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U V O D N I K

Vsako leto pušča za seboj 
zgodbe in spomine

Vsako leto, ki se izteče, pušča za 
seboj zgodbe in spomine. Bolj, kot 
so ti oddaljeni, lepši se nam zdijo, 
čeprav v danem trenutku morda niti 
niso bili tako prijazni in lepi. Leto 
2022 nas je nenehno preizkušalo in 
postavljalo pred vedno nove izzive, 
s katerimi smo se skušali čim bolje 
in čim hitreje spoprijeti.
Sredi januarja je vlada sprejela 
odločitev o nacionalni strategiji za 
izstop iz premoga, ki je določila 
prenehanje rabe premoga 
najpozneje do leta 2033. Zgodnje 
letnice se, razumljivo, nismo 
razveselili, pomembno za nas 
pa je bilo dejstvo, da bo končno 
lahko sprejet Zakon o postopnem 
zapiranju Premogovnika Velenje, 
v okviru katerega bodo s strani 
države zagotovljeni viri in sredstva 
za zapiranje. Premogovnik namreč 
zdaj sam in zgolj z lastnimi sredstvi 
izvaja vsa sprotna zapiralna dela, 
od likvidacije posameznih jamskih 
objektov do sanacije okolja, kar 
seveda vpliva na višino stroškovne 
cene premoga. Žal omenjeni zakon 
vse do danes ni bil sprejet, smo se pa 
z našim lastnikom uspeli dogovoriti 
za povišanje cene premoga. 
Veseli nas tudi, da je bila potrjena 
sprememba Zakona o rudarstvu, 
ki nam omogoča nadaljevanje 

aktivnosti za podaljšanje koncesije. 
Kako zelo pomembna v teh izjemno 
zahtevnih energetskih razmerah sta 
naš lignit in TEŠ za Slovenijo, se je 
znova pokazalo, ko je vlada avgusta 
razglasila prvo stopnjo ogroženosti 
na področju proizvodnje električne 
energije. Vsi energetski objekti 
smo bili pozvani, da poskrbimo 
za zadostno in pravočasno 
pripravljenost virov in zalog za 
delovanje v kriznih razmerah, 
zaradi česar sta nas septembra 
obiskala tudi predsednik Vlade 
RS dr. Robert Golob in minister za 
infrastrukturo mag. Bojan Kumer. 
S ciljem zagotavljanja varne in 
zanesljive oskrbe smo začeli 
preučevati možnost zviševanja 
proizvodnje in skupaj s HSE in 
TEŠ tudi možnost uvoza premoga, 
saj višine proizvodnje ni možno 
drastično povečati čez noč. 
Usmeritve, da moramo prenehati 
obratovati najkasneje do leta 2033 
ter še prej znižati proizvodnjo 
premoga in zmanjševati število 
zaposlenih, so v veliki meri 
povzročile, da imamo danes precej 
težav pri iskanju ustreznega kadra. 
Tudi interes za šolanje v rudarskih 
poklicih je v zadnjih letih, kljub 
štipendiranju, precej upadel. 
Posebno težavo predstavlja 
nadomeščanje zaposlenih zaradi 
upokojevanja, saj smo se v 
minulih letih soočali s številnimi 
upokojitvami, ki pa jih nismo 
uspeli pravočasno nadomestiti. 
Ne glede na to, ali bo obveljala 
ta letnica ali ne, bomo delovna 
mesta, povezana z rudarstvom, 
potrebovali še najmanj petnajst let 
po prenehanju odkopavanja oz. za 
ves čas zapiralnih del, energetska 
lokacija z novimi programi pa bo v 
Šaleški dolini ostala tudi potem, ko 
bo iz globin zemlje prišla še zadnja 
tona premoga.
Vse leto smo se spopadali z veliki 
izzivi v proizvodnem procesu, saj so 
nas pestile zahtevne geomehanske 

razmere, zgodil se je stebrni udar, 
ki je povzročil ogromno škodo, v 
njem pa se je, žal, poškodovalo 
tudi 14 naših sodelavcev, prišlo 
je do zatisnitve proge, kar je vse 
skupaj povzročilo, da je proizvodnja 
konec leta nižja od načrtovane. 
Toda že Winston Churchill je dejal, 
da uspeh pomeni, da greš od 
neuspeha do neuspeha, ne da bi 
pri tem izgubil voljo. In mi je nismo 
izgubili, čeprav se je na trenutke 
zdelo, da so razmere nemogoče. 
Iz dane situacije želimo napraviti 
največ, zato zaposleni v proizvodnji 
ponovno delate do zadnjih dni leta, 
za kar se vam na tem mestu iskreno 
zahvaljujemo.

Kljub zahtevnemu letu nam je 
uspelo izvesti že 61. Skok čez kožo. 
Veseli in ponosni smo, da naša 
tradicija živi naprej in da smo v 
rudarski stan sprejeli 34 novincev. 
Polne tribune so znova pokazale, 
da ne gre samo za naš praznik, 
praznik rudarjev, ampak tudi za 
praznik celotne Šaleške doline. V 
okviru praznovanja dneva rudarjev 
smo 1. julija v parku Muzeja 
premogovništva Slovenije obeležili 
tudi 90. letnico Prostovoljnega 
industrijskega gasilskega društva 
Premogovnika Velenje, v letošnjem 
letu pa 115 let delovanja praznuje 
tudi jamska reševalna četa. Vsem 
članom obeh moštev želimo 
izreči veliko zahvalo za nesebično 
in požrtvovalno delo v najbolj 
zahtevnih situacijah.

Beseda srečno pri nas ni in naj 
nikoli ne bo le izraz navade, hiter 
stisk roke in bežni nasmeh. Naj 
bo vedno iskrena želja, ki v nas 
odzvanja še dolgo potem, ko 
pospravimo okraske na božičnem 
drevesu

SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO 
LETO 2023 VAM ŽELIMO!

dr. Janez Rošer,
generalni direktor Premogovnika Velenje



4

Z  D E L O M  S E  V S E  D O S E Ž E

Nemogoče! Ne da se! Nima smisla! Ne bo šlo! To so izjave, ki kažejo le stanje duha, odnos do sveta, 
do ljudi, dela in idej. Mnogi pa dokazujejo, da je stanje svojega duha mogoče nastaviti na drugačno 
frekvenco, na frekvenco Zmoremo! To so dokazali sodelavci, ki se zavedajo, da se je treba neprestano 
ozirati v prihodnost ter iskati nove priložnosti in izzive. Posebno pozornost smo jim namenili na slovesnosti 
ob godu sv. Barbare, zavetnice rudarjev, ki smo jo pripravili v četrtek, 1. decembra 2022, v Muzeju 
premogovništva Slovenije.

Zmoremo!

foto: Slobodan Mrkonjić

»Pretekla prizadevanja in zavedanje, kako 
pomembna sta znanje in izobraževanje kadrov 
in profilov, ki jih potrebujemo za naš rudarski 
poklic, so doprinesli, da se lahko danes po 
strokovnosti in znanju kosamo z najrazvitejšimi 
rudniki v evropskem in celo svetovnem merilu,« je 
v svojem nagovoru poudaril generalni direktor 
Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer.

Za prihodnost podjetja so pomembna 
širša znanja
»Usmeritve  s strani lastnika, države in EU, da 
mora Premogovnik prenehati delovati najkasneje 
do leta 2033 ter znižati proizvodnjo premoga in 
zmanjševati število zaposlenih, so v veliki meri 
povzročile, da imamo danes resne težave pri 

iskanju ustreznega kadra. Ne glede na to, ali bo 
obveljala letnica 2033 ali ne, bomo delovna mesta, 
povezana z rudarstvom, potrebovali še najmanj 
petnajst let po prenehanju odkopavanja oz. za ves 
čas zapiralnih del. Zaradi zelo jasne usmeritve za 
zmanjševanje proizvodnje in števila zaposlenih je 
tudi interes za šolanje v rudarskih poklicih v zadnjih 
letih, kljub štipendiranju, precej upadel. Posebno 
težavo predstavlja nadomeščanje zaposlenih 
zaradi upokojevanja, saj smo se v minulih letih 
soočali s številnimi upokojitvami, ki pa jih nismo 
uspeli pravočasno nadomestiti. Kljub temu želim 
poudariti, da bomo danes in tudi v prihodnjih 
letih potrebovali geostrojnike rudarje, geotehnike, 
mehatronike operaterje, strojne mehanike, strojne 
tehnike, elektrikarje in elektrotehnike. S tem 
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namenom izvajamo promocijo 
poklicev, po osnovnih šolah 
nagovarjamo učence in njihove 
starše. Za prihodnost podjetja pa 
niso pomembna zgolj strokovna 
znanja, ampak tudi širša znanja, s 
področja vodenja, organiziranje 
dela, projektnega, timskega  
dela, inovativnosti ipd., skratka 
znanja in veščine, ki pomenijo 
razvoj in napredek, zato želimo 
čim bolj izobraziti zaposlene tudi 
na teh področjih.«

Povečali število ur 
izobraževanj in 
usposabljanj
»V letošnjem letu smo prav 
s tem namenom povečali 
število ur usposabljanja tako 
na strokovnem področju kot na 
področju vodenja, ki smo mu 
posvetili posebno pozornost. 
Ponosni smo, da se je ta trend 
po obdobju korone tudi v 
Skupini Premogovnik Velenje 
začel ponovno obračati, saj smo 

zvišali število ur izobraževanja in 
obenem tudi število zaposlenih, 
ki so vključeni v različna 
izobraževanja – NPK, boljše 
upravljanje delovne uspešnosti, 
letni razgovori itd.«

Vir trajne konkurenčne 
prednosti je znanje
»Časi, ko nenehno ali 
vseživljenjsko izobraževanje ni 
bilo potrebno, so dokončno 
minili, saj pridobljena znanja 
zastarajo že v enem ali dveh 
letih. V gospodarstvu, kjer 
je edina zanesljiva stvar 
negotovost, je en sam vir trajne 
konkurenčne prednosti – znanje. 
V svoji sredini imamo širok 
spekter strokovnega znanja, 
ki ga želimo v Šaleški dolini 
ohraniti tudi po obdobju 
prestrukturiranja. Premogovnik 
Velenje skupaj s hčerinskimi 
družbami že zdaj intenzivno 
dela na idejah in projektih, ki 
bodo osnova za prihodnost 

energetske lokacije v Šaleški 
dolini,« je dejal dr. Rošer. »Vsako 
dodatno pridobljeno znanje 
in usposobljenost pomeni 
nekaj več; tako za delavca kot 
delodajalca – bolj učinkovit način 
dela, večje možnosti mobilnosti 
znotraj področij dela in večjo 
zaposljivost na trgu dela.«

Prehajamo iz 
doživljenjske zaposlitve v 
doživljenjsko učenje
Gostja, predavateljica z 
dolgoletnimi izkušnjami v več 
korporacijah v gospodarstvu, 
na različnih področjih Karmen 
Pangos pravi, da moramo 
ustvarjati okolje za spremembe, 
premikati meje razvoja, kreirati 
novo učenje in s tem nove 
dosežke v prihodnosti. Meni, da 
so inovacije, znanje nekaj, na kar 
smo lahko ponosni.
»Imate čudovite vrednote. Prav 
je, da te vrednote živite, na njih 
gradite, se z njimi poistovetite. 

Sodelavci, ki so od pristojnih zunanjih institucij prejeli priznanja za opravljene strokovne izpite na republiški ravni. Čestitke 
jim je izrekel tudi generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Z  D E L O M  S E  V S E  D O S E Ž E

Vaša odgovornost, sodelovanje 
sta nekaj, kar vas bo povezovalo 
in vam dajalo zaupanje tudi v 
prihodnje. Prepričana sem, da 
boste izzive lahko premagovali 
tako, da boste živeli svoje 
vrednote. Znanje in izkušnje 
ter ustvarjanje prostora za 
spremembe so tisto, kar vam 
bo na tej poti pomagalo. 
Vrednote, ki jih v podjetje 
prinašajo mladi, so popolnoma 
drugačne, kot tiste, ki jih živimo 
nekoliko starejše generacije,« 
je prepričana. Potrebno jih bo 
povezati.

Ljudje ustvarimo navade, 
nato navade začnejo 
ustvarjati nas
»Ne razmišljamo več veliko 
o tem, kako so nas navade 
pripeljale do nekega delovanja, 
ki v času, ko se stvari okoli nas 
spreminjajo, niso več tako zelo 
prave. Prihodnost vodenja bo 
temeljila na razvoju tehnologij 
in na razvoju ljudi. Vodje boste 
imele veliko odgovornost za 
razvoj in nadgrajevanje znanja. 
Tisto, kar je delovalo včeraj in 
mogoče še danes, morda jutri ne 
bo več.«
Pangosova pravi, da so minili 
časi, ko so organizacije izbirale 
ljudi: »Zdaj so časi, ko ljudje 
izbirajo okolje, v katerem se 
bodo dobro počutili in se bodo 
imeli priložnost razvijati. Ni 
pomembno, kakšen naziv imaš, 
bolj pomembno je, kako z ljudmi 
ravnaš. Potrebno je pozabiti 
na argument moči, saj mlade 
generacije na takšen način 
vodenja ne bodo pristajale.«

Potrebno je ustvarjati 
prostor za spremembe
»Komunikacija je tista, ki 
povezuje, gradi zaupanje in 
je osnova za kulturo podjetja. 
Spremembe se dogajajo 
zunaj našega okolja, zato smo 
primorani sprejeti spremembe 
tudi v podjetju. Nobena 
sprememba se ne more zgoditi, 
če jo ljudje ne sprejmejo in je 
ne začnejo živeti. Ljudi je treba 
pripraviti na to, da se določene 
spremembe preprosto morajo 

zgoditi. 80 odstotkov ljudi najde 
argumente, zakaj ni potrebno 
nič spremeniti. Naše navade so 
tako globoko zakoreninjene, da 
je predstavljajo cono udobja,« je 
poudarila Pangosova.

Zmagovalec pravi „Lahko 
bi bilo težavno, vendar je 
mogoče«
Zmagovalci so sodelavci, ki so 
dosegli svoj cilj. Dva sodelavca 
sta si zaslužila priznanji za ob 
delu pridobljeno višjo stopnjo 
izobrazbe in tako dokazala, da je 
vse mogoče. 

Sedem sodelavcev je od 
pristojnih zunanjih institucij 
prejelo priznanja za opravljene 
strokovne izpite na republiški 
ravni. Čestitke jim je izrekel tudi 
generalni direktor.

Vsako dodatno znanje 
pomeni veliko
Za pravočasno zagotavljanje 
ustrezne kadrovske strukture je 
Premogovnik Velenje v lanskem 
letu pristopil k aktivnostim za 
vzpostavitev NPK za pomočnika 
rudarja v družbi. Z novembrom 
smo pri Državnem izpitnem 

»Vsako dodatno pridobljeno znanje in usposobljenost pomeni nekaj več; tako 
za delavca kot delodajalca,« je v svoje govoru med drugim dejal dr. Janez Rošer. 
(foto: Slobodan Mrkonjić)

Amela Šehić je 8. julija letos na Pravni fakulteti Univerze v 
Mariboru, uspešno opravila vse izpite ter tako pridobila naziv 
diplomirana pravnica. Damjan Lesnjak je 10. maja letos na 
Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru uspešno 
zagovarjal magistrsko nalogo z naslovom Konkurenčnost 
slovenske žagarske industrije v Evropski uniji ter pridobil naziv 
magister ekonomskih in poslovnih ved. 
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centru vpisani v register 
izvajalcev postopkov izvajalcev 
za ugotavljanje in potrjevanje 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij. 
Delovna skupina NPK je v 
sodelovanju s Centrom za 
poklicno orientacijo izdelala novi 
Poklicni standard ter Katalog 
standardov strokovnih znanj 
in spretnosti za pomočnika 
rudarja, potrjena na ministrstvu 
za izobraževanje in ministrstvu za 
delo. Kvalifikacija je namenjena 
zaposlenim, ki že imajo delovne 
izkušnje v proizvodnem procesu 
in opravljajo nekvalificirana dela. 

Izpit za tehničnega vodjo rudarskih del in odgovornega rudarskega projektanta so uspešno opravili 
Marko Es, Jure Jerič in Nejc Skarlovnik. Izpit za tehničnega vodjo rudarskih del – vodenje strojne 
službe je uspešno opravil Boris Kuzman. Izpit za tehničnega vodjo rudarskih del – vodenje strojne 
službe in odgovornega rudarskega projektanta – strojni del je uspešno opravil Klemen Mevc. Izpit za 
odgovornega rudarskega projektanta – strojni del in tehničnega vodjo strojne službe v jamah ogroženih 
z naravnimi pojavi je uspešno opravil Dejan Miklavžina. Izpit za odgovornega projektanta – elektrodel 
in tehničnega vodjo elektroslužbe v jamah ogroženih z metanom je uspešno opravil Teodor Šlehta.

Izpit za svetovalca NPK, 
kar je pogoj za izvajalce 
NPK,  je opravila mag. 
Natalija Lah. Izpit za 
pridobitev licence za člana 
komisije za preverjanje in 
potrjevanje nacionalnih 
poklicnih kvalifikacij so 
opravili: Ivan Pohorec, 
Stanislav Amon, Simon 
Lednik, Primož Vedenik, 
Mitja Kamenik in Gregor 
Uranjek. Član delovne 
skupine za vzpostavitev 
NPK v družbi je tudi Boris 
Verdnik.

Težke čase moramo 
spremeniti v pomembne 
izkušnje
Pred nami niso običajni časi in 
niso običajne težave. Od nas 
bodo terjali posebno zrelost, 
posebno modrost, smelo in 
pogumno ukrepanje, a tudi 
veliko potrpežljivosti in strpnosti. 
Na nas pa je, da težke čase 
spremenimo v pomembne 
izkušnje.

Metka Marić

Gostja je bila predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami v več različnih korporacijah 
v gospodarstvu Karmen Pangos, ki je poudarila, da moramo ustvarjati okolje za 
spremembe, premikati meje razvoja, kreirati novo učenje in s tem nove dosežke v 
prihodnosti. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Dogodek je popestril tudi Rudarski oktet Velenje (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Taktična vaja 
premogovniških gasilcev
V Premogovniku Velenje vsako leto – ko nam »covid razmere« to dopuščajo – v oktobru, mesecu požarne 
varnosti, izvedemo taktično gasilsko vajo. Tokrat je ta potekala v sredo, 26. oktobra 2022, na objektu 
Klasirnica, trak 321/322. Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje so 
v vaji sodelovali še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma 
Velenje in Policijska postaja Velenje.

Pomena varnosti v Premogovniku 
Velenje so se zavedali že 
predhodniki, o čemer priča, da je 
Prostovoljno industrijsko gasilsko 
društvo PV letos obeležilo 90 let 
delovanja, Jamska reševalna četa 
pa šteje 115 let. 

Odgovorno ravnanje
»S ponosom sem opazoval 
odgovorno ravnanje obeh 
sodelujočih gasilskih društev, 
osebja Nujne medicinske 
pomoči Zdravstvenega doma 
Velenje in policistov velenjske 
policijske postaje. Vsi skupaj 
in vsak zase ste izjemno 
pomemben člen v zgodbah, ki 
bi lahko imele nepopravljive ali 
celo katastrofalne posledice v 

primeru izrednih dogodkov in 
razmer,« je ob zaključku vaje 
povedal generalni direktor 
Premogovnika Velenje dr. 
Janez Rošer. »Danes je bilo 
videti tovarištvo, sodelovanje, 
dogovarjanje, strpnost, ki so 
še kako pomembni, ne samo v 
gasilstvu, ampak tudi v rudarstvu 
ter na mnogih drugih področjih.« 
Dr. Rošer je izrazil željo, da ostane 
zgolj pri vajah in da intervencij 
ne bi bilo ter izrekel čestitke ob 
uspešno izvedeni vaji.

Dodana vrednost podjetja
Vodja vaje in poveljnik PIGD PV 
Boris Špeh se je ob tej priložnosti 
zahvalil poslovodstvoma 
Premogovnika Velenje in družbe 

HTZ za posluh pri delu društva: 
»Veliko nam pomeni, da do 
gasilstva gojite pozitiven odnos, 
da nas spoštujete in cenite naše 
poslanstvo ter da nas prepoznate 
kot dodano vrednost podjetja. 
Brez vaše pomoči pri nabavi 
opreme ne bi zmogli delati varno 
in zanesljivo.«
Namen vaje je bil preveriti 
delovanje sodelujočih gasilskih 
enot, njihovo organiziranost in 
tehnično opremo, številčno in 
časovno odzivnost operativnih 
članov, možne načine alarmiranja, 
obenem pa preveriti tudi 
usposobljenost varnostnikov 
družbe HTZ v izrednih razmerah.

Metka Marić

foto: Slobodan Mrkonjić
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K uspešno izvedeni vaji sta pripomogli tudi moštvi Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma 
Velenje in Policijske postaje Velenje. Dokazali smo, da z medsebojnim sodelovanjem, spoštljivim 
odnosom, odgovornim delom in premišljenimi potezami vsak na svoj način skrbimo za varnost 
prebivalcev Šaleške doline. Takšnega sodelovanja si želimo tudi v prihodnje.

foto: Tadeja Jegrišnik
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Jamski reševalci preverjali 
telesno vzdržljivost
Varnost je vrednota, za katero si v Premogovniku Velenje z različnimi aktivnostmi in s preventivnimi 
ukrepi vseskozi prizadevamo. Zaradi specifike dejavnosti, ki se odvija 500 metrov pod površjem zemlje, 
v jami še vedno lahko pride do neljubih dogodkov in izrednih razmer, zato nenehno skrbimo za dobro 
usposobljenost jamskih reševalcev. Med drugim jo preverjamo tudi z vsakoletnim ugotavljanjem telesne 
vzdržljivosti, t. i. Cooperjevim testom. Letos smo ga izvedli v dveh delih – prvi je bil izveden v torek, 27. 
septembra 2022, drugi teden dni kasneje, oba na Mestnem stadionu Velenje. 

Dobra telesna vzdržljivost in 
psihična stabilnost sta ključni 
za reševanje ob morebitnih 
nezgodah, kar v Premogovniku 
Velenje vsako leto ugotavljamo 
s t. i. Cooperjevim testom. Na 
Mestnem stadionu Velenje se 

je prva skupina članov jamske 
reševalne čete v torek, 27. 
septembra 2022, preizkusila v 
razdalji, ki jo zmorejo premagati 
v dvanajstih minutah, drugi 
preizkus je bil čez natanko teden 
dni, 4. oktobra. Rezultati so 

pokazali, da so jamski reševalci 
dobro fizično pripravljeni in da 
bodo lahko, če bo to potrebno, 
ustrezno posredovali.

Metka Marić

foto: Boris Špeh

foto: Miran Beškovnik

Z  D E L O M  S E  V S E  D O S E Ž EZ  D E L O M  S E  V S E  D O S E Ž E
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Najvišja stopnja usposabljanja
Člani Rudarske reševalne službe Premogovnika Velenje se redno udeležujejo Srečanj rudarskih reševalnih 
enot Slovenije (SRRES). Tokratno srečanje – poimenovano »Nesreča na vrtinah Pg-3 in Pg-6 ter 
spremljajočih objektih – Petišovci 2022« –  je bilo izvedeno v petek, 14. oktobra 2022, v Lendavi. Njen 
namen je bilo ugotoviti pripravljenost za ukrepanje ob nesreči na vrtinah, vrtalnih garniturah, transportnih 
napravah zemeljskega plina in nafte ter celovito preverjanje pripravljenosti sil za zaščito, reševanje in 
pomoč, kamor sodi tudi jamska reševalna četa velenjskega Premogovnika.

Srečanje rudarskih reševalnih enot 
Slovenije poteka vsako leto v 
organizaciji enega izmed podjetij z 
rudarsko dejavnostjo – podzemnim 
pridobivanjem mineralne surovine. 
Premogovnik Velenje je bil gostitelj 
v letih 2013 in 2018, gostitelj 
tokratnega, že 46. srečanja, je bil 
Petrol Geo Lendava.

Usklajene aktivnosti
»Vaja je bila izvedena na 
vrtinah Pg-3 in Pg-6, v skladišču 
kemikalij ter v skladišču nafte v 
Petišovcih. Predpostavka vaje je 
bil nepričakovan izbruh plina in 
plinskega kondezata skozi cev 
znotraj vrtalnega stolpa na višini 
12 metrov pri opravljanju remonta. 
Zaradi pomanjkanja kisika je 
delavec v jašku, kjer je ustje vrtine, 
padel v nezavest in se pri padcu 
poškodoval. Vaja je pomenila 
najvišjo stopnjo usposabljanja 
vseh sodelujočih moštev v čim 
bolj realnih razmerah. Zahtevala 
je usklajene aktivnosti, tako 
glede obveščanja in aktiviranja, 
dostopov do območja nesreče, 
kot tudi organiziranja in izvajanja 
reševalnih ter drugih vzporednih 
aktivnosti,« je povedal vodja 
Proizvodnega področja in 
glavni tehnični vodja ter vodja 
Rudarske reševalne službe v 
Premogovniku Velenje Ivan 
Pohorec.
Poleg Rudarske reševalne službe 
Premogovnika Velenje so v vaji 
sodelovala tudi moštva družbe 
Petrol Geo, Rudnika Trbovlje–
Hrastnik, Rudnika urana Žirovski 
Vrh, Centra za upravljanje 
z dediščino živega srebra 
Idrija, PIGE Nafta varovanje, 
Zdravstvenega doma Lendava 
ter Inšpekcija za energetiko 
in rudarstvo Ministrstva za 
infrastrukturo.

Metka Marić

Tokratna vaja je bila izvedena na vrtinah Pg-3 in Pg-6, v skladišču kemikalij ter v 
skladišču nafte v Petišovcih. (foto: Boris Sotler)

Na vajah, ki jih organizirajo v sklopu Srečanj rudarskih reševalnih enot Slovenije 
(SRRES), vseskozi sodeluje tudi ekipa Rudarske reševalne službe Premogovnika 
Velenje. (foto: Ivan Pohorec)
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Kratek povzetek vaje je predstavil 
vodja Proizvodnega področja 
in glavni tehnični vodja 
Premogovnika Velenje ter vodja 
Rudarske reševalne službe 
Ivan Pohorec: »Ogroženo je 
bilo izstopno območje odkopne 
plošče C k. –110, kjer je prišlo do 
zruška v komori in zaplinjenosti 
območja. Pogrešani so bili trije 
zaposleni. Reševanje je bilo 
dobro izvedeno, vaja je bila 
uspešna, za kar gre zahvala vsem 
sodelujočim moštvom.«

V jami vladajo posebne 
zakonitosti
»Prepričan sem, da si nihče, ki 
se odpravlja na delo nekaj sto 
metrov globoko pod zemljo, 
ne želi nepredvidenih situacij in 
dogodkov, a je v Premogovniku 
Velenje – predvsem zaradi 
specifike naše dejavnosti – do 
njih v preteklosti prišlo kar 
nekajkrat. Takšna je, žal, narava 
našega dela, a nanjo smo in 
moramo biti pripravljeni,« 
je uvodoma dejal generalni 
direktor Premogovnika Velenje 
dr. Janez Rošer. »Žal so tudi 
leto 2022 zaznamovale zelo 
zahtevne razmere, s katerimi 
smo se soočali v naši jami, kjer 

Varnost ni samoumevna
Varnost je tista vrednota, ki je v Premogovniku Velenje ne jemljemo kot samoumevne. V podjetju se 
jo trudimo zagotavljati v največji možni meri. Pri tem je usposobljenost članov jamske reševalne čete 
izjemnega pomena, zato zanje vaje organiziramo vsak mesec. Zadnja v letošnjem letu je potekala v 
nedeljo, 11. decembra 2022, in je bila po oceni opazovalcev uspešna.

Člani jamske reševalne čete so se na zadnji vaji v tem letu zbrali 11. decembra. (foto: Metka Marić)

zadnje čase bolj kot kadarkoli 
prej vladajo posebne zakonitosti 
in smo kljub sodobni tehnologiji 
velikokrat odvisni od narave 
in geomehanskih razmer. 
Jamski reševalci ste, kot že 
mnogokrat do zdaj, pokazali, 
kako pomembni ste v izrednih in 
nepredvidljivih situacijah, za kar 
se vam iskreno zahvaljujem.« 

Prizadevali si bomo za 
zagotavljanje optimalnih 
pogojev dela
 »Leto 2023 bo tako z vidika 
proizvodnje in poslovanja kot 
tudi usklajevanja in dogovarjanja 
s partnerji na različnih področjih 
zelo zahtevno. Čakajo nas številni 
izzivi, predvsem pri zagotavljanju 
zadostnih količin našega lignita. 
Ne nazadnje to od nas pričakuje 
naš lastnik, v tej energetski 
krizi pa tudi celotna Slovenija. 
Poslovodstvo Premogovnika 
Velenje si bo skupaj z vami 
tudi v prihodnje prizadevalo za 
zagotavljanje optimalnih pogojev 
dela – tako v jami kot tudi izven 
nje, saj so ti ključni za doseganje 
naših skupnih ciljev.« Ob 
koncu nagovora se je dr. Rošer 
prisotnim zahvalil za dosedanjo 
podporo in pripadnost podjetju 

ter nesebično pripravljenost 
pomagati drugim ter jim zaželel 
veliko odličnih vaj in čim manj 
resnih akcij.

Iskrena zahvala in stisk 
roke
Običaj je, da se na zadnji reševalni 
vaji zahvalimo zdaj že nekdanjim 
članom Rudarske reševalne 
službe. Tokrat smo se zahvalili 
osmim sodelavcem. Branko Pavić 
je bil član čete od 1. julija 2001. 
Andrej Lubej, Franci Plevnik in 
Aleš Švarc so bili člani čete od 1. 
junija 2006. Peter Bezjak, Martin 
Hrovat in Marjan Murn so bili 
člani čete od 1. julija 2010. Milan 
Goltnik je bil član čete (oskrbnik) 
od 1. marca 2003. 
Do letos je bilo aktivnih tudi pet 
članov, ki so – zaradi različnih 
razlogov – zaključili z delom v 
Rudarski reševalni službi, žal pa 
niso izpolnili zahtevanega kriterija 
aktivnega članstva najmanj pet 
let, ki je pogoj za podelitev 
priznanj. Vsem petim smo se za 
trud, prispevek in pomoč zahvalili. 
Tri leta so bili člani Polde 
Avberšek, Dejan Črep in Jože 
Podpečan, štiri leta pa sta vrste 
reševalcev bogatila Silvo Venta 
in Gregor Železnik. 
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Varen korak
Sodelujočim na vaji in njihovim 
sodelavcem smo zaželeli varen 
korak ter zadovoljstvo pri tem, 
kar delajo. Prav je, da razmišljajo 
o tem, kaj si želijo, kajti vse se 
začne z željo. Če obstaja želja, jo 
je moč uresničiti. 
Dogodek so s svojim nastopom 
popestrili člani Rudarskega 
okteta Velenje, ki so del zadnjih 
reševalnih vaj že od samega 
začetka delovanja okteta – torej 
že več kot štirideset let. »Vsem 
želimo lep božič, ostanimo 
prijatelji,« pa so reševalcem 
sporočili s pesmijo.

Metka Marić

Posebno pozornost smo namenili zdaj že nekdanjim članom Rudarske reševalne službe. (foto: Bojan Jevšnik)

Jamski reševalci so se tudi na tej vaji izkazali in jo uspešno izpeljali. (foto Boris Špeh)

Vaja je potekala na izstopnem območju odkopne plošče C k. –110, kjer naj bi prišlo do zruška v komori in zaplinjenosti območja.
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Dan odprtih vrat 
Premogovnika Velenje
Po dveh – zaradi covida-19 – virtualnih izvedbah Dneva odprtih vrat Premogovnika Velenje smo v četrtek, 
8. decembra 2022, za osmo- in devetošolce naše širše regije vnovič izvedli čisto pravi Dan odprtih vrat, ki 
je spet potekal na sedežu Premogovnika Velenje. Dogodka so se poleg učencev, ki jih zanimajo rudarski in 
z njim povezani poklici, udeležili tudi njihovi spremljevalci. Dogodek že tradicionalno izvedemo ob koncu 
leta, ko se osnovnošolci dejansko odločajo za svoje nadaljnje izobraževanje.

Z  D E L O M  S E  V S E  D O S E Ž EZ  D E L O M  S E  V S E  D O S E Ž E



15

Tudi na tokratnem Dnevu 
odprtih vrat so obiskovalci prejeli 
osnovne informacije o poklicih, 
ki jih imamo v Premogovniku 
Velenje in premogovniških 
povezanih družbah ter o 
možnostih štipendiranja in 
zaposlitve po zaključenem 
šolanju. 

Premogovnik Velenje 
predstavlja pomembno 
energetsko lokacijo.
Prisotne je v imenu poslovodstva 
Premogovnika Velenje pozdravila 
vodja področja Kadri in 
plače mag. Irena Vodopivec, 
ki je med drugim dejala: 
»Premogovnik Velenje bo za 
svoje nemoteno delovanje še 
vsaj nekaj desetletij potreboval 
ustrezne in predvsem izobražene 
kadre s področja rudarstva 
in geodezije, strojništva, 
elektrotehnike, mehatronike in 
drugih z našo panogo povezanih 
poklicev. Premogovnik Velenje 
se ponaša s skoraj 150-letno 
tradicijo znanja in izkušenj, 
ki omogočajo razvoj novih 
dejavnosti, zato se vam za vašo 
prihodnost ni treba bati.« 

Prisotne je pozdravil tudi 
ravnatelj Šole za strojništvo, 
geotehniko in okolje Peter 
Rozman. Spregovoril je o 
pomenu dobrega, stalnega 
sodelovanja Premogovnika 
Velenje s šolo in o visoki 
kakovosti izvajanja praktičnega 
pouka na Premogovniku Velenje. 
Izpostavil je, da imajo dijaki, ki 

se odločijo za izobraževanje v 
programih področja geotehnike, 
prednost tudi v tem, da so 
deležni podajanja učne snovi pri 
strokovnih predmetih in praksi v 
manjših sredinah. Posledično se 
med učitelji, ki poučujejo na tem 
področju, ter dijaki hitreje stkejo 
pristne vezi, jasna komunikacija 
in odkriti odnos. Informacije o 

foto: Slobodan Mrkonjić

Goste je v imenu poslovodstva Premogovnika Velenje nagovorila vodja področja 
Kadri in plače mag. Irena Vodopivec. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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praktičnem pouku in praksi, ki jo 
dijaki izvajajo v realnem okolju 
Premogovnika Velenje, pa je 
predstavil vodja praktičnega 
izobraževanja v Premogovniku 
Velenje Boris Verdnik. 

Na ogledu 
premogovniških 
prostorov
Bodoči dijaki so si najprej 
ogledali krajši predstavitveni 
film, ki so ga v sodelovanju 
s Premogovnikom Velenje 
pripravili učitelji in dijaki Šole za 
strojništvo, geotehniko in okolje. 
Sledil je ogled Premogovnika 
Velenje, kjer smo gostom 
pokazali prostore dežurnega 
Premogovnika, svetilkarno, 
prezivnico, vhod v jamo ter 
uvozno-izvozni jašek, sprehodili 
pa so se tudi skozi strojne in 
elektrodelavnice naše hčerinske 
družbe HTZ Velenje.

Gostje so bili navdušeni.
Glede na to, da so bili gostje 
pozitivno presenečeni nad 
tehnologijo in urejenostjo tako 
Premogovnika Velenje kot tudi 
naše hčerinske družbe HTZ, 
upamo, da se bo kdo izmed 
njih tudi dejansko odločil za 
katerega izmed naših poklicev. 
Verjamemo, da je Dan odprtih 
vrat Premogovnika Velenje 
prinesel marsikateri odgovor 
na vprašanje o programih 
šolanja ter možnostih razvoja v 
poklicu, ki ga bodoči dijaki želijo 
opravljati. 

Slobodan Mrkonjić

Premogovnik Velenje že 
vrsto let vsem dijakom, 
ki se vpišejo v Šolo za 
strojništvo, geotehniko 
in okolje, poleg številnih 
ugodnosti zagotavlja tudi 
dvojno štipendijo za vsa 
leta izobraževanja, ob tem 
velja izpostaviti, da se 
lahko prav vsi po zaključku 
šolanja takoj zaposlijo v 
naši delovni sredini.

Prisotne sta pozdravila tudi ravnatelj Šole za strojništvo, geotehniko in okolje Peter 
Rozman (levo) in vodja praktičnega izobraževanja v Premogovniku Velenje Boris 
Verdnik (desno). (foto: Slobodan Mrkonjić)

Bodoči dijaki so si ogledali prostore dežurnega Premogovnika, svetilkarno, 
prezivnico, vhod v jamo ter uvozno-izvozni jašek, sprehodili pa so se tudi skozi 
strojne in elektrodelavnice naše hčerinske družbe HTZ. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Z  D E L O M  S E  V S E  D O S E Ž EZ  D E L O M  S E  V S E  D O S E Ž E
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Premogovnik Velenje 
uspešno nadaljuje delo 
pri projektih EU

Premogovnik Velenje s prijavljenimi projekti že več kot desetletje 
uspešno sodeluje z Raziskovalnim skladom za premog in jeklo (angl. 
Research Fund for Coal and Steel (RFCS)), ki je, kot že samo ime pove, 
namenjen predvsem sofinanciranju razvojnih projektov s področja jekla 
in premoga. Sklad RFCS je eden izmed t. i. centraliziranih skladov, kar 
pomeni, da pridobivanje evropskih sredstev v obliki sofinanciranja 
razvojno-raziskovalnih projektov poteka neposredno iz EU. Postopke 
vodi komisija EU. V Premogovniku Velenje smo zgolj iz tega sklada v 
zadnjih 14 letih pridobili dobra 2 mio EUR nepovratnih sredstev. 
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Letos je sklad RFCS doletelo precej sprememb, saj 
so se prioritete komisije EU spremenile v skladu z 
zelenim dogovorom EU, ki med drugim predvideva 
opuščanje rabe premoga in pravično tranzicijo. Žal 
so za razpis tako manj primerni razvojni projekti, 
ki neposredno izboljšujejo procese in opremo v 
rudarstvu. Spremenila pa se je tudi metodologija 
projektne prijave, zaradi česar se je potrebno 
pošteno potruditi in pripraviti čim bolj konkurenčen 
projektni predlog. Priprava konkurenčnega 
projektnega predloga pomeni administrativno in 
vsebinsko ustrezno pripravo, inovativnost predmeta 
projektne ideje (produkt, proces, izboljšava ipd.), 
ustrezen tehnični in znanstveni pristop, njegovo 
ekonomsko in okoljevarstveno dodano vrednost in 
finančno ustrezno vrednotenje.
Tako PV letos sodeluje skupaj s partnerji s Poljske, 
Češke, iz Romunije, Nemčije, Francije, Grčije in 
Španije pri šestih projektih RFCS, ki so bili prijavljeni 
septembra 2022:

COAL HERITAGE – OHRANJANJE 
IN PROMOCIJA DEDIŠČINE 
PREMOGOVNIŠTVA KOT EVROPSKE 
KULTURNE DEDIŠČINE
Namen projekta ohranjanja kulturne dediščine je 
razviti medregijsko mrežo za zaščito in promocijo 
premogovniške dediščine v premogovnih regijah. 
Partnerji pri projektu bodo glede na identifikacijo, 
popis in vrednotenje izbranih premogovnikov 
razvili strategijo za njihovo ohranjanje na podlagi 
najboljših praks in opredelili procese, potrebne za 
razglasitev premogovnika kot nacionalno dediščino. 
Kasneje v sklopu projekta se bo ustvaril vizualni 
zemljevid rudarske dediščine, ki bo predstavljen na 
različnih delavnicah in sejmih. 

HESS – HIBRIDNO SHRANJEVANJE 
ENERGIJE Z UPORABO PORUDARSKE 
INFRASTRUKTURE 
V okviru projekta se bodo izvedle tehnično-
ekonomske analize za postavitve pilotnih hibridnih 
sistemov za shranjevanje energije z uporabo 
preostale rudarske infrastrukture. Ta zajema uporabo 
jamskih prog, objektov in jaškov. Narejena bo 
analiza možnosti uporabe različnih tehnologij za 
shranjevanje energije kot črpalne hidroelektrarne, 
stiskanje zraka oz. plinov in termalno shranjevanje 
energije. Določena bo tudi možnost izrabe 
geotermalne energije ter potencialno shranjevanje 
CO2 ter preučena možnost integracije z nacionalnimi 
električnimi omrežji. 

SEMS III – PODPORA IZVAJANJU 
STRATEGIJ ZA MOBILNOST OSEBJA 
IZ SEKTORJEV Z VISOKIMI EMISIJAMI 
V ČASU EVROPSKEGA ZELENEGA 
DOGOVORA IN PRAVIČNEGA PREHODA
Cilj projekta je zagotoviti rešitve z vzpostavitvijo 
SEMS-platforme, ki bo podpirala izvajanje pravičnega 
prehoda v premogovnih regijah. Platforma SEMS 
bo nudila podporo delavcem iz premogovnikov 
pri uspešni menjavi službe, in sicer v treh fazah, 
ki vključujejo: ugotavljanje trenutnih kompetenc 
delavcev, njihovo primerjavo s kompetencami, ki se 
pričakujejo na trgu dela, in zagotavljanje informacij 
o vrzeli, vključno s pripravo tečajev potrebnih znanj 
in veščin. Končna rešitev bo osredotočena na 
ustrezno oblikovanje in izkoriščanje mobilnosti ter 
prilagodljivosti osebja iz premogovnikov v regijah, ki 
so del pravičnega prehoda na Poljskem, v Romuniji, 
Sloveniji in na Češkem. 
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REECOL – EKOLOŠKA SANACIJA IN 
DOLGOROČNI MONITORING 
Cilj projekta je zagotoviti dolgoročno okoljsko 
trajnost premogovnih regij v tranziciji. Projektne 
dejavnosti so usmerjene v bistveno izboljšanje 
pristopa k ekološki sanaciji oz. rehabilitaciji, 
pri čemer bo upoštevana stopnja degradacije 
ekosistemov, prihodnje namenske rabe zemljišč, 
ekonomika in vpliv na podnebne spremembe. Nove 
rešitve za obnovo zemljišč in sanacijo ekosistemov 
po končanem odkopavanju premoga bodo razvite in 
preizkušene na izbranih testnih območjih v različnih 
premogovnih regijah. Poleg tega se bodo v okviru 
projekta izvajali ukrepi za učinkovito kratkoročno in 
dolgoročno spremljavo rehabilitacijskih procesov 
z uporabo bioloških in geokemičnih kazalnikov 
ter s tehnologijo daljinskega zaznavanja. Razvite 
rešitve bodo pripomogle k vzpostavitvi ustreznih 
ekosistemov z izboljšanim nadzorom nad erozijo 
tal, kakovostjo vode, habitata prostoživečih živali 
in k celovitemu izboljšanju nekdanjih degradiranih 
premogovnih območij. 

MINE4FOOD – PAMETNI SISTEM 
PODZEMNEGA KMETOVANJA
Cilj projekta je uporaba obstoječe podzemne 
infrastrukture zaprtih premogovnikov za vzpostavitev 
podzemnega modularnega kmetijskega sistema, 
v katerem rastejo rastline v navpično razporejenih 
plasteh. V času projekta bo razvit sistem gojenja 
različnih izbranih rastlih, ki bodo na voljo 365 
dni na leto, ne glede na dejstvo, da so nekatere 
vrste lokalnih pridelkov sezonske narave oz. so 
pridelani na drugi strani sveta. Razvil se bo sistem 
vzpostavljanja in kontrole ustrezne podzemne 
atmosfere ter kakovosti vode, pri čemer se bo vršilo 
ustrezno prilagajanje rastnim razmeram. Poleg tega 
je cilj projekta razviti inteligenten sistem podpore 
in nadzora pri pridelavi rastlin oz. poljščin (robotska 
roka z AI-kamero).

MIRETO – ORODJE ZA RAVNANJE IN 
PREDELAVO RUDARSKIH ODPADKOV 
NA PODLAGI DOLGOROČNEGA 
SPREMLJANJA
Projekt uvaja nove prakse ravnanja z rudarskimi 
odpadki, ki temeljijo na sistemu dolgoročnega 
spremljanja in izvajanja rehabilitacije okolja. Sistem 
spremljave sestavljajo strukture različnih daljinsko 
vodenih senzorjev, ki uporabljajo tehnologijo 
optičnih vlaken, zbirajo podatke z več lokacij in jih 

ustrezno prenašajo v sisteme spremljave. Projekt 
razvija nadzorovani sistem fitostabilizacije kot 
učinkovito in trajnostno smer pridobivanja biomase. 
Vrednost vseh prijavljenih projektov je 14 
mio evrov, pri čemer ima Premogovnik Velenje 
skupni delež v višini 1,2 mio evra s skupno oceno 
sofinanciranja s strani RFCS v višini 0,8 mio evra. 
Vodenje in usklajevanje vsebin za letošnje prijave je 
s strani Premogovnika Velenje pokrival mag. Matjaž 
Kamenik. 
Ob tem želimo poudariti, da imamo priložnost, da v 
primeru uspešnega raziskovalno-razvojnega projekta  
nadaljujemo s pilotnimi in z demonstracijskimi 
projekti, ki bodo poleg razvoja imeli tudi precej 
večje finančne učinke. 
Verjamemo, da bomo tudi v prihodnje imeli veliko 
idej, med katerimi bodo mnoge primerne za razpise 
RFCS, in jih bomo znali ustrezno zapisati ter vključiti 
v projekte ostalih partnerjev. Vse to pa bomo lahko 
dosegli le s kakovostnim skupinskim delom, pri 
katerem se mora vsakdo od udeležencev truditi po 
svojih najboljših močeh in prispevati svoj delež.

mag. Matjaž Kamenik
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Ključni dogodki v Skupini 
Premogovnik Velenje
v letu 2022
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Januar
• Vlada RS je na svoji seji 13. januarja 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. 

Februar
• Družba HTZ Velenje je v Prapretnem pri 

Hrastniku zgradila največjo sončno elektrarno v 
Sloveniji, ki ima kar 3,036 megavatov instalirane 
moči.

• Premogovnik Velenje je skupaj s partnerji s 
Poljske, Češke, iz Romunije, Nemčije, Francije, 
Grčije in Španije sodeloval pri prijavah 
mednarodnih projektov na Evropski raziskovalni 
sklad za premog in jeklo (RFCS). Uspešni smo 
bili pri prijavljenem projektu GREENJOBS 
(izkoriščanje konkurenčnih prednosti 
premogovnikov, ki se bodo prestrukturirali, za 
čim večje ustvarjanje zelenih in kakovostnih 
delovnih mest).

• HTZ Velenje je na podlagi tajnih in neposrednih 
volitev dobil novo sestavo članov Sveta 
delavcev.

• Konec februarja smo zaključili s projektom 
izgradnje nove razdelilno-transformatorske 
postaje (nova NEP-7) za napajanje Drobilnice in 
klasirnice premoga (DIK) v Pesju.

Marec
• Na svetovni razstavi Expo 2020 so bila 

predstavljena petzvezdična doživetja, ki jih v 
Muzeju premogovništva Slovenije izvajamo s 
projektom Velenje Underground, ter zgodbe 
velenjskega ksilita in zelenega podeželja Šaleške 
doline.

• Zbor članov Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje je bil 18. marca v Glasbeni šoli Frana 
Koruna Koželjskega Velenje.

• 24. marca je bila redna letna skupščina Društva 
inženirjev in tehnikov Skupine Premogovnik 
Velenje.

• Klub upokojencev Skupine Premogovnik Velenje 
je 28. marca v Domu kulture Velenje organiziral 
občni zbor.

• Med 28. in 30. marcem smo sodelovali na 
dogodku »sHSE Hackatlon 2022«, na katerem 
smo se posvetili reševanju aktualnih izzivov 
skupine HSE na temi »Nadomeščanje rabe 
premoga po načelih pravične tranzicije« in 
»Produkti ter storitve za končne odjemalce«.

• 29. marca je Akademija Finance v Domu kulture 
Velenje organizirala regijski forum na temo Kako 
se SAŠA regija pripravlja na pravičen prehod 
ter kakšna naj bosta pot izstopa iz premoga in 
prestrukturiranje regije. Na okrogli mizi, na kateri 

so razpravljali o poteku preobrazbe Savinjsko-
šaleške regije in o tem, kako čim bolje izkoristiti 
desetletje, ki je pred nami, je sodeloval tudi 
generalni direktor Premogovnika Velenje.

April
• Člani Rudarskega okteta Velenje so se odzvali 

povabilu organizacijskega odbora COEI iz 
francoskega mesta Vienne, ki jih je v okviru 
kulturnega sodelovanja med partnerskima 
mestoma, ki traja že več kot devetinštirideset let, 
povabil na gostovanje.

• 6. aprila so poslanci Državnega zbora RS 
potrdili spremembo Zakona o rudarstvu (ZRud-
1), v skladu s katerim bo Premogovnik Velenje 
nadaljeval aktivnosti za podaljšanje rudarske 
pravice.

• Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo 
Premogovnika Velenje je 7. aprila zaslužnim 
članom podelilo priznanja in odlikovanja.

• 9. aprila je bila slavnostna otvoritev Sončne 
elektrarne Prapretno, ki je s tremi megavati moči 
trenutno največja sončna elektrarna v Sloveniji in 
katere gradnjo je izvedla družba HTZ Velenje.

• V času med 9. aprilom in 6. majem so potekale 
aktivnosti, povezane z menjavo zavornega 
sistema na izvoznem stroju GHH, ki je umeščen 
nad Jaškom Nove Preloge in ga že od leta 1985 
uporabljamo za prevoz ljudi ter opreme v jamo 
in iz nje.

• 11. aprila smo obeležili 147 let Premogovnika 
Velenje.

• Udeležili smo se 24. Dnevov energetikov 
v Portorožu, dogodka, ki se ga vsako leto 
udeležujejo vidni predstavniki slovenske 
energetike in z njo povezane stroke. Tema 
letošnjega je bila »Zeleni prehod: poti nazaj ni 
več!«

• 14. aprila smo v prostorih Muzeja 
premogovništva Slovenije na sklepnem delu 
akcije Inovator leta 2021 počastili najuspešneje 
inovatorje v minulem letu.

• 21. aprila smo na lokaciji NOP podpisali 
pogodbo med Premogovnikom Velenje in 
Mestno občino Velenje za postavitev nove 
kolesarske postaje Bicy, ki bo postavljena na 
glavnem parkirišču Premogovnika Velenje, ob 
obstoječi kolesarnici.

Maj
• Premogovnik Velenje je skladno s poslovnim 

načrtom podpisal pogodbo o prodaji kompleksa 
Kamp Jezero Velenje.

• Laboratoriju za premog Premogovnika Velenje 
je bila vnovič podeljena akreditacija za izvajanje 
dejavnosti preskušanja za fizikalno-kemijsko 
področje preskušanja goriv – premoga po SIST 
EN ISO/IEC 17025:2017 (Splošne zahteve za 
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usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih 
laboratorijev).

• Družba PLP je vzpostavila novo proizvodno linijo 
avtomatiziranega čeljenja in robljenja.

Junij
• Pri izgradnji nove kolesarske poti skozi Hudo 

luknjo je sodeloval tudi Premogovnik Velenje. 
Zaposleni v organizacijski enoti Jamomerstvo, 
geodezija in rudarske škode so s svojim znanjem 
in z bogatimi izkušnjami izvajali strokovne meritve 
pri gradnji predora Legi kamen.

• V Skupini Premogovnik Velenje smo razpisali 
štipendije in vajeniška mesta za šolsko leto 
2022/2023.

• 4. junija je Športno društvo Skupine Premogovnik 
Velenje organiziralo športne igre.

• Na Mednarodni znanstveni konferenci EnRe 
(Energy and Responsibility), ki je bila 14. 
junija na Fakulteti za energetiko Univerze v 
Mariboru v Velenju, je s številnimi strokovnimi 
članki sodeloval Premogovnik Velenje. Eden 
od moderatorjev okrogle mize z  naslovom 
»Kaj lahko slovenska znanost naredi za 
prestrukturiranje SAŠA regije?« je bil generalni 
direktor Premogovnika.

• 17. junija je bil v atriju Velenjskega gradu letni 
koncert Rudarskega okteta Velenje. 

Julij
• V okviru praznovanja dneva rudarjev smo 1. 

julija v parku Muzeja premogovništva Slovenije 
obeležili 90. letnico Prostovoljnega industrijskega 
gasilskega društva Premogovnika Velenje.

• 2. julija smo v Muzeju premogovništva Slovenije 
pripravili slovesnost za delovne jubilante in 
jubilante Rudarske reševalne službe.

• Praznik rudarjev smo obeležili 2. julija, ko je na 
Mestnem stadionu Velenje potekal že 61. Skok 
čez kožo. V rudarski stan je skočilo 34 novincev. 
Častni skok je izvedel dr. Franc Žerdin, rudarski 

strokovnjak in nekdanji direktor Premogovnika 
Velenje.

• 2. julija so v Škalah že dvaindvajsetič pripravili 
srečanje nekdanjih prebivalcev zaselkov v Škalah, 
ki so se morali preseliti zaradi pogrezanja terena 
zaradi posledic odkopavanja premoga.

• Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo 
Premogovnika Velenje je ob 90-letnici delovanja 
na praznik rudarjev, 3. julija, na Mestnem stadionu 
Velenje organiziralo tradicionalno srečanje 
gasilskih enot rudnikov in energetikov Slovenije 
(GERES).

• V Premogovniku Velenje je 25. julija prišlo do 
stebrnega udara, v katerem je bilo udeleženih 14 
rudarjev, ki so k sreči utrpeli le lažje poškodbe. 

• Družba HTZ Velenje je v celoti zgradila segment 
pet sončne elektrarne Zlatoličje moči 2,5 MW.

Avgust
• Vlada Republike Slovenije je razglasila prvo 

stopnjo ogroženosti na področju proizvodnje 
električne energije. 

• Sončna elektrarna Prapretno, trenutno največja 
sončna elektrarna v Sloveniji, moči 3 MW, ki jo je 
v celoti zgradila družba HTZ Velenje, je 2. avgusta 
kot prva sončna elektrarna v Sloveniji pridobila 
pravnomočno uporabno dovoljenje. 

September
• S ciljem zagotavljanja varne in zanesljive oskrbe 

slovenskih odjemalcev z električno in toplotno 
energijo iz TEŠ smo v času energetske krize 
skupaj z našim lastnikom, Holdingom Slovenske 
elektrarne, začeli preučevati možnost uvoza 
premoga za potrebe dodajanja primarnemu 
gorivu, tj. velenjskemu lignitu. 

• HTZ Velenje je sodeloval pri obnovitvenih delih 
nekdanje Termoelektrarne Trbovlje.

• V družbi HTZ Velenje so uspešno obnovili 
certifikat ATEX za neelektrično opremo.

• V terenski oddaji Studio ob 17h, ki je 13. 
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septembra potekala v živo iz Velenja, so gostje, 
med njimi tudi generalni direktor Premogovnika 
Velenje, govorili o energetiki. 

• V okviru delovnega obiska sta 14. septembra 
Premogovnik Velenje obiskala predsednik Vlade 
Republike Slovenije dr. Robert Golob in minister 
za infrastrukturo mag. Bojan Kumer. 

• 16. septembra je v Športnem parku Ruše v 
organizaciji Dravskih elektrarn Maribor potekalo 
športno srečanje družb skupine HSE.

• Jubilejnega, 50. Geodetskega dneva z naslovom 
Digitalna preobrazba za trajnostne odločitve v 
prostoru, ki je bil 22. in 23. septembra v Velenju, 
so se udeležili tudi strokovnjaki Premogovnika.

Oktober
• V Premogovniku Velenje smo s 1. oktobrom 

uvedli novo celostno grafično podobo družbe, 
s katero se spet 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 kot tudi 
celotne Skupine PV in HSE v vse bolj zelene in 
okolju prijazne rešitve.

• Jamski reševalci so na Mestnem stadionu Velenje 
s t. i. Cooperjevim testom preverjali svojo telesno 
vzdržljivost.

• Člani Rudarske reševalne službe Premogovnika 
Velenje so se 14. oktobra v Lendavi udeležili 
Srečanja rudarskih reševalnih enot Slovenije 
(SRRES), ki so ga poimenovali »Nesreča na vrtinah 
Pg-3 in Pg-6 ter spremljajočih objektih – Petišovci 
2022«.

• Pihalni orkester Premogovnika Velenje je 15. 
oktobra s koncertom Policijskega orkestra vstopil 
v petnajsto abonmajsko sezono.

• Na mesto generalne direktorice družbe HTZ 
Velenje, I. P., d. o. o., je bila 19. 10. 2022 
imenovana Staška Velikonja.

• V oktobru, mesecu požarne varnosti, smo na 

objektu Klasirnica, traku 321/322 organizirali 
taktično gasilsko vajo. 

• Znak kakovosti Slovenia Unique Experience 
je prejelo že drugo doživetje Muzeja 
premogovništva Slovenije, poleg gastronomske 
pustolovščine Velenje Underground še butični 
5-zvezdični produkt Skrivnosti potopljenih vasi – 
Odplujte po dragoceni košček preteklosti.

• Butični 5-zvezdični produkt Skrivnosti potopljenih 
vasi – Odplujte po dragoceni košček preteklosti 
je bil s strani Centra za kreativno gospodarstvo JV 
Evrope, Zavoda Big nagrajen še z mednarodno 
nagrado BIG SEE TOURISM AWARD 2022. 
Nominiran je bil tudi za najboljši projekt (Grand 
Prix) v kategoriji Kreativna zgodba in identiteta 
kot doživetje.

December
• Ob prazniku sv. Barbare, zavetnice rudarjev, smo 

1. decembra v Muzeju premogovništva Slovenije 
pripravili slovesnost.

• 3. decembra je bil v Marinovi dvorani Glasbene 
šole Frana Koruna Koželjskega Velenje že 
tradicionalni Novoletni koncert Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje.

• Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje 
je 4. decembra organiziralo 16. štafetni tek svete 
Barbare.

• Za osmošolce in devetošolce ter njihove 
spremljevalce smo 8. decembra pripravili 
Dan odprtih vrat Premogovnika Velenje in jim 
predstavili poklice v rudarstvu ter možnosti 
štipendiranja in zaposlitve. 

• 11. decembra je bila izvedena zadnja reševalna 
vaja Rudarske reševalne službe PV v letu 2022.

• Nadzorni svet HSE, d. o. o., je na redni seji 
21. decembra 2022 dal soglasje k imenovanju 
novega vodstva Premogovnik Velenje.  
Od 1. januarja 2023 bo družbo vodila dvočlanska 
uprava, ki jo sestavljata generalni direktor mag. 
Marko Mavec in direktor dr. Janez Rošer.

Zbrala: Metka Marić
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V sLoGI Je MoČ!

Spoštovani sodelavke in sodelavci,
zopet je pred nami zaključek leta. V letošnjem letu 
smo dočakali »rahljanje« ukrepov, ki so bili uvede-
ni zaradi covida-19, zato smo zopet lahko začeli 
z življenjem, kot smo ga bili navajeni pred epide-
mijo. Moramo pa se vseeno zavedati, da je covid 
še vedno med nami, zato moramo biti previdni 
in odgovorni do samega sebe, naših sodelavcev, 
družine, prijateljev in vseh, s katerimi se v življenju 
srečujemo.
V letu, ki se izteka, smo v družbi HTZ zabeležili kar 
nekaj pomembnih mejnikov in dogodkov. Med 
njimi so: izgradnja največje sončne elektrarne v 
Prapretnem pri Hrastniku ter sončne elektrarne 
Zlatoličje; od 1. junija 2022 dalje je našo družbo 
samostojno zastopala generalna direktorica Nina 
Mauhler; konec junija je bil za našo družbo potr-
jen Razvojni načrt za obdobje 2022–2027; v avgu-
stu je bila izvedena reorganizacija, ki naj bi nam 
omogočila lažje in boljše organiziranje procesov; 
v oktobru smo dobili novo generalno direktorico 
Staško Velikonja, ker je njena predhodnica zaradi 
predčasnega sporazumnega prenehanja odšla iz 
naše družbe. 
V marcu smo v izvedli volitve v svet delavcev in 
tako dobili novo sestavo tega organa. Zaposleni 

družbe HTZ so članom sveta delavcev z njihovo iz-
volitvijo izkazali svoje zaupanje, da bodo zastopali 
njihove interese, ki spadajo v pristojnost sveta de-
lavcev. Člani sveta delavcev si bomo prizadevali, 
da bomo svoje delo v tem organu soupravljanja 
opravljali po svojih najboljših močeh, proaktivno 
in v dobro vseh zaposlenih in družbe HTZ. 
Vsi zaposleni se moramo zavedati, da so za uspe-
šno delovanje družbe potrebni dobra komunikaci-
ja in organizacijska klima v družbi, sodelovanje in 
medsebojno spoštovanje vseh deležnikov družbe, 
tako zaposlenih kot njihovih predstavnikov v svetu 
delavcev, sindikatu, kot tudi poslovodstva družbe.
Vsem zaposlenim v prihajajočem letu 2023 želim 
varno delo ter dobre odnose s sodelavci. 
Pred nami je najlepši čas v letu, ki je namenjen 
družini, prijateljem ter vsem, ki so nam blizu. V 
imenu Sveta delavcev HTZ in v svojem imenu  vam 
in vašim družinskim članom v letu 2023 želim, da 
vam novo leto prinese obilo zdravja, sreče, zado-
voljstva in medsebojnega razumevanja. Vse do-
bro v letu 2023 želimo tudi našim upokojenim so-
delavkam in sodelavcem ter njihovim najdražjim.

Srečno!
Darinka Kelher

predsednica Sveta delavcev 
HTZ

Dragi sodelavci in sodelavke,
zaposleni v Premogovniku Velenje premoremo 
vztrajnost in trmo, ki nas v težkih časih krepita v 
prepričanju, da nam ni bilo nikoli nič podarjenega, 
da smo se morali vedno boriti za svoj obstoj in 
da težave, s katerimi se soočamo zadnja leta, ne 
bodo minile same od sebe.
Ne bi bilo pošteno, če bi vas slepil, da je naših 
težav konec. Vemo, da je bilo leto, ki se izteka, 
zelo zahtevno in polno izzivov. Iztekajoče se leto 
je nedvomno najbolj zaznamovala energetska kri-
za. Ponovno se je pokazalo, da je ob pomanjkanju 
energentov, predvsem plina, edina prava alter-
nativa premog. Svet delavcev bo v sodelovanju z 
vsemi, ki so pripravljeni na dialog in sodelovanje, 
naredil vse, da bomo v novem letu končno obrnili 

negativne trende. S skupno energijo se moramo 
v čim večji meri aktivirati pri izpeljavi nalog, ki nas 
čakajo v prihodnjem letu in vodijo v izboljšanje na-
šega položaja. 
Ob koncu leta si radi izrečemo želje po sreči in 
zdravju, ki naj nas spremljata v novem letu. 
V imenu Sveta delavcev Premogovnika Velenje in 
v svojem imenu želim, da bi v letu 2023 ustvarili še 
več medsebojnega zaupanja in uresničili naše sku-
pne cilje. Vam in vašim družinskim članom v letu 
2023 želim leto polno upanja, sreče in zdravja.

Srečno!
Danilo Rednjak,

predsednik Sveta delavcev 
Premogovnika Velenje
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IZZIVI. MOŽNOSTI. PRILOŽNOSTI.

Spremembe so edina stalnica v življenju. 
Imamo izbiro. Lahko gradimo zidove ali mostove.

Članice in člani PIGD PV vam želimo,  
da v letu 2023 gradite mostove prihodnosti.

SREČNO in NA POMOČ!

Srečno 2023!
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Ob koncu leta nam misli uhajajo med iskrene ljudi, med pri-
jatelje, ki vas radi razveseljujemo z našo rudarsko pesmijo in 

akordi ljudskih ter drugih pesmi, ki ogrejejo dušo in srce. Radi 
vam prepevamo in veseli smo, če smo lahko del našega sku-

pnega časa tukaj med prostranimi hribi. Želimo si, da se vsem 
vam v novem letu 2023 izpolnijo vse vaše želje in pričakovanja. 

Vse dobro in uspešno v novem letu 2023, veliko osebne sreče 
in trdnega zdravja vam želimo!

RUDARsKI oKTeT VeLeNJe

Članom SPESS Sindikata Premogovnika Velenje in njihovim 
družinskim članom, vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik 
Velenje in našim upokojencem želimo vesele božične praznike 
ter uspeha, zdravja, razumevanja in sreče polno 

NOVO LETO 2023.

Peter Bršek,  
predsednik Sindikata SPESS, 

Simon Lamot,  
predsednik SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje

Andrej Vodušek,  
predsednik sindikalne podružnice HTZ 

Srečno 2023!
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Aktiv delovnih invalidov  
Skupine Premogovnik Velenje
Spoštovani člani Aktiva, sodelavke in sode-
lavci Skupine Premogovnika Velenje.

Spet je leto naokoli, marsikdo se z mislimi 
spehodi po dogodkih, ki so mu ostali v spo-
minu – tudi tako rastemo in se učimo. 

V imenu Aktiva in v svojem imenu želim vam 
in vašim najbližjim vesele božične praznike, 
predvsem pa zdravo, mirno in uspešno novo 
leto 2023. 

Vlado Postružin, 
predsednik Aktiva delovnih invalidov  

Skupine Premogovnika Velenje

Z DOBRIM DELOM 
OSREČIŠ SOČLOVEKA IN SEBE 

Aktiv Rdečega križa Skupine Premogovnik 
Velenje je letos s članarino in podporo svojih 
članov pomagal ljudem v stiski. Vestni  krvo-
dajalci pa so s svojo darovano krvjo prispe-

vali k reševanju življenju ljudi ali jim pomagali 
ozdraveti. 

V letu 2023 vam želimo veliko zdravja, zado-
voljstva in uspehov!

Izvršilni odbor Aktiva Rdečega križa  
Skupine Premogovnik Velenje

Vesele božične praznike, novo leto 2023 pa naj 
bo obžarjeno z ljubeznijo in s prijateljstvom, 

polno malih presenečenj in presenetljivih 
radosti.

To Vam želi

HARMoNIKARsKI oRKesTeR BARBARA  
PReMoGoVNIKA VeLeNJe
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Člani obeh svetov delavcev smo 
se tako udeležili strokovnega 
izobraževanja 6. in 7. oktobra 
2022 v Ankaranu. Izobraževanje 
je potekalo v dveh delih. 
Predavatelj prvega dela je bil 
mag. Rajko Bakovnik, nosilec 
izobraževalne dejavnosti v okviru 
Združenja svetov delavcev 
Slovenije ter avtor številnih 
strokovnih člankov s področja 
razvoja sistema delavske 
participacije. 
Prvi del strokovnega 
izobraževanja je obsegal 
naslednje teme: kaj sodi v 
področje dela sveta delavcev 
v podjetju; pristojnosti in način 
dela sveta delavcev (po ZSDU): 
pobude in predlogi, obveščanje, 

Izobraževanje članov svetov 
delavcev
Zaposleni v družbah Premogovnik Velenje in HTZ Velenje uresničujemo svoje pravice v zvezi s 
sodelovanjem delavcev pri upravljanju preko sveta delavcev. Člani sveta delavcev se moramo za uspešno 
in odgovorno opravljanje svoje funkcije tudi izobraževati, da bomo lahko učinkovito zastopali interese 
naših zaposlenih, ki so nam na volitvah z našo izvolitvijo izkazali svoje zaupanje.

skupno posvetovanje, 
soodločanje, zadržanje odločitve 
delodajalca; reaktivno in 
proaktivno delovanje sveta 
delavcev; vsebinska struktura 
programa dela sveta delavcev; 
tekoče naloge sveta delavcev 
– vrste tekočih nalog, analiza 
stanja, program ukrepov, analiza 
stanja in dosedanje učinkovitosti 
sveta delavcev pri izvajanju 
tekočih nalog, izdelava programa 
ukrepov in aktivnosti za izvajanje 
tekočih nalog …
Izvajalka drugega dela 
izobraževanja je bila Saša 
Einsiedler, ki se je mnogi 
spominjamo z radia in televizije, 
danes pa je družinska in 
transformativna mediatorka, 

komunikacijska trenerka, 
mednarodna trenerka Persolog, 
DreamBuilder coachinja … Je 
avtorica dveh priročnikov: Moja 
samopodoba je moja odločitev 
in Trening komunikacije in 
javnega nastopanja s Sašo 
Einsiedler. Z javnimi predavanji, 
delavnicami ter spletnimi 
predavanji pomaga ozaveščati 
ljudi ter jih opominjati, da smo 
sami kreatorji svoje realnosti. 
Drugi del strokovnega 
izobraževanja je obsegal 
naslednje teme: Komuniciranje 
z napornimi sogovorniki in 
reševanje konfliktnih situacij; 
zaznavanje konfliktnih situacij 
(kdaj je možnost konflikta 
največja, kaj so najpogostejši 

Udeleženci strokovnega izobraževanja (foto: Danilo Rednjak)

P O D J E T J E  S M O  L J U D J E
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razlogi zanj); razumevanje 
dinamike konflikta (faze 
konflikta, kako ravnati v 
določeni fazi); štirje tipi ljudi, 
štirje tipi odzivov na konflikt; 
tehnike hipnega umirjanja; 
umirjanje sogovornikov; igra 
vlog; osnove mediacije. Drugi 
del strokovnega izobraževanja 
ni bila samo klasična oblika 
izobraževanja, temveč se je 
predavateljica odločila, da je 
potekalo tudi v obliki delavnice 

z aktivnim sodelovanjem članov 
svetov delavcev.  Delavnica 
nas je popeljala skozi dinamiko 
konfliktov, spoznavali smo 
orodja, s katerimi lahko svoje 
nelagodje konstruktivno 
preusmerimo, prepoznamo 
osnovne vedenjske profile 
ljudi ter njihovo odzivanje na 
konflikte. Z vajo in igranjem vlog 
smo praktično preizkusili metode 
umirjanja težavnih sogovornikov 
in reševanja konfliktnih situacij. 

Hkrati smo se poučili o osnovah 
mediacije, kadar sami nismo 
neposredno vpleteni, a lahko 
drugim udeležencem pomagamo 
rešiti konflikt. 
Člani obeh svetov delavcev smo 
na strokovnem izobraževanju 
pridobili znanja, ki jih bomo 
lahko uporabljali pri svojem delu 
v svetu delavcev. 

Darja Kelher, 
predsednica SD HTZ

Dolgoletno prijateljstvo, sodelovanje 
in že sedmi obisk v Centru za 
transfuzijsko dejavnost Izola
Čeprav je bil petek, 30. septembra, deževen,  smo se na postajališču NOP zbrali zaradi vsakoletne 
humanitarne akcije Aktiva Rdečega križa Premogovnika Velenje, s katero smo krvodajalci ponovno 
dokazali, da je solidarnost in humanost v naših srcih in v našem podjetju še vedno prisotna. V dobro 
načrtovani in pripravljeni akciji smo vnovič darovali kri.

V zgodnjih jutranjih urah smo 
se odpeljali na vsakoletno 
krvodajalsko akcijo, tokrat v 
Splošno bolnišnico Izola. Po poti 
sta nas spremljala dež in megla, 
vendar nas je na Primorskem 
pričakalo lepše vreme ter 

zelo prijazno in veselo osebje 
tamkajšnjega Transfuzijskega 
centra dejavnosti Izola.
Kot je že v navadi, se vsakoletne 
izredne krvodajalske akcije 
udeležimo krvodajalke in 
krvodajalci našega podjetja, 

ki smo kri darovali več kot 
štiridesetkrat. Člani našega 
aktiva smo kri darovali že v vseh 
slovenskih bolnišnicah, v Izoli 
pa smo bili nazadnje leta 2018. 
Slovenska obala je v jesenskem 
času čarobna in zelo lepa, prav 
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takšno pa je bilo tudi vzdušje. 
Krvodajalska akcija je potekala 
po ustaljenem postopku. Najprej 
smo opravili odvzem vzorca krvi 
za pregled, nato je sledil pregled 
pri zdravnici in na koncu še 
odvzem krvi. Tokratnih odvzemov 
je bilo 30. Ne glede na to, da 
smo morali nositi maske, so 
odvzemi minili v zelo dobrem 
vzdušju zaposlenih in domačinov 
– krvodajalcev, med katere smo 
se pomešali tudi člani našega 
aktiva. Seveda tudi tokrat ni šlo 
brez dobre krvodajalske malice, 
ki smo jo z užitkom pojedli.
Vnovič smo bili deležni 
toplega sprejema in veselih 
obrazov zaposlenih v Centru za 
transfuzijsko dejavnost Izola, saj 
v bolnišnici primanjkuje krvi, zato 
je dobrodošel vsak prostovoljni 
krvodajalec in vsak mililiter 
darovane krvi. Ker gre vodja 
centra Irena Kramar, dr. med., 
spec. transf. med., v pokoj, je 
tokrat preglede opravila nova 
vodja centra Anja Rakušček, dr. 
med., spec. transf. med.Irena 
Kramar, ki je vse skupaj budno 
spremljala, je ob tem povedala: 
»Vsak odvzem šteje in je zelo 
dobrodošel, kajti pomanjkanje 
krvi je resnično iz leta v leto 
večje. Vzrok za to so predvsem 
težke bolezni in razne poškodbe, 
ki so vedno pogostejše.« 
Izpostavila je dolgoletno 
sodelovanje ter povezanost 
Premogovnika Velenje in Splošne 
bolnišnice Izola, saj smo v 
vseh teh letih postali že pravi 
prijatelji. Naši krvodajalci so v 
njihovi bolnišnici kri darovali že 
šestkrat; in sicer v letih 2001, 
2006, 2011, 2013, 2016, 2018 in 
seveda letos, za kar se je iskreno 
zahvalila.
Naša nadaljnja pot po Primorski 
nas je vodila do Kmetije 
Markovič, na kateri se ukvarjajo 
s predelavo dobre zlate kapljice 
in nato v prelep Strunjan, 
obmorsko istrsko mesto na 
slovenski strani, ki s 
svojim mediteranskim 
podnebjem sodi med najtoplejše 
predele Slovenije. Veliko je 
sončnih dni, padavin pa je zelo 
malo. Značilne so mile zime in 

vroča poletja, temperature se 
pozimi le redko spustijo pod 
ničlo. Ker ura teče in nič ne 
reče, smo se morali iz prelepega 
morskega okolja posloviti in 
odpraviti proti domu, kjer smo se 
v Lukovici pri Ljubljani ustavili na 
poznem in okusnem kosilu.
Prečudovit dan smo 
preživeli koristno, humano 
in s spoznanjem, da bomo 
z darovanjem krvi najbolj 
razveselili bolnike, ki smo jim 
ali jim bomo še pomagali. 
Po takšnih lepih doživetjih in 
izkušnjah je resnično vredno 
v vrste krvodajalcev povabiti 
tudi mlade sodelavce, ki so 
zdravi in sposobni darovati kri 
pomoči potrebnim neznanim 
ljudem. Knapovske generacije 

to počenjajo že desetletja in 
nikomur ni žal, da se odloči 
pomagati tudi na takšen način. 
Vsem, ki ste tokrat darovali 
kri, iskrena hvala v imenu 
Transfuzijskega centra Splošne 
bolnišnice Izola, Aktiva 
RK Premogovnik Velenje, 
Območnega združenja RK 
Velenje in vseh neznanih ljudi, 
ki so ali še bodo prejeli vašo 
pomoč.
Z našimi akcijami bomo 
nadaljevali tudi prihodnje leto. 
Spet bomo poiskali bolnišnico v 
Slovenji, kjer bomo z veseljem 
darovali rdeče zlato – svojo 
lastno kri.

Damjana Kričej,
predsednica aktiva RK SPV

Člani Aktiva rdečega križa Skupine Premogovnik velenje so kri darovali že v vseh 
slovenskih bolnišnicah. (foto: Damjana Kričej)
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Prestolnica Srbije vselej 
navduši z nostalgičnim utripom 
velemesta, bogato zgodovino, 
kulinariko – ponuja veliko, zato 
smo se v Beogradu zadržali dva 
dni. Strokovno ekskurzijo smo v 
Beogradu začeli na edinstvenem 
mestu, v muzeju izumitelja 
Nikole Tesle. Muzej v Beogradu 
hrani najpomembnejše izume 
ter največjo zbirko dokumentov 
o življenju in delu znanstvenika, 
kar ima velik pomen za 
znanstvenike, raziskovalce in 
širšo javnost. Muzej s širitvijo 
svoje dejavnosti in ozaveščanjem 
vseh o pomembnosti in pomenu 
Nikole Tesle prispeva k širšemu 
in jasnejšemu vpogledu v velik 
prispevek znanosti in družbi, ki 
ga je izumitelj s svojim plodnim 
delom dal vsemu človeštvu. 
Po ogledu muzeja smo ogledali 
še nekatere turistične, kulturne 
in zgodovinske znamenitosti 
mesta. Ena najpomembnejših 
kulturnih in zgodovinskih 
kompleksov v Beogradu je 
trdnjava s prečudovitim parkom 
Kalamegdan, ki stoji visoko nad 
sotočjem Donave in Save, kjer je 
tudi vojni muzej na prostem, kipi 
pomembnih srbskih veljakov in 
živalski vrt. 

DIT na ekskurziji v Srbiji
Društvo inženirjev in tehnikov je v mesecu oktobru za svoje člane organiziralo strokovno ekskurzijo v 
Srbijo, kjer smo obiskali prestolnico Beograd ter srbske rudnike v Senju, Aleksincu in Sokobanji.

Muzej izumitelja Nikole Tesle v Beogradu
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Pred zaključkom prvega dne 
smo se sprehodili po znameniti 
ulici Kneza Mihaila, poimenovani 
po srbskem princu – to je 
tudi glavna sprehajalna in 
nakupovalna ulica v mestu. 
Večer smo zaključili v vrhunski 
restavraciji Tri šešira, na 
»boemski« ulici Skadarlija. 
Drugi dan v Beogradu je bil 
namenjen turističnim ogledom. 
V ponedeljek je sledil dan 
strokovnih ogledov. Na poti proti 
Aleksincu smo se najprej ustavili 
v Senjskem Rudniku , kjer deluje 
istoimenski muzej. 
V edinstveni industrijski pokrajini 
kot del muzejskega kompleksa 
uporabljajo štiri stavbe: upravno 
stavbo nad Aleksandrovim 
rudnikom, strojnico, muzej 
premogovništva in izvozni stolp s 
parnim strojem. 
Stavba starega centralnega 
skladišča se uporablja kot 
tehnični muzej premogovništva 
v Srbiji, ki predstavlja predmete 
in zgodovino Senjskega Rudnika 
ter drugih premogovnikov s 
podzemnim izkoriščanjem. 
Razstavljeni predmeti so iz časa 
od antike do danes. Od leta 
2005 je del muzejske razstave 
tudi rudarsko dvigalo (150 m), 
to je parni stroj za prevoz ljudi in 
materiala. 
Ta parni stroj je bil izdelan leta 
1872 v tovarni Josef Kereschi v 
Gradcu v Avstriji. Od leta 1874 
je deloval v Rudniku Vrdnik, po 
vdoru vode in pogrezitvi te jame 
leta 1922 pa je bil premeščen 
v Senjski Rudnik, kjer je bil 
nameščen in deluje še danes.
Po ogledu muzeja smo si 
ogledali znameniti Rudnik 
Aleksinac, ki je, na žalost, 
javnosti najbolj znan po nezgodi 
iz leta 1989. 
Prve raziskave na najdišču, ki 
velja za najbogatejše nahajališče 
premoga v Srbiji, so bile 
izvedene konec 19. stoletja. Od 
takrat naprej so rjavi premog 
uspešno kopali vse do 17. 
novembra 1989, ko je na globini 
700 metrov izbruhnil požar.

Hiša cvetja – grob Josipa Broza Tita

Senjski rudnik

Rudnik Aleksinac
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Rudnika v Aleksincu in 
Sokobanji
Rudnik Aleksinac je med obema 
vojnama veljal za najdonosnejši 
premogovnik v Srbiji. Največjo 
proizvodnjo je imel leta 1963, 
ko je bilo proizvedenih skoraj 
450.000  ton premoga. Pred 
28 leti pa so v rudniku ustavili 
proizvodnjo, zaradi nesreče, 
v kateri je zaradi zastrupitve z 
ogljikovim monoksidom umrla 
skoraj celotna izmena, kar 90 
rudarjev. Rudnik Aleksinac od 
leta 1990 deluje kot specializiran 
rudarski izvajalec pri podzemnem 
izkoriščanju premoga – delavci 
delajo v drugih rudnikih v Srbiji.
Po ogledih smo se odpravili v 
Sokobanjo, kjer smo prenočili 
in si naslednji dan ogledali še 
Premogovnik Soko v Resavici. 
Začetki izkoriščanja segajo 
v leto 1898. Najboljšo letno 
proizvodnjo in vrhunec je rudnik 
dosegel leta 1970, to je 224.400 
ton  premoga. V osemdesetih 
letih se je premogovnik boril 
s pogostimi jamskimi požari, z 
rudarskimi nesrečami, izrivi plina 
in materiala v delovno območje 
ter s padcem proizvodnje. Po 
težkem obdobju rudnik sanirajo, 
proizvodnja in investicije se 
povečujejo, po letu 2000 
dosežejo letno proizvodnjo 
približno 600.000 ton. 
Letos aprila jih je doletela 
skupinska nezgoda, kjer je 
pri zarušitvi dela jame umrlo 
8 rudarjev, 21 pa jih je bilo 
poškodovanih. Največja nesreča 
v Rudniku Soko se je zgodila leta 
1998, ko je v močni eksploziji 
umrlo 29 rudarjev, 27 pa jih je 
bilo ranjenih.
Po ogledu smo s predstavniki 
rudnika imeli še neformalno 
druženje ob kosilu v lokalni 
restavraciji, si izmenjali mnenja 
in izkušnje ter spletli nova 
prijateljstva.

Damir Lukavačkić
Avtorja fotografij: Damir 
Lukavačkić in Boris Gril

Parni stroj iz leta 1872

Rudnik Soko
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Ker se nam zdi pomembno, da 
že predšolski otroci spoznavajo 
pomen rudarstva za razvoj 
mesta Velenje in pomembnost 
tega poklica, smo se odločili, 
da ustvarimo inovativen projekt 
z naslovom Knapovski dnevi. 
V sklopu projekta se v času, ko 
goduje sveta Barbara, zavetnica 
rudarjev, v vrtčevskih skupinah 
odvijajo različne dejavnosti. 
Otroci spoznavajo življenje 
rudarjev danes in v preteklosti, 
si ogledajo krajše posnetke, ki 
so primerni za njihovo starost 
in prikazujejo delo v rudniku ter 
rudarske običaje. 
V tem šolskem letu so skupine 
starejših otrok obiskale Muzej 

Knapovski dnevi v Vrtcu 
Velenje
V šolskem letu 2016/17 je v Vrtcu Velenje potekal projekt S krtkom Ligijem raziskujemo Velenje (Ligi je 
maskota Premogovnika Velenje in Muzeja premogovništva Slovenije). V sklopu projekta smo otrokom 
ponudili tudi »knapovsko malico«, ki je sestavljena iz kranjske klobase, koščkov kolerabe in kruha. V 
prihodnjih letih smo namesto malice uvedli »knapovski zajtrk«.

premogovništva Slovenije, kjer 
so si ogledale belo in črno 
garderobo, staro rudarsko 
stanovanje, dvigalo, ki rudarje 
popelje globoko pod zemljo, 
in opremo, ki jo rudarji 
potrebujejo za delo. Obiskali 
so tudi gospoda Marka, ki 
izdeluje rudarske spominke. Na 
obisk v vrtec so prišli rudar v 
delovnih oblačilih in s svetilko, 
rudar v slavnostni uniformi 
ter predstavnik Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje. 
Strokovne delavke so pripravile 
razstavo izdelkov, povezanih 
z rudarstvom, otroci pa so 
pripravili likovne izdelke, ki so 
krasili panoje v skupnih prostorih 

vrtca. Ena izmed igralnic se je 
spremenila v »rudniški rov«, kjer 
so se lahko otroci poigravali s 
svetilkami. 

Tudi zaključek projekta je bil 
posebno doživetje, saj so nas v 
vrtcu obiskali člani Rudarskega 
okteta Velenje in nam zapeli 
Rudarsko himno. Iskrena hvala 
vsem, ki ste nam pomagali pri 
izvedbi projekta in preživeli 
prijetne trenutke z nami – 
Srečno!

Strokovne delavke 
Vrtca Velenje, Enote Vrtiljak 

Avtorice fotografij: Urška 
Podpečan, Karmen Kasesnik, 

Anita Kotnik Vovk, Urška Špindler 
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Novoletni koncert velenjskih 
godbenikov v družbi Šaleškega 
študentskega okteta
Velenjski godbeniki so po dveh letih premora pripravili novo, že petnajsto abonmajsko sezono. Drugi v 
nizu, Novoletni koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, so pripravili na predvečer godu sv. 
Barbare v Marinovi dvorani Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje. Na odru so se jim pridružili 
tudi člani Šaleškega študentskega okteta ter izvrstna solistka Lara Govek, sicer članica Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje.

Dirigent Anton Vrzelak je za 
uvod izbral skladbo z naslovom 
Where never lark or eagle flew 
(Kjer škrjanec ali orel še nista 
letela), ki je nastala pod peresom 
skladatelja Jamesa Curnowa po 
navdihujoči pesmi ameriškega 
pilota v 2. sv. Vojni in izraža 
mladeničevo ljubezen do letenja. 
Uvodni skladbi je sledila 
Bornetova Fantazija za Bizetovo 
Carmen, v kateri se je kot 
solistka predstavila izjemna, 
komaj 17-letna glasbenica Lara 
Govek, ki je začela Glasbeno 
šolo Frana Koruna Koželjskega 
v Velenju obiskovati že pri petih 
letih. Po glasbeni pripravnici je 

najprej eno leto igrala kljunasto 
flavto pri profesorici Andreji 
Glavač, od leta 2013 naprej 
pa obiskuje pouk flavte pri 
profesorici Špeli Zamrnik. V 
tem času se je udeležila več 
glasbenih tekmovanj: TEMSIG 
2016 – regijsko tekmovanje 
(zlato priznanje), TEMSIG 
2016 – državno tekmovanje 
(zlata plaketa), WOODWIND 
BRASS 2017 v Varaždinu (zlata 
plaketa), TEMSIG 2018 – državno 
tekmovanje (zlata plaketa, 
2. nagrada), TEMSIG 2019 
– državno tekmovanje (zlata 
plaketa, 3. nagrada), ONLINE 
MUSIC COMPETITION 2019 

v Beogradu (1. nagrada, 2. 
mesto), TEMSIG 2021 – državno 
tekmovanje (zlata plaketa), 
spletno tekmovanje ARS NOVA 
v Trstu 2021 (2. nagrada, 2. 
mesto), TEMSIG 2022 – državno 
tekmovanje (zlata plaketa).
Sledila je skladba Wings to 
fly, nato pa so oder zasedli 
člani Šaleškega študentskega 
okteta. Najprej smo prisluhnili 
nekoliko hudomušni priredbi 
pesmi Ko te ni, ki je nastala med 
karanteno v času covida. Sledili 
sta A home alone Christmas ter 
Ubrano jamranje, za katerega 
pravijo, da so jim besedilo 
»podarili« Velenjčani, ki so zgolj 

foto: Tadeja Jegrišnik

T R E T J I  P O L Č A S
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zanje »pojamrali o vsem, kar jih 
moti v Velenju«. 
Velenjski godbeniki so se 
na prizorišče vrnili z znano 
uspešnico Frankieja Vallija iz 
leta 1967 Can‘t take my eyes 
off you, kateri je sledila pesem 
Igra rokenrol cela Jugoslavija. 
Pred zaključno skladbo so se na 
oder ponovno zavihteli fantje 
Šaleškega študentskega okteta 
v pesmi Samo ljubezen, s katero 
so poskrbeli za sodelovanje do 
zadnjega kotička nabite dvorane, 
ki se je »sestram v lasuljah« 
pridružila pri petju. In kot se 
za novoletni koncert spodobi, 
so glasbeniki večer zaključili 
z božično fantazijo (Christmas 
fantasia).

A se koncert s tem seveda 
ni zaključil, saj jih navdušeni 
poslušalci nismo pustili z odra. 
Sledila sta še dva »podaljška« 
– najprej so se od številne 
publike poslovili člani Šaleškega 
študentskega okteta z izjemno 
doživeto odpeto skladbo Baba 
yetu, ki je pravzaprav Gospodova 
molitev, ki se poje v svahiliju in 
v prevodu pomeni »Oče naš«.  
Velenjski godbeniki pa so svojim 
zvestim poslušalcem za slovo 

Šaleški študentski oktet 
predstavlja skupino (zdaj 
že bivših) študentov, ki 
je svojo pot začela pred 
petnajstimi leti v Velenju. 
Skozi vsa leta delovanja 
so pomagali soustvarjati 
vokalno glasbo v Šaleški 
dolini in petje ponesti 
poslušalcem širom 
Slovenije, Evrope in sveta. 
S svojimi koncerti in 
vsakoletnimi projekti so se 
identificirali kot oktet, ki 
poskuša vseskozi ohranjati 
svojo mladostniško 
energijo. Ker prihajajo iz 
Velenja, je bil v zadnjem 
obdobju njihov najbolj 
prepoznaven projekt 
Ubrano jamranje, s 
katerim so metodično 
zbrali in uglasbili tegobe 
meščanov ter jih skozi 
pesem sporočili javnosti. 

odigrali skladbo Ivana Marina 
starejšega Koračnica rudarjem s 
pomenljivimi verzi za zaključek: 
»… naj se razlega pesem prek 
poljan, naj živi nam rudarski 
stan.«
Koncertu je s svojim duhovitim 
vodenjem dal piko na i Uroš 
Kuzman, član Šaleškega 
študentskega okteta, matematik 
in stand-up komik.

Tadeja Jegrišnik

Pihalni orkester Premogovnika Velenje razveseljuje poslušalce že več kot 100 let. Od začetnih 
korakov se je orkester razvijal, ideja je postala realnost, želja resničnost. Ne glede na težak začetek 
so vztrajnost, predanost, odrekanje in močna volja pripomogli, da je orkester danes promotor 
slovenske ustvarjalnosti, kulturne dediščine in kakovostne glasbene vzgoje ter je vzgled in navdih 
številnim mladim glasbenikom. Sestavljajo ga glasbeniki, ki so predani izvajanju skladb, pisanih za 
pihalne orkestre, priredb klasičnih del, kot tudi sodobne zabavne in filmske glasbe. 

Pihalni orkester Premogovnika Velenje (foto: Tadeja Jegrišnik)

Šaleški študentski oktet (foto: arhiv ŠŠO)
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Nonet Primorsko skupaj z 
Rudarskim oktetom obeležil 
svojo 25-letnico
Trst, Cerkev San Giuseppe della Chiusa. V decembru smo se člani Rudarskega okteta odzvali prijaznemu 
povabilu Slovenskega kulturnega društva Primorsko in Noneta Primorsko, ki so organizirali koncert ob 
svoji 25-letnici delovanja.

Odkar obstaja človek, obstaja 
tudi glasba. Je kot fotografija; 
vanjo so ujeti trenutki večnosti 
nečesa, kar zaznamuje, kar se 
rodi znotraj in želi navzven. Z njo 
smo povezani vsi. Nekateri jo 
znamo ustvarjati, drugi jo lahko 
občudujete. Če nekdo ljubi 
lepoto in jo išče v vsem, jo bo 
videl povsod, kamorkoli bo šel. 
Če je glasba v njegovi duši, jo 
bo slišal povsod; vsaka stvar v 
naravi mu bo pela.  
Nonet Primorsko in njihove 
pesmi, zapete na koncertu, so 
predstavljale nekakšno lepljenko 

iz repertoarja, ki vsebinsko 
zaznamuje življenje in poslanstvo 
Noneta Primorsko. Od ljubezni 
do domačega kraja vse do 
spomina na vojne tragedije; 
z mislijo na razposajenost, 
ljubezen, vedrino in optimizem, 
ki jih vsi najbolj potrebujemo za 
čim lepšo in svetlo prihodnost. 
To je bila tudi želja Noneta 
Primorsko za vse nas.
Rudarski oktet Velenje deluje 
že triinštirideseto leto. Zaradi 
prehojene poti in dosežkov 
smo si postopoma uveljavil 
ugled tako doma kot v tujini. 

Naša programska zasnova 
odraža široko poustvarjalno 
usmerjenost, ki sega preko 
umetnih skladb preteklih dob 
do sodobnega programa danes 
živečih skladateljev. Na koncertu 
smo se predstavili s kolažem 
črnskih duhovnih, sakralnih 
in ljudskih pesmi. Bili smo 
počaščeni, da smo lahko bili 
gostje na slavnostnem koncertu 
ob obletnici delovanja Noneta, 
ki so jo poimenovali Pod 
svobodnim soncem. 
Nonet Primorsko je tako obeležil 
svojo 25-letnico delovanja. 

Rudarski oktet Velenje (foto: Alija Bandi)
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Skupino že od njenega 
nastanka sestavljajo pevci iz 
Mačkolj in bližnje okolice, ki z 
velikim občutkom pripadnosti 
nadaljujejo pevsko tradicijo v 
tej majhni vasici v zamejstvu, na 
robu Slovenske Istre. 
Pevci Noneta Primorsko in 
njihova zborovodja Aleksandra 
Pertot se dobro zavedajo 
pomena slovenske pesmi in 
besede v narodnostno mešanem 
okolju, kot je zamejski, in prav 
zaradi tega trdoživo vztrajajo v 
svojem poslanstvu.

Vsekakor je bil ta koncert dokaz, 
da petje združuje in hkrati 
vsestransko bogati vsakdanje 
življenje.

Marko Ranzinger

Člani Rudarskega okteta so se odzvali prijaznemu povabilu Slovenskega 
kulturnega društva Primorsko in Noneta Primorsko, ki so organizirali koncert ob 
svoji 25-letnici delovanja. (foto: Alija Bandi)

Novo vodstvo Premogovnika 
Velenje

mag. Marko Mavec (foto: Peter Marinšek)

Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne, 
d. o. o., je na redni seji 21. 12. 2022 dal 
soglasje k imenovanju novega vodstva 
Premogovnika Velenje. Od 1. januarja 2023 
bo družbo vodila dvočlanska uprava, ki jo 
sestavljata generalni direktor mag. Marko 
Mavec in direktor dr. Janez Rošer.
Mag. Marko Mavec je magister rudarskih 
in geotehnoloških znanosti. V Premogovniku 
Velenje je bil zaposlen večino svoje poklicne 
poti, med leti 2019 in 2020 je bil tudi 
generalni direktor družbe. Družbo bo vodil 
skupaj z dr. Janezom Rošerjem. 

Mag. Mavec ima strokovna in tehnična znanja 
na področju geotehnologije, rudarstva, 
geodezije, geomehanike, hidrogeologije, 
ekologije in okolja ter trajnostnega razvoja.

ob imenovanju na novo funkcijo 
iskreno čestitamo in želimo veliko 
delovnih uspehov.
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Vstani in sveti!

V Premogovniku Velenje smo 
bili tudi letos – tako, kot že vrsto 
let – izjemno veseli pobude, da 
medse sprejmemo plamen luči iz 
Betlehema, saj se zavedamo, da 
so težki in prelomni časi hkrati tudi 
priložnost za rast, nova spoznanja 
ter neprecenljive izkušnje. V 
147-letni zgodovini velenjskega 
Premogovnika je bilo mnogo 
vzponov in padcev, slednje smo 
s pregovorno rudarsko trmo 
uspešno prebrodili in dokazali, 
da znamo ter zmoremo. Tudi 
rudarji smo vstali in zasvetili ter 
tako prešli iz teme v svetlobo, kar 
nakazujemo z novim pozicijskim 
sloganom Iz črnega v zeleno.

Težki časi rojevajo tudi 
lepe zgodbe
Tokratno geslo »Vstani in sveti!« 
nas spodbuja, da zanetimo iskro, 
saj bo le tako lahko zasijala luč v 
nas. Da nam ne sme biti vseeno 
za temo v svetu in da je dovolj, 
če naredimo eno dobro delo, saj 
vsako, še tako majhno, dejanje 

Tudi letos smo v Premogovniku Velenje sprejeli plamen luči iz Betlehema, luči, ki nam daje upanje in nas 
nesebično povezuje že vrsto let. Akcija vsako leto znova opozarja na tisto, na kar smo morda že pozabili, 
a je izjemno pomembno. Luč miru je v avli upravne zgradbe ponovno zasvetila 23. decembra 2022. 
Poslanico z geslom »Vstani in sveti!« so z nami delili velenjski skavti in taborniki Šaleške zveze tabornikov.

šteje. Vse težko, kar doživljamo, 
je poziv vsem nam, da naredimo 
nekaj dobrega.
»Težki časi rojevajo tudi lepe 
zgodbe, dokaz za to ste vi, 
spoštovani skavti in taborniki. Še 
tako majhna dejanja, ki so odraz 
srčnosti in čuta za sočloveka, 
na koncu štejejo. Zavedamo 
se, da moraš sejati, če želiš žeti 
in da iz nič nastane le nič. Zato 
ne podcenjujmo moči svojih 
dejanj, saj že z eno majhno gesto 
lahko nekomu spremenimo 
življenje – na bolje ali na slabše. 
Vsi skupaj se moramo v teh 
zahtevnih časih potruditi, da 
bomo delali dobro – za ljudi, s 
katerimi delamo, za podjetje in 
okolje, v katerem delujemo,« je 
v svojem nagovoru poudarila 
vodja področja Kadri in plače 
mag. Irena Vodopivec. »V 
Premogovniku Velenje že danes 
iščemo priložnosti za obetaven 
jutri. Naše poslanstvo je še vedno 
zagotavljanje energentov iz 
naravnih virov za svetlo, toplo in 

mobilno prihodnost. 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.«
»Zavedamo se, da so težki 
in prelomni časi hkrati tudi 
priložnost za rast, nova spoznanja 
in neprecenljive izkušnje. So 
izziv za pogumne, odločne in 
srčne ljudi, ki vedo, kaj jim je 
storiti. Srčnost starih rudarskih 
vrednot pa odmeva tudi v našem 
rudarskem pozdravu Srečno. 
Tovarištvo, solidarnost in pomoč 
so globoko zasidrane v nas, 
nanje pa se, žal, zunaj na svetlobi 
vse bolj pozablja,« je povedala 
mag. Vodopivec, svoj nagovor 
pa zaključila z obljubo, da se 
bomo trudili prižigali iskrice v 
svojem okolju ter z željo, da svoje 
poslanstvo širijo tudi v prihodnje.

Metka Marić

foto: Metka Marić
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Ob uvodni pesmi, ki so jo zapeli 
in s petjem obogatili pevci 
Mešanega pevskega zbora 
sv. Martin – »Martinčki«, so 
komandant rudarske parade 
Boris Sotler, Bogdan Makovšek, 
upokojeni glavni tehnični 
vodja v Premogovniku Velenje, 
upokojena rudarja Oto Kordiš 
in Alojz Landeker ter Peter 
Rozman, ravnatelj Šole za 
strojništvo, geotehniko in okolje, 
na oltar prinesli zunanje simbole 
slovesnosti: prapor, kip zavetnice 
sv. Barbare in rudarski svetilki.
Berili Božje besede sta prebrala 
upokojenca Premogovnika Velenje 
Marjan Velunšek in Ciril Špital, ml.  
Sveto mašo smo zaključili z 
zahvalo in s priprošnjo: »Vam, 
spoštovani rudarji, pa SREČNO 
in naj vas sveta Barbara spremlja 
na vaših poteh.«

Letos v Velenju že tretja 
rudarska sveta maša
V nedeljo, 4. decembra 2022, se je v Cerkvi sv. Martina v Velenju, na hribu nad našim mestom, zbralo 24 
uniformiranih rudarjev, ki so se udeležili daritve nedeljske svete maše v zahvalo in priprošnjo zavetnici 
rudarjev, sveti Barbari.

Po maši je sledilo skupinsko 
fotografiranje, nato prijetno in 
sproščeno druženje z župljani 
Župnije Velenje ter »knapovska 
malica« v župnišču z zagotovilom, 
da se prihodnje leto ob godu 

svete Barbare ponovno srečamo. 
Naj vabilo vsem upokojenim in 
tudi vsem zaposlenim rudarjem 
velja že sedaj.

Peter Rozman
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Solza, žalost, bolečina te zbudila ni,
a ostala je tišina, ki močno boli.
(T. Pavček)

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža, atija in starega atija

FRANcA LeDINeKA
se zahvaljujemo rudarski častni straži ter praporščakom, kvartetu 
rudarske godbe in govorniku za sočutne besede slovesa.
Iskrena hvala za vsa izrečena sožalja in besede tolažbe.
Hvala vsem, ki ste našega Franca pospremili na njegovi zadnji 
poti, in vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu.

vsi njegovi

ZAHVALA

Ob smrti očeta, dedija in 
pradedija

JANezA zADNIKA
se iskreno zahvaljujeva 
vsem prijateljem in sode-
lavcem Rudarske priprave 
dela in Mercatorja, častni 
straži, pevcem, praporšča-
kom za izrečena sožalja in 
pogrebno slovesnost ter 
gospodu Dragu Kolarju za 
govor. 

sin Ivo in hči Biserka 

Se tudi vam zdi, da je bilo minulo leto 
prekratko za vse naše načrte?  

Ostali so za našo gotovo prihodnost.  
Tako želeno, varno in uspešno.  

Držimo pesti in verjamemo, da bo tako.

sReČNo NoVo LeTo 2023
vam vošči Klub upokojencev  

Skupine Premogovnik Velenje. 

Upokojenci smo telovadili, smučali, splavarili, 
plavali, igrali tenis, paradirali, plesali in še kaj, 
občudovali posnetke gozdnih živali našega člana 
Franca Maršnjaka ter prehodili veliko poti med 
Portorožem, Pokljuko, Koroško in Dobovo. Ogledali 
smo si staro šolo, etnološko zbirko, mlin, zbirko 
palčkov, lovski muzej, hišo morja in še mnogo, 
mnogo več. Poleg rednih mesečnih pohodov 
pohodniške sekcije smo izvedli tradicionalno 
poletno plovbo na barki in jesenski oddih ob 
slovenski obali. Hvala vsem, ki nam pri našem 
delu pomagate in podpirate. Še posebno vsem 
zaposlenim v Premogovniku Velenje.

Članarina za člane Kluba se v letu 2023 ne bo 
spremenila in ostaja 10 evrov. Višja članarina, 30 
evrov, je za upokojence Skupine Premogovnik 
Velenje z izkaznico za koriščenje ugodnosti 
Športnega društva SPV, za njihove partnerja in 
otroke pa 50 evrov. 

Napovednik dogodkov Kluba 
upokojencev Premogovnika Velenje

Poravnali jo boste lahko vsako delovno sredo od 8. 
do 11. ure v klubski pisarni med 11. januarjem in 29. 
marcem 2023.
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. Klub 
je v času uradnih ur dosegljiv na telefon 03 8982 
140. V nujnih primerih pokličite predsednika na 041 
782 688.
Pohodi pohodniške sekcije Kluba v prvi polovici leta 
2023 bodo drugi torek v mesecu, in sicer:
• 10. januarja – Šenbric–Paka - Kavčič 600 m,
• 14. februarja – Završe 808 m,
• 14. marca – Bogojina – Bukovniško jezero 300 m,
• 11. aprila – Trzin – Rašica – Zavrh pod Šmarno 

goro 603 m,
• 9. maja – Soriška planina 1282 m,
• 13. junija – Sviščaki – Snežnik – Grda Draga 1787 m.

Ne spreglejte obvestila o veleslalomu na Golteh, 
občnem zboru Kluba (predvidoma v sredo, 29. 
marca 2023), spomladanskem izletu, predprodaji 
nalepk za tenis in vpisu upokojencev SPESS za 
letovanje v sindikalnih apartmajih (predvidoma v 
sredo, 31. maja 2023). Vse informacije boste prejeli 
z obvestilom preko SMS-a. Če jih še ne prejemate, 
pošljite IME in PRIIMEK na 070 254 006.

Upravni odbor Kluba upokojencev
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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. 
(Janez Venta)

PoPRAVeK oBJAVe
V Rudarju št. 04/2022 smo na 15. 
strani napačno navedli avtorja 
gesla, ki ga je ta kot boter povedal 
novincem na letošnji prireditvi Skok 
čez kožo. Avtor navedenega gesla 
je Janez Venta.
Avtorju se za napako opravičujemo, 
njegovo geslo pa v nadaljevanju še 
enkrat objavljamo; tokrat s pravilno 
navedbo avtorja.

uredništvo  
časopisa Rudar

ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža in 
očeta 

ŠTeFANA HRIBeRŠKA, 
se zahvaljujemo Premogovniku Ve-
lenje, družbi HTZ Velenje, sodelav-
cem, sindikatu, častni straži, prapro-
ščakom, godbi in Dragu Kolarju za 
izrečene besede.

žena Terezija, hči Slavka ter sinova 
Marjan in Milan z družinama.

ZAHVALA

Za vedno se je poslovil mož in oče

VoJKo LeTNAR
Na zadnjo pot smo ga pospremili v 
njegovem rodnem kraju na pokopa-
lišču v Mekinjah pri Kamniku.
Hvala Premogovniku Velenje, pihal-
nemu orkestru, častni straži in Dragu 
Kolarju za lepe besede.
Hvala za cvetje, sveče in denarne 
prispevke.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili k 
večnemu počitku.

žena Helena, sinova Miha in Matjaž

V SPOMIN

MILANKo KoNDIć
1959–2003

Januarja prihodnje leto bo minilo 
20 let, odkar je mnogo prezgodaj 
odšel. Tako nenadoma in nepriča-
kovano je zapustil svoje najdražje 
in kolektiv takratnega podjetja 
Gost (danes Gorenje Gostinstvo), v katerem je pustil 
velik pečat.

Iskrena hvala vsem, ki se ga spominjate in mu kdaj 
prižgete svečko.

Milanko, ostajaš v naših srcih.

vsi njegovi
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IZ ČRNEga 
V ZELENo

2023

Vsem zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje ter  

prebivalkam in prebivalcem Šaleške doline želimo


