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UPOKOJILI SO SE

Upokojeni v letu
2008
JOŽE POLJANŠEK,
upokojen 23. junija

Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
Za zdravje in dobro počutje bo skrbel
z različno rekreacijo. Sodelavcem in
njihovim družinam želi čim več zdravja in uspešno delo.
Rodil se je 17. 2. 1955 v Gorenju. Njegova življenjska sopotnica je Zofija
Ograjenšek. Oče Urške.
V podjetju se je zaposlil leta 1980 kot
kvalificirani elektrikar v Jamski mehanizaciji. Leta 1984 je bil premeščen
v Strokovne službe, kjer je delal do
upokojitve, nazadnje kot elektrotehnolog v Oddelku tehnološke priprave elektronaprav. Opravil je izpita za
delo z elektronapravami v metanskih
jamah in za elektronadzornika ter tečaje iz računalništva.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju in za inovatorstvo. Prejel je tudi bronasto priznanje
Slovenske pevske zveze, Gallusovo
značko in bronasti častni znak Planinske zveze Slovenije.
Je član MePZ Ponikva pri Žalcu, PD
Šempeter in Društva savinjskih vinogradnikov.
V pokoju se bo posvečal hoji v hribe,
delu na vrtu in v vinogradu, vzdrževanju hiše, družini in vnukom. Morda si
bo izpolnil tudi željo, da bi imel psa.
Sodelavcem želi čim več dobre volje
in dobrih odnosov.

ADIL MAHMUTOVIĆ,

upokojen 26. junija
Rodil se je 25. 5. 1960 v Donji Orahovici, BiH. Poročen s Hanijo, rojeno
Bećić. Oče Amele in Arnela.
V podjetju se je zaposlil leta 1981
kot nekvalificiran rudar v Jamskih gradnjah. Upokojil se je kot upravljalec
podajalnika v Pripravah. Opravil je
izpita za polkvalificiranega in kvalificiranega kopača.
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IVAN KARLOVČEC,
upokojen 30. junija

Rodil se je 25. 1. 1960 v Jurovčaku,
Hrvaška. Poročen z Mirjano, rojeno
Šajnovič. Oče Marka.
V podjetju se je zaposlil leta 1980 kot
nekvalificiran delavec, sicer po poklicu kvalificirani mizar, v Jami Preloge.
Bil je večkrat premeščen, upokojil pa
se je kot rudar na pripravi v Pripravah.
Leta 1982 je opravil izpit za polkvalificiranega in leta 1984 za kvalificiranega kopača.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 40-krat darovano kri.
V pokoju ga bodo zaposlovali vinogradništvo, kletarstvo, vrtnarjenje in
urejanje okolice hiše.
Sodelavcem želi srečo, varno delo ter
razumevanje in medsebojno spoštovanje.

JUSTIN VANOVŠEK,

upokojen 5. julija
Rodil se je 17. 4. 1958 v Celju. Poročen z Ido, rojeno Hrovat. Oče Tine.
V podjetju je neprekinjeno delal od

leta 1980, od leta 1977 pa v rudniškem delu RŠC. Zaposlil se je kot
strugar v Klasirnici. Leta 2006 je bil
premeščen v HTZ Velenje, kjer je delal do upokojitve, nazadnje kot ključavničar v OUTN – Strojni del. Leta
1987 je opravil izpit za kvalificiranega
kopača.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju. Prejel je bronasto plaketo Športne zveze Velenje za 15 let dela pri
športu.
Bil je aktivni dvigovalec uteži in član
TAK Rudar Velenje. Za rekreacijo planinari, ribari, plava, rola in kolesari. V
pokoju se namerava vpisati v Univerzo za 3. življenjsko obdobje in se učiti
tujih jezikov.
Sodelavcem želi veliko sreče, uspehov in zadovoljstva na vseh področjih.

ILIJA TOMIĆ,

upokojen 20. julija

Rodil se je 5. 2. 1959 v Kaknju, BiH.
Poročen z Ružico, rojeno Vujinović.
Oče Davorja in Dragane.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
nekvalificiran delavec, sicer po poklicu avtomehanik, v Pripravah, kjer
je delal do upokojitve, nazadnje kot
vodja vrtanja. Leta 1988 je opravil izpit za kvalificiranega kopača – vodjo
vrtanja in tečaj nemščine.

Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
Rekreira se z nogometom, s košarko
in kolesarjenjem, v pokoju se bo tudi
sprehajal in veliko časa prebil na parceli v Vinski Gori.
Sodelavcem želi veliko zdravja, čim
bolj varno delo. »Samo vrtajte – prihodnost je v vrtanju!« je še zapisal.

JANKO ZUPANC,
upokojen 20. julija

cu. Poročen z Jožico, rojeno Štalekar.
Oče Andreje in Borisa.
V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot
nekvalificiran delavec v Jami Škale. Bil
je večkrat premeščen, upokojil pa se
je kot skladiščnik v jami pri Zračenju.
Leta 1991 je opravil izpit za kvalificiranega rudarja.
Bil je član sindikata in Aktiva delovnih invalidov. Nagrajen je bil za 20 let
dela v podjetju in za 35-krat darovano kri.
Rekreira se s kolesarjenjem in pohodništvom, v pokoju pa bo delal tudi
pri hiši. Sodelavcem želi srečo pri delu
ter da bi zdravi dočakali upokojitev.

ZDRAVKO MIJATOVIĆ,
upokojen 8. avgusta

Rodil se je 25. 2. 1961 v Slovenj Gradcu. Poročen z Mileno, rojeno Novak.
Oče Petre in Mateja.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
nekvalificiran delavec v Pripravah.
Leta 2004 je bil premeščen v HTZ
Velenje, kjer je delal do upokojitve,
nazadnje kot strežnik mehanizacije
v OUTN – Rudarski del 1. Opravil je
tečaj za polkvalificiranega rudarja.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju.
Bil je član Športnega društva. Rad
teče, kolesari in hodi, v pokoju ga bo
zaposlovalo tudi delo pri vikendu.
Sodelavcem želi veliko zdravja in varno delo.

FRANJO KUZMAN,
upokojen 6. avgusta

Rodil se je 2. 12. 1958 v Radžičih, BiH.
Poročen z Nedeljko, rojeno Popović.
Oče Veljka in Brankice.
V podjetju se je zaposlil kot kvalificirani tesar pri Gradbeni dejavnosti leta
1984. Bil je večkrat premeščen, nazadnje leta 2004 v HTZ Velenje, kjer je
delal do upokojitve kot strežnik mehanizacije – etaže v OUTN – Rudarski del 1. Opravil je izpit za kvalificiranega rudarja.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
V prostem času so bili njegovi konjički mali nogomet, pikado, hitra hoja in
kolesarstvo, v pokoju pa bo rezbaril
v les.
Sodelavcem želi veliko sreče, zdravja
in delovnih uspehov.

SAVO ŠUMAR,

Rodil se je 6. 12. 1959 v Slovenj Grad-

upokojen 17. avgusta
Rodil se je 8. 11. 1958 v Prijedoru,
BiH. Poročen z Nikoslavo, rojeno Mihajlovič. Oče Slađane in Srđana.
V podjetju se je zaposlil leta 1981

kot polkvalificirani kopač v Pripravah.
Leta 2004 je bil premeščen v HTZ
Velenje, kjer je delal do upokojitve,
nazadnje kot strežnik mehanizacije v
OUTN – Rudarski del 1. Leta 1984 je
opravil izpit za kvalificiranega rudarja,
leta 1985 izpit za strojnika napredovalnih strojev in leta 1993 je obiskoval
seminar za vodjo skupin.
Bil je član Delavskega sveta, Sveta
delavcev, sindikata in Zveze komunistov, kjer je bil namestnik sekretarja OO ZKS. Nagrajen je bil za 20 let
dela v podjetju.
V prostem času rad kolesari in teče, v
pokoju bo večino prostega časa preživel v krogu družine.
»Veliko delovnih uspehov, varno delo
in da bi zdravi dočakali upokojitev.
Srečno, rudarji!« je zapisal.

MIROSLAV RAMŠAK,
upokojen 20. avgusta

Rodil se je 20. 2. 1958 v Celju. Poročen s Slavko, rojeno Hriberšek. Oče
Bojane in Mojce.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
nekvalificiran delavec v Jami Preloge.
Upokojil se je kot strežnik mehanizacije glavnega odvoza v HTZ Velenje
OUTN – Rudarski del 1.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil
za 20 let dela v podjetju in za 50-krat
darovano kri.
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V pokoju se bo ukvarjal z urejanjem
hiše. Sodelavcem želi varno delo in
čimprejšnjo upokojitev.

tju. Prejel je zlati znački za udarniško
delo.
Je član Kulturnice Gaberke. V pokoju
bo delal pri hiši in se ukvarjal z različnimi športi.
Sodelavcem želi veliko razumevanja
in dobre volje pri delu.

DŽEMAL HUREMOVIĆ,
upokojen 11. septembra

SENAHID DELIĆ,

upokojen 30. septembra

Rodil se je 16. 6. 1960 v Tešnju, BiH.
Poročen s Sabino, rojeno Alkaz. Oče
Denile in Damirja.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1980, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa od leta 1979. Zaposlil se je kot nekvalificiran delavec v
Jamski mehanizaciji. Leta 2004 je bil
premeščen v HTZ Velenje, kjer je delal do upokojitve, nazadnje kot strežnik mehanizacije glavnega odvoza
v OUTN – Rudarski del 1. Opravil je
tečaj za voznika transportnih strojev.
Bil je član sindikata in Aveta delavcev.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju.
Je član in gospodar Šahovskega kluba Velenje, rad kolesari, plava, hodi v
savno in igra košarko. Vse to ga bo
zaposlovalo v pokoju, poleg tega pa
še gobarjenje, urejanje hiše, tek in zeliščarstvo.
Sodelavcem želi, da bi zdravi dočakali odhod v pokoj, da bi delali brez
nezgod in bi jih sreča spremljala pri
delu vsak trenutek.
Zapisal je tudi anekdoto, ki so jo sodelavci še mnogokrat obujali s smehom. Spominjal se bo nekega dne
leta 1979, ko mu je podgana pojedla
malico iz žepa in je bil nato cel delovni dan lačen.

ZDRAVKO SEŠEL,

upokojen 21. septembra
Rodil se je 15. 12. 1961 v Slovenj
Gradcu. Poročen s Heleno, rojeno
Kaker. Oče Mateja in Anje.
V podjetju se je zaposlil leta 1980
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kot nekvalificiran delavec v Klasirnici.
Upokojil se je kot ključavničar vzdrževanja zahtevnih naprav v Jamski
strojni službi. Opravil je izpit za kvalificiranega kovinarja.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju. Prejel je tudi
društvena, občinska in republiška priznanja za delo v gasilstvu.
10 let je bil poveljnik Gasilskega društva Dolič, sedaj v njem aktivno deluje in je občinski poveljnik. Dejaven
je tudi v Kulturnem društvu Dolič in
se ukvarja z ohranjanjem starih običajev, predvsem kurjenja apnenice. Za
rekreacijo hodi v naravo.
Sodelavcem svetuje, naj pazijo na
zdravje, saj to je njihovo največje bogastvo.

MIRAN ŠUPER,

upokojen 23. septembra

Rodil se je 23. 9. 1960 v Celju. Poročen z Bojano, rojeno Cavnik. Oče
Anje in Baške.
V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot
nekvalificiran delavec v Pripravah.
Leta 2005 je bil premeščen v HTZ
Velenje, kjer je delal do upokojitve v
Centru za izobraževanje in usposabljanje. Leta 1982 je opravil izpit za
polkvalificiranega in leta 1983 za kvalificiranega rudarja.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podje-

Rodil se je 30. 6. 1961 v Nahviocih,
BiH. Poročen z Zahido, rojeno Ribić.
Oče Admirja, Elvirja in Elvisa.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1981, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa od leta 1979. Zaposlil se je kot nekvalificiran delavec pri
Transportu. Upokojil se je kot rudarski delavec pri vzdrževanju v Proizvodnji.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
V prostem času rad igra na harmoniko, v pokoju pa si bo krajšal čas s
kolesarjenjem in z druženjem s prijatelji. Zapisal je, da mu je čas dela v
premogovniku zelo hitro minil, 20-letnica dela je prišla kar iznenada, v
času, ko je upokojen, pa že pogreša
svoje delo, sodelavce in podjetje. Sodelavcem želi, da bi tudi oni doživeli
dan upokojitve ter da ga ne pozabijo
kot sodelavca, znanega pod imenom
Čutura.

ZDRAVKO ZABUKOVNIK,

upokojen 30. septembra
Rodil se je 8. 2. 1961 v Andražu. Poročen z Darinko, rojeno Pirtovšek. Oče
Zorana in Damjane.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
kvalificirani avtomehanik v Jamskem
transportu. Upokojil se je kot strojevodja viseče dizelske lokomotive v
Jamski strojni službi. Opravil je izpit
za strojnika VDL.

podjetju in za inovatorstvo, prejel pa
je tudi priznanje za udarniško delo v
podjetju.
Bil je član Atletskega kluba Velenje,
Rokometnega kluba Velenje, Ribiškega društva Šoštanj. Njegov konjiček
je šah, v pokoju bo tudi ribaril in planinaril.
Sodelavcem svetuje, da pazijo na
svojo varnost ter jim želi, da se zdravi
upokojijo.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju. Prejel je priznanja za 30 let dela v
Prostovoljnem gasilskem društvu Andraž ter bronasto Gallusovo značko
za delovanje na področju ljubiteljske
kulture.
Na športnem področju je aktiven pri
igranju malega nogometa in košarke,
na kulturnem s petjem v oktetu in z
igranjem na diatonično harmoniko.
Je član PGD Andraž ter kulturnega in
športnega društva v Andražu.
V pokoju se bo ukvarjal z vsem naštetim, predvsem pa s stvarmi, ki so mu
v veselje.
»Pazite se sami, drugi vas ne bodo!«
priporoča sodelavcem.

PETER MIKLAVŽINA,
upokojen 4. oktobra

JOŽE JUVAN,

upokojen 23. oktobra

MIRAN CENTRIH,
upokojen 3. novembra

Rodil se je 23. 8. 1960 v Slovenj Gradcu. Poročen s Sonjo, rojeno Korošec.
Oče Aleša, Boštjana in Valerije.
V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot
nekvalificiran delavec v Jamski mehanizaciji. Bil je večkrat premeščen,
upokojil pa se je kot rudarski delavec
pri vzdrževanju v Proizvodnji.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 30-krat darovano kri.
Sodelavcem želi varno delo, mnogo
zdravja ter čimprejšnjo upokojitev.

MARKO BOŠNJAK,
upokojen 3. novembra

Rodil se je 15. 9. 1958 v Hrastovcu.
Poročen z Mileno, rojeno Mihajlovič.
Oče Dejana in Marine.
V podjetju je delal neprekinjeno od
leta 1981, od leta 1978 pa v rudniškem delu RŠC. Zaposlil se je kot
kvalificirani ključavničar v Klasirnici.
Leta 2006 je bil premeščen v HTZ Velenje, kjer je delal do upokojitve kot
ključavničar v OUTN – Strojni del.
Leta 1994 je opravil tečaj za plamensko varjenje.
Bil je član Sveta delavcev in sindikata. Nagrajen je bil za 20 let dela v

leta 1981, prvič pa že v letu 1978.
Zaposlil se je kot kvalificirani kopač v
Zračenju, kjer je delal do upokojitve,
nazadnje kot rudar pri zračenju.
Bil je član Delavskega sveta, Sveta
delavcev in sindikata. Nagrajen je bil
za 20 let dela v podjetju in za 19 let
aktivnega dela v Jamski reševalni četi.
Petkrat je bil tudi udarnik.
V prostem času rad ribari, v pokoju
pa se bo ukvarjal tudi s poljedelstvom
in sadjarstvom.
Sodelavcem želi veliko zdravja, sreče
in uspeha pri delu. »Do upokojitve ni
daleč, le delati je treba,« je še zapisal.

Rodil se je 15. 8. 1960 v Velenju.
Poročen z Blanko, rojeno Lakovšek.
Oče Urške in Mojce.
V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot
nekvalificiran delavec v Pripravah.
Leta 2004 je bil premeščen v HTZ Velenje, kjer je delal do upokojitve, nazadnje kot rudar pri urejanju jamskih
prostorov v OUTN – Rudarski del 1.
Leta 1987 je opravil izpit za kvalificiranega rudarja in leta 1991 za upravljalca pridobivalnih strojev.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
Bil je član Športnega društva. Rad teče
in kolesari, v pokoju pa bo tej rekreaciji dodal še delo pri hiši. Sodelavcem
želi, da bi bilo njihovo delo varno in
da bi vsi zdravi dočakali upokojitev.

NIHAD KADIĆ,

Rodil se je 25. 1. 1960 v Bukovcu,
BiH. Poročen z Brankico, rojeno Stevanović. Oče Davorja in Darie.
V podjetju je neprekinjeno delal od

upokojen 3. novembra
Rodil se je 14. 5. 1961 v Gnojnici,
BiH. Poročen z Mersijo, rojeno Ibrišimović. Oče Sandija.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1983, s prekinitvami pa že od
leta 1979. Zaposlil se je kot kvalifici-
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vljajo čim bolj varno, vestno, z voljo
in s čim manj nezgodami. Želi jim
tudi čim več delovnega zagona, uspehov, zdravja in izpolnjevanje delovnega načrta.

FRANC GABERŠEK,
upokojen 4. novembra

rani kopač v Izobraževanju. Bil je večkrat premeščen, upokojil pa se je kot
rudar pri urejanju jamskih prostorov v
Pripravah. Leta 1985 je pridobil pedagoško-andragoško izobrazbo.
Bil je član sindikata in pri njem stanovanjske komisije. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju in za 25-krat
darovano kri.
Za zdravje skrbi s kolesarjenjem in
sprehodi, v pokoju bo imel več časa
za delo pri vikendu in obiskovanje rojstnega kraja.
Sodelavcem želi predvsem varno
delo.

JOŽEF MERKAC,

upokojen 3. novembra

Rodil se je 25. 2. 1960 v Slovenj Gradcu. Oče Jožice in Roberta.
V podjetju se je zaposlil leta 1982
kot kvalificirani zidar v Zračenju. Leta
1995 je bil premeščen v Priprave, kjer
je delal do upokojitve, nazadnje kot
vodja priprave. Leta 1983 je opravil
izpit za kvalificiranega rudarja.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
V času zaposlitve se je rekreiral kot
član Športnega društva, v pokoju pa
bo planinaril, gobaril, kolesaril, igral
namizni tenis, urejal okolico hiše in
skrbel za domače živali.
Sodelavcem želi, da svoje delo opra-
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Rodil se je 28. 3. 1962 v Celju. Poročen z Albino, rojeno Rogelšek. Oče
Mateje in Maje.
V podjetju je delal neprekinjeno od
leta 1984, s prekinitvami pa že od
leta 1977. Zaposlil se je kot nekvalificiran delavec v Klasirnici. Leta 2006
je bil premeščen v HTZ Velenje, kjer
je delal nazadnje kot vodja skupine
transportnih delavcev v OUTN – Rudarski del 2. Leta 1985 je opravil izpit
za polkvalificiranega in leta 1987 za
kvalificiranega rudarja.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
V prostem času je rad smučal in kolesaril, v pokoju pa se bo ukvarjal še z
mnogimi dejavnostmi, za katere mu
je v delovni dobi zmanjkovalo časa.
»Bili ste mi dobri prijatelji in želim, da
bi bilo tako tudi v prihodnje,« sporoča
sodelavcem.

DRAGO STRNIŠNIK,
upokojen 7. novembra

Rodil se je 3. 8. 1960 v Šeščah pri
Preboldu. Poročen s Karmen, rojeno
Kočevar. Oče Žana in Alena.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1981, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa od leta 1976. Zaposlil se je kot kvalificirani ključavničar
v Jamski mehanizaciji. Upokojil se
je kot ključavničar vzdrževanja zahtevnih naprav v Jamski strojni službi.
Opravil je tečaja iz hidravlike in vzdrževanja visečih dizelskih lokomotiv.
Bil je član Sveta delavcev in sindikata.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 40-krat darovano kri.
Njegovi konjički so pohodi, plavanje,
kolesarjenje, branje knjig in fotografiranje. Je član Športnega društva in
Planinskega društva. V pokoju bo
urejal okolico hiše, potoval in hodil
na izlete.
»Ostanite takšen kolektiv, kot smo
bili. Zdravja in čimprejšnji vstop v pokoj vam želim, na piknikih pa nasvidenje!« je napisal.

STANISLAV HRIBERŠEK,
upokojen 14. novembra

Rodil se je 11. 10. 1960 v Celju. Poročen z Mileno, rojeno Klinc. Oče
Nejca.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1980, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa od leta 1979. Zaposlil se je kot kvalificirani kopač v
Klasirnici. Bil je večkrat premeščen,
upokojil pa se je kot rudarski nadzornik v Proizvodnji. Leta 1987 je opravil
izpit za rudarskega tehnika.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 64-krat darovano kri.
V pokoju ga bodo zaposlovali delo
pri hiši in sprehodi v naravo. »Hvala
sodelavcem za preživete trenutke
na delovnem mestu in za druženje
po opravljenem delu. Spomini bodo

ostali večno,« je zapisal ob slovesu.

EDVARD REŽEK,

upokojen 18. novembra

Rodil se je 18. 1. 1960 v Celju. Oče
Špele.
V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot
strojni tehnik v Jamski mehanizaciji.
Upokojil se je kot strojni nadzornik v Jamski strojni službi. Opravil
je tečaje iz hidravlike, pnevmatike,
vzdrževanja naprav, pletenja vrvi in
upravljanja z visečo dizelsko lokomotivo.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil
za 20 let dela v podjetju in za 40krat darovano kri.
V pokoju bo užival sadove minulega dela, sodelavcem pa želi veliko
zadovoljstva in čim manj nezgod pri
delu.

HRVOJE BELLIAN,

upokojen 21. novembra

Rodil se je 17. 11. 1960 v Đakovem,
Hrvaška. Poročen z Nevenko, rojeno Šimić. Oče Leona in Aleksandre.
V podjetju se je zaposlil leta 1980
kot nekvalificiran delavec v jami
Pesje. Upokojil se je kot rudar pri
urejanju jamskih prostorov v Pripravah. Opravil je izpita za kvalificiranega rudarja in strojnika.

Bil je član sindikata. Nagrajen je bil
za 20 let dela v podjetju, za 25 let
aktivnega dela v Jamski reševalni
četi in za 60-krat darovano kri.
V prostem času kolesari, plava, igra
namizni tenis in hodi v planine. S
temi konjički bo nadaljeval tudi v
pokoju.
Sodelavcem sporoča: »Treba se je
zavedati, kako pomemben je dober
odnos s sodelavci, saj se tako delo
z veseljem opravlja. Rudarjem želim
veliko sreče, zdravja in da dočakajo zasluženi pokoj. Zahvaljujem se
vam za sodelovanje!«

DRAGO BORIĆ,

upokojen 23. novembra

Novem, BiH. Oče Aleksandra.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1982, od leta 1979 pa v rudniškem delu RŠC. Zaposlil se je kot
kvalificirani rudar v Rudarskem praktičnem pouku. Bil je večkrat premeščen, nazadnje leta 1999 v Priprave,
kjer je delal do upokojitve, nazadnje
kot vrtalec. Opravil je tečaj za kombajnista.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju.
V prostem času se rekreira s tekom,
hitro hojo in hojo v hribe, slednji pa
bo v pokoju namenil še več časa. Sodelavcem želi veliko zdravja in da bi
jih čim več srečeval v hribih.

ASIM RAHMANOVIĆ,
Rodil se je 14. 4. 1959 v Prijedoru,
BiH. Poročen z Milado, rojeno Čudić. Oče Danijela in Tanje.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1982, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1979.
Zaposlil se je kot kvalificirani rudar
v Rudarskem praktičnem pouku. Bil
je večkrat premeščen, upokojil pa se
je kot odgovorni rudar na odkopu v
Proizvodnji.
Bil je član sindikata in Zveze komunistov. Nagrajen je bil za 20 let
dela v podjetju, za 50-krat darovano kri ter kot brigadir brigade Karel
Destovnik Kajuh v delovnih akcijah
Šamac-Sarajevo leta 1978 in Kras
leta 1982.
V pokoju se bo rekreiral s kolesarjenjem in z igranjem nogometa. Sodelavcem želi srečo in zdravje, čim
manj nezgod in varno vrnitev domov. Želi jim tudi, da bi kmalu dočakali veselje ob odhodu v pokoj.

MARINKO BERA,

upokojen 26. novembra
Rodil se je 8. 7. 1959 v Bosanskem

upokojen 30. novembra

Rodil se je 24. 1. 1959 v Kosovi, BiH.
Poročen z Zado, rojeno Mehmedović. Oče Alme in Almirja.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1980, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1979.
Zaposlil se je kot kvalificirani rudar v
Jami Preloge. Upokojil se je kot strelec v Proizvodnji. Opravil je tečaja za
upravljalca pridobivalnih strojev in
strelca.
Bil je član Delavskega sveta, Sveta delavcev in sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.

JUNIJ 2009|7

UPOKOJILI SO SE
V prostem času rad igra nogomet,
teče in kolesari in v pokoju se bo z
rekreacijo ukvarjal še bolj kot doslej.
Sodelavcem želi čim več delovnih
uspehov in čim manj nezgod.

BOJAN LIPOVŠEK,
upokojen 2. decembra

stel. Oče Andreja in Blaža.
V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot
nekvalificiran delavec v Jami Preloge.
Leta 2004 je bil premeščen v HTZ Velenje, kjer je delal do upokojitve kot
strežnik mehanizacije v OUTN – Rudarski del 1. Leta 1985 je opravil izpit
za polkvalificiranega rudarja.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
V pokoju se bo ukvarjal z urejanjem
hiše in njene okolice. Sodelavcem
želi čim bolj varno delo.

SEJAD MRVOLJAK,
upokojen 6. decembra

Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 40-krat darovano kri.
V pokoju ga bo zaposlovalo delo pri
hiši. Sodelavcem želi veliko razumevanja, sreče pri delu in zdravja.

DRAGO LOVREC,

upokojen 14. decembra
Rodil se je 19. 9. 1959 v Tuzli. Poročen z Marijo, rojeno Fluher. Oče Špele in Nataše.
V podjetju se je zaposlil leta 1979 kot
kvalificirani orodjar v Jamski mehanizaciji. Leta 2007 je bil premeščen v
HTZ Velenje, kjer je delal do upokojitve kot preglednik in vzdrževalec voznih enot v OUTN – Transport. Opravil je izpit iz hidravlike.
Bil je član Sveta delavcev in sindikata.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 66-krat darovano kri.
V prostem času skrbi za zdravje s
sprehodi in plavanjem, z vrtičkarstvom in delom v sadovnjaku. S tem
se bo ukvarjal tudi v pokoju.
Sodelavcem želi varno delo, čim manj
nezgod in veliko tovarištva.

FRANC VODENIK,
upokojen 3. decembra

Rodil se je 28. 5. 1960 v Moševcu,
BiH. Poročen z Arzo, rojeno Unkić.
Oče Amarja.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1982, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa od leta 1979. Zaposlil se je kot kvalificirani kopač v Jami
Pesje. Upokojil se je kot odgovorni
rudar na odkopu v Proizvodnji.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju.
Rad igra mali nogomet, plava in kolesari, v pokoju bo hodil tudi na izlete.
Sodelavcem svetuje, da držijo skupaj,
ter jim želi čim manj poškodb in dobre plače.

JANKO KRISTAN,

Rodil se je 3. 9. 1961 v Slovenj Gradcu. Poročen s Hermino, rojeno Hru-
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upokojen 10. decembra
Rodil se je 23. 11. 1961 v Celju. Poročen z Marto, rojeno Cvikl. Oče Sebastjana in Katje.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
nekvalificiran delavec pri Zračenju.
Leta 1995 je bil premeščen v Priprave, kjer je delal do upokojitve, nazadnje kot pomočnik rudarja pri odpraševanju. Leta 1992 je opravil izpit za
pomočnika rudarja.

Rodil se je 28. 9. 1956 v Celju. Poročen s Sašo, rojeno Šuhel. Oče Dejana, Davida in Žige.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
nekvalificiran delavec v Pripravah,
kjer je delal do upokojitve, nazadnje
kot rudarski delavec pri vrtanju v Pripravah.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju in za inovatorstvo.
Bil je član Športnega društva in dejaven v Planinski sekciji PV. V pokoju
bo imel čas za različne dejavnosti, ki
jih zaradi službe ni utegnil početi.
Sodelavcem želi veliko delovnih uspehov, zdravje in jim svetuje, naj pazijo
nase.

JELKA ZUBIN,

upokojena 17. decembra
Rodila se je 19. 3. 1954 v Golacu pri
Sežani. Poročena z Anđelom. Mati
Patricije in Kristjana.
V podjetju GOST se je zaposlila kot
nekvalificirana delavka leta 1997.

Upokojila se je kot kuharica v hotelu
Barbara.
Bila je članica sindikata.
V pokoju se bo posvečala vnukom.

FRANC HRUSTL,

upokojen 20. decembra

Rodil se je 31. 3. 1960 v Podovih, BiH.
Poročen s Stojno, rojeno Kondić. Oče
Nemanje in Tamare.
V podjetju se je zaposlil leta 1980 kot
kvalificirani ključavničar v Jamski mehanizaciji. Upokojil se je kot dežurni
ključavničar v Jamski strojni službi.
Opravil je tečaja iz hidravlike in pnevmatike.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
Sodelavcem želi veliko sreče, zdravja
in čim manj nezgod pri delu.

JURAJ ŠTEFULJ,

upokojen 29. decembra

Rodil se je 13. 7. 1948 v Podkraju. Poročen z Miro, rojeno Dolinšek. Oče
Gorana in Maje.
V podjetju je bil neprekinjeno zaposlen od leta 1973, s prekinitvami pa
že od leta 1966. Zaposlil se je kot
nekvalificiran delavec pri Rudarskem
praktičnem pouku. Bil je večkrat premeščen, upokojil pa se je kot voznik
– skrbnik voznega parka v podjetju
RGP. Končal je šolanje v poklicni šoli
za voznike motornih vozil.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
V prostem času planinari in je od leta
1968 član Planinskega društva Velenje. Ukvarja se tudi s fotografijo. V
pokoju ga bodo zaposlovali delo pri
hiši, fotografiranje, pohodništvo in
planinarjenje.
Sodelavcem želi, da bi čim manj boleče prebrodili sedanjo krizo.

LAZAR TEPIĆ,

upokojen 23. decembra

Rodil se je 5. 4. 1961 v Lopatincu, Hrvaška. Poročen z Metko, rojeno Meh.
Oče Janeza in Luke.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1981, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa od leta 1979. Zaposlil se je kot kvalificirani elektrikar
v Jamski mehanizaciji. Upokojil se je
kot dežurni elektrikar v Jamski elektroslužbi. Opravil je tečaj protieksplozijske zaščite za delo v metanskih
rudnikih.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
Rekreativno igra tenis, kolesari, smuča in hodi v hribe, v pokoju pa bo še
bolj dejaven v ŠTK, katerega član je.
Sodelavcem želi varno delo ter da bi
pazili na svoje zdravje.

je kot odgovorni rudar na odkopu v
Proizvodnji. Leta 1984 je opravil izpit
za polkvalificiranega in leta 1985 za
kvalificiranega rudarja ter leta 1987
za upravljalca pridobivalnih strojev.
Bil je član Delavskega sveta. Nagrajen
je bil za 20 let dela v podjetju, za 5 let
aktivnega dela v Jamski reševalni četi
ter za 45-krat darovano kri. Sodeloval
je tudi v delovnih akcijah.
V prostem času smuča, plava, gobari in igra nogomet. Rad se sprehaja v
naravi, pozorno pa spremlja tudi politične in druge novice.
V pokoju bosta s partnerko uživala na
sprehodih, v toplicah in na morju, če
jima bo dopuščala pokojnina, pa se
bosta odpravila tudi na potovanja v
tujino.
Sodelavcem želi veliko zdravja in sreče, čim manj nezgod pri delu, varno
vračanje iz jame, mnogo medsebojnega razumevanja ter visoke plače in
nizke cene.
Iz delovnega kolektiva se poslavlja
tudi z rano v srcu, ki se, kot piše, ne
bo nikoli zacelila. Njegov vodja ga je
namreč, tako meni, v letu 2008 krivično kaznoval, če pa bi kazen že bila
pravična, bi morala doleteti tudi dva
sodelavca.

BRANKO MAJHEN,
upokojen 30. decembra

JOŽE LETONJE,

upokojen 30. decembra
Rodil se je 28. 6. 1960 v Celju. Njegova življenjska sopotnica je Bernarda Gregorn. Oče Mateja, Martine in
Matjaža.
V podjetju se je zaposlil leta 1980 kot
nekvalificiran delavec v Klasirnici. Bil
je večkrat premeščen, upokojil pa se
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UPOKOJILI SO SE
Rodil se je 22. 7. 1953 v Ormožu.
Poročen z Angelco, rojeno Petrovič.
Oče Barbare.
V podjetju se je zaposlil leta 1983
kot kvalificirani kopač v Pripravah.
Leta 2000 je bil premeščen v HTZ
Velenje, kjer je delal do upokojitve,
nazadnje v Centru za izobraževanje
in usposabljanje.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju.
Njegov hobi je ukvarjanje z oldtimerji
oziroma s popravili starih vozil.
»Pridite za mano!« je sporočil sodelavcem.

da in sadovnjaka.
Zapisal je tudi dogodek, ki je povzročil, da je postal invalid. Kot dober
rudar je bil izbran v ekipo, ki je izdelovala predor Drtijščica pri Krašnji. Tam
je doživel delovno nezgodo in bil leta
2002 operiran na hrbtenici. Ocenjen
je bil za invalida 3. kategorije. Zato
vsem rudarjem želi, da bi imeli pri
delu veliko sreče in se ne bi poškodovali.
Sodelavcem in njihovim družinam
želi veliko sreče, ljubezni in denarja.
Rudarjem želi medsebojno spoštovanje in veliko delovnih uspehov.

EKREM ĐOGIĆ,

Upokojeni v letu
2009

upokojen 30. decembra

ESED MUSLIMOVIĆ,
upokojen 21. februarja

V podjetju se je zaposlil leta 1983
kot elektrikar v Pripravah, kjer je delal
do upokojitve, nazadnje kot rudar na
pripravi. Opravil je tečaj za strojnika
pridobivalnih strojev.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju. Prejel je tudi
zlato udarniško značko.
V prostem času deluje v različnih društvih v kraju bivanja in ureja manjšo
kmetijo. Tako bo nadaljeval tudi v pokoju, le z manjšim tempom.
Sodelavcem svetuje, naj se razumejo
med seboj in naj bodo enotni.

BORISLAV VUČENOVIĆ,
upokojen 26. februarja

Rodil se je 17. 1. 1962 v Kruševici,
BiH. Poročen s Fikreto, rojeno Kasumović. Oče Ermine in Elvisa.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1983, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1980.
Zaposlil se je kot nekvalificiran kopač
v jami Škale. Bil je večkrat premeščen, nazadnje leta 2004 v HTZ Velenje, kjer je delal do upokojitve kot
rudar pri urejanju jamskih prostorov
v OUTN – Rudarski del 1. Leta 1982
je opravil izpit za polkvalificiranega in
leta 1984 za kvalificiranega kopača
ter leta 1990 za rudarskega reševalca.
Bil je član Sveta delavcev in sindikata.
Nagrajen je bil za 20 in 25 let dela v
podjetju in za 5 let aktivnega dela v
Jamski reševalni četi. Prejel je tri priznanja in denarne nagrade za inovacije.
Kot član Športnega društva je tekmoval v streljanju in vožnji z gokardom,
poleg tega rad balina in hodi v hribe,
tudi kot član Planinskega društva Šalek. V pokoju bo tem rekreacijskim
dejavnostim dodal še urejanje viken-

JUNIJ 2009|10

Rodil se je 8. 10. 1961 v Rašljevi, BiH.
Poročen z Zumreto, rojeno Tabaković. Oče Edisa, Sanela in Muhameda.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1982, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1979.
Zaposlil se je kot kvalificirani ključavničar v Jamski mehanizaciji. Upokojil
se je kot dežurni ključavničar v Jamski
strojni službi. Opravil je tečaja iz hidravlike in pnevmatike.
Bil je član Sveta delavcev in sindikata.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 65-krat darovano kri.
Rad plava in kolesari, kot upokojenec
bo delal in užival pri vikendu.
Sodelavcem želi veliko zdravja in čim
manj poškodb pri delu.

BOGDAN JEROMEL,

upokojen 24. februarja
Rodil se je 3. 9. 1960 v Celju. Poročen
z Ireno, rojeno Umbreht. Oče Sandre
in Sare.

Rodil se je 26. 1. 1961 v Srdjevićih,
BiH. Poročen z Zrelko, rojeno Jovanović. Oče Zlatka in Zorana.
V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot
nekvalificiran delavec v Jami Preloge.
Upokojil se je kot odgovorni rudar na
odkopu v Proizvodnji. Leta 1987 je
opravil izpit za kvalificiranega rudarja.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
V pokoju se bo posvetil družini in svojemu zdravju z rekreacijo.
»V našem poklicu je veliko dobrega in
tudi kaj slabega. Želim vam veliko sreče še naprej,« sporoča sodelavcem.

FRANJO KLJEVKOVIĆ,
upokojen 27. februarja

vala delo v vinogradu in gobarjenje.
Vsem sodelavcem želi varno delo še
naprej.

PAVEL GOLTNIK,
upokojen 3. marca

ninari, v pokoju pa bo užival v lepih
trenutkih, ki jih nudi življenje, in upa,
da bo takšnih čim več.
Sodelavcem želi, da bi jih pri doseganju ciljev spremljali sreča, zdravje,
prijateljstvo in prijazna narava.

IVAN KRISTAN,
upokojen 9. marca

Rodil se je 1. 8. 1960 v Kopanicah,
BiH. Poročen z Jadranko, rojeno Martinović. Oče Igorja in Gorana.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1981, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1979.
Zaposlil se je kot kvalificirani kopač v
Pripravah, kjer je delal do upokojitve,
nazadnje kot vodja priprave. Opravil
je tečaja za upravljalca napredovalnih
strojev in strelca.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju.
Sodelavcem želi srečno, uspešno in
varno delo.

DRAGO KOVŠE,

upokojen 28. februarja

Rodil se je 12. 9. 1960 v Celju. Poročen z Mileno, rojeno Sovič. Oče Klemna in Sare.
V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot
kvalificirani strugar v Jami Škale. Bil je
večkrat premeščen, upokojil pa se je
kot odgovorni rudar na odkopu v Proizvodnji. Opravil je izpita za polkvalificiranega in kvalificiranega rudarja.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju.
V pokoju ga bosta predvsem zaposlo-

Rodil se je 26. 6. 1961 v Celju. Poročen s Tereze, rojeno Duka. Oče Danijela.
V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot
nekvalificiran delavec v Pripravah,
kjer je delal do upokojitve, nazadnje
kot rudarski delavec na pripravi.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju.

VINKO SLATINŠEK,
upokojen 3. marca

Rodil se je 3. 2. 1960 v Slovenj Gradcu. Poročen z Dragico, rojeno Orlačnik. Oče Sebastjana in Nejca.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1981, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1979. Zaposlil se je kot rudarski tehnik v Jami
Pesje. Upokojil se je kot rudarski nadzornik v Proizvodnji.
Bil je član sindikata in Delavskega
sveta. Nagrajen je bil za 20 let dela v
podjetju in za 22 let aktivnega dela v
Jamski reševalni četi.
Bil je član Športnega društva. Rad pla-

Rodil se je 29. 9. 1961 v Celju. Poročen z Ivano, rojeno Razgoršek. Oče
Suzane in Mihaela.
V podjetju se je zaposlil leta 1981
kot kvalificirani zidar v Zračenju. Leta
1995 je bil premeščen v Priprave, kjer
je delal do upokojitve, nazadnje kot
rudar na pripravi. Leta 1984 je opravil
izpit za kvalificiranega rudarja.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil
za 20 let dela v podjetju in za 65-krat
darovano kri. Prejel je gasilsko odlikovanje 3. stopnje PGD Dobrna za 20
let aktivnega dela, Kulturno društvo
Dobrna pa mu je podelilo zlato Maroltovo značko.
Deluje v KUD Dobrna, je aktiven član
PGD Dobrna, rad hodi v hribe in plava. V pokoju ga bo zaposlovalo tudi
delo pri hiši.
Sodelavcem želi varno in uspešno
delo ter da zdravi dočakajo upokojitev. »Bodite strpni drug do drugega,«
jim še svetuje.

SULEJMAN JAHIĆ,

upokojen 12. marca
Rodil se je 23. 8. 1960 v Doboju, BiH.
Poročen s Fatimo, rojeno Avdić. Oče
Mirnese in Anela.
V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot
nekvalificiran delavec pri Jamskih gradnjah. Upokojil se je kot rudar na pripravi v Pripravah. Leta 1985 je opravil
izpit za polkvalificiranega kopača.
Nagrajen je bil za 20 let dela v pod-

JUNIJ 2009|11

UPOKOJILI SO SE
V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot
nekvalificiran delavec pri Jamskih gradnjah. Upokojil se je kot vodja priprave v Pripravah.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.
V pokoju bo še naprej pridno delal,
za to, piše, je bil rojen.
Sodelavcem želi veliko sreče pri delu
ter da bi zdravi dočakali upokojitev.
jetju.
Za rekreacijo hodi in kolesari, v pokoju pa se bo ukvarjal predvsem s
sadjarstvom in z vinogradništvom v
rojstnem kraju.
Sodelavcem želi, da zdravi dočakajo
upokojitev in uživajo v njej.

MIRAN PAHOVNIK,
upokojen 15. marca

Rodil se je 25. 6. 1962 v Slovenj Gradcu. Poročen z Jano, rojeno Zupančič.
Oče Veronike in Davida.
V podjetju se je zaposlil leta 1988 kot
kvalificirani ključavničar v Jamski mehanizaciji. Upokojil se je kot dežurni
ključavničar v Jamski strojni službi.
Opravil je tečaj iz hidravlike.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju. Prejel je tudi srebrno značko za
udarniško delo v podjetju.
V prostem času ga zaposlujejo kinologija, fotografiranje in internet (ko je
bil še v službi je urejal spletno stran
www.estsj.com. Zdaj bo imel večkrat
čas in priložnost obiskati hči Veroniko
in vnukinjo Annabel v Kaliforniji.
Sodelavcem želi, da še naprej ostanejo prijatelji, pazijo nase in na tovariše,
zdravi dočakajo upokojitev, nato pa
jo koristijo čim bolj polno in čim dlje.

MARIJAN NIKOLIĆ,
upokojen 16. marca
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Rodil se je 4. 9. 1958 v Varešu, BiH.
Poročen z Ireno, rojeno Pogorelc.
Oče Monike in Maje.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1980, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1978. Zaposlil se je kot rudarski tehnik v Jami
Pesje. Bil je večkrat premeščen, upokojil pa se je kot rudarski poslovodja
v Pripravah.
Bil je član Delavskega sveta in sindikata. Nagrajen je bil za 20 let dela v
podjetju.
Vsa leta je bil aktiven na športnem
področju. Deloval je v strokovnem
svetu Športnega društva, bil je športni
referent v obratih Jamske gradnje in
Priprave. Njegove športne aktivnosti
so nogomet, tenis, smučanje, tek in
kegljanje.
Z rekreacijo se bo ukvarjal tudi v pokoju, več časa pa bo imel tudi za družino in delo pri vikendu.
Sodelavcem se zahvaljuje za sodelovanje, želi jim veliko zdravja, medsebojnega spoštovanja in predvsem
varnega dela. Vse pozdravlja s »srečno«!

SEAD AHMETOVIĆ,
upokojen 17. marca

SIMON LEGNAR,
upokojen 17. marca

Rodil se je 28. 10. 1960 v Slovenj
Gradcu. Poročen z Vero, rojeno Cvikl. Oče Jerneje in Anje.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1980, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa od leta 1978. Zaposlil se je kot kvalificirani kovinostrugar
v Jamski mehanizaciji. Upokojil se je
kot vzdrževalec sedežnice v Jamski
strojni službi. Opravil je tečaj iz hidravlike.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 60-krat darovano kri.
V prostem času se ukvarja s športom,
njegov hobi pa sta glasba in igranje
frajtonarice. V pokoju ga bodo zaposlovali delo pri hiši, sprehodi in gobarjenje.
Delovnih let se bo spominjal po različnih pripetljajih, ki so se zgodili v duhu
tovarištva in sodelovanja. Takšne odnose je zadnja leta v jami pogrešal.
Sodelavcem želi, da bi bili zdravi in
da bi čim prej brez nezgod prišli do
upokojitve.

LEOPOLD BRODNIK,
Rodil se je 30. 8. 1961 v Godušu, BiH.
Poročen s Senado, rojeno Križevac.
Oče Ada in Aide.

upokojen 23. marca
Rodil se je 12. 8. 1960 v Slovenj Gradcu. Poročen z Ireno, rojeno Perša.
Oče Damjana in Mihe.
V podjetju se je zaposlil leta 1981

Je član planinskega društva. V pokoju
se bo rekreiral, urejal vikend ter pomagal prijateljem.
Sodelavcem želi zdravje in varno
delo.

FAHIR MUŠIĆ,
upokojen 6. aprila

kot kvalificirani ključavničar v Jamski
mehanizaciji. Leta 1993 je bil premeščen v Zračenje, kjer je delal do
upokojitve, nazadnje kot vzdrževalec
avtomatskih vrat. Opravil je tečaja za
vodje skupin in iz pnevmatike.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil
za 20 let dela v podjetju in za 25-krat
darovano kri. Prejel je tudi priznanje
gasilskega društva.
Je član kulturnega društva v Gaberkah. V pokoju se bo ukvarjal s kmetovanjem, s pridom pa bo uporabljal
tudi kolo, ki so mu ga sodelavci podarili ob upokojitvi. Želi jim, da bi bili vedno zdravi in se varno vračali v krog
svojih najdražjih.

RAJKO FERENČAK,
upokojen 3. aprila

FRANCI JELEN,
upokojen 17. aprila
Rodil se je 22. 4. 1956 v Moševcu,
BiH. Poročen z Bredo, rojeno Gaberšek. Oče Alena in Denisa.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1977, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1975. Zaposlil se je kot nekvalificiran delavec
v Pripravah. Leta 1995 je bil premeščen v HTZ Velenje, kjer je delal do
upokojitve, nazadnje kot kopalničar.
Leta 1980 je opravil izpit za kvalificiranega kopača.
Bil je član sindikata in Zveze komunistov. Nagrajen je bil za 20 let dela
v podjetju.
V prostem času je aktiven v Konjeniškem klubu Velenje, rad kolesari.
Sodelavcem želi zdravje, medsebojno spoštovanje in pokončno držo.

ANDREJ ROZENŠTAJN,
upokojen 14. aprila
Rodil se je 17. 8. 1959 v Seči. Poročen z Branko, rojeno Rep. Oče Petre
in Alene.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1982, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1980.
Zaposlil se je kot kvalificirani avtomehanik v Jamski mehanizaciji. Upokojil
se je kot dežurni ključavničar v Jamski
strojni službi. Opravil je izpit iz hidravlike.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju in za krvodajalstvo.

Mitje in Kristine.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1981, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1979. Zaposlil se je kot kvalificirani elektrikar
v Jamski mehanizaciji. Upokojil se je
kot dežurni elektrikar v Jamski elektroslužbi. Opravil je izpit iz protieksplozijske zaščite elektronaprav.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 60-krat darovano kri (daroval
jo je 68-krat).
V prostem času zbira poštne znamke
in star denar, v pokoju pa bo dokončal adaptacijo hiše.
Sodelavcem želi, da varno delajo in
se zdravi vračajo k svojim družinam.

Rodil se je 6. 9. 1960 v Celju. Poročen
s Kristino, rojeno Satler. Oče Lucije in
Jaka.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1980, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1977. Zaposlil se je kot nekvalificiran delavec
v Klasirnici. Bil je večkrat premeščen,
nazadnje leta 2008 v PV Invest, kjer
je delal do upokojitve kot figurant.
Opravil je tečaja za polkvalificiranega
in kvalificiranega rudarja.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil
za 20 let dela v podjetju in za 40-krat
darovano kri. Prejel je tudi priznanja
PGD Andraž, GZ Žalec in Kulturnega
društva Andraž.
V naštetih društvih aktivno deluje. V
pokoju ga bo zaposlovalo delo na
manjši kmetiji, za rekreacijo pa bo
hodil na planinske izlete.

SILVESTER VERHOVNIK,
Rodil se je 5. 7. 1961 v Velenju. Poročen z Marino, rojeno Konec. Oče

upokojen 17. aprila
Rodil se je 27. 12. 1960 v Slovenj
Gradcu. Poročen s Heleno, rojeno
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slabe in dobre dogodke, a najbolj se
mu je vtisnilo v spomin, kako so se
rudarji pri malici v jami pogovarjali o
ženskah, ko so sedeli v gostilni, pa o
jami.
Sodelavcem želi veliko sreče in zdravja ter čim manj nezgod pri delu.

JOŽE ŠANTL,

upokojen 30. aprila
Gregorc. Oče Alema.
V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot
RTV mehanik v jami Škale. Upokojil
se je kot dežurni elektrikar v Jamski
elektroslužbi.
Bil je član sindikata in sindikalni zaupnik. Nagrajen je bil za 20 let dela v
podjetju.
V prostem času igra košarko in tenis,
v pokoju pa bo imel več časa tudi za
ukvarjanje s sinom.
Sodelavcem želi veliko zdravja in delo
brez nezgod.

HALIL PALOŠ,

upokojen 26. aprila

Rodil se je 20. 9. 1961 v Donjih Raincih, BiH. Poročen s Hanifo, rojeno
Jahić. Oče Almirja in Almire.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
nekvalificiran delavec v Gradbeni dejavnosti. Leta 2008 je bil premeščen
v HTZ Velenje, kjer je delal do upokojitve kot rudar pri urejanju jamskih
prostorov v OUTN – Rudarski del 1.
Leta 1991 je opravil izpit za kvalificiranega rudarja.
Sodeloval je v skupini za obravnavo
nezgod pri delu. Nagrajen je bil za 20
let dela v podjetju.
Rad igra nogomet, kolesari, gobari in
se sprehaja, v pokoju pa bo več časa
preživel s svojo družino.
Med spomini na delovno dobo ima
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cije v Proizvodnji. Leta 1989 je uspešno zaključil šolanje za rudarskega
tehnika.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju in je prejel več
športnih priznanj.
Za rekreacijo igra mali nogomet. V
pokoju se bo posvetil družini.
Sodelavcem želi varno delo in veliko
zdravja.
Rodil se je 29. 3. 1962 v Slovenj Gradcu. Poročen z Zdenko, rojeno Kotnik.
Oče Uroša in Tjaše.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1982, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1977.
Zaposlil se je kot nekvalificiran delavec v Klasirnici. Leta 2007 je bil premeščen v HTZ Velenje, kjer je delal
do upokojitve kot vodja montaže in
vzdrževanja EVP in tirov v OUTN –
Transport. Leta 1988 je opravil izpit
za polkvalificiranega in leta 1991 za
kvalificiranega rudarja, leta 1992 tečaj za strojevodjo VDL in leta 2007
tečaj iz pnevmatike.
Nagrajen je bil za 20 let dela in za 45krat darovano kri. Prejel je priznanje
Teritorialne obrambe.
Bil je član Športnega društva PV in je
aktiven v Športnem društvu Gavce.
Rad kolesari in hodi v hribe. V pokoju
se bo ukvarjal z vinogradništvom in s
sadjarstvom.
Sodelavcem svetuje, naj varno delajo
in pazijo nase, da bodo zdravi dočakali upokojitev.

SAFET MURATOVIĆ,

upokojen 4. maja
Rodil se je 15. 6. 1961 v Gornji Grapski, BiH. Poročen z Almo, rojeno Muratović. Oče Mersihe in Adise.
V podjetju se je zaposlil leta 1981
kot kvalificirani kopač v Jami Preloge.
Upokojil se je kot strežnik mehaniza-

ČAMIL MUJKIĆ,
upokojen 5. maja

Rodil se je 9. 7. 1960 v Donji Špionici,
BiH. Poročen s Sabiro, rojeno Mustafić. Oče Anele in Anela.
V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot
nekvalificiran delavec v Jamskem transportu. Upokojil se je kot strojevodja
VDL v HTZ OUTN – Transport. Leta
1983 je opravil izpit za polkvalificiranega in leta 1984 za kvalificiranega
rudarja ter leta 1985 izpit za strojnika
viseče dizelske lokomotive.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil
za 20 let dela v podjetju in za 65-krat
darovano kri.
Njegov konjiček je ribolov in v pokoju se bo z njim lahko še bolj ukvarjal
kot do sedaj.
Sodelavcem želi veliko zdravja, veselja do dela, nič prepirov in čim boljše
plače.

EVA BIŠKOP,

upokojena 15. maja

V pokoju se bo ukvarjal z rekreacijo.
Sodelavcem želi veliko uspeha in varnosti pri delu ter da zdravi dočakajo
upokojitev.

MARJAN KIRAR,
upokojen 21. maja

Rodila se je 11. 12. 1955 v Cirkovcah.
Mati Tomaža in Mateje.
V podjetju se je zaposlila kot priučena strojepiska leta 1973 v Strokovnih
službah. Bila je večkrat premeščena,
upokojila pa se je kot obračunska
tehnica v Centru za izobraževanje in
usposabljanje HTZ Velenje.
Nagrajena je bila za 20 let dela v podjetju.
V pokoju se bo ukvarjala z vnuki, urejanjem vrta in rekreacijo.
Sodelavcem želi, da bi zdravi dočakali upokojitev.

ANTO PRATLJAČIČ,
upokojen 15. maja

Rodil se je 11. 1. 1961 v Celju. Poročen s Suzano, rojeno Pečnik. Oče
Mateje in Urbana.
V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot
elektrotehnik v Jamski mehanizaciji.
Upokojil se je kot elektronadzornik
v Jamski elektroslužbi. Leta 1982 je
opravil tečaj iz protieksplozijske zaščite elektronaprav in leta 1987 strokovni izpit za elektronadzornika.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju in za 40-krat darovano kri. Dejaven je bil v Prostovoljnem industrijskem gasilskem društvu
Premogovnik Velenje.
V pokoju bo za rekreacijo kolesaril,
se sprehajal in več časa bo namenil
družini.
Sodelavcem želi veliko sreče in delovnih uspehov ter da bi zdravi odšli v
pokoj in dolgo uživali v njem.

JOŠKO KOREN,
upokojen 29. maja

Rodil se je 22. 7. 1956 v Komušini,
BiH. Poročen z Jovanko, rojeno Gajić. Oče Sladjana ter dvojčkov Saldijana in Aldijana.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
nekvalificiran delavec v Jami Pesje. Bil
je večkrat premeščen, upokojil pa se
je kot rudar na pripravi v Pripravah.
Leta 1983 je opravil izpit za kvalificiranega kopača.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil za
20 let dela v podjetju.

Rodil se je 25. 2. 1966 v Slovenj Gradcu. Poročen s Sabino, rojeno Jevšnik.

Oče Žige, Nine in Naceta.
V podjetju se je zaposlil leta 1982
kot nekvalificiran delavec v Klasirnici.
Leta 2004 je bil premeščen v HTZ Velenje, kjer je delal do upokojitve kot
skupinovodja čiščenja glavnega odvoza v OUTN – Rudarski del 1. Leta
1991 je opravil izpit za kvalificiranega
rudarja.
Nagrajen je bil za 20 let dela. Prejel je
gasilsko priznanje 1. in 2. stopnje.
Deluje v Gasilskem društvu Šentilj, v
prostem času rad planinari.
V pokoju bo delal na domači kmetiji,
kolikor mu bo dopuščalo zdravje.
»Sreča in zdravje naj vas spremljata
na delovnem mestu in v krogu družine. Pa uživajte pri delu in v življenju,«
sporoča sodelavcem.

MUHAMED AVDIĆ,
upokojen 31. maja

Rodil se je 18. 9. 1961 v Gnojnici,
BiH. Poročen z Nino, rojeno Nakić.
Oče Alije in Almire.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
nekvalificiran delavec v Pripravah.
Leta 2004 je bil premeščen v HTZ
Velenje, kjer je delal do upokojitve,
nazadnje kot strežnik mehanizacije
v OUTN – Rudarski del 1. Opravil je
izpite za polkvalificiranega in kvalificiranega rudarja ter strojnika.
Bil je član sindikata in njegov poverjenik. Nagrajen je bil za 20 let dela v
podjetju, za krvodajalstvo in inovatorstvo.
V pokoju se bo trudil, da mu ne bo
dolgčas. Zato bo kolesaril, plaval, delal pri hiši in v njej.
Sodelavcem želi veliko sreče, zdravja
in delovnih uspehov.

ANTON HROVAT,

upokojen 31. maja
Rodil se je 17. 8. 1961 v Ljubnici pri
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Slovenskih Konjicah. Poročen z Ido,
rojeno Dupelnik. Oče Mihaele in Marine.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1982, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa od leta 1979. Zaposlil se je kot kvalificirani elektrikar
v Jamski mehanizaciji. Upokojil se je
kot elektronadzornik v Jamski elektroslužbi. Leta 1986 je končal šolanje za
elektrotehnika energetika.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju.
Je član Kulturno-umetniškega društva
Dobrna, Folklorne skupine Dobrna,
Prostovoljnega gasilskega društva
Dobrna, Godbe na pihala Nova Cerkev in ansambla Safirji.
V pokoju bo za svoje konjičke imel
več časa, bolj pa se bo posvetil tudi
družini in vnuku.
Sodelavcem želi vse najlepše v službi
in doma ter da zdravi dočakajo tretje
življenjsko obdobje.

kvalificirani ključavničar v Zunanji dejavnosti. Leta 1983 je bil premeščen v
Priprave, kjer je delal do upokojitve,
nazadnje kot pomočnik vrtalca pri
vzdrževanju jamskih vrtin. Opravil je
izpita za kvalificiranega ključavničarja in rudarja.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 50-krat darovano kri.
Je član Društva gojiteljev malih pasemskih živali Oplotnica in Društva
starodobnikov. V obeh društvih bo
deloval tudi v pokoju, ukvarjal se bo
tudi s športom.
V spominu mu bo ostal dogodek v
jami, ko so mu podgane rešile življenje. Kot mlad rudar je večkrat poslušal
starejše sodelavce, ki so pripovedovali, kako podgane začutijo nevarnost.
Nekega dne je ob postavljanju vrtalnega stroja opazil, da podgane množično zapuščajo rov. Spomnil se je
zgodb in se umaknil s podganami v
sveži zrak, nato pa v reševalno bazo.
Sodelavcem priporoča: »Pazite se pri
delu, da se ne boste poškodovali!«

upokojen 10. junija

upokojen 8. junija

upokojen 6. junija
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REDŽO LUKAVAČKIĆ,

KAREL STOPAR,

MIROSLAV KORUNEK,

Rodil se je 6. 4. 1962 v Čakovcu,
Hrvaška. Poročen z Jožico, rojeno
Leskovar. Oče Klavdije ter dvojčkov
Dejana in Nine.
V podjetju je bil neprekinjeno zaposlen od leta 1982, s prekinitvijo pa že
od leta 1978. Zaposlil se je kot pol-

sprehode in pomagal prijateljem pri
različnih delih.
Zapisal je anekdoto! »S sodelavcem
sva priklenila na lok strojno potezno
napravo. Ko je sodelavec začel vleči,
je naprava zablokirala in ni popustila ne naprej, ne nazaj. Vzel je težko
kladivo, udaril po napravi, ki je takoj
popustila. Ponosno me je pogledal
in dejal: 'Če imaš v jami kladivo, imaš
vse orodje!'«
Sodelavcem želi veliko delovnih uspehov in zdravja.

Rodil se je 10. 9. 1959 v Slovenj Gradcu. Poročen z Marijo, rojeno Sešel.
Oče Ksenije in Bogdana.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1984, prvič pa že leta 1978. Zaposlil se je kot nekvalificiran delavec,
sicer po poklicu stavbni klepar, v Jami
Preloge. Leta 1996 je bil premeščen v
Zračenje, kjer je delal do upokojitve,
nazadnje kot skladiščnik v jami. Leta
1991 je opravil šolanje za rudarja.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in za 50-krat darovano kri.
Kot član Športnega društva PV se je
rekreiral z različnimi športi, v pokoju pa bo urejal okolico hiše, hodil na

Rodil se je 2. 1. 1962 v Lukavcu, BiH.
Poročen s Sajdo, rojeno Čeliković.
Oče Ervina in Emila.
V podjetju je neprekinjeno delal od
leta 1982, s prekinitvijo zaradi služenja vojaščine pa že od leta 1980.
Zaposlil se je kot kvalificirani rudar v
Pripravah. Leta 2004 je bil premeščen
v HTZ Velenje, kjer je delal do upokojitve, nazadnje kot strežnik mehanizacije v OUTN – Rudarski del 1.
Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju.
Rad kolesari, v pokoju se bo družil s
prijatelji, hodil na sprehode in se posvetil svojemu vnuku Ammarju.
»Dobro, slabo smo delili, kar prinesel
nam je čas, smo na leta pozabili, da
hitijo mimo nas … Hvala vsem za skupna delovna leta, želim vam še veliko delovnih uspehov, sodelovanja in
druženja!« je zapisal za sodelavce.

BRANKO REDNJAK,

upokojen 12. junija
Rodil se je 27. 3. 1962 v Celju. Poročen z Nado, rojeno Špegel. Oče Petra, Lidije in Mateja.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
nekvalificiran delavec v Jami Pesje.

Upokojil se je kot rudar na odkopu
v Proizvodnji. Opravil je izpita za
polkvalificiranega in kvalificiranega
rudarja.
Bil je član sindikata. Nagrajen je bil
za 20 let dela v podjetju in za 50-krat
darovano kri.
V prostem času rad hodi v hribe. V
pokoju bo imel več prostega časa, ki
ga bo posvetil družini, prijateljem in
kmečkim opravilom.
Sodelavcem želi čim manj nezgod pri
delu, sebi pa čim več obiskov sodelavcev pri njem doma.

ZDRAVKO ČAS,
upokojen 15. junija

Martin Pustatičnik

Branko Vidmar

SONCE NAD
RUDARSKIM VELENJEM

nASMEJANI
KNAP

Grajski zidovi spokojno molčijo,
nad njimi svetlika se sončno nebo,
spodaj pod gradom rudarji živijo,
njihovo mesto zares je lepo.

Odšel, odšel je s hribov Pohorja,
za kruhom ga je pot vodila.
V dolino, v dolino črnega zlata,
tu ustavila se je duša njegova mlada,
leta, leta davnega.

Prebuja spomin na davna se leta,
ko jezero tukaj nekoč je bilo;
ko premog premnogim več kruha obeta
globoko, globoko tam pod zemljo.
Plug in motiko rudar je zamenjal,
vzel kroco in šremer nabrušen ostro,
v jami krvavo je roke napenjal,
solze mu znoja po licih teko.
Molila doma je družina,
da oče se varno povrne domov,
glas sirene prekinjal je večkrat tišino,
često se jok je razlegal preko grobov.
Mesto nastalo je s trudom rudarjev,
žena in drugih poštenih ljudi;
sanje nekdaj jezerskih brodarjev
mestu prinesle so zlate dni.
Naj danes praznuje to mesto Velenje,
kraj srečnih, veselih, ponosnih ljudi,
naj čuti iz ulic otrok se veselo vrvenje;
rudarski pozdrav se SREČNO glasi.

V globokih rovih se prebijal je na čelu,
ko zavrtal je v črni strop,
da fedral mu rine polne
njegov je dolg odkop.
»Dajmo, forbec,« je zavpil naglas,
da je knapu mlademu prebledel obraz.
Ko urezal zgoraj je faleršus,
to bil njegov je krstni preizkus.
Mu znoj ta črni se po obrazu zlije,
ko se kroca v črni premog zarije,
je zajbral, je filal pik asa
tistega svojega davnega časa.
A, poglejte danes tega knapa al rudarja,
tja pod Pohorje odšel nam je nazaj,
kjer zasveti jutranja mu zarja.
Spomini večni zaživijo,
ko lasje, lasje se mu srebrijo.
To je naš nasmejani knap,
povejte mu, da naš stari je kamerad.
Branko Vidmar

ŽVRGOLENJE

Rodil se je 20. 6. 1961 v Slovenj Gradcu. Poročen z Vanjo, rojeno Mrak.
Oče Valentine, Domna in Nike.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot
kvalificirani elektrikar v Jamski mehanizaciji. Upokojil se je kot dežurni elektrikar v Jamski elektroslužbi. Opravil
je tečaj iz protieksplozijske zaščite in
tečaj za delo z učenci.
Bil je član Sveta delavcev in sindikata,
pri katerem je bil poverjenik. Nagrajen je bil za 20 let dela v podjetju in
za 40-krat darovano kri. Prejel je srebrno in bronasto Gallusovo značko
za dolgoletno delo v ljubiteljski glasbeni dejavnosti.
Je član MPZ Svoboda Šoštanj in Pihalnega orkestra Zarja Šoštanj. De-

luje v GD Gaberke. Bil je ustanovni
član in predsednik Planinske sekcije
Gaberke.
Njegov hobi je zbiranje in restavriranje starin. V pokoju se bo posvetil
družini, zaposlovalo ga bo vzdrževanje hiše in njene okolice, urejanje in
vzdrževanje domačije, za rekreacijo
pa bo užival v naravi s pohodništvom,
planinarjenjem in kolesarjenjem.
Sodelavcem želi predvsem zdravje in
varno delo. Svetuje jim, da čim več
komunicirajo, držijo skupaj in se borijo za svoje pravice.
Prilogo pripravili:
Ida Kumer,
Peter Bršek,
Diana Janežič in
Ivo Hans Avberšek

Tako lepo mi zažvrgolijo
v majsko jutro, v majski dan,
te ptice moje le edine,
ko vračajo te zimske mi dobrine.
Žvrgolijo, žvrgolijo,
po zelenih krošnjah se lovijo,
v njih si gnezda spletajo,
da mladi rod vzgojijo.
Žvrgoli, žvrgoli
mi ščinkavec na drobni veji,
ko zapoje pesem tisto,
ki je v snegu mogel ni.
Na smreki tanki pa sinica
se zaziblje, obsedi,
»Cici cici do,«
je iz kljunčka njenega prišlo.
Toplina sonca me ogreje,
ko prihaja čez cvetoče jablanine veje.
Srce se moje v prsih smeje,
veselje me obdaja,
saj pesem ptic v duši me razvaja.

DAN RUDARJEV

TUDI ZARADI VAS JE SKUPINA
PREMOGOVNIK VELENJE
USPEŠNA
Vsakoletna prva prireditev v sklopu praznovanja dneva rudarjev srečanje –
upokojencev v času od lanskega 3. julija – je bila letos v petek, 19. junija, v
Restavraciji Jezero. Povabljenih je bilo 156 upokojencev in 4 upokojenke; s
svojimi partnerji jih je prišla dobra polovica.
Na vhodu v restavracijo so jih pozdravili zvoki Pihalnega orkestra Premogovnik Velenje, uvodni glasbeni
pozdrav na srečanju pa so izvedli
člani Rudarskega okteta. Spoštovanje nekdanjim sodelavcem so s svojo prisotnostjo pokazali tudi vodje
služb v Premogovniku Velenje, direktorji družb v Skupini PV, predsedniki sindikata podjetja, SPESS in
Sveta delavcev ter predsednik Kluba
upokojencev Premogovnik Velenje.
Tiste upokojene sodelavke in upo-
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kojeni sodelavci, ki so oddali svojo
anketo za objavo v prilogi te številke Rudarja, so med željami, ki so jih
namenjali svojim sodelavcem, predvsem zapisali, da jim želijo veliko
zdravja, varno delo, izpolnjevanje
delovnih nalog in dobre plače. Zaželeli so jim tudi, da čim prej dočakajo upokojitev, hkrati pa, da ne
pozabijo nanje in jih kdaj obiščejo
na njihovih domovih.
To so bile njihove želje, poseben
skupek dobrih želja pa jim je v na-

govoru povedal tudi direktor Premogovnika Velenje dr. Milan Medved.
Najprej jih je spomnil na čase, v
katerih so začenjali svojo delovno
dobo. Dejal je, da takrat življenje ni
bilo tako stresno, kot je danes, delo
je bilo lažje dobiti, zato je v zdajšnjih
časih delo res postalo vrednota.
Nato je nadaljeval: »Premogovnik
Velenje ima pred seboj še 50 let
delovanja. To za vas, ki ste sklenili svojo delovno dobo, ni več tako
zelo pomembno. Pomembno pa je

za vaše otroke in tudi vnuke in pomembno je za nas, ki še delamo.
Premogovnik Velenje ima za sabo
uspešna leta in je danes med najsodobnejšimi premogovniki na svetu. A
kljub temu znamo čas posvetiti tudi
ljudem. S ponosom lahko povem, da
smo letos med nagrajenci za družbeno odgovorna podjetja, da v našem
podjetju niso vse le denar, kapital in
dobiček, kot v mnogih drugih podjetjih, temveč da znamo prisluhniti
človeku in da gojimo tradicionalne
vrednote, kot so tovarištvo, pomoč,
solidarnost pa tudi trdo, pogumno in

vztrajno delo. Vse to so kvalitete, ki
ne bi smele izginiti.
Vsem in vsakemu od vas se zahvaljujem za vaš prispevek, da je Premogovnik Velenje skupaj s svojimi
hčerinskimi družbami HTZ, RGP,
PV Invest in GOST uspešna skupina.
Mnogi med vami so pri svojem delu
pustili tudi zdravje, a vaš prispevek
ni bil zaman. Mi, ki ostajamo, bomo
še naprej skrbeli, da bomo sodobno
podjetje in da bosta kakovost dela in
življenja na visoki ravni.
Večer, ki smo ga pripravili za vas,
preživite s svojimi kameradi v obu-

janju spominov, odpuščanju starih
zamer, veselju in se tako z lepimi
spomini poslovite od delovnega
okolja in sodelavcev,« je sklenil direktor, nato pa sta skupaj z glavnim
tehničnim vodjem mag. Marjanom
Kolencem čestitala prisotnim upokojenkam in upokojencem ter jim
izročila priznanja ob upokojitvi in
rudarske svetilke.
Za veselo razpoloženje so nato s
pogovori poskrbeli udeleženci sami
ob pomoči ansambla Slovenski ekspres.
Diana Janežič

HVALA ZA RUDARSKE
UNIFORME
Zahvaljujemo se vsem, ki ste
se odzvali na naš poziv za
oddajo rudarskih uniform in
nam jih vrnili.
Premogovnik Velenje
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PRIDRUŽITE SE MI V PARADI!
Letos bo tretjejulijska parada uniformiranih rudarjev imela novega komandanta. Lento in palico, ki jo je nosil
pet let, bo Marjan Lampret predal mag. Matjažu Koželju.
Mag. Matjaž Koželj je v PV Invest vodja Jamomerstva in geodetskih storitev ter tehnični vodja pridobivalnega
prostora Premogovnika Velenje. »Zame je to izredno velika čast, zavedam pa se, da je v tej odgovorni funkciji
tudi veliko dela. Nisem je sprejel kot težko nalogo, temveč kot izziv, kot nalogo, v kateri se prepoznam,« je
komentiral svoje imenovanje za novega vodjo parade.
Koželj je bil do sedaj enaindvajsetkrat v paradi kot uniformiranec: »Vsako parado in vsak skok sem doživljal po
svoje in priznam, da sem na vsaki prireditvi užival, slišal nove podatke, nova gesla. Hkrati pa sem mnogokrat
imel idejo, kako bi v program lahko dodali še kaj, kako kakšno stvar drugače naredili. No, zdaj bom imel to
priložnost.
Naloge sem je lotil z veliko vnemo, velikim veseljem in zelo resno. Pregledal sem stare ceremoniale skoka čez
kožo in si ustvaril sliko, kako bi to vlogo rad odigral sam.
Napisal sem osnutek scenarija in ga dolgo pilil, izboljševal. Moj osnovni cilj je, da bi bil tudi 49. Skok čez kožo
nekaj posebnega, drugačnega, predvsem pa, da bi bila prireditev ljudem všeč.
Seveda pa si najbolj želim, da bi bilo na Titovem trgu 3. julija ob 17. uri polno uniformiranih rudarjev – tako
upokojenih kot mojih sodelavcev. Vse, ki bodo le lahko, vabim, da se mi pridružijo v paradi. Prav tako pa
si tudi želim, da bi parado pričakal poln stadion gledalcev,« je kot povabilo za dan rudarjev povedal mag.
Matjaž Koželj.
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