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UVoDNiK

Tradicija je svetilka, ki 
osvetljuje pot naprej

Kljub zahtevnim časom nas lahko 
prevzema ponos. S ponosom se 
oziramo na minule dosežke in dolgo 
prehojeno pot, vendar dobro opra-
vljeno delo v preteklosti obenem 
pomeni obvezo za prihodnost, česar 
se v Premogovniku Velenje še kako 
dobro zavedamo.
Svojo prihodnost gradimo na 
spoštovanju do preteklosti. Naša 
147-letna tradicija govori o zave-
danju mnogih generacij pred nami, 
da je za napredek včasih potrebno 
prehoditi trnovo pot. Tudi mi smo 
morali v zadnjem času premagovati 
številne izzive. Iskanje drugačnega 
načina dela in razmišljanja je od nas 
vseh pogosto terjalo veliko energije 
in veliko mero poguma. Odločitve, 
ki jih sprejemamo v zadnjem času, 
so enako ali pa še bolj pomembne, 
kot so bile v preteklosti, in tudi naša 
pričakovanja niso nič manjša.

Energetika je eno od zelo zahtevnih 
in zapletenih področij, srečujemo se 
s številnimi izzivi in skušamo (po)
iskati najboljše rešitve. Verjamemo, 
da bodo naša stališča slišana, četudi 
niso vselej sprejeta z navdušenjem. 
Pomembno je, da se vsi deležniki 
poslušamo, spoštujemo, dogovar-
jamo in znamo najti kompromise 
v dobro zaposlenih. Zavedamo se 
odgovornosti do vsakogar izmed vas, 
spoštovani sodelavke in sodelavci, 
in močno se zavedamo tudi odgo-
vornosti do generacije, ki prihaja 
za nami.  Navdaja nas zadovoljstvo 
nad védenjem, da so naše usmeritve 
prave, aktivnosti koristne za dobro-
bit slovenskega energetskega trga. 
Že večkrat smo poudarili, da mora 
biti prehod v brezogljično družbo 
pravičen, ekonomsko vzdržen in 
uravnotežen, predvsem pa mora, 
poleg zanesljive oskrbe Slovenije z 
električno energijo, Šaleški dolini 

prinesti rast, razvoj in nova delovna 
mesta. To bomo zagovarjali tudi v 
prihodnje.
Tradicija je tista svetilka, ki pame-
tnim osvetljuje pot naprej. Brez nje 
ni ustvarjanja, je dejal že mehiški 
pisatelj Carlos Fuentes. Tudi v Pre-
mogovniku Velenje je predstavljala 
in še vedno predstavlja svetilnik. Z 
njo gradimo prihodnost. Odpirajo 
se nam nove priložnosti in nove 
razsežnosti, obetajo se nova delov-
na mesta in novi projekti. S čutom 
za prihodnost smo delovali že od 
nekdaj in tako bo tudi v prihodnje, 
zato je naš slogan Čut za prihodnost 
še vedno zelo aktualen.
V soboto, 2. julija 2022, bomo s 
skokom čez kožo ponovno počastili 
rudarski poklic. Naj bo na ta dan 
razpoloženje veselo in vzneseno. Naj 
nas prevzameta ponos in samozavest. 
Imamo razlog za to. Praznujemo za 
nas najpomembnejši praznik v letu.
Dan za tem nas bodo že čakali novi 
izzivi, saj premogovništvo ni zgolj 
ponos, temveč je predvsem zaveza in 
odgovornost. A rudarji smo dokaza-
li, da smo vzdržljivi, zato se z izzivi 
dobro spopadamo. Ohranimo zanos, 
visoke cilje, medsebojno spoštova-
nje in močno voljo. Pred nami so 
uspehi in padci, veselje in žalost … 
Ne vemo, kaj vse nas čaka. Pojdimo 
pogumno, imejmo samozavest in 
bodimo odločni. Na krilih tradicije, 
odličnega strokovnega znanja in 
inovativnih idej nam bo zagotovo 
uspevalo tudi v prihodnje.

SREČNO!
dr. Janez Rošer, 

generalni direktor
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Trajnostni razvoj in prehod 
v zeleno
V zadnjem obdobju je moč zaslediti več različnih člankov, ki imajo veliko skupnega – trajnostni ra-
zvoj in prehod v zeleno. Verjamem, da vsi želimo, da bi tudi naši otroci živeli v zdravem in čistem 
okolju, zato vsi podpiramo zeleni prehod, toda očitno je, da vsi deležniki še niso spoznali, da ta ne 
bo ugoden in da si ga številni med nami verjetno ne bomo sposobni privoščiti. In da ga veliko ljudi 
podpira le do trenutka, ko se to pozna na položnici.

Zaradi zelenega prehoda (e-mobil-
nost, toplotne črpalke, fotovoltaika) 
bomo morali do leta 2030 investirati 
4,5 MRD EUR v distribucijsko omrež-
je. Vse te investicije se bodo poznale v 
amortizaciji, ki bo seveda vplivala na 
poslovanje distributerjev in končno 
ceno, ki jo bomo plačali vsi. 
Energetska revščina in davek zelene 
tranzicije sta pred vrati. Če sta bila 
lani v prvi polovici leta pogum in za-
nos za zeleno na najvišji možni ravni, 
sta se vzhičenost in naravnanost proti 
koncu leta stopila. Prišel je prvi del 
poračuna za neracionalne poteze. Za 
blažitev krize, ki se je napovedala, so 
se številne države zatekle k premogu. 
Tako se je v letu 2021 proizvodnja 
in s tem prodaja premoga na svetu 
in tudi v zeleno naravnani Evropi 
začela povečevati. Upam si reči, da je 
trenutno premog tisti, ki skrbi, da se 
gospodarstvo ne zlomi.
Zaradi zelo sušne zime in nizke 
vodnatosti rek je med decembrom 

lani in koncem marca letos prišlo do 
velikega izpada proizvodnje elektrike 
tudi v slovenskih hidroelektrar-
nah. Del tega izpada je nadomestila 
povečana proizvodnja v Termoe-
lektrarni Šoštanj, ki je letos do 31. 
5. proizvedla 1.417 GWh električne 
energije. Premogovnik Velenje in 
Termoelektrarna Šoštanj sta v prvih 
mesecih letošnjega leta pokrila skoraj 
40 odstotkov potreb po električni 
energiji, proizvedeni v Sloveniji.
Energetska kriza je pokazala, kako 
zelo smo – kljub vsem prizadevanjem 
za povečano rabo obnovljivih virov 
energije – odvisni od fosilnih goriv, 
k temu pa je svoje dodala še vojna v 
Ukrajini. Vojna ima številne razse-
žnosti, med drugim ima precejšen 
vpliv tudi na podražitve energentov. 
Energetski boni več kot očitno posta-
jajo edini »gasilec« energetske krize, 
ki smo ji priča. Prehod na obnovljive 
vire energije in zeleno tranzicijo se bo 
zagotovo upočasnil. 

Prednost bo dobilo prebivalstvo in 
skrb za zmanjšanje inflacije, lakote, 
ki je nedvoumno povezana s ceno 
energentov.
Termoelektrarna Šoštanj se skupaj z 
lignitom iz Premogovnika Velenje še 
posebej v trenutnih zaostrenih raz-
merah na evropskih trgih z električno 
energijo kaže kot ključen, zanesljiv in 
nepogrešljiv proizvodni vir električ-
ne energije. Vedno rad poudarim, 
da bo premog pomagal pri zelenem 
prehodu in je edini substitut plinu. 
S premogom bomo lažje prešli fazo 
zelene transformacije. 

Ne govorim o tem, ali smo 
»za ZELENO« ali ne. Ali smo 
za premog in TEŠ ali proti. 
Govorim o tem, da je zelena 
tranzicija tukaj, poti nazaj ni 
več. Cena te tranzicije pa bo 
visoka in za marsikoga boleča. 
Ne pričakujte cen, kakršne ste 
poznali še včeraj, ampak se 
že danes prilagodite novemu 
načinu življenja. Prepričan 
sem, da dokler bomo imeli 
premog, bomo veliko lažje 
uravnavali vse pritiske na elek-
troenergetski sistem. Strateška 
vrednost električne energije 
kot energenta prihodnosti 
raste, prav tako pa tudi pritisk 
na proizvajalce. 

Želim si, da bo v prihodnosti prišlo 
do sprememb in ne bo pomembna 
samo cena za MWh, pač pa bo velik 
poudarek tudi na proizvodnji in 
dostavi električne energije. 

Aleš Logar, mag. posl. ved,
direktor Premogovnika Velenje
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Mednarodna konferenca 
Enre »izzivi v energetiki«
Mednarodna znanstvena konferenca EnRe (Energy and Responsibility) se je vrnila v Velenje, kjer se 
bodo v bližnji prihodnosti dogajale velike spremembe na področju energetike in varovanja okolja. 
Na konferenci, ki je bila v torek, 14. junija 2022, na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru 
je s številnimi strokovnimi članki sodeloval tudi Premogovnik Velenje, eden izmed moderatorjev 
okrogle mize z  naslovom »Kaj lahko slovenska znanost naredi za prestrukturiranje SAŠA regije?« 
je bil generalni direktor Premogovnika dr. Janez Rošer.

Letošnja že 5. mednarodna konfe-
renca EnRe je tudi tokrat povezovala 
mednarodne strokovnjake s področja 
energetike in varstva okolja ter je bila 
priložnost za izmenjavo različnih 
dilem in izkušenj.
Poleg plenarnih predavanj je potekala 
okrogla miza z naslovom »Kaj lahko 
slovenska znanost naredi za prestruk-
turiranje SAŠA regije?«  V sekciji 1 
»Energetski management in inženi-
ring« je bil eden izmed moderatorjev 
omizja generalni direktor Premogov-
nika dr. janez rošer. Premogovnik 
se je predstavil z naslednjimi stro-
kovnimi članki: Sistem seizmičnega 
monitoringa v Premogovniku Velenje 
in preventivni ukrepi proti stebrnim 
udarom (Janez Rošer, Janez Mayer, 
Marko Es, Darian Božič), Izkoriščanje 
energije jamske vode s pomočjo to-
plotne črpalke (Rolando Koren, Janez 
Rošer), RFCS projekt methenergy+, 
Zajem metana in njegova energetska 
ter kemična izraba v premogovni-
štvu (Matjaž Kamenik, Janez Rošer), 
Hibridni model za napovedovanje 
posedanja površine nad podzemnim 
izkopom (Andrej Pal, Janez Rošer), 
Uporaba metod daljinskega zazna-
vanja za načrtovanje, projektiranje in 
monitoring v Premogovniku Velenje 
(Aleš Lamot, Janez Rošer).

Metka Marić

Na konferenci so bile pred-
stavljene še tri sekcije, in sicer 
Aplikativna energetika in 
alternativne vodikove tehnolo-
gije, Ekologija in varstvo okolja 
ter Obnovljivi viri energije, 
električni motorji in pametna 
omrežja.
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akreditacija predstavlja 
enega ključnih stebrov 
tehnično kakovostne 
infrastrukture vsake države 
»Ko smo se leta 2015 odločili za 
akreditiranje laboratorija in prido-
bitev akreditacije za preskušanje 
premoga, smo se morali vključiti v 
postopek akreditiranja. Pri tem gre za 
strokovni, nepristranski in neodvi-
sen postopek, s katerim nacionalna 
akreditacijska služba uradno po-
trdi usposobljenost laboratorija za 

laboratorij za premog vnovič 
uspešen pri akreditaciji 
dejavnosti
Laboratoriju za premog Premogovnika Velenje (LAPR) je bila letos maja vnovič podeljena akre-
ditacija za izvajanje dejavnosti preskušanja za fizikalno-kemijsko področje preskušanja goriv – 
premoga po SIST EN ISO/IEC 17025:2017 (Splošne zahteve za usposobljenost preskuševalnih in 
kalibracijskih laboratorijev). Organizacija laboratorija izključuje podrejenost oz. soodvisnost od 
proizvodnega dela dejavnosti – laboratorij ima za svojo dejavnost status neodvisnega laboratorija. 
V Premogovniku Velenje smo usposobljeni za laboratorijske postopke priprave in analize vzorca 
premoga glede kakovosti.

izvajanje specifičnih nalog ugotavlja-
nja skladnosti. Če ta izpolnjuje vse 
zahteve akreditacijskega standarda, 
se postopek zaključi s podelitvijo 
akreditacijske listine, s katero se 
potrdi usposobljenost stranke na 
točno določenem področju ugota-
vljanja skladnosti,« je povedala vodja 
kakovosti laboratorija janja žula 
in dodala, da akreditacija predsta-
vlja enega ključnih stebrov tehnično 
kakovostne infrastrukture vsake 
države, saj pripomore k izboljševanju 
kakovosti storitev.

Akreditacija je potrditev, ki se 
nanaša na organ za ugotavlja-
nje skladnosti in jo kot tretja 
stranka izda akreditacijski or-
gan (v Sloveniji je to Slovenska 
akreditacija) ter z njo prizna 
usposobljenost akreditiranega 
organa (npr. laboratorija) za 
izvajanje specifičnih nalog 
ugotavljanja skladnosti.

Del strokovne ekipe laboratorija za premog, od leve proti desni: Darian Božič, Janja Žula, robert lah, Mateja Doberlet, 
andreja Verboten. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Uspešna uporaba sistema 
kakovosti, angažiranost 
osebja in visoka 
kompetentnost
Laboratorij za premog je akreditacijsko 
listino LP-114 od slovenske akredita-
cije (sa) prvič prejel decembra 2019, 
z razširjenimi metodami pa decembra 
2020, ko je bila prepoznana usposo-
bljenost preskuševalnega laboratorija 
za vseh sedem prijavljenih metod. 
Dejavnost preskušanja izvajamo skla-
dno s standardom ISO/IEC 17025:2017 
in z navodili SA ter pod nadzorom in 
ocenjevanjem s strani SA.
»Ocenjevanje laboratorija po standardu 
ISO/IEC 17025:2017 s strani Slovenske 
akreditacije poteka vsako leto. Vodil-
na in strokovna ocenjevalca opravita 
redni nadzor nad akreditirano dejav-
nostjo laboratorija. Laboratoriju za 
premog Premogovnika Velenje je bila 
na zadnjem nadzoru, ki je potekal 19. 
in 20. maja 2022, podana zelo pozitiv-
na ocena o delovanju laboratorija in 
uspešnosti vzdrževanja akreditacije. 
Ugotovili so izredno uspešno uporabo 
sistema kakovosti, angažiranost osebja 
in visoko kompetentnost,« je na delo 
svojih sodelavcev ponosen vodja labo-
ratorija darian božič.

Organizacija laboratorija 
izključuje podrejenost oz. 
soodvisnost od proizvodnega 
dela dejavnosti. Laboratorij za 
premog ima za svojo dejavnost 
status neodvisnega laboratorija.

Vodstvo laboratorija: vodja 
laboratorija Darian Božič, teh-
nični vodja laboratorija Robert 
Lah, vodja kakovosti laborato-
rija Janja Žula. V Laboratoriju 
za premog so redno zaposlene 
tri osebe: Janja Žula, Mateja 
Doberlet, Andreja Verboten. 
Kot pomožno osebje s strani 
službe Hidrogeologija: Andrej 
Koren in Mitja Purnat.

laboratorij izvaja svojo dejavnost na lokaciji na Partizanski cesti 78 (zgradba 
remont 2). (foto: Slobodan Mrkonjić)

Trenutno v LAPR izvajamo preskuse 
za tri odjemalce: proizvodno področje, 
za področje raziskave in projektiranje 
ter zunanjega odjemalca. 
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»Izvajamo preskušanje premoga, ki je 
vezano na analizo dnevnih vzorcev iz 
proizvodnje PV, kakovosti premoga, 
oddanega v Termoelektrarno Šoštanj 
(365 vzorcev/leto), vzorcev, vezane 
na določevanje kakovosti premoga iz 
strukturnih jamskih vrtin (90 vzorcev/
leto), in vzorcev premoga s pripra-
vskih delovišč v povezavi z verifikacijo 
modela napovedi kurilne vrednosti 
premoga (35 vzorcev/leto) ter vzorcev 
zunanjega odjemalca,« je poudaril ro-
bert lah, tehnični vodja laboratorija. 
»Glavni namen izvajanja preskusov 
kakovosti premoga je zlasti pomem-
ben pri prvem odjemalcu, kjer se do-
loča in upošteva za obračun kakovosti 
premoga za obračunske vrednosti v 
okviru tripartitne pogodbe (HSE, TEŠ 
in PV). Premogovnik ima na ta način 
lastno – neposredno in neodvisno 
kontrolo našega edinega proizvoda, 
na katerem temelji skoraj celotno 
poslovanje. V skladu s tripartitno po-
godbo se za obračun prodane energije 
premoga (v GJ) izračuna iz produkta 
kurilne vrednosti premoga (GJ/ton) in 
oddane količine premoga (ton) v TEŠ. 
Kurilna vrednost je povprečje dveh 
laboratorijev (Teš-evega in LAPR).«

Medlaboratorijsko 
sodelovanje
Laboratorij zelo uspešno sodeluje 
tudi v medlaboratorijskih primer-
jalnih preskušanjih COALSPEC z 
zunanjim ponudnikom SABS iz Južne 

Afrike. Sodelovanje poteka štirikrat 
letno. S potrjenimi odličnimi rezultati 
laboratorij potrjuje ustrezno usposo-
bljenost preskuševalnega Laboratorija 
za premog in ustreznost rezultatov.

Tadeja Jegrišnik

Premogovnik Velenje ima z laboratorijem za premog lastno – neposredno in neodvisno kontrolo našega edinega proizvoda, 
na katerem temelji skoraj celotno poslovanje. (foto: Slobodan Mrkonjić)

glavni namen izvajanja preskusov kakovosti premoga je določanje osnov za 
obračun kakovosti premoga za obračunske vrednosti v okviru tripartitne pogodbe 
(HSE, TEŠ in PV). (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Uspešno izvedli menjavo 
zavornega sistema izvoznega 
stroja gHH

Začetna pripravljalna dela so se 
začela v februarju in potekala do 23. 
aprila, od 24. aprila do 6. maja, ko je 
bila večina zaposlenih v Premogovni-
ku Velenje na kolektivnem dopustu, 
pa so sledila montažna dela novega 
zavornega sistema, ki so zahtevala 
tudi popolno ustavitev delovanja 
izvoznega stroja GHH. 

V času med 9. aprilom in 6. majem 2022 so v Premogovniku Velenje potekale aktivnosti, povezane 
z menjavo zavornega sistema na izvoznem stroju GHH, ki je umeščen nad jaškom Nove Preloge in 
ga že od leta 1985 uporabljamo za prevoz ljudi ter opreme v jamo in iz nje. Stroj, katerega pro-
izvajalec je podjetje GHH/Siemens, vseskozi redno tehnološko posodabljamo. Na njem izvajamo 
periodične preglede, revizije in posodobitve.

Pred začetkom menjave je bilo jamo 
potrebno pripraviti na mirovanje, v 
samem času menjave pa so zaposleni, 
ki izvajajo nadzor jame z vidika var-
nosti, v jamo hodili peš po odvoznem 
nadkopu Pesje.
Menjava zavornega sistema je med 
drugim vključevala menjavo starega 
hidroagregata Vickers, menjavo starih 

zavornih čeljusti, pripadajočih hidra-
vličnih povezav ter starega krmiljenja. 
V sklopu novega zavornega sistema 
so vgrajene komponente, ki na trgu 
predstavljajo najsodobnejšo tehniko, 
enako velja tudi za krmiljenje. 
»Z menjavo zavornega sistema 
smo poskrbeli za zanesljivo in 
varno delovanje izvoznega stroja v 
prihodnje,« je povedal vodja elektro 
priprave dela v Premogovniku vele-
nje mag. boštjan škarja in dodal, da 
sta ustreznost delovanja in vgrajenih 
komponent potrjena tudi s strani pri-
glašenega organa za varnost podjetja 
DMT iz Nemčije. »To potrjuje, da so 
bila dela, ki so jih izvedli zaposleni 
v družbah Premogovnik Velenje 
in HTZ OUTN pod strokovnim 
nadzorom dobavitelja in zunanjega 
partnerja podjetja Siemens, opra-
vljena kakovostno in zaključena celo 
pred predvidenim rokom.« 
V Premogovniku Velenje za uvoz 
in izvoz ljudi in materiala že sede-
mintrideset let uporabljamo jašek 
Nove Preloge. Pred tem smo med leti 
1949–1985 uporabljali jašek Stare 
Preloge, ki smo ga morali zaradi šir-
jenja proizvodnje likvidirati. Pravza-
prav smo leta 1985 likvidirali celotno 
območje Starih Prelog ter vse zunanje 
obrate in dejavnosti Premogovnika 
Velenje preselili na zdajšnje območje 
Novih Prelog. Vsi naši jaški, pa naj 
bodo ti za prevoz ljudi in materiala 
ali zračilni, zagotovo ne bi zdržali 
tako zavidljivih letnic brez ustreznega 
vzdrževanja, ki mu v Premogovniku 
Velenje namenjamo izjemno veliko 
pozornost.

Tadeja Jegrišnik

foto: Slobodan Mrkonjić
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Novi predor, katerega izdelava je 
v polnem zamahu, bo namenjen 
kolesarskemu prometu, svetli profil 
pa omogoča tudi prehod manjšim 
vzdrževalnim vozilom. Svetla širina 
predora znaša 4 metre, kar omogoča 
izvedbo dveh kolesarskih stez širine 
1,75 metra in dveh robnih pasov širi-
ne 0,25 metra. Svetla višina predora 
znaša 2,50 metra. 

Premogovnik sodeluje 
pri izgradnji kolesarske 
povezave skozi Hudo luknjo 
Pri izgradnji nove kolesarske poti skozi Hudo luknjo, sotesko med Velenjem in Mislinjo, sodeluje 
tudi Premogovnik Velenje. Zaposleni v organizacijski enoti Jamomerstvo, geodezija in rudarske 
škode s svojim znanjem in z bogatimi izkušnjami izvajajo strokovne meritve pri gradnji predora 
Legi kamen. Načrtovana trasa poteka po trasi stare železnice,  ki je na območju ozkih dolin pote-
kala skozi predore.

»Geodetska dela, ki jih izvajamo pri 
izdelavi novega predora Legi ka-
men, so zakoličba elementov pre-
dora, kontrolne meritve ustreznosti 
izdelave predora in podajanje smeri 
za nadaljnjo gradnjo, tako imenova-
no usmerjanje, meritve morebitnih 
sprememb stene izkopanega dela 
oz. meritve konvergenc ter meritve 
izkopanega dela,« je povedal vodja 

oe mag. aleš lamot. Premogovnik 
Velenje je izkušnje in bogato znanje 
za ta dela pridobil pri projektih, pri 
katerih je sodeloval v preteklosti. 
»Od večjih projektov lahko omenim 
predor Ločica, ki je del avtoceste čez 
Trojane, predora Kastelec in Dekani 
na primorski avtocesti, vodni rov Dr-
tijščica, raziskovalni rov Šentvid, ki je 
služil kot raziskovalni rov za kasnejši 
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Končna dolžina predora 118,60 m
Dolžina podzemnega izkopa predora 105,00 m
Vzdolžni sklon predora 3 %
Prečni sklon 2,5 %
Nadmorska višina 466 n. m. v
Največja višina nadkritja 25 m
Izkopni profil predora 23,70 m2

Svetli profil 14,50 m2

Prometni profil 3,50 x 2,25 m
Prosti profil 4,0  x 2,50 m
Svetla višina predora 3,70 m

osnovni tehnični podatki predora legi kamen

Ekipa geodezije, poleg meritev 
za Premogovnik Velenje, 
izvaja tudi vse vrste geodet-
skih storitev tako za podjetja 
kot za posameznike. Izvajamo 
tudi ureditve mej, zakoličbe 
objektov, posnetke stanja 
terena in objektov, izdelavo 
geodetskega načrta, posnetek 
in vris objekta v kataster stavb, 
geodetski monitoring in vsa 
ostala geodetska dela.

cestni predor na avtocesti Ljubljana–
Šentvid,« izpostavlja Lamot. »Poleg 
tega smo izvajali geodetske meritve 
pri  sanaciji železniških predorov 
Lipoglav, Hrastnik, Šmarje pri Jelšah, 
Skorno, Ležeče in Krško.«
»V Premogovniku Velenje znamo 
izvajati dela jamomerstva in geode-
zije na vseh področjih podzemnih 
gradenj. Bogate izkušnje našega dela 
iz jame, kjer na leto usmerjamo med 
5 in 6 kilometrov jamskih prog, pre-
našamo na odprti trg gradbeništva,« 
je še dodal mag. Aleš Lamot. »Verja-
memo, da bomo s svojim znanjem, 
strokovnostjo in z izkušnjami pripo-
mogli k temu, da bo projekt izgra-
dnje predora Legi kamen izveden po 
začrtanem projektu.«

Tadeja Jegrišnik

Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja
Med 26. in 28. majem 2022 so 
na Ptuju potekali Bogatajevi 
dnevi zaščite in reševanja, na 
katerih se je predstavil tudi 
Premogovnik Velenje s svojo 
Enoto za zaščito in reševanje ob 
rudniških nesrečah.
Gre za največji dogodek v Slove-
niji, na katerem se prebivalcem 
širšega območja predstavljajo 
enote civilne zaščite, reševalne 
službe ter domače in tuje službe 
in nevladne organizacije, ki so 
pri nas vključene v sistem var-
stva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami.

Metka Marić
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Letošnji rudarski praznik bomo v Skupini Premogovnik 
Velenje zaznamovali v soboto, 2. julija 2022, ob 18. uri, 
ko bo na Mestnem stadionu velenje izveden 61. skok 
čez kožo. Praznik rudarjev se bo začel z budnicami 
Pihalnega orkestra Premogovnika velenje, ob 17. uri 
pa se bodo uniformirani rudarji zbrali na Titovem trgu 
v središču Velenja, od koder bodo ob 17.30 krenili proti 
stadionu.
družabno srečanje zaposlenih v družbah skupine 
Premogovnik velenje in upokojencev skupine Pv bo po 
prireditvi na parkirišču pod galactico.
V ta namen bodo zaposleni v skupini Premogovnik ve-
lenje (PV, HTZ, Sipoteh in PLP) prejeli blok za malico in 
pijačo. Tega boste (tudi tisti, ki ste v tem času v bolniškem 
staležu ali na dopustu) prejeli preko svojih vodij. blok bo 

obvestilo ob rudarskem 
prazniku

oBVESTilo o ZaPori CEST
Odbor za pripravo prireditve Skok čez kožo Premogovnika Velenje sporoča, da bo rudarska parada v soboto, 2. 
julija 2022, ob 17.30 krenila s Titovega trga v Velenju na Mestni stadion. Pot parade bo potekala po Rudarski, 
Prešernovi, Jenkovi, Kidričevi in Koroški cesti do krožišča pri starem kinu, nato po Cesti na jezero do vhoda 
na stadion na severovzhodni strani. Omenjene ceste bodo med parado (do vključno 18. ure) zaprte za promet, 
za nekaj minut pa bo ustavljen tudi promet na vpadnicah na omenjene ceste, in sicer na Tomšičevi, Šercerjevi, 
Kersnikovi in Aškerčevi cesti.

Hvala za razumevanje!

mogoče porabiti samo na družabnem srečanju po skoku 
čez kožo.
Malico na družabnem srečanju bo možno dobiti na podla-
gi prejetega bloka ali z gotovinskim plačilom. 
Uniformirani rudarji bodo v času zbora za parado prejeli 
tudi blok za pijačo, ki ga bodo lahko za pivo unovčili na 
za to predvidenem razdelilnem mestu ob stadionu in 
tudi v šotoru na prireditvenem prostoru.

Prijazno vabljeni!

Srečanje delovnih jubilantov in jubilantov Rudarske 
reševalne službe bo v soboto, 2. julija, z začetkom 
ob 10. uri v Muzeju premogovništva Slovenije.

Z DEloM SE VSE DoSEŽE
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Priloga: UPoKoJili So SE
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Upokojeni v obdobju 

od 1. 6. 2021

do 31. 5. 2022

V nadaljevanju objavljamo zgolj tiste 
sodelavce, ki so ob upokojitvi izpolnili 
posebne obrazce in s tem dali soglasje 
za objavo osebnih podatkov. V nave-
denem obdobju je bilo upokojenih 65 
sodelavcev, a se ostali niso odločili za 
objavo.

JaNEZ SEVŠEK
upokojen 16. 6. 2021
Rodil se je 20. 3. 1968 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Anito, rojeno 
Šumljak. Je oče Jureta in Tomaža.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
rudarski tehnik v takratnem obratu 
Transport. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
leta 1989.
Ob upokojitvi je, tako kot že zadnjih 
23 let, delal v obratu Zračenje.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za devetdesetkrat 
darovano kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času igra košarko, kolesa-
ri, ukvarja se tudi s pohodništvom. 
Z vsem naštetim se bo z veseljem 
ukvarjal tudi v pokoju. Košarka je bila 
vseskozi in je še vedno njegov konji-
ček, zato je tudi aktivni član veteranov 
KK Elektra.
Pri delu je doživel veliko lepih trenut-
kov, ki se jih bo z veseljem spominjal.
Sodelavcem sporoča, da naj delajo 
varno in naj bodo zdravi.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne 
glej, kdo govori, temveč poslušaj, kaj 
govori.«

roBErT MENCiNgEr
upokojen 6. 7. 2021
Rodil se je 26. 9. 1969 v Slovenj Grad-
cu. Poročen je s Stanislavo, rojeno 
Fele. Je oče Kaje in Teje.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 kot 
rudar na izobraževanju, kasneje je delal 
še na Jamskih gradnjah in Pripravah. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1990.
Ob upokojitvi je delal kot upravljavec 
jamske črpalne postaje pri sanaciji.
Bil je član in soustanovitelj sindi-
kata SDRES, v katerem je bil pet let 
zaupnik, bil pa je tudi v nadzornem 
odboru sindikata.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in državno odlikovanje za 
obrambo domovine v osamosvoji-
tveni vojni. Prejel je številna prizna-
nja Strelskega društva Dolič, kjer je 
trener športnega streljanja. Nekaj let 
je bil tudi pomočnik trenerja športne-
ga streljanja v kadetski reprezentanci 
Slovenije.
Poleg strelstva je njegov konjiček tudi 
kolesarjenje.
V pokoju se bo aktivno ukvarjal s tre-
nerskim delom v Strelskem društvu 
Dolič, imel pa bo tudi nekoliko več 
časa za urejanje nedavno kupljenega 
objekta.
Pri delu je doživel veliko lepih dogod-
kov. V jami je dejansko spoznal, kaj 
pomeni beseda »kamerad«, zato se 
vsem bivšim kameradom zahvaljuje 
za 33 let sodelovanja, prijateljstva in 
lepih spominov.
Sodelavcem sporoča, da naj razmi-
šljajo s svojo glavo in se ne pustijo 
»voditi žejnih preko vode«. Vse sku-
paj pozdravlja z rudarskim srečno!
Njegovo življenjsko načelo je: »Bodi 
do drugih takšen, kot želiš, da bi bili 
drugi do tebe.«

BraNKo ZaJC
upokojen 31. 7. 2021
Rodil se je 14. 9. 1965 v Celju. Poro-
čen je s Karolino, rojeno Strašek. Je 
oče Gregorja in Karmen.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
elektrotehnik v elektrodelavnici v 
obratu Jamska mehanizacija. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1986.
Ob delu je opravil tečaje protiek-
splozijske zaščite  v metanski jami, 
leta 1989 pa je opravil nadzorniški 
izpit. Napredoval je v skupinovodjo 
elektro-intervencijskih del. 
Ob upokojitvi je izvajal zahtevna in-
tervencijska dela v jami in zunaj nje.
Bil je član Sveta delavcev, SPESS-
-Sindikata PV in Športnega društva 
Skupine PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za inovacijsko 
delo. Leta 2019 je prejel tudi prizna-
nje Gospodarske zbornice Slovenije 
za inovacijo.
V prostem času se ukvarja z delom 
na manjši kmetiji, kar bo počel tudi 
v pokoju. Zdaj bo imel nekoliko več 
časa tudi za varjenje piva in dela v 
vinogradu.
Njegovo življenjsko načelo je: »Bolje 
je nekaj narediti, kot pa kasneje obža-
lovati, da tega nisi naredil.«

roMaN HUDoUrNiK
upokojen 15. 8. 2021
Rodil se je 20. 2. 1969. Poročen je z 
Lidijo, rojeno Brecl. Je oče Urbana, 
Neže in Lenarta.
V podjetju se je kot strojni mehanik 
pripravnik zaposlil leta 1987, v takra-
tnem obratu Klasirnica. Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1989.
Ob delu je opravil tečaj hidravlike in 

PoDJETJE SMo lJUDJE
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pnevmatike, takoj po služenju voja-
škega roka pa se je izšolal za strojnega 
tehnika ter napredoval v skupinovod-
jo in kasneje še v nadzornika.
Ob upokojitvi je bil nadzornik strojne 
tretjine v Jami Pesje.
Bil je član Športnega društva Skupine 
PV in Prostovoljnega industrijskega 
gasilskega društva (PIGD) Premo-
govnika Velenje.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in 18 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi ter priznanje za 
40-krat darovano kri oziroma krvo-
dajalstvo.
V prostem času kolesari, planinari 
in smuča, kar nekaj svojega časa pa 
nameni tudi PIGD Premogovnika 
Velenje, katerega član je že vrsto let. 
Njegovi konjički so jadranje, potova-
nja in urejanje okolice domače hiše.
Tudi v pokoju se bo ukvarjal z ome-
njenimi aktivnostmi, a bo zdaj imel 
še nekoliko več časa za druženje s 
prijatelji.
Pri delu je se mu je močno vtisnil v 
spomin dogodek, ko je kot reševalec 
sodeloval pri gašenju požara v Muze-
ju premogovništva Slovenije.
Svojim zdaj že nekdanjim sodelavcem 
sporoča, da naj delajo varno in upo-
števajo zakonitosti v jami ter naj se 
med seboj spoštujejo in si pomagajo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Stvari, 
ki bolijo, nas učijo.«

JoŽE ŽElEZNiK
upokojen 17. 10. 2021
Rodil se je 10. 6. 1967 v Celju. Poro-
čen je z Metko, rojeno Andrejc. Je oče 
Sama in Nuše.
V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
elektrikar-energetik v Jamski elektro-
službi. Po služenju vojaškega roka je 
delo v našem kolektivu nadaljeval leta 
1987. Ob upokojitvi je delal v remizi 
VDL naprav v jami Preloge.

Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 40-krat daro-
vano kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času igra nogomet in 
tenis, kar bo počel tudi v pokoju.
Svojim sodelavcem želi, da bi jim čas 
v službi hitro minil.
Njegovo življenjsko načelo je: »Gibaj 
se, dokler se lahko.«

VoJKo raMŠaK
upokojen 9. 11. 2021
Rodil se je 30. 12. 1962 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Jožico, rojeno 
Vetrih. Je oče Alenke in Roka.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 
kot ključavničar v takratnem obratu 
Mehanizacija. Vojaški rok je služil od 
decembra 1980 do februarja 1982.
Ob delu je opravil tečaje hidravlike in 
varjenja z atesti. 
Napredoval je v ključavničarja speci-
alista.
Ob upokojitvi je delal s stroji JOY v 
strojni delavnici HTZ.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času zelo rad obnavlja 
stare avtomobile.

V pokoju se bo ukvarjal z »vsem po 
malem«, predvsem pa bo skušal biti 
dober dedi vnukinjama in vnuku.
Pri delu je doživel veliko lepih in 
manj lepih dogodkov, spominjal pa se 
bo le dobrih.
Svoje sodelavce pozdravlja s knapo-
vskim srečno!
Njegovo življenjsko načelo je: »Živim, 
kakor drugi hočejo, delam po svoje.«

SEJFUDiN HUSEJNoViĆ
upokojen 8. 2. 2022
Rodil se je 8. 4. 1963 v Kalesiji v 
Bosni in Hercegovini. Poročen je z 
Džemilo, rojeno Aščić. Je oče Merise 
in Elvise.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot 
pomočnik vrtalca v Peskokopu Paka 
v takratnem obratu RŠC Izobraževa-
nje.
Ob delu je opravil tečaj za delo z 
viličarjem in s strojem za nakladanje 
in razkladanje železa, izšolal pa se je 
za varnostnika z licenco.
Ob upokojitvi je opravljal delo var-
nostnika.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za večkratno 
darovano kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času kolesari, igra šah 
in hodi v hribe, kar bo počel tudi v 
pokoju.
Pri delu je doživel veliko zanimivih 
dogodkov. Z veseljem se bo spominjal 
številnih srečanj s sodelavci in sku-
pinskih malic s kranjsko klobaso.
Svojim sodelavcem želi predvsem 
varno delo in veliko medsebojnega 
spoštovanja.
Njegovo življenjsko načelo je: »Kdor 
se zadnji smeje, se najslajše smeje.«

PoDJETJE SMo lJUDJE
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MarKo roSENSTEiN
upokojen 10. 3. 2022
Rodil se je 17. 6. 1970 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je s Karolino, rojeno 
Sredenšek. Je oče Mihe in Nejca.

V podjetju se je zaposlil leta 1988 kot 
rudar na Pripravah. Po služenju voja-
škega roka je delo v našem kolektivu 
nadaljeval leta 1990.
Ob delu je opravil tečaj za kombaj-
nista.
Ob upokojitvi je delal kot vodja pri-
pravske številke.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
sindikata SDRES.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času kolesari in veliko 
hodi, njegova konjička pa sta slikanje 
in gobarjenje.
V pokoju se bo ukvarjal predvsem z 
delom okoli domače hiše in vikenda, 
kolikor mu bo čas dopuščal pa tudi s 
slikanjem in z gobarjenjem.
Sodelavcem želi varno delo brez 
nezgod.

roBErT KUMEr
upokojen 5. 1. 2022
Rodil se je 5. 10. 1967 v Slovenj Grad-
cu. Poročen je z Damjano, rojeno 
Berdnik. Je oče Iris, Roka in Maje.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
elektrikar na montaži v takratnem 
obratu Jamska mehanizacija. Po slu-
ženju vojaškega roka je delo v našem 
kolektivu nadaljeval leta 1987.
Ob delu je opravil tečaje za delo z ex-
-napravami ter vzdrževanje VDL- in 
AKU-lokomotiv.
Ob delu se je izšolal za inštruktorja za 
delo z učenci ter napredoval v vodjo 
skupine.
Ob upokojitvi je delal kot vodja sku-
pine elektrikarjev na stabilnem delu 
jame Preloge.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času igra košarko in kole-
sari, rad si ogleda kakšno komedijo, 
je tudi član Športnega društva Spo-
dnja Lokovica.
V pokoju se bo ukvarjal s kolesarje-
njem, z vrtom in deli okoli domače 
hiše, obiskal pa bo tudi katero kultur-
no prireditev.
Pri delu je doživel veliko lepih trenut-
kov, saj je vedno rad hodil v službo.
Svojim sodelavcem želi veliko zdravja 
in delovnih uspehov ter predvsem 
varno delo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Lepa 
beseda lepo mesto najde.«

MilaN MalEK
upokojen 14. 1. 2022
Rodil se je 4. 6. 1970 na Ptuju. Je oče 
Nike in Sare.

V podjetju se je zaposlil leta 1988 
kot rudar na odkopu v jami Preloge. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
našem kolektivu nadaljeval leta 1990.
Leta 1996 se je ob delu izšolal za 
rudarskega tehnika. 
Pri delu je najprej napredoval v na-
mestnika vodje odkopa ter kasneje še 

v nadzornika in poslovodjo.
Ob upokojitvi je bil poslovodja na 
obratu Proizvodnja v jami Preloge.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času je član turističnega 
društva, lovskega društva in društva 
vinogradnikov. Njegov konjiček je 
gobarjenje.
V pokoju bo imel več časa za opravila 
na kmetiji, lokalno politiko, potova-
nje z motorjem in lovom.
Pri delu je doživel veliko lepih in 
zanimivih dogodkov, ki se jih bo z 
veseljem spominjal.
Svojim sodelavcem sporoča, da naj 
bodo med seboj odkriti in povezani.
Njegovo življenjsko načelo je: »Povej 
človeku v obraz, pa naj bo to dobro 
ali slabo.«

TEDEJ ZagoriČNiK
upokojen 18. 1. 2022
Rodil se je 18. 8. 1968 v Podkraju pri 
Velenju. Poročen je s Tanjo, rojeno 
Borovnik. Je oče Gabriele in Nejca.

V podjetju se je zaposlil leta 1990 kot 
rudar na obratu Priprave. Vojaški rok 
je služil leta 1988.
Leta 1996 se je ob delu izšolal za 
rudarskega tehnika, opravil pa je tudi 
tečaj MS Excell.
Ob upokojitvi je delal na obratu Zra-
čenje in sanacija.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 75-krat 
darovano kri oziroma krvodajalstvo. 
Prejel je tudi spominski znak za požr-
tvovalnost v boju s covid-19.
V prostem času igra nogomet in 
odbojko, je tudi aktiven član civilne 
zaščite.
V pokoju se bo ukvarjal z delom v 
regijski enoti civilne zaščite, nekaj 
časa pa bo namenil tudi pohodništvu 
in delu okoli domače hiše.

PoDJETJE SMo lJUDJE
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Sodelavcem sporoča, naj ostanejo 
povezani in enotni, kajti »v slogi je 
moč«.
Njegovo življenjsko načelo je: »Bodi, 
kar si, kajti vse drugo je že zasedeno.«

HiKMET MUJiĆ
upokojen 24. 1. 2022
Rodil se je 3. 1. 1970 v Rašljanih v 
Bosni in Hercegovini. Poročen je s 
Hasijo, rojeno Mahmutović. Je oče 
Alena in Elvisa.

V podjetju se je zaposlil leta 1988 
kot rudar v proizvodnji na obratu 
Preloge. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
leta 1990.
Ob upokojitvi je delal kot figurant v 
obratu Jamomerstvo in geodezija.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva Skupine PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja z rekreaci-
jo in pohodništvom. V pokoju se bo 
poleg naštetega ukvarjal še z gobar-
jenjem, urejanjem okolice doma, 
sprehajanjem psa …
Svojim sodelavcem želi veliko zdrav-
ja, delovnih uspehov in predvsem 
varno delo.
Njegovo življenjsko načelo je: »Ne 
delaj drugemu tega, česar ne želiš, da 
drugi naredi tebi.«

JoŽE KiMPErK
upokojen 26. 4. 2022
Rodil se je 26. 5. 1969 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Rozalijo, rojeno 
Lamot. Je oče Žana, Neje, Gaja in 
Urha.
V podjetju se je zaposlil leta 1989 kot 
rudarski tehnik v obratu Proizvodnja 
v jami Pesje. Vojaški rok je služil leto 
prej. Ob delu je opravil tečaj za reše-
valca, leta 1993 za nadzornika in leta 

2011 za rudarskega poslovodjo.
Ob upokojitvi je delal kot poslovodja 
na obratu Proizvodnja.
Bil je član Sveta delavcev, kjer je bil 
več let tudi predsednik disciplinske 
komisije, in član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, 23 let aktivnega dela v Jam-
ski reševalni četi, 50-krat darovano 
kri oziroma krvodajalstvo in državno 
odlikovanje – gasilsko plemenico 2. 
stopnje.
V prostem času smuča in kolesari. Je 
tudi član PGD Dovže in član Gorske 
reševalne službe kot reševalec na 
smučiščih.
Tudi v pokoju se bo aktivno ukvarjal 
s športom, še vedno pa bo tudi akti-
ven kot reševalec na smučiščih.
Pri delu je doživel veliko zanimivih 
dogodkov. Še najbolj se mu je vtisnilo 
v spomin gašenje požara v Muzeju 
premogovništva Slovenije leta 2012. 
Zanj in za vse, ki so pri tem sodelo-
vali, je bila to izjemno težka preizku-
šnja, ki naj se nikoli več ne ponovi.
Sodelavcem želi predvsem varno 
delo, saj  si je tudi v težkih trenutkih 
treba vzeti čas in trenutek za razmi-
slek.
Njegovo življenjsko načelo je: »Kar-
koli že delaš, delaj kakovostno in do 
konca.«

alEKSaNDEr oDEr
upokojen 4. 5. 2022
Rodil se je 4. 5. 1969 v Slovenj 
Gradcu. Poročen je z Vesno, rojeno 
Filipančič. Je oče Žige in Nike.
V podjetju se je zaposlil leta 1990 kot 
rudarski tehnik na odkopu v obratu 
Proizvodnja. Vojaški rok je služil leto 
prej, takoj po končani srednješolski 
izobrazbi.
17 let je delal v jami, zadnjih 15 let pa 
kot administrator v obratni pisarni 
zunaj jame.

Bil je član SPESS-Sindikata PV, 
Športnega društva Skupine PV, Ak-
tiva delovnih invalidov Skupine PV, 
bil pa je tudi športni referent obrata 
Priprave.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in 109-krat darovano kri 
oziroma krvodajalstvo ter posebno 
priznanje Rdečega križa Premogovni-
ka Velenje.
V prostem času igra nogomet, bil je 
tudi nogometni sodnik velikega in 
malega nogometa.
V pokoju se bo kot strasten športnik 
ukvarjal predvsem s športom. Obi-
skoval bo tekme, na katerih njegova 
hči igra rokomet, z ženo pa bosta z 
veseljem popazila tudi na vnukinjo.
Pri delu se mu je v vseh teh letih 
pripetilo veliko zanimivih dogodkov, 
a posebnega ne izpostavlja, saj je bil 
vsak po sebi svojevrstna izkušnja.
Svojim sodelavcem želi, da bi tudi 
oni, tako kot je sam, uspešno prišli do 
upokojitve. Predvsem pa naj bodo pri 
delu varni in strpni eden do drugega.
Njegovo življenjsko načelo je: »Z 
malimi koraki do uresničitve življenj-
skih želja.«

SrEČNo!

PoDJETJE SMo lJUDJE
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Naj živi nam večno naš 
rudarski Srečno!

Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci,

zaposleni v družbi Premogovnik Velenje smo v zadnjem letu zopet dokazali, zakaj veljamo za močan kolektiv. V t. 
i. »korona krizi« in krizi, ki se trenutno dogaja po svetu, smo dokazali, da veljamo v Sloveniji za izjemno po-
membno podjetje, ki lahko v ključnih razmerah še vedno poskrbi za zadostno proizvodnjo premoga, za zadostno 
proizvodnjo električne energije v Sloveniji ter posledično za dovolj toplotne energije za ogrevanje Šaleške doline. 
Zaposleni v družbi Premogovnik Velenje smo lahko ponosni na to, kar dajemo celotni družbi kljub vedno težjim 
pogojem dela v jamskih prostorih in tudi ob drugih težavah, ki nas pestijo. Ponosni smo lahko, da v ključnih 
trenutkih pokažemo, kako močen, zaupanja vreden in kolegialen kolektiv smo, in verjamem, da bomo tudi v 
prihodnosti ostali takšni.

Svet delavcev je v vsakem podjetju pomemben člen pri soupravljanju – in tako je tudi v našem. Skrbimo za vedno 
pomembnejšo povezavo med zaposlenimi in vodstvom, kar zagotavlja verodostojne informacije in omogoča so-
odločanje pri nekaterih pomembnih odločitvah, ki bodo v prihodnje pomembne tako za nas, zaposlene, kot tudi 
za celotno Skupino Premogovnik Velenje.

Tudi letos bomo ob našem stanovskem prazniku na Mestnem stadionu Velenje obeležili tradicionalni Skok čez 
kožo. Vabim Vas, da skupaj pospremimo novo generacijo mladih rudarjev v naš rudarski stan.

Spoštovani sodelavke in sodelavci, v imenu Sveta delavcev Premogovnika Velenje vam iskreno čestitam ob našem 
stanovskem prazniku in vam želim čim bolj varno in uspešno delo v prihodnje!

Naj živi nam večno naš rudarski  SrEČNo!
Danilo Rednjak,

predsednik Sveta delavcev PV

PoDJETJE SMo lJUDJE
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Čestitamo ob 3. juliju – rudarskem prazniku! 

Spoštovani sodelavke in sodelavci, pred nami je 3. julij, naš dan, dan rudarjev, ki ga poleg rudarjev s ponosom 
praznujemo tudi vsi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje.

Tudi letos se je ali se bo upokojilo precejšnje število naših sodelavcev. Ob tej priložnosti se vam zahvaljujem za 
vaš trud, za marljivost in tovarištvo ter vam želim vse dobro tudi v pokoju. 

Vsekakor bomo v sindikatu SPESS – Sindikatu Premogovnika Velenje tudi v prihodnje aktivno spremljali doga-
janje na področju okoljskih usmeritev EU na področju energetike, priprave strategij in zakonodaje. To je moralna 
zaveza, ki jo moramo izpolniti zaradi mlajših sodelavcev, ki v tem trenutku pošteno in zavzeto delajo v enem 
izmed najtežjih in najbolj zahtevnih poklicev. 

V razmerah, v katerih so se znašle države EU zaradi covida-19 in vojne v Ukrajini, je na prvem mestu samooskr-
ba s hrano in z energijo. Premog v Šaleški dolini je edini domači energent in velik nesmisel bi ga bilo prenehati 
kopati na vrat na nos.

Z veseljem tudi letos izrekam dobrodošlico novim sodelavcem, tudi tistim iz republik bivše skupne države - 
predvsem jim želim varno delo in dobro počutje v našem kolektivu. 

v imenu sPess – sindikata Premogovnika velenje vsem zaposlenim v skupini Premogovnik velenje, še 
posebej delovnim jubilantom, upokojencem in seveda tudi novincem, čestitam ob 3. juliju – rudarskem 
prazniku. 

naj nam bo ta dan v ponos!

Srečno! 

Simon Lamot, 
predsednik SPESS-Sindikata PV

Naj živi nam večno, naš rudarski srečno!

Spoštovani sodelavci in spoštovane sodelavke!

Pred nami je naš praznik, 3. julij, dan rudarjev, ki ga poleg rudarjev praznujemo vsi zaposleni v družbah Skupine 
Premogovnik Velenje. 

Na praznik rudarjev se mesto Velenje spremeni v pravo praznično mesto. Že ko sem bila mala deklica, sem na 
vsakoletni paradi rudarjev občudovala ponosne rudarje, ki so se s strumnim korakom podali čez mesto v svojih 
črnih uniformah z nageljnom na prsih. Ponosna sem, da je rudarska tradicija tudi v naši družini. 

Z vsemi nami ga praznujejo tudi naše družine, upokojeni rudarji, pravzaprav celotna Šaleška dolina.

Spomnimo se vseh človeških vrednot, ki so jih imele generacije rudarjev in zaposlenih pred nami. Učili so nas, 
kaj pomeni spoštovanje, tovarištvo, pripadnost in solidarnost med nami. Marsikdo nemalokrat pozabi na te 
vrednote, kar ni prav. Zavedati se moramo, da so nam generacije zapustile bogato dediščino in na nas je, da jo 
spoštujemo in predamo našim zanamcem. Bodimo ponosni na naš stanovski praznik.

Sledimo svojim in našim začrtanim ciljem ter jih uresničimo.

V imenu Sveta delavcev družbe HTZ Velenje, I. P., d. o. o., vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje, 
jubilantom, upokojencem in novincem čestitam ob 3. juliju – rudarskem prazniku.

Srečno!

Darinka Kelher,
predsednica Sveta delavcev HTZ  

PoDJETJE SMo lJUDJE
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Praznik rudarjev je dan, s katerim izražamo svojo zahvalo in 
spoštovanje vsem vam, ki ste pustili neizbrisen pečat v zakladnici 

premogovništva.

Rudarji nas od nekdaj opominjate, da smo močni in uspešni le povezani 
ter enotni. Živimo v času, ki je poseben, v času, ki od nas vseh zahteva 
veliko mero potrpežljivosti, prilagodljivosti, predvsem pa vztrajnosti, 

da vedno znova iščemo pot naprej. Vse te vrednote odlikujejo, 
zaznamujejo in povezujejo tako rudarje kot gasilce.

Pri vsem, kar določa naš vsakdan, bi vsak izmed nas moral iskati še 
več enotnega duha. Več tega, kar nas združuje in ne ločuje. Zato tudi 

v prihodnje ohranjajmo solidarnost in spodbujajmo medsebojno 
sodelovanje.

Iskreno vam čestitamo ob prazniku rudarjev – z rudarskim 
sreČno in gasilskim na PoMoČ!

Članice in člani PIGD PV

Ob 3.juliju – prazniku 
rudarjev 

ponosno čestitamo vsem 
zaposlenim v Skupini 
Premogovnik Velenje.

Harmonikarski orkester 
barbara Pv

Spoštovani rudarji,  
sodelavke, sodelavci, 

v naši dolini je 3. julij 
poseben dan; le redki so, ki 

ne vedo, da je ta dan praznik 
rudarjev. skok čez kožo, 
sprejem mladih rudarjev 

v rudarski stan – ta poklic 
ostaja spoštovan.

Iskrene čestitke ob prazniku 
rudarjev vsem zaposlenim 

ter upokojenim sodelavkam 
in sodelavcem v skupini 
Premogovnik velenje.

 Vlado Postružin,

predsednik Aktiva delovnih 
invalidov Skupine PV

Spoštovani sodelavke  
in sodelavci,

v imenu Aktiva Rdečega 
križa Premogovnika Velenje 
vam ob 3. juliju – prazniku 
rudarjev, iskreno čestitamo 

in želimo čim  bolj varno ter 
uspešno delo.

Odbor Aktiva Rdečega 
križa Skupine Premogovnik 

Velenje

PoDJETJE SMo lJUDJE
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Ob prazniku rudarjev nam misli uhajajo 
med iskrene ljudi, med prijatelje, ki vas radi 

razveseljujemo z našo rudarsko pesmijo, in akordi, 
ki ogrejejo dušo in srce. 

Radi vam prepevamo in vedno smo del naše 
skupne tradicije. 

Želimo vam, da se še naprej varno vračate z dela, 
da si bomo še naprej rezali naš skupni kruh na 

šahtu in da se bomo še dolgo srečevali ob takšnih 
in drugačnih priložnostih.

Vse dobro in uspešno vam želimo  
ob rudarskem prazniku!

rudarski oktet velenje

Ob prazniku rudarjev vam 

Pihalni orkester Premogovnika velenje

 
iskreno čestita in želi varno ter uspešno delo

Veselimo se snidenja ob rudarskem prazniku.

Srečno!

dr. Gregor Jeromel,
predsednik POPV

PoDJETJE SMo lJUDJE

ta praznik je časten in pomemben.
ta praznik je za pogumne in močne.
naj bodo zmage pod zemljo in nad njo.
Čestitke ob dnevu rudarjev.
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Dogodek je potekal v podzemnem 
delu Muzeja premogovništva Slove-
nije, v Ligijevem salonu, ki je tudi na-
menjen izvedbi različnih družabnih 
dogodkov. Člani DIT-a so se po Jašku 
Škale najprej spustili z najstarejšim 
delujočim dvigalom v Sloveniji 160 
metrov globoko, na koto 234,5 metra 
nad morsko gladino, in se z vodiči 
odpravili do kraja dogodka.
Dr. Emil Šterbenk je pripravil izje-
mno zanimivo predavanje o razvoju, 
obstoju in propadu družbe TAM. 
Predavateljeva zgodba se začne v 
povojnem času 2. svetovne vojne, kjer 
se tudi začne proizvodnja v TAM. Na 
mestu, kjer je TAM imel proizvodnjo, 
so Nemci med vojno leta 1941 zagnali 
tovarno letalskih motorjev. 

Strokovno predavanje DiT o 
Tovarni avtomobilov Maribor
Društvo inženirjev in tehnikov (DIT) Premogovnika Velenje je 26. maja 2022 v Muzeju premogov-
ništva Slovenije za svoje člane organiziralo zanimivo strokovno predavanje o nekdaj zelo uspešni 
Tovarni avtomobilov Maribor (TAM). Predavanje je izvedel naš sokrajan dr. Emil Šterbenk, ki je med 
drugim tudi izjemen strokovnjak za starodobnike Mercedes in različna tovorna vozila.

Dr. Emil Šterbenk je pripravil izjemno zanimivo predavanje o razvoju, obstoju in 
propadu družbe TaM. (foto: Matej gorišek) 
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Po koncu vojne je Maribor razpolagal 
z za tiste čase modernimi objekti in je 
imel na voljo delovno silo, ki je v voj-
nem času pridobila veliko tehničnega 
znanja s področja motorjev. 
Velik doprinos pri povojnem zagonu 
TAM-a je imel Franc Leskovšek Luka, 
ki je bil takrat izjemno pomemben za 
slovensko gospodarstvo.
Razvoj v TAM-u je bil vseskozi odli-
čen, saj so v tovarni proizvajali lastne 
napredne produkte, ki so bili primer-
ljivi z evropskimi znamkami Merce-
des, Scania ipd. V TAM-u so poleg 
tovornjakov proizvajali tudi avtobuse 
in vozila za vojsko.

Po predavanju je sledil družabni del dogodka, kjer je prisotne ogrela koroška 
glasbenica Dunja Vrhovnik. (foto: Matej gorišek)V Upravnem odboru DIT 

so prepričani, da s takšnimi 
dogodki še dodatno spodbu-
jajo druženje in povezovanje 
zaposlenih ter poglabljajo 
dodatna znanja, zato bodo s 
podobnimi druženji in stro-
kovnimi predavanji nadalje-
vali tudi v prihodnje.

Dr. Šterbenk je velik ljubitelj starodobnikov, nekaj jih ima tudi v zasebni lasti. (foto: Matej gorišek)

Z razpadom nekdanje skupne države 
in osamosvojitvijo Slovenije je TAM 
izgubil velik del trga, gospodarstvo v 
novonastali državi pa v začetni fazi ni 
bilo v dovolj dobri kondiciji. Kon-
kurenca je bila v tistem obdobju zelo 
močna, h koncu TAM-ove zgodbe pa 
je poleg naštetega privedlo tudi nekaj 
slabih poslovnih odločitev.

Po predavanju je sledil družabni del 
dogodka, kjer je koroška glasbeni-
ca Dunja Vrhovnik udeležencem 
predstavila odličen repertoar pesmi 
in publiko »dvignila na višje obrate«. 
Po koncertu je sledila pogostitev v 
muzejski garderobi, ki se nahaja v 
zunanjem delu.

Damir Lukavačkić in 
Slobodan Mrkonjić
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Bolt Tower ali vijačni stolp v Ostravi 
je nadgradnja nekdanjega plavža, v 
katerem so nekdaj dnevno proizvedli 
1200 ton železa. Zasnoval ga je češki 
arhitekt Josef Pleskot v okviru revi-
talizacije nekdanjega industrijskega 
območja Vítkovice. Objekt se dviga 
skoraj 80 metrov visoko. Zunanja 
brv, ki povezuje posamezne višinske 
nivoje, se vrti okoli steklenega valja, 
obešenega na prvotno konstrukcijo 
plavža. Jedro je jekleno, v njem pa je 
dvigalo, spiralno stopnišče in objekti 
za obiskovalce s kavarno in sobami. 
Strešna opazovalna terasa, opremlje-
na z daljnogledom, ponuja izjemen 
pogled na Vítkovice in samo Ostravo. 
Poleg tega je na stolpu tudi čudovita 
kavarna.
Naslednje jutro smo se odpravili proti 
Poljski. Prvi postanek na Poljskem 
je bil v podjetju FAMUR v pokrajini 
Šlezija, kjer je rudarstvo prisotno že 

DiT na strokovni ekskurziji 
na Poljskem
Društvo inženirjev in tehnikov je letos aprila organiziralo strokovno ekskurzijo na Poljsko. Pot smo 
začeli v domačem kraju, v prvem dnevu obiskali Bolt Tower v Ostravi (Češka), kjer smo prvo noč 
tudi prenočili. Naslednji dan smo se odpravili na Poljsko, kjer smo obiskali proizvajalca rudarske 
opreme Famur. V Krakovu smo se zadržali tri dni, med drugim smo si ogledali podzemni muzej 
Wieliczka, znamenitosti mesta Krakow in muzej Auschwitz. 

več stoletij. Začetki znanega podje-
tja Famur segajo v leto 1922. Danes 
gre za moderno podjetje (delniško 
družbo), med drugim specializirano 
za proizvodnjo rudarske opreme. 
Deluje na svetovnem trgu ter se lahko 
pohvali z več uspešnimi projekti. 
Na uvodni predstavitvi so nam 
predstavili podjetje, zgodovino 
podjetja ter proizvodna področja. 
Glede na področja smo se razdelili v 
tri skupine in si ogledali proizvodne 
procese in tudi končne produkte. Prvi 
skupini je bil omogočen ogled odko-
pne opreme za pridobivanje premoga 
(kombajni, odkopni transporterji …), 
druga skupina si je ogledala opremo 
za izdelovanje prog (napredovalni 
stroji, podajalniki, nakladalniki …) in 
vrtanje, tretja skupina pa si je ogleda-
la hidravlične sisteme in komponente. 
Ogledali smo si tudi preizkuševališče 
opreme, kjer poleg lastne opreme 

preizkušajo tudi opremo za naroč-
nike. Ogledi so potekali na treh 
lokacijah, saj ima podjetja Famur v 
lasti 19 blagovnih znamk in kar nekaj 
dislociranih enot. 
Prvi večer na Poljskem smo člani 
preživeli na skupni večerji v tradici-
onalni restavraciji Hawelka v osrčju 
Krakowa.  
Sobotni dan je bil namenjen pod-
zemnim in nadzemnim ogledom. 
Po zajtrku smo se odpravili v bližnji 
muzej, kateri je že od leta 1978 vpisan 
na Unescov seznam svetovne dedi-
ščine. Gre za neprecenljiv spomenik 
rudarstvu, muzej rudnika soli Wie-
liczka, kateri je od središča Krakova 
oddaljen 17 km. Muzej rudnika se 
razprostira na devetih etažah/nivojih, 
dolžina prog pa skupaj znaša 245 km, 
največja globina je 327 m.
Na ogledu, ki je trajal tri ure, nam je 
vodička pokazala pbl. 2 odstotka prog 
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Uvodna predstavitev podjetja Famur

Proizvodnja kombajnov Famur

in galerije, ki v višino merijo tudi več 
deset metrov. Člani smo se spustili 
približno 320 stopnic v globino do 
nivoja I, t. j. 64 m. Tekom ogleda je 
bilo potrebno prestopiti približno 
800 stopnic. Povratek na površje je 
potekal z dvigalom iz III. nivoja, 135 
m pod površjem. 
V rudniku je slano jezero, precej sa-
kralnih objektov, kipov, skulptur, ne-
kaj restavracij, trgovinica s spominki 
in še kaj bi se našlo.
Po ogledu muzeja je sledil kratek od-
mor s kosilom, nato pa ogled mesta 
Krakow z lokalno turistično vodnico.
Krakow je eno najstarejših, drugo 
največje in z več vidikov tudi drugo 
najpomembnejše mesto na Poljskem 
ter glavno mesto Malopoljskega 
vojvodstva. Leži na jugu Poljske, 350 
kilometrov južno od glavnega mesta 
Varšave ob reki Visli. Do leta 1596 
je bilo glavno mesto Poljske, nato 
je kralj Sigismund III. zaradi boljše 
geografske lege takratne Poljsko-Lito-
vske federacije sedež glavnega mesta 
prestavil iz Krakowa v Varšavo.
Krakov je tudi študentsko mesto z 
univerzo Jagiellonska, ki je najstarej-
ša na Poljskem, s približno 100.000 
študenti. 

restavraciji Slezska, ostrava Bolt Tower, ostrava
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Poleg tega mestu dajejo živahen utrip 
tudi mnogi turisti, ki odkrivajo lepote 
tega mesta.
Po napornem dnevu smo se odpravili 
na večerjo v židovsko četrt Kazimi-
erz, v tradicionalno židovsko resta-
vracijo Ariel. Ob večerji smo imeli 
tudi glasbo v živo. 
Na dan odhoda smo se po zajtrku 
odpravili še v muzej Auschwitz Birke-
nau – nemško koncentracijsko tabori-
šče med drugo svetovno vojno, ki je 
bil ustanovljen nekaj let po koncu II. 
svetovne vojne v čast žrtvam naciz-
ma. Prvi vodiči in pričevalci preteklih 
dejanj so bili preživeli taboriščniki, 
ki so ustanovili muzej v opomin 
prihodnjim generacijam, da se takšne 
grozote ne bi več ponovile.
Taborišče Auschwitz je bilo sestavlje-
no iz treh glavnih taborišč in 45–50 
manjših. V začetku leta 1940 so 
nacisti tukaj zgradili nekaj koncen-
tracijskih taborišč in taborišče za 
iztrebljanje. Taborišča so bila glavni 
element v pripravah na holokavst, 
ki je terjal 1,1–1,6 milijona žrtev, 
od katerih je bilo največ Judov in 
političnih zapornikov. Taborišča 
so bila locirana na tem predelu 
zaradi visokega odstotka Judov med 
poljskimi prebivalci. 
Prvi taboriščniki so bili poljski po-
litični zaporniki, predvsem delavski 
voditelji. Prvotno je bilo taborišče 
namenjeno za internirane poljske 
intelektualce in člane uporniških 
gibanj, kasneje tudi za sovjetske vojne 
ujetnike, politične zapornike. Hitro je 
bilo v taborišču zaprtih med 13.000 
in 16.000 zapornikov, leta 1942 pa 
je število naraslo na 20.000. Vhod 
je bil (in je) zaznamovan s ciničnim 
napisom »Arbeit macht frei« (Delo 
osvobaja).
Novembra 1944 so Nemci razstrelili 
plinske celice z namenom, da bi pri-
krili svoje zločine pred napredujočimi 
sovjetskimi silami.
Po končanem ogledu muzeja smo 
se člani z avtobusom odpravili proti 
domu. 
Za izvedbo ekskurzije se iskreno za-
hvaljujemo poslovodstvoma Premo-
govnika velenje in Htz ter članom, 
ki so nas pri delu podpirali in nam 
pomagali. Hvala! 

UO DIT Spominski zapis v taborišču auscwitz – Birkenau v slovenskem jeziku

Slano jezero v rudniku soli Wieliczka

Katedrala v rudniku soli
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Štipendistom nudimo:
•	 stimulativno	štipendijo,
•	 opravljanje	praktičnega	usposabljanja	in	prakse,
•	 plačilo	praktičnega	usposabljanja	in	jamskega	

dodatka,
•	 brezplačen	avtobusni	prevoz,	malico	in	zdravniški	

pregled,
•	 zaposlitev	po	končanem	izobraževanju.

prijave:
Prijave	za	srednjeŠolske programe		
zbiramo	do	30. 7. 2022.
Prijave	za	fakultetne programe		
zbiramo	do	30. 9. 2022.
V	prijavi	navedite,	za	katero	podjetje	se	prijavljate,	in	
priložite	življenjepis,	potrdilo	o	vpisu	ter	zadnje	šolsko	
spričevalo	oz.	potrdilo	o	opravljenih	izpitih.

Prijave	zbiramo	na	e-naslov	stipendije@rlv.si.
* V označenih programih razpisujemo vajeniška mesta in štipendije

raZpis Štipendij
rudarstvo 
geostrojnik	rudar,	geotehnik,	
dipl.	inž.	geotehnologije	(VS/UN),	
mag.	inž.	geotehnologije
strojniŠtvo
mehatronik	operater,	strojni	mehanik*,	
oblikovalec	kovin	-	orodjar,	strojni	tehnik,	
dipl.	inž.	strojništva	(VS/UN),	
mag.	inž.	strojništva
elektroteHnika
elektrikar*,	elektrotehnik,	
dipl.	inž.	elektrotehnike	(VS/UN),	
mag.	inž.	elektrotehnike

premogovnik velenje 
Štipendira v programiH:

HtZ velenje 
Štipendira v programiH:

strojniŠtvo
mehatronik	operater,	strojni	mehanik*,	
oblikovalec	kovin	-	orodjar,	strojni	tehnik,	
dipl.	inž.	strojništva	(VS/UN),	
mag.	inž.	strojništva

elektroteHnika
elektrikar*,	elektrotehnik,	
dipl.	inž.	elektrotehnike	(VS/UN),	
mag.	inž.	elektrotehnike

V	Skupini	Premogovnik	
Velenje	razpisujemo	

štipendije in vajeniška 
mesta za	šolsko	leto	

2022/2023

ČUT ZA PRIHODNOST
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Na oBiSKU

Darian Božič
»Obdaj se z ljudmi, s katerimi bo vsem skupaj lepše«

Zanesljiv, marljiv, z veliko mero spoštovanja do podjetja in sodelavcev, predvsem pa »timski 
igralec« – takšen je naš tokratni sogovornik Darian Božič. Darian prihaja iz rudarske družine, 
saj so bili v Premogovniku Velenje zaposleni njegovi starši in stari starši. Tudi sam je ponosen 
na podjetje, v katerem je zaposlen od leta 2009. Trenutno je vodja Hidrogeološke službe in 
Laboratorija za premog, torej dveh ključnih dejavnosti družbe. Je športnik po duši, predvsem pa 
velik ljubitelj motošporta. Kljub vsem obveznostim svojo družino vselej postavi na prvo mesto, saj 
mu ta, kot zelo rad pove, v življenju tudi največ pomeni.

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Glede svojega otroštva težko izposta-
vim le eno stvar, saj me na to obdobje 
veže zelo veliko lepih spominov. 
Starša in ostala družina so poskrbeli 
za moje res lepo otroštvo.
 kakšen učenec ste bili?
Bil sem prav dober učenec. Ker je bil 
moj interes bolj na strani druženja z 
vrstniki in preganjanja z motorjem, je 
nekoliko zmanjkalo do odličnosti. 

Na oBiSKU

 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Kolikor se spominjam, sem pri teh 
letih želel postati avtomehanik, saj so 
me motorji in avtomobili vedno zani-
mali. Je pa res, da je bil tudi rudarski 
poklic visoko na mojem seznamu 
želja. Rudarstvo je, kot vse kaže, 
nekako zapisano naši družini, saj sta 
bila vPremogovniku Velenje zaposle-
na oba moja starša in stari starši, zato 
sem tradicijo z veseljem nadaljeval 
tudi sam.

 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku 
Velenje kot vodja Hidrogeološke 
službe, kjer skupaj s sodelavkami in 
sodelavci skrbimo za področje razi-
skav in projektiranja. Sem tudi vodja 
Laboratorija za premog. Obe enoti sta 
dokaj specifični v našem podjetju, saj 
podajata nekakšne osnove za delova-
nje podjetja. V Hidrogeološki službi 
pripravljamo geološke, hidrogeološke 
in geomehanske podatke za pripra-
vo vseh projektov in elaboratov, v 
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Posnetki iz družinskega arhiva

Laboratoriju za premog pa določamo 
kurilno vrednost našega premoga, ki 
je ključni faktor pri obračunu prodaje 
lignita.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje z 
izjemno dolgo in bogato zgodovino, 
v njegovi bližini se je zgradilo tudi 
mesto Velenje in razvila celotna doli-
na. Trenutno so fosilna goriva morda 
res nekoliko v nemilosti, vendar ima 
Premogovnik Velenje veliko znanj in 
izkušenj, ki jih lahko prenese tudi v 
druge panoge in se tako po konča-
nem odkopavanju lignita spremeni v 
uspešno podjetniško zgodbo.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Predvsem na to, kako kar najbolje 
opraviti naloge, ki so pred mano v 
tistem dnevu.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Mislim, da se vsak najprej in najbolj 
zanese nase, zatem na zanesljive 
sodelavce, ki jih je v moji sredini kar 
nekaj in sem nanje zelo ponosen.
 kaj najraje počnete v prostem času?
Še vedno sem najraje v motorističnih 
vodah, tudi pri raznovrstnem 
športnem druženju se dobro 
počutim. 
 kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni?
Vsekakor je to moja družina. Z ženo 
sva si ustvarila družino z dvema sino-
voma, ki naju zelo osrečujeta. Seveda 
pa sta del moje ožje družine tudi oče 
in sestra. 
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na naši družinski fotografiji so ob 
meni žena Ana ter najina sinova Tine 
in Vito. 
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Del svojih sanj že živim, saj mi življe-
nje v »moji« Topolšici zelo ustreza. 
Vsekakor pa bi mi bilo v veliko 
veselje poletno življenje ob morju in 
zimsko na smučišču.
 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?
Lahko me najdete pri športu, poleti 
najraje na odbojki, v zimskem času pa 
na smučiščih. Včasih se znajdem tudi 
v hribih ali pri igri namiznega tenisa. 
Kar se tiče kulturnih dogodkov, pa se 

lahko srečamo na katerem koncertu. 
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Na prvo mesto bi vsekakor postavil 
zanesljivost, nato spoštovanje in spo-
sobnost delovanja v timu.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Včasih bi si želel, da bi situacije reše-
val bolj neposredno. 

 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
»Obdaj se z ljudmi, s katerimi bo 
vsem skupaj lepše.«

Slobodan Mrkonjić
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HTZ lani posloval uspešno
Družba HTZ, hčerinsko podjetje Premogovnika Velenje in ena največjih invalidskih družb v 
Sloveniji, ki zaposluje 786 oseb, od tega 51,3 % (402) oseb s statusom invalida, je v letu 2021 
uspešno obvladovala težave, ki so se pojavljale na trgu, tako spremembe cen, težave pri dobavnih 
verigah kot tudi izzive zaradi izpada proizvodnje in prodaje zaradi epidemije covida-19. HTZ 
Velenje je zaradi statusa invalidskega podjetja upravičen do državnih pomoči, ki so v lanskem letu 
predstavljale 21,4 odstotkov vseh prihodkov družbe.

Družba HTZ je v letu 2021 dosegla 
36,7 mio evrov prihodkov, od tega 
27,1 mio evrov čistih prihodkov od 
prodaje, kar je 11 odstotkov več, 
kot je načrtovala. Glavna dejavnost 
družbe je še vedno izvajanje stori-
tev za osnovni proces pridobivanja 
premoga do družbe ustanoviteljice, iz 
tega naslova so v preteklem letu 2021 
dosegli 75 odstotkov čistih prihodkov 
od prodaje.
»Ostalih 35 odstotkov čistih 
prihodkov od prodaje je bilo 
ustvarjenih v preostalih dejavnostih, 
ki jih je v družbi prav zaradi statusa 
invalidske družbe veliko, saj v teh 
dejavnostih zagotavljamo delovna 
mesta za osebe s statusom invalida: 
storitve pranja, čiščenja, varovanja, 
šivanja, grafične storitve, elektro-
-strojne storitve, storitve izgradnje 
sočnih elektrarn …,« je izpostavila 
generalna direktorica Htz vele-
nje nina Mauhler in dodala, da so 
največji delež teh prihodkov ustvarili 
z izvajanjem dveh večjih projektov 
izgradnje sončnih elektrarn za družbi 
v Skupini Holding Slovenske elektrar-
ne – oba projekta se v letošnjem letu 
uspešno zaključujeta.
Likvidnost družbe je bila v letu 2021 
še vedno zahtevna zaradi težav iz 
preteklih projektov, vendar pa ga je 
družba obvladovala in tekoče plače-
vala vse obveznosti do zaposlenih, do 
države in državnih institucij, bank in 
ostalih upnikov. 
Kljub težavam je celotna zadolženost 
družbe v letu 2021 za 27 odstotkov 
nižja v primerjavi s preteklim letom. 
Uspešno poslovanje družbe v letu 2021 
se kaže tudi v doseženi dodani vredno-
sti na zaposlenega, ki je v letu 2021 za 4 
odstotke višja kot preteklo leto.

Sonja Krk
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Družba Sipoteh pozitivno 
zre v prihodnost
Družba Sipoteh, ki je od leta 2017 v 100-odstotni lasti Premogovnika Velenje, je v letu 2021 
poslovala uspešno. Prihodki so znašali več kot 3,3 mio evrov, ustvarjen je bil čisti poslovni izid v 
višini 399.038 evrov. Prihodki, ustvarjeni v lanskem letu, so bili v primerjavi z letom 2020 višji za 
8 odstotkov.

Družba, v kateri je trenutno zapo-
slenih 39 delavcev, se je v zadnjem 
obdobju srečevala predvsem z 
dvema izzivoma – z epidemijo virusa 
covis-19 in s težavo s pridobivanjem 
novega kadra.
»Vložilo smo veliko truda, da smo 
lahko zaradi epidemije kolikor toliko 
normalno poslovali in zagotavljali 
pogodbene obveznosti,« je povedal 
direktor družbe Iztok kikec. »Vedno 
večji izziv je tudi pridobivanje kadrov. 
Zelo težko je privabiti mlade ljudi, da 
bi se šolali za varilce in ključavničarje. 
Tovrstnega kadra na trgu enostavno 
ni več.«

glavni naročnik storitev in 
opreme družbe Sipoteh je 
Premogovnik Velenje 
»Pričakujemo, da se bo število naročil 
opreme z leti zmanjševalo, kar bo 
posledica postopnega zapiranja Pre-
mogovnika Velenje, zato je cilj družbe 
poiskati novega strateškega partnerja, 
kar bo omogočilo nemoteno poslova-
nje tudi naprej,« je poudaril direktor 
družbe Sipoteh in dodal, da jim je 
uspelo pridobiti novega strateškega 
partnerja v družbi MIEL Inženiring. 
»Na trgu nastopamo skupaj pri izde-
lavi opreme kotlovnice na biomaso. 
Projekt je bil narejen za nizozem-
skega kupca, za katerega se trenutno 
pripravlja pogodba za izdelavo opre-
me. Za posle se dogovarjamo tudi z 
Madžarsko in Srbijo.« 
Zaposleni v družbi Sipoteh se tru-
dijo za kakovost storitev in izdelave 
proizvodov ter stremijo za tem, da se 
držijo izvedbenih rokov. 
»Družba ima za leto 2022 že sklenje-
ne posle, s katerim bodo ustvarjeni 
prihodki nekje na enaki ravni kakor 
v preteklem letu. Če izpostavim le 
največje, gre za izdelavo in sestavo 15 
kompletov jeklenih delov hidravlič-

nega podporja, skupni nastop na trgu 
s podjetjem MIEL Inženiring, ki sem 
ga že omenil – v sodelovanju z ome-
njeno družbo smo naredili jekleni del 
skladišča za lesno biomaso (Coe-
vorden – Nizozemska). Prav tako je 
v teku izdelava rezervnih delov za 
hidravlično podporje, jeklenega dela 
I. in II. pogona odkopnega transpor-

terja, transportnih žlebov, projektne 
dokumentacije za gradnjo proizvo-
dne hale, izdelava jeklenega dela 
smernega verižnega transporterja in 
»matilde«, cevovodov za napajanje in 
odvodnjavanje ter izdelava komple-
tnega odkopnega transporterja,« je še 
dodal direktor Iztok Kikec.

Tadeja Jegrišnik
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Uspelo jim je izpeljati 
zastavljene cilje
»Kljub vsem težavam, ki so se po-
javljale na trgu, tako zaradi visokih 
cen, količin hlodovine ter tudi zaradi 
izpada proizvodnje in prodaje zaradi 
epidemije covida-19 nam je uspelo 
izpeljati zastavljene načrte dovolj 
uspešno in obvladovati vsa tveganja,« 
je poudaril direktor družbe PlP 
mag. damijan kanduti.

Največji izziv je še 
vedno pridobivanje lesne 
surovine 
»Največji izziv v naši dejavnosti je 
še vedno pridobivanje lesne surovi-
ne, ki je bilo v lanskem letu zaradi 
globalnih vplivov izredno težavno in 
nestabilno,« izpostavlja mag. Kanduti 
in dodaja, da veliko povpraševanje in 
majhne količine neprestano pov-
zročajo dvigovanje cen surovin, v 
določenih obdobjih je pomanjkanje 
le-teh tolikšno, da hlodovine na trgu 
preprosto ni mogoče dobiti.

Kljub zahtevnemu trgu in 
pomanjkanju surovin PlP 
posloval pozitivno
Podjetje PLP Lesna industrija, d. o. o., ki je od leta 2018 ponovno v stoodstotni lasti Premogovnika 
Velenje, je v lanskem letu zabeležila 30 let delovanja v okviru lesnopredelovalne panoge. V 
letošnjem letu je družba v obdobju 1–6 poslovala pozitivno in v skladu z letnim načrtom.

Podjetje PLP Lesna industrija 
je lani že drugo leto zapored 
prejelo platinasti certifikat 
AAA analitične hiše Bisno-
de – Dun & Bradstreet. V 
njihovi dejavnosti – žaganje, 
skobljanje in impregniranje 
lesa – bonitetno odličnost te 
vrste med 782 podjetji dosega 
le dvanajst. Platinasta izdaja 
bonitetne odličnosti podjetju 
predstavlja posebnost in pre-
stiž ter hkrati najvišje možno 
priznanje, ki jo Bisnode pode-
ljuje na evropski ravni.

razmere na trgu se ne 
umirjajo 
»Razmere na trgu se ne umirjajo, am-
pak se trendi še vedno kažejo v smeri 
zviševanja cen surovine. Zaradi teh, t. 
i. »vhodnih težav«, moramo pravo-
časno izvajati vse potrebne prodajne 
aktivnosti, da je poslovanje družbe 
skladno z načrtom.«
Podjetje PLP, v katerem dela 34 za-

poslenih, sodi v delovno-intenzivno 
panogo in v celoti deluje na primarni 
predelavi lesa: na programih jamskih 
opažev, gradbenem lesu, konstruk-
cijskem lesu in proizvodnji lesne bio-
mase. Je tudi proizvajalec železniških 
hrastovih pragov, tako kretniških kot 
tudi mostovnih. Dve tretjini prihod-
kov še vedno ustvarijo na slovenskem 
trgu, preostali del pa na trgih EU.

Tadeja Jegrišnik
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3. juliju,
r u d a r s k e m p r a z n i k u ! 

Srečno, rudarji!
Srečno, Velenje! 

Župan, Svet in Uprava 
Mestne občine Velenje

Iskrene čestitke ob
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Sledijo razvoju
Pred štirimi leti so v podjetju PLP 
začeli z razvojnimi aktivnostmi poso-
dobitve tehnologije strojev in naprav 
v proizvodnji ter iskali ustrezne 
dobavitelje, ki jih bi lahko vključili v 
povezavi z novimi rešitvami. 

računajo na nepovratna 
sredstva
»Ker gre za izredno zahtevno po-
dročje, tako zaradi žaganja listavcev 
kot iglavcev, je dobaviteljev s ta-
kšno opremo na trgu zelo malo,« je 
izpostavil direktor družbe PlP mag. 
damijan kanduti. 

PlP vzpostavlja novo 
proizvodno linijo
Podjetje PLP Lesna industrija, d. o. o., je bilo ustanovljeno junija 1991 z namenom, da oskrbuje 
predvsem Premogovnik Velenje, v katerega 100-odstotni lasti je, z vsemi potrebnimi lesnimi 
proizvodi, ki so nepogrešljiv in nenadomestljiv material v jami, svoje izdelke pa vseskozi prodajajo 
tudi drugim kupcem v Sloveniji in tujini. V lanskem letu je zabeležilo 30 let delovanja.

mag. Damijan Kanduti, direktor družbe PlP (foto: Slobodan Mrkonjić)

foto: Slobodan Mrkonjić
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»V razvoj linije smo vključili podje-
tje Mebor, d. o. o., ki je proizvajalec 
lesno-obdelovalnih strojev in tudi 
samih avtomatiziranih linij. Čeprav 
gre za prototipna postrojenja, je bil 
Mebor pripravljen, da se v takšno so-
delovanje aktivno vključi. Sama linija 
avtomatiziranega čeljenja in robljenja 
je bila zasnovana tudi v okviru kon-
cepta prve faze lesno-predelovalnega 
centra Velenje, s katerim kandidira-
mo v okviru pridobivanja sredstev 
pravičnega prehoda oz. prestruk-
turiranja. Ker so se zadeve v okviru 
evropskega sklada JTF odvijale 
počasneje od prvotnih načrtov, smo 
prvo fazo investirali sami. Pri nadalj-
njih aktivnostih posodobitve ostalega 
dela postrojenj v proizvodnji in zunaj 
ter pri postavitvi sodobnih sušilnic in 
kotlovnic na biomaso do leta 2027 pa 
računamo na nepovratna sredstva iz 
naslova omenjenega sklada.« 
Proizvodna linija družbe je zasta-
vljena skladno z naslednjimi cilji: 
povečanje zmogljivosti, obratovalne 
zanesljivosti in varnosti, vpeljava 
sodobnih strojev in naprav ter najno-

vejših tehnologij v proizvodni proces, 
povečanje izkoristkov pri obdelavi 
proizvodov na strojih, omogočanje 
ergonomsko bolj prilagojenih delov-
nih mest in manj fizičnih obremeni-
tev proizvodnim delavcem, manjša 
obložitev s proizvodnimi delavci na 
liniji in tudi nižji stroški vzdrževanja 
glede na predhodna postrojenja. 

Nova proizvodna linija bi 
lahko učinke dajala že v 
prihodnjih mesecih 
»Sama avtomatizirana linija čeljenja 
in robljenja je bila predvidena za 
vključitev v proizvodnjo že v lanskem 
letu, vendar smo jo zaradi epidemi-
je covida-19 in tudi težav z nabavo 
ključnih komponent linij (enota 
CPU) zamaknili v letošnje leto,« je 
povedal direktor PLP. »Z aktivnostmi 
demontaže stare opreme smo začeli 
15. aprila, nadaljevali smo z določeni-
mi gradbenimi sanacijami ter s samo 
postavitvijo opreme, z deli pa smo 
zaključili 9. maja.« 
Dela so bila zahtevna in so potekala 
s precejšnjim številom izvajalcev iz 

podjetij Mebor, Sipoteh, HTZ, DBSS, 
vključeni so bili izvajalci za odsesava-
nje, za delo z dvigali, vgradnjo težjih 
kosov itd. Poleg tega so v tem času 
izvedli vsa vzdrževalna dela na ostali 
opremi, v kar je bilo vključenih kar 
nekaj drugih izvajalcev del (pogod-
benih in vzdrževalcev). Tudi koor-
dinacija del je bila izredno zahtevna, 
vendar jim jih je uspelo zaključiti 
skladno z načrtom. »Pred nami je, 
poleg kakovostnega usposabljanja 
upravljavcev, vpeljava linije v čim bolj 
nemoteno obratovanje. Računamo, 
da bi nova proizvodna linija ustrezne 
učinke lahko dajala že v prihodnjih 
mesecih. V končni fazi bo linija 
obratovala samo z enim upravljavcem 
in najverjetneje še z enim pomočni-
kom,« je še dodal mag. Kanduti in se 
zahvalil vsem sodelavcem, ki so bili 
vključeni v aktivnosti montaže nove 
linije, in tudi vsem zaposlenim, ki so 
že v tem času vključeni tako v upra-
vljanje kot tudi v samo vzdrževanje.

Tadeja Jegrišnik

avtomatizirana linija čeljenja in robljenja je bila predvidena za vključitev v proizvodnjo že v lanskem letu, vendar so jo zara-
di epidemije covida-19 in tudi težav z nabavo ključnih komponent zamaknili v letošnje leto. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Pozimi se veselimo bele snežne odeje, 
spomladi prebujajoče se narave, 
poleti lovimo sončne žarke, jeseni 
pobiramo sadove narave. Vsak letni 
čas zase je poseben, tako, kot smo 
posebni ljudje, a vsem je skupna 
glasba. Takšen uvod je bil namenjen 
ljubiteljem dobre glasbe, ki so se v 
atriju Velenjskega gradu zbrali na 
topel spomladanski večer.
Včasih se nam zgodi, da slučajno 
slišimo pesem, ki nas s svojo melo-
dijo ali besedilom posebej nagovori, 
dobesedno prestreli, in čutimo, da go-
vori o nas samih. Na takšen način se 
je poslušalce zagotovo dotaknila tudi 
katera izmed pesmi, ki jih je zapel 

glasbena pravljica v 
objemu grajskih zidov
Velenjski grad s svojo arhitekturo ponuja izvrstno kuliso in edinstven ambient za prireditve 
na prostem. V čudovitem okolju grajskega atrija so v petek, 17. junija 2022, svoj letni nastop 
pripravili člani Rudarskega okteta Velenje. V goste so povabili Vokalno skupino Cvetke in grajski 
zidovi so oživeli v glasbenih ritmih.

Člani Rudarskega okteta 
Velenje: Boštjan Oštir in Mar-
ko Ranzinger prvi tenor, Samo 
Frankovič in Marko Krenker 
drugi tenor, Simon Klinc 
in Marko Meža bariton ter 
Domen Frankovič in Branko 
Klinc bas. Umetniški vodja 
okteta je Matjaž Kač.

Rudarski oktet Velenje. Fantje ničesar 
ne prepuščajo naključju, zato je vsak 
njihov nastop posebno doživetje in 
tudi tokrat ni bilo nič drugače.

Ko te zadane glasba, ne 
čutiš bolečine
Cantate Domino (Pojte gospodu) je 
bila tista skladba, s katero so oktetov-
ci začeli tokratni letni koncert. Sledila 
je najbolj priljubljena srednjeveška 
poljska himna Gaude mater Polonia. 
Lonesome road nas je popeljala po 
samotni poti, klasična francoska 
ljubezenska pesem Plaisir d‘amour 
pa nas je opomnila, da ljubezenski 
užitek traja le trenutek, žalost ljubezni 

pa vse življenje. Sledili so močni ritmi 
pesmi Ride the chariot, prvi sklop pa 
so fantje zaključili s francosko ljudsko 
pesmijo Chevaliers de la table ronde.
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osrečevati druge je tisto, 
kar zares šteje
Fantje so si za kratek čas spočili svoje 
glasilke, saj je oder zasedla Vokalna 
skupina Cvetke, ki deluje pod okri-
ljem Kulturno-prosvetnega društva 
Franc Schreiner Šentilj in ume-
tniškim vodstvom Urške Turinek. 
Skupina sicer šteje 6 deklet, a tokrat 
so bile z nami štiri – Monika Koren, 
Urška Turinek, Lucija Koren in Eva 
Kozman so nas s svojimi čudovitimi 
vokali osrečile, saj same pravijo, da je 
osrečevati druge tisto, kar zares šteje. 
»Dal bom besedo, dal raj, ne bedo. 
Dal bom življenje, smeh, ne trplje-
nje,« so v prvi pesmi obljubljala de-
kleta. Sledili sta ljudska Nocoj pa, oh 
nocoj in vsem dobro poznana Zemlja 
pleše. Can‘t help falling in love (ne 
morem si pomagati, da se zaljubim 
vate) pa je sklenila njihov nastop.

Ne moreš zapreti srca, da 
ne bi občutil, kar čutiš
Glasba je že od nekdaj vezivo in 
zdravilo. Kanček spontanosti, iskriva 
muzikalnost, ki se lahko zgodi le na 
odru, ko se pevci povežejo v eno, si 
prisluhnejo in nas nagovorijo – vse 
to imajo člani Rudarskega okteta 
Velenje. Fantje so drugi sklop svojega 
tokratnega nastopa namenili sloven-
skim pesmim. 
Po venčku narodnih je nevesta jemala 
slovo od samskega stanu, njihovemu 
vzoru pa je sledil čuk, ki se je prav 
tako oženil. Sledila je koroška ljudska 
Je komaj nuoč storiva se in povabilo 
ljub‘ca pojd‘ z menoj. 
Po Nastopu smo se odpravili še 
Čez šuštarski most, po spomine, po 
mladost.
Občinstvo je vse nastope nagradilo 
z gromkim aplavzom, zato brez bisa 
seveda ni šlo. Kot se za Rudarski oktet 
spodobi tudi rudarska.
Glasba je sama po sebi brezmejna 
– pozna začetek, konca ne. Pospeši 
utrip srca in obogati življenje, zna 
poiskati pot do sočloveka in z njim 
stkati nežno vez prijateljstva. Prepri-
čani smo, da je tudi tokratni večer 
stkal kakšno posebno vez. 

Metka Marić

Člani rudarskega okteta Velenje so vnovič navdušili številno občinstvo v atriju 
Velenjskega gradu. (foto: Tanja Verboten)

Tokrat so v goste povabili Vokalno skupino Cvetke. (foto: Tanja Verboten)
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Udeleženci iger so tekmovali v malem nogometu, odbojki, 
košarki, kegljanju, tenisu, streljanju, ribolovu. Organi-
ziran je bil tudi pohod ter različne družabne igre, kot so 
minigolf, ročni nogomet, pikado, balinanje, namizni tenis 
in laser »sniper«. Jutranje ogrevanje oz. pozdrav soncu je 
potekalo pod vodstvom učiteljice joge Tine Kamenicki.
Udeležence iger je pozdravil tudi direktor Premogovnika 
velenje aleš logar, ki si je ogledal vsa tekmovalna pri-
zorišča, sam pa je tekmoval v raftingu s posadko poslo-
vodstva. V svojem govoru je med drugim dejal: »Izjemno 
vesel sem, da se po dveletnem premoru spet vidimo na 
Športni igrah Skupine Premogovnik Velenje. Namen 
današnjega dogodka je bilo predvsem druženje, tega pa 
nam zadnje čase kronično primanjkuje. Zaradi številnih 
obveznosti, bodisi v službi ali doma, je časa za različna 
druženja, žal, vedno manj. Športne igre Skupine Premo-
govnik Velenje zagotovo spadajo v sam vrh naših športnih 
druženj, zato jih bomo podpirali tudi v prihodnje. V 
poslovodstvu Premogovnika Velenje in naših strokov-
nih službah se zavedamo, da šport in rekreacija bistveno 

Športne igre 2022
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je v soboto, 4. junija 2022, po dveletnem premoru 
zaradi covida organiziralo športne igre. Dogodka, ki je potekal na širšem območju Turistično-
rekreacijskega centra Jezero, se je udeležilo okoli 150 članov Društva in zaposlenih v Skupini 
PV. Organizatorji iger so bili predsednik društva Robert Lah, predsednik strokovnega sveta Miha 
Dobnik, predsednik odbora Simon Klinc in športni referenti posameznih obratov.

pripomoreta h krepitvi zdravja, skrb za zdravje zaposlenih 
pa je vedno bila in bo tudi v prihodnje ena naših glavnih 
prioritet. Takšna srečanja, kot je bilo današnje, pomembno 
vplivajo tudi na naše delo v službi, saj se s tem še dodatno 
spodbujajo sodelovanje med sodelavci, obrati in službami. 
Vesel sem, da so Športne igre potekale z vzdušjem »važno 
je sodelovati in ne zmagati« in da se pri vseh aktivnostih 
ni nihče poškodoval.«
Največja atrakcija je bilo tudi tokrat tekmovanje ekip z raf-
ti, ki je potekalo na Velenjskem jezeru. V izjemno napetih 
tekmah je bilo tudi nekaj padcev v vodo, a so na koncu 
prav vse posadke prišle do cilja. Zmagala je ekipa poslo-
vodstva, pred ekipama EDS in Lepotci na kvadrat.
Ob koncu iger je sledila podelitev medalj najboljšim. 
Podeljevalca sta bila direktor Aleš Logar in predsednik 
društva Robert Lah. Iger se je udeležil tudi predsednik sin-
dikata SPESS-PV Simon Lamot. Želja organizatorjev je, da 
se na športnih igrah – morda v še večjem številu – sreča-
mo tudi prihodnje leto. Te so predvidene 3. junija 2023.

Slobodan Mrkonjić

foto: Simon Klinc
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Vzpon na goro Damavand 
(5671 metrov)
Vesna Krančan, zaposlena v Tehničnih službah družbe HTZ Velenje ter velika ljubiteljica gor in 
gorništva, je 10. maja letos z ekipo osvojila najvišjo iransko goro Davamand, ki je visoka 5671 
metrov. Svojo prav posebno izkušnjo je opisala v nadaljevanju.

Davamand, mogočen in najvišji vrh 
Irana. Pri domačinih slovi kot zelo 
neprijazen vrh, sploh v tem, še precej 
hladnem času. 10. junija 2022 je minil 
natanko mesec dni, odkar smo osvo-
jili njegov vrh. Ob misli na ta dan 
me vedno znova preplavijo močna 
čustva. Ponosna sem nase in na vse 
člane naše majhne ekipe, ki smo se ta 
dan borili z naravo in zmogli pot vse 
do veličastnega vrha. Ni bilo lahko, a 
nam je uspelo skoraj z zadnjimi atomi 
moči.
Pred vzponom smo najprej teden dni 
zelo dobro poskrbeli za aklimatizacijo 
in kljub slabemu vremenu, mrazu, 
vetru, grmenju in sneženju osvajali 
vrhove nad 3000 in 4000 metrov. V 
ponedeljek smo osvojili vrh Chan-
gizchal na višini 4037 metrov, dan 
pred vzponom še višino 4600 metrov. 
Nikoli ne bom pozabila vzpona na 
Changizchal, saj se nam je takrat 
Damavand prvič razkril v vsej svoji 
lepoti. Po telesu sem začutila mra-
vljince in nepremično zrla v njegov 
vrh. Začutila sem spoštovanje do 
gore, spoštovanje, ki ga začutim pred 
vsakim vzponom. Ob teh občutkih 
sem presrečna, da sem lahko del 
čudovitega gorskega sveta, pa čeprav 
le za trenutek. In kot vedno sem tudi 
Davamandu s tihim šepetom nameni-
la svoje besede: »Prosim, sprejmi me 
v svoj objem, in me, prosim, iz njega 
tudi varno izpusti.«
V torek smo se premaknili na višino 
4200 metrov nad morsko gladino in 
čakali na ugodnejše vreme. Med potjo 
smo srečali skupino treh gornikov, ki 
jim vzpon, žal, ni uspel. Začutila sem 
njihovo žalost. Torek in sreda sta bila 
zelo neprijazna dneva. Zunaj je bil 
hud mraz in veter in tudi v »kočuri« je 
bil mraz, ki je rezal do kosti. Doživela 
sem prvo pravo preizkušnjo same 
sebe, ko poskušaš in nekako moraš 

ohranjati telesno temperaturo, da se 
ne podhladiš, ob tem pa izgubljaš 
ogromno energije, ki bi jo potreboval 
za sam vzpon. Mraz je bil neusmiljen. 
Stiskali smo pesti, gledali v nebo in 
vsak po svoje komaj čakali, da bi bil 
četrtek dan za vzpon – in je bil.
Vstali smo zgodaj, ob 5. uri zjutraj, 
hitro pojedli zajtrk in se podali naprej. 
Ekipa si je med seboj zaželela srečo, 
zato se je naša »trnova pot« lahko 
začela. Vreme je bilo jasno, veter pa 
nam je na samem začetku pokazal, da 
bo naš sopotnik, ki nam bo dodatno 
popestril vzpon. Z višino sta se veter 
in mraz stopnjevala. Temperatura se je 
spustila kar precej »pod minus«, sunki 
vetra pa so nas potiskali in z lahkoto 
prestavljali sem in tja. 

Počasi, a vztrajno smo napredovali. 
Pri višini nad 5000 metrov smo ob-
čutili veliko spremembo pri dihanju 
in samem počutju. Sama sem začutila 
rahel glavobol, obdajala me je tudi 
slabost. Veter nam je neusmiljeno 
jemal sapo, z njegovo močjo pa se je 
večal tudi občutek mraza.
Pogledovali smo proti vrhu, do katere-
ga je bilo še 1471 metrov. Kakšnih 100 
metrov pod vrhom je sledil šok. Pljuča 
so hlastala po kisiku, saj smo imeli v 
pljučih namesto kisika ogromno žve-
pla. Do vrha je namreč veliko lukenj, 
skozi katere piha žveplena para. Panič-
no sem obračala glavo ter hlastala po 
čistem zraku in končno je sledila doza 
kisika. Kar nekaj trenutkov sem potre-
bovala, da so noge spet ujele korak. 

Pri vzponu na Changizchal (4037 m), se nam je Damavand prvič »odkril«.
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Po sedmih urah hoje v močnem vetru 
in mrazu je bil vrh osvojen. Čustva v 
meni so eksplodirala, začela sem jokati 
kot majhen otrok. Ne da se z besedami 
opisati, kaj sem tisti trenutek doživljala 
in čutila. Kljub strašanskemu mrazu 
me je obdala toplina, ki jo začutim le na 
vrhovih. Začutila sem prav posebno vez 
z goro, na kateri stojim, in to je bil čisto 
moj trenutek z goro Davamand. 

Tudi našo skupino so zajela čustva in 
povezanost, saj smo vrh osvojili kot 
ekipa, ob podpori krasnih iranskih 
gorskih vodnikov.
Sledil je sestop. Tudi ta je bil izjemno 
težak, a smo nekako zmogli tudi pot 
navzdol – vse do prvega baznega 
tabora v Polurju in nato še do doline, 
ki se nahaja na višini 2250 metrov 
nad morjem.

Za mano je bilo šestnajst ur naporne 
hoje in dan, ki bo za vedno ostal v 
lepem spominu in na prav posebnem 
mestu. Tudi moji premraženi prsti na 
rokah počasi okrevajo in če bi lahko, 
bi vse skupaj še enkrat ponovila.

Vesna Krančan

Na vrhu gore Davamand (5671 m)

Moj poklon Davamandu Na poti proti vrhuDrugi bazni tabor (4200 m)
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Ujeti v trenutku ...
(zbrala Metka Marić)
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KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

•	 2. julij - Skok čez kožo (ob 17.30 odhod parade s Titovega 
trga, ob 18. uri 61. Skok čez kožo na Mestnem stadionu ob 
Škalskem jezeru),

•	 6. julij - klubska pisarna je odprta od 8. do 11. ure,
•	 12. julij - pohod na Ratitovec (1621 m) in izlet na Primor-

sko – prva skupina,
•	 19. julij - izlet na Primorsko – druga skupina,
•	 3. avgust - klubska pisarna je odprta od 8. do 11. ure,
•	 9. avgust - pohod Blejska koča–Debela peč 2014 m,
•	 7. september - klubska pisarna je odprta od 8. do 11. ure,
•	 13. september - pohod Kropa–Vodiška planina 1104 m,
•	 26. september - letovanje Belvedere Izola (26. do 30. 

september, štiri nočitve s polpenzionom),
•	 5. oktober - klubska pisarna je odprta od 8. do 11. ure,
•	 11. oktober - pohod Lipa–Motnik 783 m.

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.

Čestitamo ob prazniku rudarjev!

SREČNO!
Upravni odbor Kluba upokojencev

zaHvala
V svet spominov je odšel naš dra-
gi brat, sorodnik, sosed in prijatelj

vInko MeH – sInI
21. 7. 1970–18. 4. 2022

Iskreno se zahvaljujemo za 
pomoč, izkazano čast in spošto-
vanje ter izrečene sočutne besede 
kolektivu Premogovnika Velenje, 
častni straži in trobilnemu kvarte-
tu rudarske godbe. 
Hvala vsem, ki boste ohranili lep 
spomin nanj.

sestra Darinka z bližnjimi

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

drago novak
(14.10.1962–7.6.2022)

Ob teh dnevih slovesa se sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
sokrajanom iskreno zahvaljujemo za vso podporo, iskrene stiske 
rok in izrečena sožalja.
Hvala kolektivoma Premogovnik Velenje in HTZ Velenje, sindikatu 
SPESS-PV, častni straži, trobilnemu kvartetu Pihalnega orkestra PV, 
praporščakom, pevcem Rudarskega okteta in vsem, ki ste delili te 
težke trenutke z nami in ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala Dragu Kolarju za organizacijo in sočutne besede slovesa. 

vsi njegovi
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3. juliju,
dnevu rudarjev!

sodelavkam in sodelavcem 
v družbah Skupine premogovnik velenje 

in našim nekdanjim zapoSlenim 
čeStitamo ob


