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U V O D N I K

V šaleški kadunji imamo 
neprecenljiv energent

Vroče razprave v medijih glede 
zalog in uvoza premoga, ki 
smo jim priča zadnje čase, so v 
javnosti dvignile veliko prahu. 
K temu so dodatno pripomogli 
zavajajoči naslovi člankov, ki so jih 
nekateri mediji objavili po obisku 
predsednika Vlade RS dr. Roberta 
Goloba pri nas, da je zalog v 
Premogovniku Velenje zgolj za 
14 dni. To dokazuje, kako tanka 
je lahko meja med izrečenim in 
zapisanim ter kako željni smo ljudje 
čim bolj senzacionalnih zapisov. 
Velikokrat je resnica drugačna – 
tako kot v našem primeru. Premier 
je ob svojem obisku izjavil, da 
je zalog izkopanega premoga 
na deponiji le za 14 dni – zalog 
izkopanega premoga – in ne zalog, 
ki so v pridobivalnem območju 
Premogovnika. Slednjih je dovolj 
še za 20–30 let delovanja. 
Premog, v teh kriznih časih 
neprecenljiv energent, je v šaleški 
kadulji in čaka, da ga z našim 
znanjem in tehnologijo varno ter 
strokovno izkopljemo. Kako zelo 
pomemben je, so se nekateri 
začeli zavedati šele po zaostritvi 
energetske krize, ki zahteva 
večje varnostne zaloge in večje 

razpoložljive količine premoga, 
mi pa to že dolgo vemo. Dejstvo 
je, da Premogovnik ta trenutek 
ne more zagotoviti potreb po 
povečanih količinah premoga za 
obratovanje termoblokov v TEŠ, 
zato je skupina HSE pristopila k 
iskanju primernih tujih premogov, 
ki bi jih lahko dodajali našemu 
lignitu. Gre za začasno rešitev, 
saj če bo sprejeta odločitev, da v 
Premogovniku Velenje ponovno 
zvišamo proizvodnjo premoga, 
bomo k temu tudi pristopili, 
vendar lahko to najprej izvedemo 
v obdobju treh let, saj je potrebno 
prej pripraviti vse potrebno za nova 
odkopna polja.
Drveti k opuščanju uporabe fosilnih 
goriv, kar sicer narekujejo smernice 
EU in ki zavezujejo tudi Slovenijo, 
v teh časih ni najbolj smotrno. Še 
posebej ob predpostavki, da lahko 
v Šaleški dolini, ki je strateško 
izjemno pomembna energetska 
lokacija, zagotovimo neodvisno 
oskrbo z lastnim energentom, 
lignitom iz jam Premogovnika 
Velenje, še precej let. Letošnje 
leto so zaznamovale letnica 2033, 
ko naj bi v Šaleški dolini prenehali 
z odkopavanjem, pretekla leta, 
vključno z lanskim letom, pa 
usmeritve države in našega lastnika, 
da moramo zmanjševati višino 
proizvodnje in število zaposlenih. 
Kar smo tudi storili. Ravno zaradi 
tega je danes še toliko težje čez 
noč drastično zvišati proizvodnjo, 
kar se v tej energetski krizi kar 
nekako pričakuje od nas. Ali bomo 
odkopavali tudi po tej letnici, pa 
se morajo pristojni odločiti kmalu, 
saj bomo le tako lahko pravočasno 
izdelali jamsko infrastrukturo za 
potrebe odkopavanja po letu 2033 
na novih odkopnih poljih.
Številni scenariji obratovanja in 
proizvodnje premoga so izdelani 
in temeljijo na geološkem 
modelu nahajališča, pri čemer 
je upoštevano celotno območje 
nahajališča skladno z koncesijsko 

pogodbo – rudarsko pravico. 
Vsi scenariji so izdelani glede na 
usmeritve letnice zapiranja. 
Procesu zapiranja Premogovnika 
se v prihodnjih desetletjih ne 
bomo mogli izogniti. Proces ne 
bo hipen, trajal bo vsaj deset let 
in ne bo se dotaknil zgolj nas, velik 
vpliv bo imel tudi na lokalno okolje 
ter celotno državo. Na nas je, da 
k temu pristopimo pravočasno, 
odgovorno, koordinirano, z veliko 
mero truda in znanja ter v tesnem 
sodelovanju z vsemi deležniki. 
Izreden pomen bo imelo tudi 
sodelovanje s pristojnimi 
inštitucijami tako v lokalnem okolju, 
na ravni države kot tudi na ravni EU. 
V ta namen so že v tem trenutku 
zagotovljena finančna sredstva za 
prestrukturiranje rudarskih regij ter 
s tem omilitev negativnih posledic 
teh procesov. Aktivnosti na tem 
področju že intenzivno potekajo.
Dnevno lahko v medijih in 
strokovnih krogih spremljamo 
različne debate, vidike, usmeritve 
glede energetske krize. Osebno mi 
je ljubši izraz energetski izziv – izziv 
na poti do energetske neodvisnosti. 
Slovenija za energetsko neodvisno 
in zanesljivo oskrbo potrebuje 
zadostne, stabilne, zanesljive 
vire električne energije, zato bo 
premog ostal pomemben vir 
energije, v Premogovniku Velenje 
pa se bomo trudili, da bomo 
zagotovili zadostne količine za 
omilitev energetske krize in skupaj 
s TEŠ še naprej ostali stabilni 
steber dobave električne energije 
za vsaj tretjino potreb odjemalcev 
Republike Slovenije.

dr. Gregor Jeromel, 
vodja Raziskav in projektiranja
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V okviru delovnega obiska sta v sredo, 14. septembra 2022, Premogovnik Velenje obiskala predsednik 
Vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob in minister za infrastrukturo mag. Bojan Kumer. Gosta so 
sprejeli generalni direktor Holdinga Slovenske elektrarne (HSE) dr. Viktor Vračar, generalni direktor 
Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, direktor Premogovnika Velenje Aleš Logar, generalni direktor 
Termoelektrarne Šoštanj mag. Matjaž Vodušek in direktor Termoelektrarne Šoštanj Mitja Tašler. Ogledala 
sta si potek odkopavanja premoga na odkopu B na koti -110 v Jami Pesje 500 metrov pod zemljo in 
razkladalno postajo za premog. Poslovodstvo Premogovnika Velenje je predstavilo izzive družbe ob 
usmeritvah države za povečanje strateških zalog energentov, med drugim tudi premoga, ter prizadevanja 
za čimprejšnje sprejetje Zakona o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. 

Predsednik vlade in minister 
za infrastrukturo obiskala 
Premogovnik Velenje

Sposobni smo odkopavati tudi po letnici 
2033, vendar proizvodnje ne moremo 
povišati čez noč
Zaradi pomanjkanja energentov – predvsem plina in 
nafte – se številne evropske države spet ozirajo nazaj 
k premogu. Tudi v Sloveniji preučujemo možnosti 

povečanja strateških zalog premoga na deponiji. 
»Premogovnik Velenje je s tehničnega vidika 
sposoben premog odkopavati tudi po letnici 2033, 
ob pogoju zadostnih vlaganj v prihodnjih letih tako 
v opremo kot v zaposlene, pri čemer je zaradi same 
izdelave jamske infrastrukture, ki omogoča izkop, 
potrebno letnico opredeliti mnogo let vnaprej: 

foto: Miran Beškovnik
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odločitev je treba sprejeti najkasneje do leta 2025,« 
je povedal generalni direktor Premogovnika 
Velenje dr. Janez Rošer. »Pri tem se je treba 
zavedati, da je v tako zahtevnem delovnem 
procesu, kot ta poteka pri nas, nemogoče »čez noč« 
povečati proizvodnjo premoga. Priprava novega 
odkopnega polja namreč zahteva najmanj tri leta za 
izgradnjo dodatnih 6.000 metrov objektov, za kar 
bi potrebovali približno 200 dodatno usposobljenih 
zaposlenih in kar nekaj opreme, ob že obstoječem 
načrtu, ki znaša 5.000 metrov na leto.«

Še lani smo morali zmanjševati 
proizvodnjo in število zaposlenih

Še v letu 2021 so bile vse usmeritve, ki smo jih 
prejeli s strani lastnika, države in EU, da mora 
Premogovnik Velenje prenehati delovati najkasneje 
do leta 2033 ter znižati proizvodnjo premoga in 
zmanjševati število zaposlenih, zaradi česar je danes 
še toliko zahtevnejše obrniti ta trend. Pri proizvodnji 
premoga smo že nekaj let osredotočeni zgolj na 
dve odkopni polji, in sicer v Jami Pesje in v Jami 
Preloge, proizvodnja premoga pa že zadnjih dvajset 
let v povprečju poteka z dveh odkopov hkrati. 
Premog trenutno pridobivamo z dveh odkopov, in 
sicer na koti –110/B in -110/D, ki smo ga zagnali 
včeraj. V pripravi pa je že tudi novi odkop na -110/

C, ki bo začel obratovati v prvi polovici novembra 
in bo zagotavljal proizvodnjo premoga do konca 
tega in na začetku prihodnjega leta. Glede na 
tehnične in kadrovske zmogljivosti ocenjujemo, da v 
Premogovniku Velenje trenutno ne moremo preseči 
2,7 mio ton izkopanega lignita na leto.

Zakon o postopnem zapiranju moramo 
sprejeti čim prej

Generalni direktor Premogovnika Velenje je 
izpostavil nujnost čim hitrejšega sprejetja Zakona 
o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje, 
s čimer bi Premogovnik dobil potrebna sredstva 
za vse ukrepe, vezane na postopno zapiranje, 
ki vključuje zapiranje jame, sanacije površine, 
kadrovsko problematiko itd. »Zdaj namreč sami 
in zgolj z lastnimi sredstvi izvajamo vsa sprotna 
zapiralna dela, od likvidacij posameznih jamskih 
objektov do sanacije okolja, ki je bilo podvrženo 
vplivu rudarjenja v okviru lastne proizvodnje, kar 
seveda vpliva na višino stroškovne cene premoga, 
ki ostaja nespremenjena že vse od leta 2015. Naša 
prizadevanja in dogovori z lastnikom HSE gredo tudi 
v smeri povišanja cene premoga, kar bi pozitivno 
vplivalo na stabilnejše poslovanje družbe.«

Predsednik vlade je s svojim obiskom rudarjem povedal, da jih država potrebuje in računa nanje. Zatrdil je: »Na noben način 
vi sami – kot tisti, ki lahko pomagate Sloveniji v tej energetski krizi – ne boste zapostavljeni.« (foto: Miran Beškovnik)
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V negotovih časih si 
zanesljive in varne oskrbe 
z električno energijo brez 
PV in TEŠ ne moremo 
predstavljati
 »Termoelektrarna Šoštanj, ki 
jo večinoma poganja lignit 
iz Premogovnika Velenje, 
povprečno predstavlja tretjino vse 
slovenske proizvodnje električne 
energije in sočasno oskrbuje 
lokalni sistem daljinskega 
toplotnega ogrevanja,« je 
povedal dr. Viktor Vračar, 
generalni direktor HSE. 
»V času, ki ga zaznamujejo 
negotove geopolitične in 
tržne ter hidrološke razmere, 
si zanesljive in varne oskrbe z 
električno energijo ter stabilnosti 
slovenskega elektroenergetskega 
sistema brez obeh družb ne 
moremo predstavljati. Vladi 
Republike Slovenije se na tem 
mestu zahvaljujem za posluh 
in podporo obratovanju naše 
največje termoelektrarne. 
Verjamem, da bodo neprijetne 

okoliščine, ki vplivajo na 
proizvodnjo in trgovanje z 
električno energijo, sčasoma 
izzvenele. In to bo trenutek, ko 
bomo vso svojo pozornost znova 
začeli namenjati t. i. zelenemu 
prehodu. Vsi razvojni projekti 
skupine HSE so namreč usmerjeni 
v okolju prijazno proizvodnjo 
električne energije: v sončni, 
vodni in vetrni potencial, s 
pomočjo katerih jasno in odločno 
sledimo poti v brezogljično 
družbo.«

Nestabilnost na trgu z 
električno energijo nam 
narekujejo potrebe za 
povečanje strateških 
zalog premoga
Kot je ob obisku predsednika 
vlade ponovno izpostavil 
generalni direktor TEŠ 
mag. Matjaž Vodušek, je 
glede na trenutne razmere na 
energetskih trgih zanesljiva 
proizvodnja električne energije 
iz Termoelektrarne Šoštanj toliko 

bolj pomembna za zanesljivost 
oskrbe z električno energijo v 
Republiki Sloveniji. Nestabilnost 
na trgu z električno energijo 
in s tem povezana cenovna 
nihanja in morebiti tudi vpliv 
na zanesljivost nam narekujejo 
potrebe za povečanje strateških 
zalog primarnih energentov, 
predvsem tudi premoga, od 
katerega je TEŠ v največji meri 
odvisen. »V TEŠ smo zaradi 
nemotenega zagotavljanja 
proizvodnje električne energije 
tudi v prihodnje ter potreb po 
večjih sprotnih razpoložljivih 
količin premoga, kot jih je 
trenutno zmožen zagotoviti 
Premogovnik Velenje, skupaj s 
premogovnikom ter lastnikom 
že pristopili k iskanju ustreznih 
tujih premogov ter biomase, ki 
bi ju lahko dodajali primarnemu 
energentu – lignitu iz velenjskega 
premogovnika. Hkrati pa se 
zavedamo, da se je potrebno 
ozreti naprej, saj so poleg 
stabilnega trenutnega delovanja 

Predsednik Vlade RS in minister za infrastrukturo sta si v sklopu obiska ogledala tudi klasirnico in deponijo premoga. 
(foto: Miran Beškovnik)
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Dr. Robert Golob: Rudarji, računamo na vas in vas potrebujemo

»Današnji obisk Premogovnika 
Velenje je povezan s tem, 
da vstopamo, energetsko 
gledano, v zelo hudo zimo, 
zato sem si želel osebno 
prepričati se o dveh stvareh,« 
je dejal predsednik Vlade 
RS dr. Robert Golob. »Prvič: 
na deponiji je zalog premoga 
za 14 dni. To je glavni razlog, 
zakaj je vlada naložila HSE, 
da takoj začne z aktivnostmi 
za uvoz premoga. Ne zaradi 
tega, da bi nadomestili 
proizvodnjo iz Premogovnika 
Velenje. Ravno obratno: mi 
si želimo, da bi maksimalno 
in takoj povečal proizvodnjo, 
ampak, žal, to ne gre tako hitro, kot smo bili danes seznanjeni.«
Predsednik vlade je nadaljeval, da je s svojim obiskom hotel rudarjem povedati tudi, da 
jih država potrebuje in računa nanje. Zatrdil je: »Na noben način vi sami – kot tisti, ki lahko 
pomagate Sloveniji v tej energetski krizi – ne boste zapostavljeni.« Predsednika vlade je 
poslovodstvo seznanilo tudi, da se Premogovnik sooča s pomanjkanjem delovne sile za to, da 
bi že obstoječa odkopna polja lahko maksimizirali, zaradi česar – tako dr. Golob – »bomo v 
nadaljevanju sprejeli kakšen ukrep.«
»V tem trenutku je tisto, kar vemo, da za tri leta potrebujemo nadomestni vir energije,« 
je še povedal premier in dodal, da se bo v prihodnjih mesecih začela razprava o točki 
izstopa iz premoga, »za katero veste, da je v tem trenutku letnica 2033. Bile so ideje, da jo 
skrajšamo, lahko se bodo pojavile ideje, da jo podaljšamo. Ključno je, da je strategija do 
leta 2026 sprejeta. Osredotočiti se moramo na to, da začnemo strategijo, ki je sprejeta, 
operacionalizirati.« 

zelo pomembne tudi „strateške“ 
investicije oz. projekti, ki sodijo 
v okvir zelene preobrazbe in h 
katerim smo že pristopili. Na 
razpolago imamo vso potrebno 
infrastrukturo, predane zaposlene 
in znanje. Razvoj usmerjamo v 
vodikove tehnologije ter tudi 
v ostale nove tehnologije ter 
zajem in uporabo CO2, vse s 
ciljem prehoda v brezogljično 
proizvodnjo električne energije 
in seveda posledično ohranjanja 
delovnih mest in energetske 
lokacije v Šoštanju. Ne 
zanemarjamo niti konvencionalnih 
virov, kot je investicija v plinsko-
parno enoto večje moči na 
lokaciji TEŠ,« je še dodal 
Vodušek.

Tadeja Jegrišnik
foto: Miran Beškovnik
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Pristopili k iskanju 
možnosti povečanja 
strateških zalog premoga 
Glede na navedeno smo v HSE, 
PV in TEŠ pristopili k iskanju 
možnosti povečanja strateških 
zalog premoga na deponiji. 
K temu smo pristopili tako 
z dodatnimi aktivnostmi pri 
izkopu lastnega premoga kot s 
preučevanjem možnosti uvoza 
premoga. Zavedati se je namreč 
potrebno, da je v tako zahtevnem 
delovnem procesu, kot ta 
poteka v Premogovniku Velenje, 
nemogoče »čez noč« povečati 
proizvodnjo premoga. Priprava 
novega odkopnega polja namreč 
zahteva najmanj tri leta.

Spremenjene razmere 
na energetskih trgih 
narekujejo potrebe za 
povečanje strateških zalog 
primarnih energentov
Spremenjene razmere na 
energetskih trgih, ki jih 
zaznamujejo nizka proizvodnja 
iz obnovljivih virov energije 
predvsem zaradi izredno slabe 

Uvoz premoga
Vlada Republike Slovenije je razglasila prvo stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne 
energije. Namen s tem sprejetih ukrepov in smernic je priprava elektro-energetskega sistema (EES), in 
znotraj tega predvsem sistemskih elektrarn, za zanesljivo obratovanje v času kriznih razmer, pri tem pa 
je poleg tehnične razpoložljivosti pomembna usmeritev, da se znotraj elektrogospodarstva povečajo 
strateške zaloge goriva, od naftnih derivatov, plina in premoga. Tveganja in negotovosti, ki vplivajo na 
delovanje evropskega elektroenergetskega sistema, so v tem trenutku povečana, pri čemer zahtevajo dvig 
stopnje pripravljenosti ter ustrezne ukrepe vseh deležnikov. 

hidrologije in zelo visoke ter 
volatilne prodajne cene električne 
energije, ki so posledica težav 
pri uvozu plina, nam narekujejo 
potrebe za povečanje strateških 
zalog primarnih energentov. Naš 
skupni cilj je zagotoviti rešitev, ki 
bo zmanjšala ekonomske, tržne in 
predvsem energetske negotovosti, 
ki vplivajo na zagotavljanje 
proizvodnje električne energije 
in s tem povezanim delovanjem 
slovenskega elektroenergetskega 
sistema.

Gre za začasno rešitev 

Ko je v letošnjem letu postalo 
jasno, da se bo energetska 
kriza najverjetneje zaostrila do 
točke, ki bo zahtevala večje 
varnostne zaloge in večje 
sprotne razpoložljive količine 
premoga, kot jih lahko realno 
zagotovi Premogovnik Velenje 
za obratovanje termoblokov v 
TEŠ, je skupina HSE posledično 
pristopila k preučevanju možnosti 
za dodajanje drugega premoga 
velenjskemu lignitu. Gre za 
začasno rešitev, saj če bo sprejeta 
odločitev, da v Premogovniku 

Velenje ponovno zvišamo 
proizvodnjo premoga, bomo k 
temu tudi pristopili, vendar lahko 
to najprej izvedemo v obdobju 
treh let, saj je potrebno prej 
pripraviti vse potrebno za nova 
odkopna polja.

Ustreznost premogov bo 
prej preizkušena 

TEŠ je že pristopil k iskanju 
primernih tujih premogov, ki jih je 
potrebno predhodno še preizkusiti 
in ugotoviti, ali ustrezajo tako 
tehničnim kot tudi okoljskim 
normativom. Prve testne količine 
iz Indonezije so na območje DIK 
(drobilnik in klasirnica), ki je znotraj 
rudniškega območja, prispele 
v torek, 13. septembra 2022. 
Premogovnik Velenje je poskrbel 
za razkladanje premoga. 
Šele po opravljenih preizkusih 
bo mogoče določiti strategijo 
uporabe tujih premogov in tudi 
biomase, ki se bo lahko dodajala 
primarnemu energentu lignitu iz 
Premogovnika Velenje, vendar ne 
več kot 12,5 odstotka energijske 
vrednosti. 

Tadeja Jegrišnik

foto: Gregor Jeromel
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Ob tem želimo ponovno 
poudariti, da je zalog premoga 
v pridobivalnem območju 
Premogovnika Velenje dovolj še 
za 20–30 let delovanja in ne le za 
14 dni. V pridobivalnem prostoru 
Premogovnika Velenje znašajo 
geološke zaloge premoga po 
Elaboratu o zalogah premoga 

Zalog premoga v 
pridobivalnem prostoru je 
dovolj še za nekaj desetletij 
in ne le za 14 dni
V medijih so se po obisku predsednika Vlade RS dr. Roberta Goloba pojavile netočne informacije 
glede količin premoga v pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje, saj je večina sredstev javnega 
obveščanja napačno povzela njegovo izjavo, da je na deponiji zalog le še za 14 dni – mediji so večinama v 
svojih objavah izpustili besedno zvezo na deponiji, zaradi česar se je slovenska in tuja javnost spraševala, 
ali so to vse zaloge, ki jih še imamo na voljo.

Premogovnika Velenje približno 
350 mio ton in dodatnih 200 
mio ton v samem nahajališču 
premoga v Šaleški dolini, aktualne 
odkopne zaloge na dan 31. 12. 
2021 pa znašajo 102.170.000 
ton in glede na predvideno 
dinamiko odkopavanja zadoščajo 
za normalno obratovanje 
Premogovnika Velenje še vsaj 
20–30 let.
Naj pojasnimo, da je v obdobju 
zadnjih 2 let količina zalog 
premoga na deponiji v povprečju 
zadoščala za 18 dni obratovanja 
TEŠ-a (v zadnjih petih letih pa 
največ za 32 dni). Povprečni dnevni 
izkop premoga v Premogovniku 
Velenje znaša nekaj več kot 
10.000 ton na dan, kar pomeni, 
da če bi prišlo do neobratovanja 
Premogovnika, bi se razpoložljive 
zaloge premoga na deponiji 

porabile v pbl. 14 dneh.
Poleg tega je zaradi izredno 
sušnega obdobja v letošnjem 
letu v Sloveniji slaba hidrologija, 
s čimer je seveda povezana 
nizka proizvodnja električne 
energije v DEM-u. HSE je skupaj 
s Termoelektrarno Šoštanj in 
Premogovnikom Velenje ta 
manko pokrival z dodatno 
proizvodnjo v TEŠ-u, zaradi česar 
je deponija nižja, kot bi bila v 
drugačnih razmerah.
Premogovnik Velenje je v letošnjem 
letu do 27. septembra 2022 izkopal 
2.000.000 ton premoga, kar je 
skladno z letnim načrtom oz. celo 
dobrih 70.000 ton nad njim, vendar 
bo maksimizacija proizvodnih količin 
do konca leta velik izziv zaradi 
pomanjkanja kadrov in posledic 
stebrnega udara.

Tadeja Jegrišnik

Prav tako ne drži 
podatek, da naj bi blok 6 
Termoelektrarne Šoštanj, ki 
med 17. in 26. septembrom 
2022 ni obratoval, »stal« 
zaradi tega, ker bi v 
Premogovniku Velenje 
primanjkovalo premoga, 
ampak je bil ustavljen zaradi 
načrtovane nege oz. rednih 
vzdrževalnih del.

foto: Miran Beškovnik
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Neodvisna oskrba z lastnim 
energentom se ne da 
ovrednotiti zgolj v evrih

Evropa se že nekaj mesecev spopada z energetsko krizo, ki jo je povzročila predvsem vojna v 
Ukrajini. Njene posledice in velika odvisnost evropskih držav od energentov z ruskega trga zelo 
močno vplivajo tudi na delovanje evropskega elektroenergetskega sistema. Tveganja in negotovosti 
so se v zadnjem obdobju zelo povečale, zaradi česar je Vlada Republike Slovenije razglasila prvo 
stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje električne energije. 
Premogovnik Velenje, ki za proizvodnjo električne energije Sloveniji že skoraj 150 let zagotavlja 
trenutno edini lastni energent – premog, je na podlagi usmeritve Vlade RS skupaj s Termoelektrarno 
Šoštanj in krovno družbo HSE uvrščen med strateško pomembna energetska podjetja. Pred 
Premogovnikom so tako številni izzivi, kako zagotoviti zadostne količine premoga, s katerim bi ob 
nadaljevanju in morebitni poglobitvi krize zagotavljali nemoteno oskrbo z električno energijo.
O trenutnem stanju v jami Premogovniku Velenje in proizvodnih načrtih smo se pogovarjali z dr. 
Gregorjem Jeromlom, vodjo področja Raziskav in projektiranja v Premogovniku Velenje.
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POGOVOR: dr. Gregor Jeromel, vodja področja Raziskav in projektiranja v Premogovniku Velenje

Zakaj Premogovnik Velenje v zadnjih letih ne 
dosega več proizvodnje nad 3 mio ton premoga 
letno in zakaj v letih 2023–2025 ne more dvigniti 
proizvodnje za 300.000 ton in več?
Še nedolgo nazaj je veljalo, da bomo premog 
v Šaleški dolini odkopavali še približno 30 let, s 
sprejetjem Nacionalne strategije izstopa iz premoga 
pa je ta letnica določena do leta 2033. Na podlagi te 
usmeritve družbo vseskozi prilagajamo k postopnemu 
zmanjševanju proizvodnje, zaradi česar smo poleg 
proizvodnje optimizirali tudi število zaposlenih.
Današnje dogajanje, tj. energetska kriza in vojna v 
Ukrajini, pa zeleno transformacijo Evrope postavlja 
pod vprašaj, vsaj kar se tiče njene dinamike. Zaradi 
pomanjkanja energentov – predvsem plina in 
nafte – se številne evropske države spet ozirajo 
nazaj k premogu. Tudi v Sloveniji, kjer je Vlada RS 
že razglasila prvo stopnjo ogroženosti na področju 
proizvodnje električne energije, preučujemo možnosti 
povečanja strateških zalog premoga na deponiji.
Pri tem se je treba zavedati, da je v tako zahtevnem 
delovnem procesu, kot ta poteka pri nas, proizvodnjo 
premoga nemogoče povečati »čez noč«. Vsi naši 
proizvodni načrti so načrtovani nekaj let vnaprej. Žal 
smo v Premogovniku Velenje tehnično omejeni glede 
letnega izkopa premoga, za katerega ocenjujemo, 
da s tolikšnim številom zaposlenih v proizvodnem 
procesu ne more preseči 2,7 mio ton izkopanega 
lignita v tako kratkem časovnem obdobju. V tem 
času tudi ni možno odpreti novega odkopnega polja. 
Priprava novega odkopnega polja namreč zahteva 
najmanj tri leta za izgradnjo dodatnih 5.000 m 
objektov, za kar bi potrebovali približno 200 dodatno 
usposobljenih zaposlenih in kar nekaj opreme, ob že 
obstoječem načrtu, ki znaša 5.000 m na leto. Pri tem 
je treba izpostaviti tudi dejstvo, da ima naša panoga 
že nekaj let kroničen primanjkljaj kadra, saj se mladi 
za rudarske poklice praktično ne odločajo več.

Katere odkopne plošče izkopavamo in kakšne 
imamo omejitve?

Premog iz jam Premogovnika Velenje zadnja leta 
pridobivamo na dveh odkopnih ploščah, in sicer 
v Jami Pesje in v Jami Preloge. Na obeh ploščah 
smo trenutno na globini okoli 500 metrov pod 
zemeljskim površjem. Pri proizvodnji premoga smo 
že nekaj let osredotočeni zgolj na ti dve odkopni 
polji, proizvodnja premoga pa že zadnjih dvajset let 
v povprečju poteka z dveh odkopov hkrati. Odkop 
G4/C v jami Pesje je julija letos končal s proizvodnjo 
premoga, kar pomeni, da smo premog dobra 
dva meseca pridobivali le z odkopa k. –110/B. 
Slednjemu se je v drugi polovici septembra pridružil 
odkop k. –110/D. V pripravi je tudi že odkop k. 
–100/C, ki bo skupaj z odkopom D zagotavljal 
proizvodnjo premoga do konca tega in na začetku 
prihodnjega leta.

Precejšnjo škodo v Premogovniku Velenje je 25. 
julija letos povzročil stebrni udar – ta po prvih 
grobih ocenah znaša približno 15 milijonov evrov; 
v odpravo njegovih posledic bo predvidoma 
vključenih med 60 in 70 ljudi najmanj leto dni. Po 
pregledu nastale škode ugotavljamo, da je približno 
500 metrov jamskih objektov popolnoma uničenih, 
nekaj čez 500 metrov objektov je uničenih do te 
mere, da je potrebna pretesarba, saj so trenutno 
neuporabni ali uporabni v zelo omejenem obsegu, 
približno 350 metrov jamskih objektov ter 10 križišč 
pa je poškodovanih do te mere, da jih je prav tako 
potrebno sanirati. V Premogovniku Velenje je sicer še 
vedno približno 50 km delujočih prog, letno izdelamo 
približno 5.000 m novih prog in 500 m pretesarb, kar 
pomeni, da posledice udara posledično predstavljajo 
20 odstotkov letne izdelave prog.

Premogovnik Velenje je v letošnjem letu že izkopal 
2 mio ton premoga, zaloga nakopanega premoga 
na deponiji pa je na dan 31. 9. 2022 znašala okoli 
200.000 ton.

Ali je zalog premoga v Premogovniku Velenje 
dovolj? Ima Premogovnik Velenje na razpolago 
dovolj premoga za delovanje bloka 6 TEŠ do 
konca njegove obratovalne dobe? Ali lahko 
dostopamo do zalog? 

Dr. Gregor Jeromel (foto: Goran Vadlja Kamenjašević)
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V pridobivalnem prostoru Premogovnika Velenje 
znašajo geološke zaloge premoga po Elaboratu o 
zalogah premoga Premogovnika Velenje približno 
350 mio ton in dodatnih 200 mio ton v samem 
nahajališču premoga v Šaleški dolini, aktualne 
odkopne zaloge na dan 31. 12. 2021 pa znašajo 
102.170.000 ton in glede na predvideno dinamiko 
odkopavanja zadoščajo za normalno obratovanje 
Premogovnika Velenje še vsaj 20–30 let. Slednje 
velja za pridobivalni prostor Premogovnika Velenje, 
ki se razprostira na območju med Velenjem in 
Šoštanjem, in ne zajema mesta Šoštanj. Ponovno 
poudarjamo, da v samem nahajališču pod 
Šoštanjem in Topolšico ne bomo odkopavali.
Razlikovati je treba med odkopnimi zalogami – torej 
premogom, ki ga z obstoječimi metodami lahko 
odkopljemo, in trenutnimi tehničnimi zmogljivostmi 
Premogovnika Velenje. Premogovnik Velenje je s 
tehničnega vidika sposoben premog odkopavati 
tudi po letnici 2033, ob pogoju zadostnih vlaganj v 
prihodnjih letih tako v opremo kot v zaposlene, pri 
čemer je zaradi same izdelave jamske infrastrukture, 
ki omogoča izkop, potrebno letnico opredeliti 
mnogo let vnaprej (odločitev je potrebno sprejeti 
najkasneje do leta 2025). Zaradi številnih sprememb, 
ki so se in se bodo še zgodile v prihodnjih letih 
na energetskem področju in ki posredno oz. 
neposredno vplivajo na delovanje Premogovnika 
Velenje, pa pripravljamo tudi različne scenarije 
obratovanja Premogovnika Velenje.

Zakaj v Premogovniku Velenje pada produktivnost? 
V jami Premogovnika Velenje pri proizvodnji 
premoga že vrsto let uporabljamo širokočelno 
odkopno metodo oz. »Velenjsko odkopno 
metodo«, ki smo jo v preteklosti razvijali v dveh 
variantah, in sicer v smeri pridobivanja premoga 
iz podkopnega dela odkopa (t. i. horizontalno 
pridobivanje) ter v smeri intenzivnega pridobivanja 
premoga iz nadkopnega dela odkopa (t. i. vertikalno 
pridobivanje). Odkop je po tej metodi višinsko 
razdeljen na podkopni in nadkopni del. Podkopni 
del sega v višino 3–5 metrov in je zavarovan s 
hidravličnim podporjem, ki omogoča mehanizirano 
pridobivanje z odkopnimi stroji – kombajni, odvoz je 
urejen z zmogljivimi verižnimi transporterji. Nadkopni 
del sega v višino 7–18 metrov in je izpostavljen 
dinamičnim jamskim pritiskom, ki porušijo plast 
premoga, katerega kontrolirano spuščamo v odkopni 
transporter in ga sproti odvažamo. Pridobivanje 
premoga iz nadkopnega dela sledi v korakih, ko je 
opravljeno dovolj rezov in zamikov v podkopnem 
delu. Pri obstoječi opremi je to 1–2 reza v trdnem 
in žilavem premogu ter 2–3 reza v porušenem in 
drobečem premogu. Kontrolirano pridobivanje 
zdrobljenega premoga iz nadkopa dosežemo s 
spuščanjem premoga preko pregibnih stropnikov v 
sprednjem delu podkopa. Izbira načina pridobivanja 
in širina koraka je odvisna od gabaritov odkopne 
opreme in geomehanskih lastnosti premoga oz. 
skladno z uveljavljenimi principi projektiranja 
načina odkopavanja odkopnih plošč premoga, na 
osnovi potrjenih strokovnih podlag, ki so zajete v 
aktu »Kriteriji varnega odkopavanja premoga pod 
vodonosnimi plastmi v jamah RLV«. 
V preteklosti, predvsem do leta 2003, smo v 
Premogovniku Velenje odkopavali v štirih različnih 
jamah (Škale, Pesje, Južno krilo in Severno krilo), 
ki so vsaka zase predstavljale zaključene celote in 
niso imele geomehanskega vpliva ena na drugo. 
Proizvodnja je bila v celoti pridobljena z Velenjsko 
odkopno metodo (vertikalno pridobivanje premoga), 
pri kateri je izkoristek odkopne fronte dva do trikrat 
večji v primerjavi s klasično širokočelno metodo 
(horizontalno pridobivanje premoga). Po letu 2003, 
ko smo v Jami Škale zaključili z odkopavanjem, smo 
prešli na novo odkopno polje G–plošč. S tem je bil 
do leta 2013 delež dosežene proizvodnje vertikala/
horizontala v razmerju 80/20 odstotkov.
Po zaključku odkopavanja v Južnem krilu leta 2013 
se je delež horizontalnega pridobivanja premoga v 
skupni proizvodnji začel povečevati, zaradi česar se 
je v letu 2014 višina skupne proizvodnje premoga 
zmanjšala z ravni 4 mio letno na raven 3,2 mio ton. 
Dejstvo je, da oba načina odkopavanja zahtevata 
enako število ljudi, a se je zaradi teženj po zniževanju 
proizvodnje in prehodu v brezogljično družbo v 
Premogovniku Velenje število zaposlenih v procesu 
pridobivanja premoga konstantno zmanjševalo. 
Po letu 2013 je jama vedno bolj postajala eno Shematski prikaz Velenjske odkopne metode
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odkopno polje, s čedalje večjim medsebojnim 
vplivom, saj se je zaradi večje globine in posledično 
lege odprtih odkopnih polj vsako leto tlorisna 
odkopna površina zmanjšala za pbl. 5 odstotkov. 
Zaradi medsebojnih vplivov, zahtevnejše 
geomehanike, vsakoletnega izpada novih prog, več 
potrebnih pretesarb in hkrati trenda zmanjševanja 
zaposlenih je iz leta v leto težje dosegati načrtovano 
višino proizvodnje. Ob tem je treba poudariti, da 
ob zdajšnjih projekcijah po letu 2029 vertikalnega 
načina odkopavanja v jami Premogovnika Velenje 
praktično ne bo več, zaradi česar bo padla 
produktivnosti odkopne fronte in bo za dosego 
enake proizvodnje potrebno več obratovalnih 
delovnih dni oz. več zaposlenih.

Kakšni so scenariji odkopavanja premoga v 
Premogovniku Velenje v prihodnje?
V Premogovniku Velenje smo v zadnjih treh letih 
izdelali številne scenarije obratovanja in proizvodnje 
premoga. Vsi scenariji temeljijo na geološkem 
modelu nahajališča, pri čemer je upoštevano 
celotno območje nahajališča skladno z koncesijsko 
pogodbo – rudarsko pravico. Vsi scenariji so izdelani 
glede na usmeritve letnice zapiranja. Menim, da 
je pravi tisti scenarij obratovanja Premogovnika 
Velenje, ki omogoča maksimalni izplen skladno 
s preostalimi zalogami po koncesijski pogodbi 
obstoječega nahajališča lignita v šaleški kadunji. 
Naravno bogastvo je na voljo v obliki okoli 90 
odkopnih plošč. Z našim znanjem in tehnologijo ga 
lahko izkopljemo, pomembno pa je, da to naredimo 
varno in strokovno.
Izpostavil bi, da se v Premogovniku Velenje zelo 
dobro zavedamo trendov in usmeritev glede 

postopnega opuščanja uporabe fosilnih goriv, ki 
nam jih narekujejo smernice EU in ki zavezujejo 
tudi Slovenijo. Nobenega dvoma ni, da se bo 
v prihodnjih desetletjih izvedel tudi proces 
zapiranja Premogovnika Velenje, ki bo zahteval 
ustrezen čas in velika finančna sredstva. Pri tem 
se je treba zavedati, da ta proces ne bo zajel zgolj 
Premogovnika Velenje, temveč tudi lokalno okolje 
in ne nazadnje celotno državo. Zaradi tega bo 
treba k temu pristopiti pravočasno, odgovorno, 
koordinirano, z veliko mero truda in znanja ter v 
tesnem sodelovanju z vsemi deležniki. Izreden 
pomen bo imelo tudi sodelovanje s pristojnimi 
inštitucijami tako v lokalnem okolju, na ravni države 
kot tudi na ravni EU. V ta namen so že v tem 
trenutku zagotovljena visoka finančna sredstva za 
prestrukturiranje rudarskih regij ter s tem omilitev 
negativnih posledic teh procesov. Aktivnosti na tem 
področju že intenzivno potekajo.
V obdobju t. i. izobilja na trgu smo vsi skupaj 
malce pozabili, kako je, če katera dobrina ni prosto 
dostopna. Menim, da bomo morali te navade v 
prihodnje nekoliko spremeniti. Najprej se bomo 
morali vprašati, ali vse to res potrebujemo. Brez 
električne in toplotne energije zagotovo ne moremo 
več shajati, zaradi česar bi bil potreben temeljit 
razmislek »države« o strateški pomembnosti 
energetske lokacije v Šaleški dolini. 
Neodvisna oskrba z lastnim energentom, kot 
je lignit iz jam Premogovnika Velenje, se ne da 
ovrednotiti zgolj v evrih na tono oz. v gigajuolih, 
temveč je takšen energent neprecenljiv, a se tega 
najbrž še vedno ne zavedamo dovolj.

Slobodan Mrkonjić

foto: Miran Beškovnik
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Na 61. Skoku čez kožo v 
rudarski stan skočilo 34 
novincev

Praznik rudarjev, ki ni samo praznik vseh nas, ki smo neposredno povezani z rudarstvom, ampak je 
praznik celotne Šaleške doline, smo obeležili v soboto, 2. julija, 2022, ko je na Mestnem stadionu 
Velenje potekal že 61. Skok čez kožo. Častni skok je izvedel dr. Franc Žerdin, rudarski strokovnjak in 
nekdanji direktor Premogovnika Velenje.
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Biti rudar ni samo poklic
»Biti rudar ni samo poklic. Je nekaj 
več. Je tradicija, povezanost, 
spoštovanje. Časi so drugačni, 
kot so bili leta nazaj, a skupnimi 
močmi odstiramo nove poglede 
na svoje delo in si vedno znova 
zastavljamo nove izzive,« je več 
tisoč ljudi nagovoril generalni 
direktor Premogovnika Velenje 
dr. Janez Rošer. 
Za Premogovnikom Velenje je 
147 let odkopavanja premoga. 
Vsa leta je bil pomemben in 
nepogrešljiv steber slovenske 
energetike. »V zadnjem letu se je 
odvilo za nas precej pomembnih 
aktivnosti. Zagotovo si bomo 
zapomnili letošnji 13. januar, ko 
je Vlada RS na svoji seji sprejela 
Nacionalno strategijo za izstop 
iz premoga in prestrukturiranje 
premogovnih regij v skladu z 
načeli pravičnega prehoda. Ta 
določa, da bo Slovenija 
najpozneje leta 2033 prenehala 
z rabo premoga za proizvodnjo 
električne energije,« je izpostavil 
dr. Janez Rošer in dodal, da je 
bilo veliko razprav o tem, kakšna 

naj bosta pot izstopa iz premoga 
in prestrukturiranje regije, vsem pa 
je bil skupni imenovalec, da pot, 
na katero stopamo, zagotovo ne 
bo lahka. 

Premoga je dovolj še za 
nekaj desetletij
Glede na številne pobude, naj se 
zaradi energetske krize in vojne 
v Ukrajini podaljša delovanje 
termoelektrarn in tudi ob boku 
nekaterim izjavam v medijih 
in javnosti, da lignita v Šaleški 
dolini ni dovolj, pojasnjujemo, 
da elaborat o zalogah premoga 
Premogovnika Velenje potrjuje, 
da so zaloge konec leta 2021 
znašale več kot 102 milijona ton 
in glede na predvideno dinamiko 
odkopavanja zadoščajo za 
normalno obratovanje še nekaj 
desetletij.

Bomo kopali tudi po 
2033?
Na vprašanja, ali je Premogovnik 
Velenje sposoben izkopavati 
premog tudi po letu 2033, če 
pride do takšne odločitve, pa 

dodajamo, da je še nedolgo 
nazaj 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. Nove scenarije 
obratovanja Premogovnika 
Velenje smo začeli izdelovati 
na podlagi usmeritev strategij 
EU in energetske politike 
Slovenije. Osnovo za izdelavo 
vseh scenarijev je predstavljalo 
nahajališče premoga v Šaleški 
dolini in izdelani elaborat o 
zalogah premoga Premogovnika 
Velenje, ki potrjuje, da JE ZALOG 
DOVOLJ.

Biti rudar ni samo poklic. Je nekaj več. Je tradicija, povezanost, spoštovanje. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Rodovi pred nami trdo so 
garali,
nam mlajšim znanje, 
prihodnost so dali.
Do sedaj smo bili vsem 
težavam kos,
ker v nas živi rudarski 
ponos. (Aleš Krel)
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S premogom bomo zeleni 
prehod lažje dosegli
Premogovnik Velenje je s 
tehničnega vidika sposoben 
odkopavati tudi po omenjeni 
letnici, seveda 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 šele leta 2033 odločili, 
da lahko obratovanje kar tako 
podaljšamo še za deset let, se 
moti. Ta odločitev mora biti 
sprejeta najkasneje v prihodnjih 
nekaj letih, kar omogoča izdelavo 
jamske infrastrukture za potrebe 
odkopavanja po letu 2033 
na novih odkopnih poljih. S 
premogom bomo zeleni prehod 
lažje dosegli, saj bomo z njim 
še naprej zagotavljali stabilnost 
in zanesljivost slovenskega 
energetskega sistema ter 
skrbeli, da bo Slovenija čim bolj 
samozadostna in neodvisna od 
uvoza.« 
Če povzamemo na kratko: 
premoga je dovolj še za prihodnjih 
30 let, so pa pogoji izkopavanja 
z leti zahtevnejši, kar se odraža v 
stroškovni ceni. Različnim izjavam 
navkljub ponovno poudarjamo, da 
je v Šaleški dolini zalog premoga 
dovolj, vprašanje je le, po kolikšni 
ceni oz. kolikšna cena je še 
sprejemljiva.

Fantje so pripravljeni, 
pred nami so postavljeni
Požrtvovalnost in nesebično 
tovarištvo ter neomajna vera v 
rudarsko slogo in medsebojno 
pomoč so med rudarji izoblikovali 
posebno vez, ki je ustvarila skupnost 
s posebnimi simboli in običaji. 
Med slednje sodi poseben običaj 
sprejemanja novincev v rudarski 
stan, bolj znan kot »skok čez kožo«. 
Slavnostni sprejem v rudarski stan 
doživijo novinci na slovenski rudarski 
praznik 3. julija. Prvi takšen sprejem 
v Velenju so pripravili leta 1961. 
Do danes smo v Premogovniku 
Velenje v rudarski stan sprejeli že 
3.867 novincev, dijakov rudarske, 
strojne in elektrosmeri ter v zadnjih 
letih tudi inženirjev rudarstva in 
geotehnologije; v soboto, 2. julija, 
še 34. Vse naloge vodje novincev 
je tudi letos odlično opravil Boris 
Verdnik.

Pet najboljših dijakov
Na vsaki prireditvi predstavimo 
tudi pet dijakov, ki so se po 
mnenju inštruktorjev praktičnega 
izobraževanja v letih izobraževanja 
v Premogovniku Velenje najbolj 
izkazali. To so bili: Matevž 
Čerenak, Gal Muršič, Anej 
Nahtigal, Gabrijel Vratnar in 
Ermin Mujanović. Tem dijakom 
bo kot prvim v svoji generaciji 
omogočena čimprejšnja zaposlitev 
v Premogovniku Velenje.

Če bomo s proizvodnjo 
premoga prezgodaj 
obstali, bomo vsi brez 
elektrike ostali
Častni skok je izvedel dr. Franc 
Žerdin, ki mu je čast pripadla 
zaradi dosežkov na področju 
rudarstva, predanosti našemu 
stanu, dolini, v kateri je živel že od 
mladih let, skrbi za razvoj mesta 
Velenje in izobraževanje mladih. 
Generalni direktor Premogovnika 
Velenje dr. Janez Rošer mu je 
v zahvalo za sodelovanje izročil 
rudarsko palico.

Tadeja Jegrišnik

Sem dolgo upal in se bal,
da nikdar ne bi knap 
postal.
Sem v šoli dolgo se zelo 
potil in si želel,
da enkrat v rokah bi kroco 
in lopato imel.
Šolska leta so minila, 
matura se je nekako skupaj 
zlila,
in danes tukaj stojim in 
med stare mačke si želim.
A tole glasno vam povem, 
če kdo bi nas zapret želel,
potem bo z nami novimi 
kamerati veliko posla imel. 
(A. Tretjak)

»Časi so drugačni, kot so bili leta nazaj, a skupnimi močmi odstiramo nove 
poglede na svoje delo in si vedno znova zastavljamo nove izzive,« je več tisoč 
ljudi nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer. (foto: 
Slobodan Mrkonjić)

Starešine novincem na 
61. Skoku čez kožo so 
bili: Miran Sešel, Kristjan 
Cvetkovič, Renato 
Rožič, Aleš Zupan, 
Matjaž Jeromel, Sašo 
Brajlih, Janez Tratnik in 
Aleš Avberšek.
Letošnji botri novincem 
so bili: Aleš Krel, 
poslovodja proizvodnja, 
Janez Venta, poslovodja 
proizvodnja, Peter 
Štumpfel, poslovodja 
elektro in Simon Koradej, 
poslovodja strojni.
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Dr. Franc Žerdin – utemeljitev za častnega skakalca 
Dr. Franc Žerdin je rojen 29. maja 1949 v Žižkih. Na Rudarskem šolskem centru Velenje je leta 
1969 opravil izpit za rudarja kopača in leta 1970 maturiral na Rudarski tehnični šoli. Na Fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani je iz rudarstva leta 1976 diplomiral, 1987 magistriral in 1993 
zagovarjal doktorat. 
Od leta 1975 do upokojitve 2003 je bil zaposlen v Premogovniku Velenje; med letoma 1988–92 je 
bil tehnični direktor RLV in vodja rudarske reševalne službe za Slovenijo in Hrvaško. Maja 1992 je bil 
imenovan na delovno mesto predsednika Poslovodnega odbora Premogovnika Velenje – to delo 
je opravljal do oktobra 2002. To je bilo obdobje, ko so intenzivno izvajali  proces prestrukturiranja 
Premogovnika Velenje. 
V letih 1995–97 je vodil slovensko-ameriško skupino, ki je preučevala možnost odkopavanja debelih 
slojev premoga v Wyomingu (ZDA) po velenjski odkopni metodi in bil nosilec projektov za uvajanje 
te metode v premogovnikih v Turčiji, Srbiji, Makedoniji in Bosni in Hercegovini. Zaslužen je, da je 
Premogovnik Velenje med prvimi v Evropi dobil certifikata ISO 9001 in 14001. 
Dr. Franc Žerdin je v letih 1989–2004 kot docent na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani 
predaval predmete tehničnega rudarstva, v letih 2004–2012 je kot docent predaval na Fakulteti za 
kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani, še vedno pa predava na Fakulteti za energetiko in na Visoki 
šoli za varstvo okolja – pri ustanavljanju obeh je tudi aktivno sodeloval.
Od 2006 dalje je občinski svetnik v Svetu MOV, med leti 2011–2015 je opravljal funkcijo 
neprofesionalnega podžupana Mestne občine 
Velenje, v letih 2009–2010 je bil predsednik 
nadzornega sveta HSE.
V letih 1975-2020 je bil član številnih iniciativnih 
in organizacijskih odborov,  sodeloval je v 
mnogih  projektnih skupinah, številne je tudi 
vodil. Je avtor in soavtor preko 60 strokovnih 
in znanstvenih člankov s področja rudarstva ter 
soavtor dveh skript za študente pri predmetu 
Programiranje in optimiziranje delovnih 
procesov v rudarstvu.

Geslo častnega skakalca se je glasilo:
»Če bomo s proizvodnjo premoga v Velenju
nepremišljeno in prezgodaj obstali, 
bomo državljani, tudi premier, ministri,
poslanci brez elektrike ostali, 
uvoženo energijo drago plačevali,
trgovci z elektriko pa se bodo 
ob visokih dobičkih smejali.«

Častni skok je izvedel dr. Franc Žerdin, ki mu je čast pripadla zaradi dosežkov na področju rudarstva, predanosti 
našemu stanu, dolini, v kateri je živel že od mladih let, skrbi za razvoj mesta Velenje in izobraževanje mladih. 
Generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer mu je v zahvalo za sodelovanje izročil rudarsko palico.
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Jubilantom je čestital ter se jim 
za njihovo zvestobo in prispevek 
v podjetju zahvalil generalni 
direktor Premogovnika 
Velenje dr. Janez Rošer. V 
svojem govoru je med drugim 
povedal: »Danes je za vse vas 
in nas, ki cenimo pripadnost in 
zvestobo, prav poseben dan. 
Slavimo namreč vrednoti, ki v 
današnji družbi nista več tako 
samoumevni, sta pa pripadnost 
in zvestoba vrednoti, ki ju imajo 
le najboljši in najiskrenejši. 

Največji kapital podjetja so 
njegovi zaposleni
V soboto, 2. julija 2022, smo v Muzeju premogovništva Slovenije vnovič obeležili prav poseben praznik 
– praznik dela, zvestobe in vztrajnosti. Z dogodkom, ki ga že tradicionalno organiziramo ob našem 
največjem stanovskem prazniku – prazniku rudarjev, smo se poklonili letošnjim jubilantom Jamske 
reševalne čete ter delovnim jubilantkam in jubilantom Premogovnika Velenje, HTZ Velenje, RGP, Sipoteh in 
PLP. Slovesnost je potekala v muzejskem parku, s kulturnim programom pa so dogodek popestrile članice 
Vokalne skupine Cvetke.

Vseh letošnjih jubilantov je bilo 148 – od tega 137 delovnih 
jubilantov in 11 jubilantov jamskih reševalcev. Sodelavci, ki so 
v tem letu zaznamovali 10, 20, 30 oz. 40 let delovne dobe, 
so prejeli posebna priznanja in spominska darila, ki jih bodo 
spominjala na opravljeno delo.

Ravno zaradi tega smo v 
Premogovniku Velenje in naših 
hčerinskih družbah še toliko bolj 
ponosni, da imamo pripadne in 
zveste sodelavke in sodelavce, s 
katerimi lahko soustvarjamo našo 
skupno prihodnost.«
Pred Premogovnikom Velenje 
in našimi povezanimi družbami 
so izzivi, od katerih bo odvisna 
naša prihodnost. Z njimi se v 
Premogovniku Velenje soočamo 
in spopadamo že nekaj let, v 
prihodnjih letih pa se bomo z 

njimi ukvarjali še intenzivneje. 
Kljub nekoliko negotovi 
prihodnosti imamo pri nas še 
vedno pripadne in zanesljive 
sodelavke in sodelavce, zaradi 
katerih optimistično zremo v 
prihodnost.
Največji kapital vsakega podjetja 
so zagotovo njegovi zaposleni. 
V Skupini Premogovnik Velenje 
je ta kapital izjemno velik, 
saj so v naši delovni sredini 
že tradicionalno zaposleni 
sodelavke in sodelavci z 
vrednotami, kot so delavnost, 
marljivost, tovarištvo, 
medsebojna pomoč in 
pripadnost podjetju. Na teh 
vrednotah pa zagotovo temelji 
tudi naša prihodnost.

Slobodan Mrkonjić



19

Nekaj utrinkov s podeljevanja priznaj delovnim jubilantom in jubilantov jamskih reševalcev v Skupini Premogovnik Velenje 
(foto: Jernej Sušec)
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Celostna grafična podoba je 
odraz naše identitete, vrednot 
in vizije za prihodnost. In 
Premogovnik Velenje je družba, 
ki z izjemnim spoštovanjem 
preteklosti vselej gleda naprej. 

Premogovnik Velenje ima novo 
celostno grafično podobo
V Premogovniku Velenje s 1. oktobrom uvajamo novo celostno grafično podobo (CGP) družbe, s katero 
se vračamo nazaj h koreninam. V celotni identiteti naše prenovljene blagovne znamke spet prevladuje 
zelena barva, ki je tudi naša stanovska barva, obenem pa ponazarja usmerjenost Premogovnika Velenje 
ter celotne Skupine PV in HSE v vse bolj zelene in okolju prijazne rešitve. Zaradi specifike in velikosti naše 
družbe smo vpeljavo nove CGP razdelili v dva dela. Do konca leta bo izvedena interna vpeljava, ki zajema 
zaposlene in socialne partnerje, kasneje pa še vsa zunanja komunikacija. Svojo podobo so že posodobile 
tudi druge družbe v skupini HSE in naša hčerinska družba HTZ Velenje.

iZ ČrNega 
V ZeleNo

Družba, ki, kljub številnim 
izzivom na obzorju, v novo 
poglavje vstopa pogumno in 
preudarno. Z bogatimi izkušnjami 
in znanjem se po postopnem 
izhodu iz premoga vedno bolj 

osredotočamo na zelene in 
okolju prijazne rešitve, uspešno 
obračamo list za listom in iščemo 
priložnosti za obetaven jutri. 
Prav to odraža tudi prenovljena 
podoba Premogovnika Velenje, 
ki z močnim zavedanjem 
dolgoletne tradicije in jasno 
vizijo za prihodnost napoveduje 
spremembe. Spremembe na 
boljše, spremembe v zeleno.

Novi logotip
Novi logotip družbe je razvit na 
podlagi dozdajšnjih podob, saj 
združuje že obstoječe elemente 
(prekrižana kladivo in kramp 
pod rudarskih lokom). Rezultat 
je enostaven in brezčasen 
logotip, ki spoštuje zgodovino 
Premogovnika Velenje ter 
obenem komunicira v skladu 
s sodobnimi trendi. Barvna 
shema se vrača h koreninam, z 
odtenkom naravne zelene.

Spremenjen tudi 
pozicijski slogan
Novi pozicijski slogan na strnjen 
način predstavlja prestrukturiranje 
celotne Skupine Premogovnik 
Velenje, postopen izhod iz 
premoga in razvoj okolju 
prijaznejših, zelenih rešitev. 
Torej prehajamo »IZ ČRNEGA V 
ZELENO«.

Poslanstvo, vizija in 
vrednote
Celostna grafična podoba je 
odraz identitete podjetja, kot 
jo opredeljujejo predvsem 
poslanstvo, vizija in vrednote 
družbe. Naše poslanstvo je še 
vedno zagotavljanje energentov 
iz naravnih virov za svetlo, 
toplo in mobilno prihodnost. 
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Z močnim zavedanjem in spoštovanjem tradicije 
ter zaradi potreb po prestrukturiranju za uspešno 
prihodnost se Premogovnik Velenje obrača v 
zeleno smer, ki obenem ponazarja tudi vračanje 
h koreninam in s tem k legendarni zeleni barvi. 
Obenem pa z jasno, moderno in izčiščeno 
podobo napovedujemo inovativno prihodnost, 
s katero se vedno bolj osredotočamo na okolju 
prijaznejše alternative našemu »črnemu zlatu«.

Tudi z novo vizijo ostajamo pomemben 
člen energetske neodvisnosti Slovenije ter 
soustvarjamo zeleno okolje in razvijamo nova 
delovna mesta. Pri tem pa zagovarjamo 
vrednote, kot so odgovornost, varnost, 
sodelovanje, znanje in izkušnje ter odprtost do 
sprememb.
Celostna grafična podoba je naš obraz in 
odraža kdo smo, v kaj verjamemo in kam 
gremo. V Premogovniku Velenje jo bomo 
uporabljali odgovorno in s ponosom.

Slobodan Mrkonjić

Logotip družbe (pokončna in ležeča postavitev)

Dopisni list

Poslovna vizitka

Zastava

Pisemska ovojnica Označevanje službenega vozila

Novi logotip družbe ter nekaj primerov označevalnih, tržnih in promocijskih komunikacijskih orodij
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Slavnostni dvig tekmovalne zastave
Dan pred tekmovanjem se je na Mestnem stadionu 
Velenje vila kolona uniformiranih rudarjev, prvo 
nedeljo v juliju pa uniformirani gasilci. Pogled na 
obojne je veličasten in nas vedno znova navdaja s 
ponosom. Po postroju smo se po ritmih koračnice 
za grbom in tekmovalno zastavo najprej na stadion 
podale članice našega društva, saj smo bile 
zadolžene za slavnostni dvig zastave. Sledili so 
praporščaki, vse tekmovalne desetine ter sodniki. 
Vodja tekmovanja in poveljnik Prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva Premogovnika 
Velenje (PIGD PV) Boris Špeh je predsedniku 
tekmovalnega odbora Danilu Rednjaku predal 
raport, po slovenski himni še povelje za dvig 
tekmovalne zastave. Zbrane sta nagovorila 
predsednik PIGD PV Tadej Zager in generalni 
direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, 
slednji je tudi odprl tekmovanje.

Smo številka 1
Če je še pred nekaj leti kazalo, da bodo srečanja 
GERES zamrla, je danes povsem drugače. Članic 
je sicer enajst, žal pa se PGD Krmelj letošnjega 
tekmovanja zaradi organizacijskih zadev v svojem 
društvu ni mogel udeležiti. S pomanjkanjem 

Vroče srečanje gasilskih enot 
rudnikov in energetikov Slovenije
Gasilci Premogovnika Velenje smo bili ob 90-letnici delovanja gostitelji že 52. srečanja gasilskih enot 
rudnikov in energetikov Slovenije (GERES). Na praznik rudarjev, 3. julija 2022, se je na Mestnem stadionu 
Velenje poleg našega zbralo še devet drugih gasilskih društev, ki smo se pomerili v dveh tekmovalnih 
kategorijah – vaji s hidrantom in raznoterosti. Tudi tokrat – tako, kot pred šestimi leti, ko smo bili nazadnje 
gostitelji – nam visoke temperature niso prizanesle.

članov za tekmovalne desetine se sicer sooča 
večina društev, prav tako imajo velike finančne 
težave. Naše društvo je zato še toliko bolj 
hvaležno poslovodstvu Premogovnika Velenje in 
poslovodstvom hčerinskih družb za vso pomoč 
pri organizaciji, saj brez njih srečanja ne bi mogli 
izpeljati tako dobro, kot smo ga. Da smo se res 
izkazali dokazuje izjava enega izmed sodelujočih 
društev, da smo »number 1« oz. številka 1.

Odlični rezultati naših gasilcev
Pomanjkanje aktivnega članstva je pripomoglo k 
odločitvi, da tokrat v obeh kategorijah tekmujemo s 
po sedmimi gasilci in ne z desetimi, kot je večinoma 
običaj. Tudi to je razlog, da smo se zbrali v tako 
velikem številu, saj so se nam poleg našega društva 
pridružili še PGD Zagorje mesto, PGD Mežica, 
PIGD NEK, PGD Prapretno, PGD Zabukovica, PGD 
Kasaze Liboje, PGD Rečica, PIGD TE Brestanica in 
PGD Sečovlje. Med 25 tekmovalnimi desetinami 
smo mi tekmovali s kar štirimi, kar je pohvalno, saj 
s 55 člani nismo ravno najštevilčnejši. Vse desetine 
smo se odlično odrezale. Članice B smo osvojile 
1. mesto in prehodni pokal, člani B 3. mesto, 
starejši gasilci 4. mesto, člani A pa so se uvrstili 
na 7. mesto.

52. srečanje GERES je potekalo na dan rudarjev, 3. julija, na Mestnem stadionu Velenje. (foto: Matic Strozak)
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GERES predstavlja svojevrstno posebnost v 
slovenskem gasilstvu. Tovrstna srečanja so 
začele organizirati gasilske enote slovenskih 
rudnikov, nekoliko pozneje se jim je pridružil 
še preostali del energetike. Prvo srečanje 
je bilo leta 1969 pod okriljem PIGD Rudnik 
Hrastnik, sledila so druga. PIGD PV je prišlo 
na vrsto leta 1973, ko je bilo že peto srečanje 
GERES, nato leta 1982, zadnje v Velenju je bilo 
junija 2016 ob 85-letnici našega društva, za 
kar smo s strani udeležencev prejeli pohvale 
za organizacijo. Čeprav je ugasnil večji del 
rudnikov, se tradicija nadaljuje. Sodelujejo 
gasilska društva, ki so ostala po zaprtju 
rudnikov in prostovoljna industrijska gasilska 
društva, ki delujejo v okviru svojih družb. 

Po zaključku tekmovanja in spustu tekmovalne 
zastave s strani PGD Sečovlje, ki nas bo gostilo 
prihodnje leto, smo se prestavili v senco šotora 
pod Galactico. Vodja Proizvodnega področja in 
glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje Ivan 
Pohorec je najboljšim podelil pokale, vse desetine 
pa smo prejele tudi posebna priznanja.
Tekmovanje je bilo za nami, zato smo si končno 
lahko oddahnili. Preostanek popoldneva je minil v 
prijetnem vzdušju, vsi, ki nam je ostalo še kanček 
energije, pa smo se zavrteli ob zvokih ansambla 
Valovi. Poslovili smo se z željo, da to tradicijo 
ohranjamo še mnogo let.

Metka Marić
(foto: Matic Strozak)

Člani A PIGD PV med pripravo orodja

Člani B PIGD PV so prejeli pokal za 3. mesto.

Članice B med vajo raznoterosti

Tekmovanje je odprl generalni direktor PV dr. Janez Rošer.

Desetina starejših gasilcev PIGD PV v akciji.  Gostitelji srečanja smo za organizacijo prejeli številne pohvale.

Članice B smo osvojile prvo mesto in prejele prehodni pokal.
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Premogovnik Velenje najpogosteje povezujemo z besedo premog, rudnik, rudarji, toda danes – ko je naš 
pogled vse bolj usmerjen v prihodnost, ki je neobhodno povezana s prestrukturiranjem Šaleške doline 
– naša dejavnost zahteva ljudi, ki imajo široko znanje. Prehod v brezogljično družbo je dejstvo, se pa ob 
svetovni energetski krizi, ki smo ji priča, zastavlja vprašanje, ali bo do njega res prišlo že čez dobrih deset 
let, kot je zapisano v letos spejeti strategiji za izhod iz premoga. Ne glede na to, ali se bo to zgodilo 
leta 2033 ali kasneje, bomo delovna mesta, povezana z rudarstvom, potrebovali še najmanj 15 let po 
prenehanju odkopavanja oz. Za ves čas zapiralnih del, z oblikovanjem obstoječih znanj v nove programe 
pa jih bomo zagotovili tudi za čas, ko bo Premogovnik Velenje prenehal s svojo dejavnostjo.
O kadrovskih izzivih v Premogovniku Velenje smo se pogovarjali z mag. Ireno Vodopivec, vodjo področja 
Kadri in plače v Premogovniku Velenje.

Če želimo kader vzgajati za 
jutri, moramo začeti že danes

P O D J E T J E  S M O  L J U D J E
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POGOVOR: Mag. Irena Vodopivec, vodja področja Kadri in plače v Premogovniku Velenje

Premogovnik Velenje se že 
dalj časa sooča s kadrovskim 
primanjkljajem, še posebej 
kadrov, ki so ključni za pridobi-
vanje proizvodnje, kaj je glavni 
razlog za to? 
Premogovnik Velenje je še vedno 
sodobno podjetje, ki zaposluje 
številne inženirske, tehnične ter 
druge strokovne poklice – imamo 
veliko strokovnega znanja, ki 
ga želimo v Dolini ohraniti tudi 
po obdobju prestrukturiranja. 
Žal je v medijih premalokrat 
izpostavljeno, da vsa znanja, ki 
jih podjetje ima in potrebuje, 
predstavljajo možnosti za 
nadaljevanje delovne kariere 
tudi po prenehanju odkopavanja 
premoga. K strahu pred tem, da 
poklicev, povezanih z rudarstvom, 
v prihodnosti ne bomo več 
potrebovali, je še dodatno 
pripomogla  letnica 2033. Kljub 
temu želimo poudariti, da 
Premogovnik Velenje skupaj s 
hčerinskimi družbami že zdaj 

intenzivno dela na idejah in 
projektih, ki bodo osnova za 
prihodnost energetske lokacije 
v Šaleški dolini. V hčerinskih 
družbah Skupine Premogovnik 
Velenje pa že nekaj let svoj 
prodajni in storitveni program 
razvijajo in usmerjajo na trg izven 
matične družbe. V prihodnjih 
letih bo ta usmeritev še bolj 
intenzivna. Poleg tega so bile 
v zadnjih letih in še tudi lani s 
strani lastnika, države in Evropske 
unije zelo jasne usmeritve za 
zmanjševanje proizvodnje 
in posledično tudi število 
zaposlenih. Ta trend je seveda 
nemogoče obrniti čez noč. 
To sta glavna razloga, zakaj je 
interes za šolanje v rudarskih 
poklicih v zadnjih letih, kljub 
štipendiranju, precej upadel. 
Če smo v minulem šolskem/
študijskem letu sklenili 35 
pogodb o štipendiranju, se 
je v šolskem/študijskem letu 
2022/2023 zanj zanimalo manj 

kot 10 dijakov oz. študentov. 
Posebno težavo predstavlja 
nadomeščanje zaposlenih zaradi 
upokojevanja, saj smo se v 
minulih letih soočali s številnimi 
upokojitvami, ki pa jih nismo 
uspeli pravočasno nadomestiti.

Kako vpliva količina proizvo-
dnje na število zaposlenih?
Drži, da se število zaposlenih 
z leti spreminja. To dokazuje 
dejstvo, da je bilo v 
Premogovniku Velenje okrog 
leta 1990 nekaj več kot 5000 
zaposlenih, konec leta 2021 
pa »le« 1152. Zaradi sprejetja 
Nacionalne strategije izstopa 
iz premoga, da naj bi premog 
odkopavali še samo do leta 
2033, smo se primorani 
prilagajati k postopnemu 
zmanjševanju proizvodnje, 
posledično tudi optimiziranju 
števila zaposlenih. Na število 
zaposlenih v prvi vrsti vplivajo 
potrebe po proizvodnji premoga,  

foto: Goran Vadlja Kamenjašević
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ki se v našem premogovniku 
v prihodnjih letih spreminja. 
Namreč iz kombinirano 
vertikalne/horizontalne 
proizvodnje prehajamo na 
popolnoma horizontalno. V tem 
času tako prehajamo v zanimive 
razmere, ko bomo za manjše 
proizvodne količine potrebovali 
še vedno enako ali celo višje 
število zaposlenih, prav tako 
bomo poklice, povezane z 
rudarstvom še vedno potrebovali 
tudi v obdobju zapiranja 
Premogovnika. 

Kako se soočate s splošnim 
pomanjkanjem delovne sile na 
trgu?
Tako kot druga podjetja se tudi v 
Premogovniku Velenje soočamo 
s splošnim pomanjkanjem 
ustreznega kadra na trgu 
delovne sile. Iskanje ustreznih 
kadrov dodatno otežuje dejstvo, 
da je pri nas delo zaradi težkih 
pogojev dela med mladimi vse 
prej kot privlačno.
V Premogovniku Velenje se 
skupaj s Šolskim centrom Velenje 
z različnimi pristopi trudimo, 
da bi bil vpis v programe, ki 
so povezani z rudarstvom, 
boljši. Zelo dobro sodelujemo 
z Naravoslovnotehniško 
fakulteto Univerze v Ljubljani, 
saj potrebujemo tudi inženirska 
znanja. Naši strokovnjaki 
kot predavatelji pomembno 
vplivajo na študijske programe 
s konkretnimi nalogami iz 
praktičnega okolja in tako 
omogočajo študentom boljši 
vpogled v delovanje podjetja. 
Izobraževanje kadrov namreč 
ni več le izbira, postalo je 
nujno. Žal pa vsako leto znova 
ugotavljamo, da je zanimanje za 
te poklice  vedno manjše. Kader 
skušam privabiti z različnimi 
aktivnostmi – organiziramo 
»dan odprtih vrat« za 
devetošolce okoliških osnovnih 
šol, sodelujemo pri različnih 
tehničnih delavnicah, smo aktivni 
partner pri izvedbi informativnih 
dni, sodelujemo z ravnatelji,  s 
profesorji in svetovalnimi delavci, 
štipendistom poleg štipendij 
nudimo tudi številne druge 

ugodnosti. Vzpostavljeno imamo 
organizacijsko enoto Praktično 
izobraževanje, v okviru katerega 
imajo vsi učitelji in inštruktorji ter 
mentorji pridobljeno pedagoško-
andragoško izobrazbo za delo 
z dijaki in študenti na obvezni 
praksi. Odzvali smo se tudi 
na javni poziv Mestne občine 
Velenje za sofinanciranje 
štipendij za deficitarne poklice 
v šolskem oz. študijskem letu 
2022/2023. Kljub naštetemu, 
predvsem zaradi velike 
medijske pozornosti zapiranju 
Premogovnika,  pri pridobivanju 
dijakov in zaposlenih nismo tako 
uspešni, kot bi si želeli.
Naša skupna naloga torej je, da 
ustvarimo zaposlitveno varno 
okolje, zagotovimo kakovostne 
izobraževalne programe, 
zanimiva in perspektivna 
delovna mesta, saj bomo le 
na ta način spodbudili razvoj 
celotne regije ter v tem okolju 
zadržali mlade, da ne bodo 
odhajali drugam. Znanje, ki ga 
dijaki in študentje osvojijo med 
šolanjem oz. študijem, je namreč 
neprecenljivo za nadaljnji razvoj 
tako države kot občin in regij, od 
koder mladi prihajajo.

Na področju prenosa znanja in 
izkušenj na mlajše rodove pod-
jetje čaka še veliko dela.
Znanje zaposlenih ima veliko 
težo – še posebej v naši 
dejavnosti, ko gre za izjemno 
specifična znanja – zato ga je 
treba ohranjati in deliti, saj v 
nasprotnem primeru ne ostaja 
v podjetju, ampak ga zapušča 
skupaj s posamezniki. Znan, 
ki jih zahteva naš proizvodni 
proces, žal, zadnja leta nismo 
ustrezno prenašali na mlajše 
rodove, zato moramo na tem 
področju veliko nadoknaditi. 
Nujno je, da zaposleni, ki imajo 
primerno znanje in veščine 
za delo, to znanje prenašajo 
na svoje naslednike. Bistvo 
je v povezovanju. V preteklih 
letih smo skupaj s Šolskim 
centrom Velenje razvili resnično 
dober model izobraževanja 
novih generacij dijakov in 
tovrstne izkušnje so nam bile 

v veliko pomoč pri uvajanju 
vajeništva. Bili smo eden glavnih 
pobudnikov za razširitev nabora 
poklicnih programov, ki se 
izobražujejo v vajeniški obliki, 
kar naj bi prispevalo k prenosu 
znanja in izkušenj na mlajše 
rodove z namenom lažjega 
prehoda iz izobraževanja v sam 
delovni proces. Tako bi lahko 
pridobili tiste kompetence, ki jih 
naše podjetje nujno potrebuje. 
Razvili bomo integrirani sistem 
mentorstva, ravno tako z 
namenom povečevanja kakovosti 
medgeneracijskega prenosa 
znanja in sodelovanja. Zaradi 
pretekle usmeritve zmanjševanja 
števila zaposlenih sistemi niso 
zaživeli tako, kot bi si želeli.

Kako bo Premogovnik v priho-
dnosti izkoristil potencial oz. 
dragoceno znanje in kompe-
tence že zaposlenih?
Znanja je v Premogovniku 
Velenje ogromno, to znanje se 
je akumuliralo skozi desetletja 
sistematičnega in strokovnega 
dela. Naše zaposlene 
spodbujamo za pridobitev 
višje stopnje formalnega 
izobraževanja, tiste z neustrezno 
izobrazbo pa v prekvalifikacije. 
Naše tehnološko in strokovno 
znanje predstavlja veliko 
priložnost za nove projekte in 
nove izzive, ki bodo pripomogli 
k ohranitvi delovnih mest, ne 
samo s področja energetike, 
ampak tudi številnih drugih.  S 
pomočjo internega in zunanjega 
usposabljanja imajo zaposleni 
možnost pridobiti široka znanja 
za lažjo vključitev in večjo 
konkurenčnost na trgu dela 
po zaprtju premogovnika. 
Vzpostavili in pridobili smo 
nacionalno poklicno kvalifikacijo 
za poklica pomočnik rudarja 
in rudar. Izpostaviti velja, da 
za prihodnost podjetja niso 
pomembna zgolj strokovna 
znanja, ampak tudi širša 
znanja, kot so organiziranje  
dela, vodenje procesov, 
inovativnost, timsko delo ipd., 
skratka znanja in veščine, ki 
pomenijo razvoj in napredek. 
Zmotno je prepričanje, da v 
našem Premogovniku poslovna 

P O D J E T J E  S M O  L J U D J E
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in humanistična znanja niso 
potrebna, ravno nasprotno – so 
in bodo zaradi generacij, ki se 
zaposlujejo zdaj, vedno bolj. 

Premogovnik Velenje je v svoji 
regiji eden večjih zaposloval-
cev, o kakšnih številkah je go-
vora? Od kje prihajajo na novo 
zaposleni?
Zavedati se je potrebno, da 
morajo naši ključni kadri zadostiti 
določenim fizičnim in psihičnim 
zahtevam, saj delo poteka v 
specifičnih pogojih. Takšnega dela 
ne zmore opravljati vsak, zato 
novozaposlene skrbno uvedemo 
v delo, varnost in zadravje 
zaposlenih sta na prvem mestu.
Žal kljub intenzivnemu iskanju, 
kadra v naši dolini in širše 
nismo dobili, , zato smo bili 
primorani pridobiti kader celo 
iz tujine, natančneje iz Bosne in 
Hercegovine. Gre za zaposlene, 
ki že imajo izkušnje na področju 
premogovništva. To predstavlja  

izziv predvsem na področju 
sporazumevanja, zaradi česar 
smo postopkom uvajanja v delo 
namenili posebno pozornost. 
Sodelavci so jih v svojo sredino 
lepo sprejeli, česar smo še 
posebej veseli. V letošnjem 
letu je bilo izpeljanih že več 
kot 30 zaposlitev delavcev iz 
tujine, do konca leta 2022 pa je 
predvidenih še 40.
Skupina Premogovnik beleži 
danes preko 2000 zaposlenih. Na 
področju rudarstva, strojništva in 
elektrotehnike smo v letu 2021 
v celotni Skupini PV zaposlili 
90 novih sodelavcev. Tudi v 
letošnjem letu nadaljujemo z 
novimi zaposlitvami V letu 2023 
je za potrebe proizvodnega 
procesa predvidenih še okoli 200 
novih zaposlitev.
Dokler bo potrebno zagotavljati 
proizvodnjo iz premoga za 
potrebe Termoelektrarne 
Šoštanj, se število zaposlenih 
v proizvodnem procesu ne 

bo bistveno spreminjalo. Po 
prenehanju odkopavanja 
premoga oz. zaključku zapiralnih 
del, ki bodo predvidoma trajala 
vsaj še petnajst let po koncu 
obratovanja Premogovnika, pa 
bodo pred nami novi izzivi za 
zagotavljanje delovnih mest. 
Na to se že zdaj intenzivno 
pripravljamo, saj posamezne 
enote Premogovnika Velenje 
že danes v določenem deležu 
nastopajo na trgih, enako 
velja za odvisne družbe. Naša 
skupna naloga pa je, da bomo 
prepoznali številne priložnosti, ki 
bodo omogočile nove projekte 
z novimi delovnimi mesti, 
zanimivimi in perspektivnimi za 
mlade.

Metka Marić

Znanja je v Premogovniku Velenje ogromno, to znanje se je akumuliralo skozi desetletja sistematičnega in strokovnega dela. 
Nujno je, da zaposleni, ki imajo primerno znanje in veščine za delo, to znanje prenašajo na svoje naslednike. (foto: M. Beškovnik) 
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Digitalno okolje se z veliko 
hitrostjo spreminja in pandemija 
je to le še pospešila. Digitalna 
preobrazba je za številne nujna 
za poslovno preživetje. Kljub 
temu se digitalna preobrazba 
ne udejanja dovolj hitro in 
učinkovito. Na letošnjem 
Geodetskem dnevu se je 
nadaljevala obravnava široko 
zastavljene teme digitalne 
preobrazbe v geodeziji, 
kartografiji, navigaciji, podatkih o 
nepremičninah, katastru in drugih 
prostorskih podatkih. Predstavili 
so pomembnost povezovanja 
katastra nepremičnin z drugimi 

Na 50. geodetskem dnevu tudi 
strokovnjaki Premogovnika Velenje
Tradicionalni strokovni posvet strokovnjakov s širšega področja geodezije, geoinformatike in upravljanja 
prostora se je letos odvijal v Velenju. Jubilejnega, 50. geodetskega dneva z naslovom Digitalna 
preobrazba za trajnostne odločitve v prostoru, ki je bil 22. in 23. septembra 2022, so se udeležili tudi 
strokovnjaki Premogovnika Velenje ter visoki predstavniki državnih geodetskih uprav iz širše regije, in sicer 
iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne Gore, Severne Makedonije, Kosova in Bolgarije, kar daje 
dogodku še posebno težo in mednarodno prepoznavnost.

Z  D E L O M  S E  V S E  D O S E Ž E

evidencami ter priložnosti, ki 
se pri tem ponujajo geodeziji, 
geodetom in drugim, ki 
uporabljajo prostorske podatke. 
Ob dogodku so se predstavili 
raziskovalci, strokovnjaki, 
razstavljavci, sponzorji in 
donatorji, ki so povezani z 
geodetsko dejavnostjo. Med 
podporniki dogodka je tudi 
Premogovnik Velenje, ki s 
sodelavci oddelka jamomerstva 
in geodezije ponuja geodetske 
meritve tudi na trgu. 

Dogodek sta organizirala Zveza 
geodetov Slovenije in Celjsko 
geodetsko društvo v sodelovanju 
z Ministrstvom za okolje in 
prostor RS in Geodetsko upravo 
RS, Fakulteto za gradbeništvo in 
geodezijo pri Univerzi v Ljubljani, 
Geodetskim inštitutom Slovenije, 
Inženirsko zbornico Slovenije 
ter Združenjem geodetskih 
izvajalcev GIZ-GI.

mag. Aleš Lamot

V velenjskem Premogovniku znamo izvajati dela jamomerstva 
in geodezije na vseh področjih podzemnih gradenj, kakor tudi 
izvajati klasične geodetske izmere. Bogate izkušnje inženirske 
geodezije na površini in našega dela iz jame, kjer na leto 
usmerjamo izgradnjo med 5 in 6 kilometrov jamskih prog, 
prenašamo na odprti trg gradbeništva. 

Na letošnjem Geodetskem dnevu se je nadaljevala obravnava široko zastavljene teme digitalne preobrazbe v geodeziji, 
kartografiji, navigaciji, podatkih o nepremičninah, katastru in drugih prostorskih podatkih. (foto: www.geodetskidan.si)
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Premogovnik Velenje s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in odličnim poznavanjem zakonodaje obvladuje tudi najbolj zahtevne 
gradbene projekte.

Premogovniški geologi in geodeti pri svojem delu uporabljajo sodobno tehnologijo in opremo, velikorat tudi dron.



30

S K U P I N A  P R E M O G O V N I K  V E L E N J E

V Sloveniji je področje 
protieksplozijske zaščite urejeno 
s Pravilnikom o protieksplozijski 
zaščiti. Poleg električne ex-
opreme pravilnik obravnava tudi 
neelektrično ex-opremo, kot so 
črpalke, reduktorji, hidromotorji, 
sklopke, ventilatorji, trakovi, ležaji 
itd. Vso to opremo uporabljamo 
v jami Premogovnika Velenje, 
kjer jo umeščamo v eksplozijsko 
ogrožen prostor. 
Popravilo neelektrične opreme 
v skladu z ATEX-standardom v 
družbi HTZ izvajamo v delavnici 
Strojne dejavnosti, kjer imamo 
usposobljenih 37 zaposlenih za 
tovrstna popravila, ki morajo svoje 
znanje obnavljati vsake dve leti.

V družbi HTZ uspešno 
obnovili certifikat aTeX za 
neelektrično opremo
HTZ Velenje je v letu 2019 pridobil certifikat ATEX, s katerim družba zagotavlja visoko varnost eksplozijsko 
ogroženih delovnih prostorov. Pridobivanje certifikata je trajalo nekaj let, saj je bil postopek zelo zahteven. 
Poleg priprave in usklajevanja vse potrebne dokumentacije je bilo treba ustrezno pripraviti tudi prostore, 
delovno opremo in usposobiti zaposlene, da delo izvajajo v skladu s standardom. Certifikat je treba 
obnavljati vsake tri leta, kar smo letos uspešno storili.

Večji del presoje je bil 
osredotočen na pregled 
sistemske in servisne 
dokumentacije, ki mora biti 
usklajena s standardi za 
kakovost in standardi s področja 
protieksplozijske zaščite. 

Po pregledu dokumentacije 
je bila opravljena še presoja 
sledljivosti, odgovornosti in 
vodenja kartoteke.
V četrtek, 22. 9. 2022, je sledila 
še letna presoja IECEx za servis 
in popravila ex-opreme (oprema 
za obratovanje v eksplozijsko 
ogroženih prostorih) v delavnici 
Elektro dejavnosti, ki ga bo 
izvedel SIQ – Slovenski inštitut 

Zunanjo presojo Atex-
standarda za neelektrično 
opremo, ki je v HTZ 
potekala v petek, 2. 9. 
2022, je izvedla družba 
Bureau Veritas. Presojo 
smo uspešno zaključili 
brez podanih ukrepov ali 
priporočil, kar kaže, da 
se pridobljenih smernic 
dobro držimo in jih 
izvajamo vsakodnevno.  za kakovost in meroslovje. 

IECEx je certifikat z zahtevami 
mednarodne zakonodaje, ki velja 
na področju protieksplozijske 
zaščite, medtem ko je ATEX 
evropski certifikat za servis in 
popravilo takšne opreme. Tudi to 
presojo smo uspešno izvedli.

Niko Filipović

Popravilo neelektrične opreme v skladu z ATEX-standardom v družbi HTZ izvajajo 
v delavnici Strojne dejavnosti, kjer imajo usposobljenih 37 zaposlenih za tovrstna 
popravila, ki morajo svoje znanje obnavljati vsake dve leti. (foto: Hans)
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Slavnostni prihod praporščakov 
v ritmih koračnice je odprl 
praznovanje 90-letnice PIGD PV. 
Visok jubilej so s svojim obiskom 
med drugim počastili predsednik 
Gasilske zveze Slovenije Janko 
Cerkvenik, predsednik sveta 
Savinjsko-šaleške regije Branko 
Verk, poveljnik Civilne zaščite 
za Zahodno Štajersko regijo 
Janez Melanšek, poveljnik 
Gasilske zveze Šaleške doline 
Aleksander Osetič ter v. d. 
direktorja zavoda Poklicna 
gasilska enota Velenje in 
poveljnik PGD Velenje Bojan 
Brcar.

Visok jubilej premogovniških 
gasilcev – 90 let društva
Mnogi so prispevali svoj delež, da lahko danes s spoštovanjem in ponosom govorimo o 90-letnici 
Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD PV). V vseh teh letih smo 
se soočili z različnimi izzivi, delovanje društva pa ni nikoli izumrlo. Devet desetletij dolga pot, stkana iz 
prijetnih in manj prijetnih trenutkov, znanja in pripravljenosti, hitrih in odgovornih odločitev, je dokaz, 
da ima gasilstvo pri nas globoke in trdne temelje. Visok jubilej smo obeležili v okviru praznovanja dneva 
rudarjev, v petek, 1. julija 2022, v parku Muzeja premogovništva Slovenije.

Širina duha je zagotovilo 
in temelj za dobro delo
Pravijo, da je zgodovina učiteljica 
življenja. Da je treba pogledati 
nazaj, če hočeš videti naprej. Kajti 
veliko tistega, kar nas zaposluje 
danes, je zaposlovalo ljudi že 
veliko pred nami. »Vrednote, ki 
so jih razvijali in prenašali naši 
predniki, so stalnica pozitivnih 
zgodb, na katerih gradimo našo 
sedanjost in prihodnost. Sled 
naših predhodnikov, dediščina 
njihovega dela, ostaja. Ambicije 
pa so tiste, ki skrbijo, da se 
nikoli ne ustavimo. Širina duha 

je zagotovilo in temelj za naše 
dobro delo,« je prepričan 
predsednik PIGD PV Tadej 
Zager.

Narave ne moremo 
vedno obvladati, kaj šele 
premagati 
»Pri našem delu je izjemno 
pomembno, da imamo poleg 
dobro izurjene Rudarske 
reševalne službe, ki skrbi za 
varnost zaposlenih v primeru 
izrednih dogodkov v podzemnem 
delu premogovnika, tudi dobro 
izurjeno gasilsko moštvo. In 

Zavedamo se, kako častno in plemenito je vaše delo, je v svojem nagovoru poudaril generalni direktor Premogovnika 
Velenje dr. Janez Rošer. (foto: Miran Beškovnik)
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prav rezultati vašega devet 
desetletij dolgega dela so tisti 
kazalnik, zaradi katerega smo 
lahko ponosni na to, da imamo 
v svojih vrstah tako dobro in 
usposobljeno ekipo, ki ji lahko 
popolnoma zaupamo in ki zna 
ter zmore posredovati, kadar 
je to potrebno,« je v svojem 
nagovoru poudaril generalni 
direktor Premogovnika Velenje 
dr. Janez Rošer. »Cenimo vaš 
trud in pripravljenost, da ne 
oklevate, ko je potrebno s svojim 
znanjem in z opremo priskočiti 
na pomoč. Zavedamo se, kako 
častno in plemenito je vaše 
delo. Z njim nam kažete, da 
smo ljudje še vedno pripravljeni 
pomagati sočloveku,« je dodal 
dr. Rošer ter vsem, ki s svojim 
prostovoljnim in poklicnim delom 
v gasilstvu prispevajo k varnosti 
v naši družbi, izrekel za trud 
in nesebično pomoč v svojem 
imenu in v imenu Premogovnika 
iskreno zahvalo.

Počnite tisto, v kar 
resnično verjamete
Gasilci smo zagotovo ljudje, 
ki verjamemo v to, kar 
počnemo. Poveljnik Gasilske 
zveze Šaleške doline (GZ 
ŠD) Aleksander Osetič je v 
svojem nagovoru izpostavil 
predvsem dobro sodelovanje 
našega društva z Zvezo, ob 
okroglem jubileju pa nam je 
predal prispevek vseh društev, ki 
delujejo v okviru GZ ŠD.

Le kdor je izkusil temo, 
zna ceniti svetlobo
V Premogovniku Velenje smo 
od nekdaj ponosni na tradicijo 
in stremimo k ohranjanju 
vsega, kar je pristno, kar je sad 
človekovega dela in znanja. 
Podpiramo slovensko pregovorno 
pridnost, ki se potrjuje tudi preko 
gasilske dejavnosti. Preteklost, 
sedanjost in prihodnost so 
tukaj za to, da se prepletajo, se 
dopolnjujejo in nam – vsaka s 
svojimi značilnostmi – ponujajo 
različne možnosti. Vse preizkušnje 
– tudi težke – imajo svoj namen. 
Zaradi njih rastemo. Le kdor je 
izkusil temo, zna ceniti svetlobo. 

S svojim obiskom nas je med drugim počastil predsednik Gasilske zveze Slovenije 
Janko Cerkvenik. (foto: Miran Beškovnik)

Čestitke ob visokem jubileju so izrekli tudi predstavnik društev, ki delujejo pod 
okriljem Gasilske zveze Šaleške doline. (foto: Miran Beškovnik)

Prihod praporščakov (foto: Miran Beškovnik)

T R E T J I  P O L Č A S
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Prisotne sta nagovorila in izrekla 
čestitke tudi župan Mestne 
občine Velenje Peter Dermol 
ter direktor občinske uprave 
Občine Šoštanj Drago Koren.

Pogum je nekomu predati 
sebe v celoti 
Ni treba, da smo enaki; vedno 
bodo med nami različna mnenja 
in pogledi. To nas celo bogati. 
Lahko pa se poenotimo v tem, 
da svoje poslanstvo gradimo na 
temeljih tradicije, predvsem pa 
na medsebojnem spoštovanju. 
Vedno je lahko najti skupno pot, 
če jo le zares in vztrajno iščemo. 
Vse, kar dosežemo brez truda 
in dela, nima prave vrednosti. 
Pogum je nekomu predati sebe 
v celoti. Pogum je odgovornost 
tudi za drugega prevzeti. 
Nikoli ne pozabite, da smo 
pogumnejši, kot verjamemo, da 
smo, in močnejši, kot se zdimo. 
Pravo junaštvo pa ni povezano 
zgolj s pogumom in z močjo, 
ampak tudi z dobrim namenom, 
velikodušnostjo in žrtvovanjem. 
Pri vsem, kar počnemo, pa 
je najbolj pomembno, da to 
počnemo s srcem, s čimer 

se je strinjal tudi predsednik 
Gasilske zveze Slovenije Janko 
Cerkvenik. 

Čestitke vsem 
soustvarjalcem zgodbe
Iskrene čestitke vsem 
soustvarjalcem zgodbe, ki je 
pripomogla k visokemu jubileju 
PIGD PV. Ponosni smo, da so 
med nami ljudje, ki skrbijo drug 
za drugega in za skupnost – da 

»Vrednote, ki so jih razvijali in prenašali naši predniki, so stalnica pozitivnih zgodb, na katerih gradimo našo sedanjost in 
prihodnost«, je dejal predsednik PIGD PV Tadej Zager. (foto: Miran Beškovnik)

v njih bije srce, ki je pripravljeno 
pomagati. Verjamemo, da bomo 
z dobrimi ljudmi vse to pogumno 
lahko uresničevali tudi prihodnjih 
90 let.
Slavnostni dogodek so s 
kulturnim programom popestrili 
člani Rudarskega okteta Velenje 
ter bobnar in kvartet Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje.

Metka Marić

Slavnostni dogodek so s kulturnim programom popestrili člani Rudarskega okteta 
Velenje ter bobnar in kvartet Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. (foto: 
Miran Beškovnik)
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Na pragu jeseni je majhen kraj Bad 
Bleiberg na avstrijskem Koroškem, 
ki je bil v preteklosti znan po 
odkopavanju svinčene in cinkove 
rude, ponovno zaznamovalo 
rudarsko praznovanje. 
»Bergmandelfest«, kot so ga 
domačini poimenovali, je dobro 
poznan članom Harmonikarskega 
orkestra Barbara Premogovnika 
Velenje, saj se ga udeležujejo že 
sedemnajst let. Udeležencem iz 
preostalih rudarskih mest so naši 
harmonikarji velika konkurenca 
in tudi tokrat ni bilo nič drugače. 
Zabavno tekmovanje v rudarskih 
veščinah, kot so vrtanje v skalo, 
vlečenje kible ter tek na smučeh 
v troje, sodelujoči vzamejo sila 
resno. Naši fantje so se pri tem 
zelo izkazali, saj so dosegli drugo 
mesto. 
Dogodek pa ni zgolj tekmovalnega 
značaja, glasba je tista, ki zapolni 
dan. Fantje so številno občinstvo 
navdušili s svojimi nastopi v treh 
dejanjih s po petimi skladbami. To 
dokazujeta do zadnjega kotička 
polno gostišče, kjer so odigrali 
še četrto dejanje, in Modrijanova 
skladba Ti, moja rožica, ki so jo 
morali odigrati najmanj desetkrat. 
Baritonist Janko Plaznik  je – 
poleg spremljave – preigraval še 
vmesne melodije. Njihov glasbeni 
program je bil pravi balzam za 
dušo poslušalcev. Harmonikarji 
so z instrumentalnim nastopom 
izpolnili svoje poslanstvo, česar 
so bili organizatorji iskreno veseli. 
Poslovili so se z obljubo, da se jim 
pridružijo tudi prihodnje leto. 

Metka Marić

Naši harmonikarji so se na 
prazniku rudarskega škrata 
odlično odrezali
Praznik rudarskega škrata oz. t. i. »Bergmandelfest« je dogodek, ki se ga člani Harmonikarskega orkestra 
Barbara Premogovnika Velenje že vrsto let z veseljem udeležujejo. V različnih rudarskih veščinah, kot so 
vrtanje v skalo, vlečenje kible in tek na smučeh v troje, so se zopet pomerili v soboto, 10. septembra 2022, 
in dosegli odlično drugo mesto. Kot se za glasbenike spodobi, so se preizkusili tudi v instrumentalnih 
veščinah in navdušili številno občinstvo.

Člani Harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika Velenje so s svojim 
igranjem navdušili občinstvo.

Vrtanje v skalo je bila ena izmed rudarskih veščin, v katerih so se pomerili naši 
harmonikarji. (foto: Jože Zaluberšek)

T R E T J I  P O L Č A S
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Letošnji Pikin festival, ki velja za 
največji slovenski dogodek za 
otroke in družine, je v središču 
Velenja potekal med 10. in 14. 
septembrom. Tema tokratnega 
festivala je bila Narobe svet, 
zato je Pika učila drugačnega 
pogleda na svet. Precej 
drugačen pogled imajo tudi 
rudarji Premogovnika Velenje, 
ki kopljejo črno zlato globoko 
pod zemljo. Kako izgleda 
tam spodaj pod zemeljskim 
površjem, najbolje prikazuje 
edinstven in navdušujoč Muzej 
premogovništva Slovenije.
V Muzejski četrti je krtek Ligi 
imel precej dela, saj so ga otroci 
nenehno cukali za rokav, se z 
njim fotografirali in ga prosili, 
da jim med premogom pomaga 
poiskati skriti zaklad ali pa se jim 
pridruži pri barvanju pobarvank 
na temo premogovništva. Na 
njihovo veselje je pripravil tudi 
druga zanimiva presenečenja.
Muzej premogovništva Slovenije 
v Velenju lahko obiščete tudi 
sami, pričakujejo vas med 
torkom in soboto med 9.00 
ter 16.30. Termin je potrebno 
predhodno rezervirati na 031 
752 418 oz. trgovina@rlv.si.

Metka Marić

Krtek ligi na Pikinem festivalu
Krtek Ligi, katerega domovanje najdemo v velenjskem Muzeju premogovništva Slovenije, je vedoželjnim 
obiskovalcem Pikinega festivala predstavil svet podzemlja, iz katerega pridobivamo lignit za zanesljivo 
oskrbo z domačo električno energijo tretjini Slovenije. Krtku, simpatični maskoti velenjskega 
Premogovnika, ste se lahko na raziskovanju pridružili v torek, 13. septembra 2022, v Muzejski četrti v 
parku pred Gimnazijo Šolskega centra Velenje. 

V Muzejski četrti Pikinega festivala je imel krtek Ligi veliko dela. 
(foto: Matej Gorišek)

Mali udeleženci Pikinega festivala so se naučili mnogo novega o premogu in premogovništvu. (foto: Matej Gorišek) 
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Dravske elektrarne Maribor 
(DEM) so na zadnjem športnem 
srečanju skupine HSE izrazile 
željo po organizaciji prihodnjega. 
Na ta dan so se zbrali 
zaposleni iz vseh družb skupine 
HSE, poleg Premogovnika 
Velenje, krovnega podjetja in 
letošnjega organizatorja še iz 
Termoelektrarne Šoštanj, Soških 
elektrarn Nova Gorica, HSE 
Investa, RGP, ECE in Energije 
plus. Športno društvo DEM je 
poskrbelo za številne športne 
aktivnosti, kot so košarka, 
odbojka, kegljanje, namizni tenis, 
streljanje, badminton in pikado. 
Žal se sodelujoči niso mogli 
pomeriti v nogometu in tenisu, 
saj jim je zagodlo slabo vreme.

Šport nas je ponovno združil
Da šport združuje in ohranja ljudi zdrave in vitalne, se dobro zavedamo tudi v Premogovniku Velenje, ki je 
del skupine Holding Slovenske elektrarne (HSE). Slednji že nekaj let za zaposlene v vseh družbah skupine 
HSE organizira športna srečanja, ki pa jih zaradi covida-19 in z njim povezanih ukrepov dve leti ni bilo 
mogoče izvesti. Zadnje je bilo leta 2019 v Šoštanju, letošnji organizator srečanja, ki je bilo 16. septembra 
2022 v Športnem parku Ruše, so bile Dravske elektrarne Maribor.

Novost letošnjega srečanja je bila igra poslovodstev, športno-zabavna igra 
zbijanja pločevink. Zmagala je ekipa Premogovnika Velenje, ki so jo poimenovali 
Krtek Ligi, zastopali pa so jo Aleš Logar, Simon Klinc in Robert Lah.

Najboljše ekipe so prejele pokale. Ekipa Premogovnika Velenje je v skupni razvrstitvi zasedla drugo mesto.
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Najboljši v kar štirih 
kategorijah
Da se zaposleni v Premogovniku 
Velenje ne damo kar tako, 
dokazuje dejstvo, da smo v 
kar štirih kategorijah pometli 
s konkurenco in osvojili prva 
mesta. Najbolje smo se 
odrezali pri odbojki, streljanju, 
badmintonu in v metanju pikada. 
Tudi košarka, kegljanje in namizni 
tenis so kategorije, ki jih dobro 
obvladamo, vendar smo prva štiri 
mesta vseeno morali prepustiti 
drugim. Seštevanje točk po 
končanem tekmovanju je bilo 
zelo napeto, saj so bile nekatere 
družbe precej izenačene. Končni 
rezultati srečanja so pokazali, 
da smo dosegli odlično drugo 
mesto, zgolj za dve točki nam 
je prvega speljal TEŠ. Športno 
smo jim čestitali, saj so si morali 
zmago trdo priboriti.

Prvo mesto za ekipo 
Krtek Ligi 
Novost letošnjega srečanja je 
bila igra poslovodstev, športno-
zabavna igra zbijanja pločevink. 
Našo ekipo, ki so jo poimenovali 
Krtek Ligi, so zastopali Aleš 
Logar, Simon Klinc in Robert 
Lah. Pločevinke z logotipi družb 
v celotni skupini HSE, posebej 
oblikovane za to druženje, so 
padale kot za stavo in osvojeno 
prvo mesto je bilo več kot 
zasluženo. Tik za njimi se je 
uvrstila ekipa poslovodstva TEŠ.
Namen srečanja je predvsem 
povezovanje in druženje 
ter je odlična priložnost za 
sproščeni klepet, ki nam ga 
ob teh zahtevnih časih še kako 
primanjkuje.

Metka Marić

Namen srečanja je predvsem povezovanje in druženje ter je odlična priložnost za 
sproščeni klepet, ki nam ga ob teh zahtevnih časih še kako primanjkuje.
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Motokros dirka na območju 
pridobivalnega prostora PV
V soboto, 3. septembra 2022, je v Šoštanju, na območju Goric, potekala hard enduro dirka »Over the 
mine« v organizaciji kluba Racing sport Šoštanj. Tekme se je udeležilo 97 tekmovalcev iz Slovenije, Avstrije 
in Hrvaške.

Večletna želja predsednika 
kluba Racing sport Šoštanj 
Borisa Kodruna in drugih 
motoristov Šaleške doline je 
bila, da bi organizirali uradno 
dirko tudi v našem prelepem 
koncu Slovenije. Na območju 
pridobivalnega prostora 
Premogovnika Velenje je 
primernega prostora za takšne 
dogodke zelo veliko.
Po večmesečnem trudu in 
urejanju vseh potrebnih 
dokumentov ter dovoljenj smo 
člani kluba Racing sport Šoštanj 
prejeli pozitiven odgovor in 
začele so se priprave za izvedbo 
dirke. 

Projekt so podprli Premogovnik 
Velenje, Občina Šoštanj in 
Mestna občina Velenje ter vse 
ostale lokalne skupnosti.
Po štirih tednih napornega dela 
smo s pomočjo pridnih rok 
članov in prijateljev uredili traso 
v dolžini nekaj manj kot 4 km.
Tekmovalci so se pomerili v 
treh posameznih dirkah, in 
sicer v nekoliko lažji kategoriji 
Bronze, srednje zahtevni Silver 
in najzahtevnejši Gold. Vse dirke 
so minile brez poškodbe in brez 
zapletov.
Kategorija Bronze je potekala 
60 minut. Krog v tej kategoriji 

je bil najlažji in namenjen 
najmanj izkušenim tekmovalcem. 
Zmagovalka je bila Tjaša Fifer, 
drugo mesto je zasedel Gabrijel 
Gregorič in tretje Nejc Ribič.
Sledila je druga dirka, in sicer 
v kategoriji Silver. Tekma 
je potekala 90 minut. V tej 
kategoriji je bil krog veliko težji 
in namenjen že bolj izkušenim 
tekmovalcem. Na progi so jih 
pričakale dodatne ovire, kot so 
na primer različni hlodi, gume in 
skalovje. Zmago v tej kategoriji 
je slavil Andraž Černe, drugo 
mesto je osvojil Davor Perčič in 
tretje Gašper Hliš.

foto: Peter Vasle
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Zadnja, tretja dirka v kategoriji 
Gold je bila namenjena 
najboljšim in najbolj izkušenim 
tekmovalcem. Krog v tej 
kategoriji je bil najtežji in tudi 
dirka je bila najdaljša, saj je 
trajala kar 120 minut. Prvo 
mesto je osvojil Toni Mulec, ki 
je zmagovalec številnih različnih 
kategorij v Sloveniji in v Evropi. 
Drugo mesto je zasedel Ali 
Hiasat in tretje domačin Marko 
Goršek.
Organizatorji smo prejeli številne 
pohvale s strani tekmovalcev 
in več sto gledalcev, ki so si z 
zanimanjem ogledali tekme. 
Izkazalo se je, da sta zanimanje 
in želja po tovrstnih dogodkih 
zelo veliki, kar je še en dokaz 
več, da je v dolini nujno 
potreben poligon, ki bo odprt 
skozi celotno leto in ne samo na 
dan dirke. 
Iskrena hvala vsem fantom za 
pomoč pri organizaciji in izvedbi 
dirke ter vsem sponzorjem, ki so 
projekt podprli.

Boris Kodrun,  
Racing sport Šoštanj

Štart kategorije Silver (foto: Peter Vasle)

Zmagovalci kategorije Gold skupaj z organizatorjem Borisom Kodrunom 
(foto: Peter Vasle)

Dodatne ovire za kategorijo Silver in Gold (foto: Peter Vasle)
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Salih se je že v času delovne dobe v jami nekako 
»našel« s čopičem, platnom in z barvami navdiha, ki 
jih je pri svojem ustvarjanju našel vsepovsod, kjer je 
naravo in lepote videl po svoje. Izjemen navdih sta mu 
bila morje in obmorsko mesto Piran, saj je na v okviru 
preventive v premogovniku te lepote okušal tudi z 
očmi, ki so mu dale navdiha za slikanje na platnu. Piran 
je tako postal mesto njegovega ustvarjanja, veduta 
na Piran pa mu je v raznih letnih časih dajala navdih za 
ustvarjanje. Njegova dela odražajo njegov pogled na 
življenje, okolico in lepote, ki jih Piran ponuja. Najraje 
slika z oljem na platnu. 
Pri ustvarjanju sta ga velikokrat opazovala vnukinja 
Elisa in vnuk Elias. Kot pravi dedek je videl njuno 
zanimanje za barvanje in otroško ustvarjanje, zato jima 

Umetnost v družini in 
»Snidenje generacij«

je nehote postal likovni mentor. Vedno dopušča, da 
njuna ustvarjalnost rodi ideje, ki jih potem narišeta 
z barvami. Otroška ustvarjalnost skoraj nima meja in 
lepote, ki nastanejo spontano in z otroškim veseljem, 
so dela, ki razveseljujejo.
Salih je na razstavi v Vili Bianca pokazal delček svojega 
ustvarjanja, vnukinja in vnuk pa sta dodala otroško 
spontano videnje sveta. Veseli smo, da je delček 
ustvarjanja tudi delček naše knapovske zgodbe, ki 
je bila Salihova vsakdanjost, svoje pa mu dodajata 
najmlajša družinska člana.
Razstava je bila vredna ogleda, zato vse čestitke 
Salihu, ki je v slikanju našel veliko motivov  lepote naše 
domovine.

Drago Kolar

V začetku avgusta je v Vili Bianci potekal izjemen kulturni dogodek ob odprtju poletne razstave našega nekdanjega 
sodelavca Saliha Biščića, ki je obenem tudi predsednik Društva šaleških likovnikov. Tokrat sta skupaj z njim svoja dela 
razstavljala tudi njegova vnukinja Elisa in vnuk Elias.

T R E T J I  P O L Č A S
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi spoštovanega in cenjenega 
moža 

Antona Maršnjaka
se iskreno zahvaljujem kolektivu Premogovni-
ka Velenje, častni straži in trobilnemu kvartetu 
Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje za 
vso pomoč in čuteče besede slovesa.

Iskrena hvala vsem, ki ste mojega moža po-
spremili k večnemu počitku na pokopališču v 
Podkraju.

žena Marta Maršnjak

ZAHVALA

Mnogo prezgodaj nas je zapustil ljubi mož, 
ati, dedi 

Ivan Vrabič  
iz Ponikve pri Žalcu (1958–2022).

Za izrečena sožalja, čustveno podporo in fi-
nančno pomoč se vsem iskreno zahvaljujemo.

Iskrena hvala rudarski častni straži, praporšča-
kom, kvartetu rudarske godbe in govorniku 
za sočutne besede slovesa. 

njegovi žalujoči najdražji

• 2.–6. oktobra – letovanje Belvedere Izola (še nekaj prostih mest);
• 11. oktobra – pohod Lipa–Motnik 783 m;
• 12. oktobra – klubska pisarna je odprta od 8. do 11. ure;
• 8. novembra – pohod Velike Lašče – Kamen Vrh 761 m;
• 9. novembra – predprodaja smučarskih vozovnic;
• 23. novembra –  vpis letovanj v sindikalnih apartmajih za prvo polovico leta 2023;
• 13. decembra – pohod v neznano;
• 14. decembra – klubska pisarna je odprta od 8. do 11. ure,

Vse informacije boste prejeli z obvestilom preko SMS-a, tudi o morebitnem izletu konec leta. Če jih še ne 
prejemate, pošljite IME in PRIIMEK na 070 254 006.
Klubska pisarna se nahaja na lokaciji Jaška Škale v prvem nadstropju nad nekdanjim vhodom v Belo 
garderobo. Pred vhodom v Muzej premogovništva Slovenije zavijete levo do naslednjega vhoda. 
Uradne ure so do konca leta samo vsako drugo sredo v mesecu med 8. in 11. uro. Klub je v času uradnih 
ur dosegljiv na telefon 03 8982 140. V nujnih primerih pokličite predsednika na 041 782 688.
Prosimo, da upoštevajte veljavna navodila in priporočila NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti za 
preprečevanje širjenja virusa. 

Upravni odbor Kluba upokojencev

Napovednik dogodkov Kluba 
upokojencev Premogovnika Velenje

Napovednik akcij 
Športnega društva Skupine 
Premogovnik Velenje do 
konca leta 2022

•	 tečaj tenisa, plesni tečaj in plavalni tečaj v 
mesecu oktobru;

•	 enodnevno smučanje v tujini konec 
novembra;

•	 17. prednovoletni ples ŠD SPV v 
"JEANSU", ki bo v soboto, 10. decembra, 
ob 19. uri, v Vinski Gori; 

•	 Dolomiti: SKI Open – Campitello med 14. 
in 18. 12. 2022;

•	 božični aktivni oddih v Kranjski Gori, v 
hotelu Kompas med 23. in 26. 12. 2022;

•	 božični smučarski tečaj alpskega smučanja 
in deskanja;

•	 športni dan na smučeh ob zaključku leta.

Podrobnejše informacije o izvedenih akcijah 
bodo objavljene v sredstvih internega 
obveščanja in na sedežu Športnega društva 
Skupine PV.

SREČNO!
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T R E T J I  P O L Č A S

PODZEMNA
PUSTOLOVŠCINA

160 metrov pod zemeljsko površino

Informacije  in  rezer vacije :   031 752 418  /   trgov ina@rlv.si   /   w w w.muz ej.r lv.si

Ohranjamo premogovniško dediščino!
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2022-23

Koncert Policijskega orkestra
Sobota, 15. oktobra 2022, ob 19:30

Marinova dvorana Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje  

Novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje

Sobota, 3. decembra 2022, ob 19:30
Marinova dvorana Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje 

Koncert Godbe Slovenskih železnic
Sobota, 11. februarja 2023, ob 19:30

Marinova dvorana Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje 

Spomladanski koncert 
Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje

Sobota, 22. aprila 2023, ob 19:30
Marinova dvorana Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje 
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