovniškem 
območju. S pranjem Mestnega stadi-
ona Velenje smo tudi mi prispevali 
svoj delež, da je bilo ob rudarskem 
prazniku vse tako, kot mora biti. V 
prostorih društva so potekala redna 
dela, kot so testiranje, pranje, sušenje 
in navezovanje cevi, demontaža in či-
ščenje spojk ipd.« Društvo danes šteje 
55 članov (40 članov in 15 članic), od 
tega 25 operativnih gasilcev. »V letu 
2021 smo prostovoljno opravili 1.937 
ur , kar je nekoliko manj kot leto prej 
(leta 2020 2.253 ur). Glavni razlog so 
ukrepi, povezani s koronavirusom.«

Sami smo močni, a skupaj 
smo še močnejši
Da smo sami močni, a skupaj 
smo še močnejši, se je strinjal tudi 
generalni direktor Premogov-
nika velenje dr. janez rošer. »V 
Premogovniku Velenje smo zaradi 
narave našega dela v svoji 147-letni 
zgodovini lahko že večkrat občutili, 
kolikšno moč ima narava in da je ta 
kljub najsodobnejši tehnologiji, ki jo 
premoremo, včasih še vedno močnej-

ša od nas. Pri našem delu je izjemno 
pomembno, da imamo poleg dobro 
izurjene jamske reševalne čete, ki 
skrbi za varnost zaposlenih v primeru 
izrednih dogodkov v podzemnem 
delu premogovnika, tudi dobro izur-
jeno gasilsko moštvo. In prav rezultati 
vašega devet desetletij dolgega dela 
so tisti kazalnik, zaradi katerega smo 
lahko ponosni na to, da imamo v svo-
jih vrstah tako dobro in usposobljeno 
ekipo, ki ji lahko popolnoma zaupa-
mo in ki zna ter zmore posredovati, 
kadar je to potrebno.«
Dr. Rošer je še dodal: »Cenimo vaš 
trud in pripravljenost, da ne oklevate, 
ko je potrebno s svojim znanjem in 
opremo priskočiti na pomoč, zato 
vam – kljub zahtevni likvidnostni 
situaciji, v kateri se podjetje naha-
ja – skušamo pomagati po svojih 
najboljših močeh. Na tem mestu vam 
obljubljam, da tudi v prihodnje ne bo 
nič drugače.«

Poleg glagola »ljubiti» je 
najlepši na svetu glagol 
»pomagati»
direktor Htz velenje simon dobaj 
je mnenja, da gasilce pri raznih delih 
še kako potrebujemo, saj je večina 
premogovniških objektov zunaj: 
»V družbi HTZ se vam trudimo 

pomagati po svojih najboljših močeh 
in tudi v prihodnje se bomo.« Simon 
Dobaj je kot podpredsednik PIGD 
PV izpostavil nujnost nabave nove 
cisterne, saj je stara že precej dotra-
jana: »Zavedam se, da ta zalogaj ni 
majhen. Kot aktiven član Gasilske 
zveze Šaleške doline se lahko preko 
Gasilske zveze Slovenije prijavimo na 
določene subvencije. Glede na to, da 
vsa podjetja v Skupini PV potrebu-
jemo gasilsko društvo, lahko iščemo 
rešitve tudi tukaj.«
S svojo prisotnostjo sta nas poča-
stila tudi predstavnika gasilske 
zveze šaleške doline bojan brcar 
in aleksander osetič. Slednji je 
povedal: »Veliko dela in usklajevanja 
je bilo potrebno, da ste svoje društvo 
pripeljali do 90-letnice. Čestitam vam 
za to«, ter dodal, da je brez aktivnih 
članov  Zveza mrtva točka na papirju. 
»Pomembno je, da smo operativne 
enote kljub covidu ostale zdrave in 
bile zmožne pomagati. Verjamem, da 
nam bodo letos razmere dopuščale, 
da bomo vse načrtovane aktivnosti 
tudi izvedli.«

Najboljša pot vodi zmeraj 
naprej
Najboljša pot vodi zmeraj naprej. Ne 
smemo se ustrašiti, če napredujemo 

Prejemniki značk za dolgoletno delo in za delo v operativi (foto: Slobodan Mrkonjić)
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počasi, bojmo se, če obstanemo na 
mestu. Na mestu niso obstali nekateri 
člani našega društva, ki so prejeli 
priznanja in odlikovanja.
značke za dolgoletno delo so za 10 
let prejeli andrej gradišnik in Mar-
ko kvar, za 30 let dušan kumek, 
Frančiška kumek, Milorad šikman, 
drago javornik in Franc grudnik 
ter za 40 let viktor kralj.
Prejemniki značk za delo v operativi 
so drago javornik (30 let) ter bog-
dan rednak in viktor kralj (40 let).
Poveljstvo Gasilske zveze Šaleške do-
line je na predlog društva podelilo čin 
za napredovanje, ki ga je prejel denis 
debelak, višji gasilec I. stopnje.
Priznanja gasilske zveze šaleške 
doline so prejeli Marko brložnik (II. 
stopnje) ter lidija jeseničnik in Met-
ka Marić (III. stopnje). Prejemnik 
gasilske plamenice I. stopnje je bo-
ris špeh. Odlikovanje Gasilske zveze 
Slovenije bo prejel na slovesnosti ob 
dnevu gasilca 4. maja v šoštanjskem 
kulturnem domu.
Posebno zahvalo smo izrekli tudi 
članom, ki so v minulem letu opravili 
največ prostovoljnih ur v dobro 
društva. Tako kot preteklo leto smo 
čestitali petim najbolj dejavnim fan-
tom (drago javornik, Matjaž lihte-
neker, zdravko Čas, drago Fortag 
in boris špeh) ter trem najbolj de-
javnim dekletom (lidija jeseničnik, 
jožika založnik in Metka Marić). 
Naše pozitivne misli ustvarjajo pri-
hodnost – v njej smo skupaj in smo 
povezani. Hvala poslovodstvoma Pre-
mogovnika Velenje in družbe HTZ 
za vso podporo, brez katere našega 
društva ne bi bilo.

Metka Marić

PIGD PV se z veliko vnemo udeležuje srečanj gasilskih enot rudnikov in energetikov 
Slovenije (GERES), 3. julija bodo ob 90-letnici društva srečanje organizirali v Velenju. 
Na uvodnem sestanku so predstavniki obiskali Muzej premogovništva Slovenije.

Svečana seja ob 90. obletnici 
Prostovoljnega industrijskega 
gasilskega društva Premo-
govnika Velenje bo v petek, 1. 
julija 2022, v Muzeju premo-
govništva Slovenije.

Prejemniki priznanj Gasilske zveze Šaleške doline (foto: Slobodan Mrkonjić)

Poveljstvo Gasilske zveze Šaleške doline je Denisu Debelaku podelilo čin za 
napredovanje – višji gasilec I. stopnje. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Zbor članov Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje
V petek, 18. marca 2022, je v prostorih Godbene dvorane Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega 
potekal zbor članov Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. Zbor je odprl predsednik društva dr. 
Gregor Jeromel, ki je predstavil poročilo o delovanju društva v preteklem letu in finančno poročilo. 
Povedal je, da je imel pihalni orkester v letu 2021 130 terminov, od tega 41 vaj, 84 pogrebov in 5 
nastopov. Izvršni odbor (IO POPV) se je v zadnjem letu sestal štirikrat in še nekajkrat tudi na vme-
snih, delovnih sestankih. Plana zaradi covida-19 ponovno ni bilo mogoče realizirati v skladu z načrti. 

Izvedli nakup inštrumentov 
za mlajše člane
»Primorani smo bili odpovedati 
celotno abonmajsko sezono,« je 
povedal predsednik društva dr. 
gregor jeromel. »Smo pa lani izvedli 
veliko investicijo v inštrumente, in 
sicer za mlade člane orkestra, ki svoje 
izobraževanje nadaljujejo na sekun-
darni in terciarni ravni glasbenega 
izobraževanja. Eden najpomembnej-
ših elementov za obstoj tako velike 
družine, kot je godba, je prav družbe-
ni element, ki je pomemben tako iz 
vidika pridobivanja novih članov kot 
tudi za ohranjanje članstva. Za po-
sameznika, ki od orkestra v uporabo 
prejme inštrument, to zagotovo pred-
stavlja veliko motivacijo in zagon za 
naprej. S tem si želimo približati se 
vsem tistim posameznikom, ki so 
zaključili šolanje na osnovni ravni in 
razmišljajo o srednješolski ali aka-
demski glasbeni izobrazbi. Večinoma 
imajo lasten osnovni instrument, 
finančna sredstva pa so tista ovira, ki 
jim preprečuje preiti na malo višjo 
raven glasbenega ustvarjanja. In 
tukaj lahko orkester udejanji svoje 
poslanstvo, krepi godbeništvo ter pri-
vabi mlade glasbenike k nadaljnjemu 
ustvarjanju.«

Kaj lahko posameznik 
stori za orkester
Dr. Jeromel je še poudaril, da ima 
malokatero društvo, kaj šele orkester, 
osnovne potrebe (prostor, finančna 
sredstva) urejene v taki meri, da 
omogočajo normalno delovanje. 
»Razumem, da v tako veliki »družini« 
vsem ne more vse odgovarjati, nas pa 
igranje in druženje lahko povezujeta, 
zato se na vas obračam z željo, da ste 
dejavni znotraj orkestra. Razmislite, 
na kateri način lahko pripomorete k 

njegovemu boljšemu delovanju, kaj 
lahko vi kot posamezniki storite za 
orkester.« 
Vsa poročila za leto 2021 so bila so-
glasno sprejeta, prav tako je zbor čla-
nov potrdil tudi načrt dela orkestra za 
leto 2022 in finančni načrt orkestra.

Anton Vrzelak je predstavil 
poročilo dirigenta, Marko 
Kričej poročilo gospodarja in 
poročilo disciplinske komisije, 
Dare Hrovat poročilo nadzor-
nega odbora ter Lovro Vrzelak 
poročilo arhivarja.

V letošnjem letu se je iztekel mandat 
dozdajšnjim članom dveh odborov (iz-
vršnega in nadzornega) ter disciplin-
ske komisije, kar je z razrešnico zbor 
članov soglasno potrdil. Obenem pa je 
zbor članov izglasoval nove sestave v 
imenovanih odborih in komisiji. 

tako predsednik PoPv za priho-
dnja štiri leta še naprej ostaja dr. 
gregor jeromel.

Izvršni odbor sestavljajo:
•	 dr. Gregor Jeromel, predsednik
•	 Bojan Pavlinc, podpredsednik
•	 Jernej Krepel, tajnik         
•	 Tadej Kortnik, član
•	 Domen Šlogar, član
•	 Tadeja Jegrišnik, članica (predstav-

nica Premogovnika Velenje)
•	 Marko Pritržnik, član (predstavnik 

Mestne občine Velenje)

Nadzorni odbor:
•	 Neva Berke, predsednica
•	 Miroslav Jenko, član
•	 Aljaž Romih, član

Disciplinska komisija:
•	 Darko Hrovat, predsednik
•	 Ana Šlogar, članica
•	 Dejan Muhič, član

Tadeja Jegrišnik
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Pestro dogajanje na 
smučišču Golte
Božični ter počitniški 
tečaj smučanja in 
deskanja
Najmlajši člani Športnega društva 
Skupine Premogovnik Velenje so tudi 
tokrat preživeli nepozabne božične in 
šolske počitnice na smučeh
V smučarski sezoni 2021/2022 je 
Športno društvo Skupine PV v 
sodelovanju s Smučarskim klubom 
Dabaneja organiziralo dva smučarska 
tečaja za otroke, tokrat z rekordno 
udeležbo v obeh primerih. Božični 
tečaj je potekal ob koncu leta 2021 
in se ga je udeležilo kar 70 otrok, ter 
počitniški tečaj, ki se je izvedel v času 
šolskih počitnic med 28. februarjem 
in 4.  marcem 2022, ki se ga je udele-
žilo 68 otrok. 
Otroci so se vsako jutro z avtobu-
som odpeljali na Golte, kjer so se s 
odličnimi učitelji smučanja podali po 
belih strminah ter usvajali znanje in 
veščine na smučeh. Skupaj z vodjo 
smučarske sekcije Urošem Verdevom 
ter učitelji iz Premogovnika Velenje 
so se trudili, da so se otroci naučili 
kar najboljše smučati ali so dopolnili 
svoje smučarsko znanje. Obenem so 
se gibali na svežem zraku, sklenili 
nova prijateljstva, prejeli priznanja in 
slike ter odšli domov z nepozabnimi 
spomini.
Glede na število udeležencev je smu-
čarska prihodnost v Šaleški dolini 
obetavna. Čestitke vsem udeležencem 
in učiteljem.

Tekmovanje za zaposlene 
v veleslalomu 
Športno društvo Skupine PV je 19. 3. 
2022 izvedlo prvenstvo Premogovni-
ka Velenje v veleslalomu na Golteh. 
Na tekmovanje se je prijavilo 44 
tekmovalcev, od tega dve ženski, ki so 
nastopali v štirih kategorijah. Tekma 
se je odvijala v krasnem vremenu in 
čudovitem vzdušju. Vsem tekmo-
valcem izrekamo iskrene čestitke za 
prikazano smučarsko znanje, sodelo-
vanje in dobro voljo.



45

TRETJI POLČAS

rezultati žensk: 
•	 KATEGORIJA OD 40 DO 50 LET: Dušanka Finkšt
•	 KATEGORIJA OD 30 DO 40 LET: Nina Papež
rezultati moških:
•	 KATEGORIJA NAD 50 LET: Jože Kimperk, 2. Matjaž 

Mihelič, 3. Darko Postrpinjek
•	 KATEGORIJA OD 40 DO 50 LET: Zdenko Pesjak, 2. 

Mirko Ocepek, 3. Sašo Brajlih
•	 KATEGORIJA OD 30 DO 40 LET: Aleš Majhen, 2. 

Peter Robida, 3. Aleš Purg
•	 KATEGORIJA DO 30 LET: Kristjan Gerdina, 2. Kle-

men Mevc, 3. Marko Hriberšek
absolUtna Prvaka tekMe:
Nina Papež in Zdenko Pesjak

ekipni rezultat moških:
1. Proizvodnja, 1. Zračenje, 3. ESD, 4. Izobraževanje, 5. 
Priprave, 6. OUTN – Klasirnica, 7. Strokovne službe, 8. 
HTZ

Športni dan na smučeh in zaključek 
smučarske sezone
Isti dan kot tekmovanje je Športno društvo Skupine PV 
organiziralo tudi športni dan na smučeh za člane Špor-
tnega društva SPV, s čimer smo končali smučarsko sezono 
2021/2022. Športnega dneva se je udeležilo 50 članov dru-
štva. Ob ugodnih vremenskih razmerah so vsi smučarji 
prišli na svoj račun. Športni dan in smučarsko sezono smo 
ob dobri hrani in zabavi sklenili na Treh plotih.

Miha Dobnik in Robert Lah
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OD RUDNIKA, KAMNOLOMA, PESKOKOPA, 
CESTNEGA PREDORA … TEČE NAŠA DELOVNA POT

GEOSTROJNIKI RUDARJI SE LAHKO ZAPOSLIJO V PREMOGOVNIKIH, 
RUDNIKIH, KAMNOLOMIH, PESKOKOPIH, GLINOKOPIH, GRAMOZNICAH, 

PRI GRADNJI TUNELOV, SANACIJAH POVRŠINE IN CESTOGRADNJI.

•	Izobraževanje	traja	3	leta.
•	Šolanje	se	zaključi	z	zaključnim	izpitom.
•	Po	zaključku	šolanja	je	možna	zaposlitev	ali	
nadaljnje	izobraževanje	(3+2)	za	geotehnika.

•	Možnost	subvencioniranega	bivanja	v	
dijaškem	domu.

Premogovnik Velenje dijakom Šole za 
strojništvo, geotehnologijo in okolje omogoča:
•	 štipendiranje,
•	 plačilo	praktičnega	usposabljanja	z	delom,
•	 nagrado	za	uspešnost	pri	praktičnem	
izobraževanju,

•	 jamski	dodatek,	
•	 opravljanje	praktičnega	izobraževanja	v	
realnem	okolju,	

•	 brezplačne	avtobusne	prevoze,	malico,	
zdravniške	preglede	...

GEOSTROJNIK RUDAR

G E O Z N A N J E  J E  D O B R O D O Š L O  P O V S O D ,  P R I D R U Ž I  S E  N A M !

PRIDRUŽI	SE	NAM

Kontakt:
Šolski center Velenje (www.scv.si): 
e-pošta: nina.gosniksimeonovic@scv.si; 
tel.: 03 896 06 77
Premogovnik Velenje (www.rlv.si):
e-pošta: ajda.kolar@rlv.si; tel.: 03 899 63 40

S	R	E	Č	N	O	!

V Premogovniku Velenje 
in HTZ Velenje smo v 
zadnjih dveh letih zaposlili 
168 novih sodelavcev, od 
tega 35 geotehnikov in 
geostrojnikov rudarjev.

Postani geostrojnik rudar
TRETJI POLČAS
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Napovednik dogodkov Kluba upokojencev
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•	 4. maj – predprodaja tenis nalepk,
•	 4. maj – vpis za spomladanski izlet v pripravi,
•	 10. maj – pohod na Planino nad Vrhniko (733 m),
•	 25. maj – vpis letovanj v sindikalnih apartmajih,
•	 1. junij – vpis za kopanje v Termah Paradiso Dobova 

(21. junija),
•	 14. junij – pohod Kriška gora–Tolsti vrh (1700 m),
•	 21. junij – kopanje v Termah Paradiso Dobova,
•	 22. junij – vpis za izlet na Primorsko (12. in 19. julija),
•	 2. julij – Skok čez kožo (ob 17.30 odhod parade s 

Titovega trga, ob 18. uri 61. Skok čez kožo na Mestnem 
stadionu v Velenju),

•	 6. julij – klubska pisarna je odprta od 8. do 11. ure,

•	 12. julij – pohod Ratitovec (1621 m),
•	 12. julij – izlet na Primorsko (prva skupina),
•	 19. julij – izlet na Primorsko (druga skupina).
klubska pisarna se nahaja na lokaciji jaška škale v pr-
vem nadstropju nad nekdanjim vhodom v Belo garderobo. 
Pred vhodom v Muzej premogovništva Slovenije zavijete 
levo do naslednjega vhoda. od meseca maja dalje je od-
prta samo prvo delovno sredo v mesecu od 8. do 11. ure. 
Klub je v času uradnih ur dosegljiv na telefon 03 8982 140. 
V nujnih primerih pokličite predsednika na 041 782 688.
Vse informacije o dogodkih boste prejeli z obvestilom 
preko SMS-a. Če jih še ne prejemate, pošljite IME in PRII-
MEK na 070 254 006.

Upravni odbor Kluba upokojencev

zaHvala

Brez besed se je poslovil, veliko bolečino za sabo 
pustil dragi mož, ati, tast, dedi, sin in brat

FranC – branko krt
(9. 10. 1959–13. 3. 2022)

Ob teh dnevih slovesa se sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in sokrajanom zahvaljujemo za vso 
podporo, iskrene stiske rok in izrečena sožalja.

Hvala kolektivu Premogovnika Velenje, častni 
straži, trobilnemu kvartetu, praporščakom in 
pevcem skupine Oljka. Hvala gospodu Dragu 
Kolarju za organizacijo in sočutne besede 
slovesa. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na 
njegovi zadnji poti.

žena Fanika, sin Darij z družino, mama in brat

zaHvala 

Ob boleči izgubi očeta, sina in brata 

davIda krIžovnIka 
se iskreno zahvaljujemo kolektivoma 
Premogovnik Velenje in HTZ Velenje, sindikatu 
SPESS-PV, častni straži, praporščakom, 
trobilnemu kvartetu Pihalnega orkestra PV in 
vsem, ki ste delili te težke trenutke z nami in ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

vsi njegovi

Harmonikarski orkester Barbara vabi nove člane
Harmonikarski orkester Barbara Premogovnika Velenje v svoje vrste 
vabi nove člane. Orkester igra na različnih prireditvah in koncertih, 
vseskozi pa deluje pod vodstvom dirigenta Mira Klinca. 

Če igrate harmoniko in si želite igrati v Harmonikarskem orkestru 
Barbara, nam to čim prej sporočite.  Zaželeno je predznanje igranja na 
harmoniko. Člani Harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika 
Velenje te že nestrpno pričakujemo!

kontakt: Peter Postružin (041  871 429) ali  
jože zaluberšek (041  698 241)
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SKUPAJ NOVIM 
IZZIVOM NAPROTI

Sodelavkam in sodelavcem v Skupini Premogovnik Velenje, našim 
nekdanjim zaposlenim ter vsem prebivalkam in prebivalcem Šaleške 

doline čestitamo ob dnevu boja proti okupatorju in 1. maju – 
prazniku dela.

SREČNO!


