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UVODNIK

Leto izzivov in sodelovanja

Misel, da brez teme ni svetlobe in brez svetlobe ni teme, 
ima v Premogovniku Velenje dvojni pomen – dobesednega 
in simboličnega. Rudarji, ki delate 500 metrov pod zemljo, 
morda o tem sploh ne razmišljate več, ko vsakodnevno 
prihajate na površino, prav tako morda vse premalokrat o 
tem razmišljajo tisti, ki jim s svojim delom omogočate, da 
luč sveti tudi takrat, ko je zunaj noč. Pa bi najbrž morali, 
letos še toliko bolj, saj ne smemo pozabiti, kaj nas je več 
kot 145-letna preteklost – in morda še posebej nazorno 
predvsem to zadnje obdobje, ko se srečujemo z razsežnostjo 
epidemije virusa, ki se ne da kar tako odgnati, naučila. Va-
njo se ne moremo vrniti in začeti znova, lahko pa začnemo 
zdaj in pridemo do novega konca. V življenju moramo čez 
temo, da bi prepoznali svetlobo, tako pač je. 
Premogovnik Velenje sodi med gospodarske družbe, ki 
opravljajo dejavnost, ki je ključnega pomena za delovanje 
države tudi v letu, ki ga je še posebej zaznamoval koronavi-
rus. Ves čas smo zagotavljali in še zagotavljamo nemoteno 
proizvodnjo premoga. 27. novembra letos je Termoelektrar-
na Šoštanj s pomočjo našega premoga dosegla celo rekor-
dno dnevno proizvodnjo v vsej zgodovini obratovanja, ko je 
proizvedla 19.100.404 kWh električne energije.
V teh zahtevnih časih smo še toliko bolj ponosni, da nam je 
po več letih uspelo izdelati novo vodno progo, ki je velikega 
strateškega pomena in zaradi katere bomo lahko še naprej 
varno pridobivali premog na območju severnega krila Jame 
Preloge. Veseli smo tudi tega, da sta se Premogovnik in 
HTZ vnovič znašla v družbi najboljših inovatorjev regije. Za 
vse tri prijavljene inovacije smo prejeli bronasto nagrado. 
Ponosni smo na Muzej premogovništva Slovenije, ki je 
prejel prestižno nagrado za podzemno kulinarično doživetje 
Velenje Underground, ki ga pripravlja skupaj s partnerjema 

Zavodom za turizem Šaleške doline in Gorenjem Gostin-
stvom. Vse to dokazuje, da dajete zaposleni vse od sebe in 
drug v drugem spodbujate le najboljše.
V zadnjih letih smo uspešno remontirali in v proizvodni 
proces naročnikov vpeljali več napredovalnih strojev na Slo-
vaškem, BiH, Črni Gori in v Turčiji, letos julija smo obnovili 
in v Srbijo odprodali kar dva, kar je ponovni dokaz, da 
imamo v svoji sredini izkušene strokovnjake, zaradi katerih 
velja Premogovnik za visoko razvito tehnološko družbo. 
Žal smo se bili primorani odreči dogodku, ki nam pomeni 
več, kot lahko udejanjijo besede. Letošnji Skok čez kožo bi 
bil jubilejni, šestdeseti zapovrstjo, njegovo izvedbo pa so 
nam preprečile razmere, ki niso dopuščale zbiranja večjega 
števila ljudi na javnih krajih in mestih. Kljub temu smo 3. 
julija praznik rudarjev obeležili s kanonado z Velenjskega 
gradu in z budnicami rudarske godbe na različnih lokaci-
jah. V želji po obuditvi rudarske tradicije v Šaleški dolini 
smo postavili tri t. i. rudarske cimpre, lesene podboje, ki 
simbolizirajo rov. 
Ker nas vseskozi vodi načelo, da ste zaposleni temelj pod-
jetja, smo želeli izvesti vsaj srečanje delovnih jubilantov in 
jubilantov jamske reševalne čete, kar nam je konec septem-
bra ob upoštevanju priporočil NIJZ in vseh takrat veljavnih 
ukrepov tudi uspelo, povsem drugačne razmere pa so bile 
spet v začetku decembra, tako da smo morali odpovedati 
tudi tradicionalno prireditev ob prazniku zavetnice rudar-
jev – sv. Barbare.
Leto 2020 se vztrajno izteka. Zagotovo ga lahko označimo 
kot turbulentno in tudi v prihodnje ne kaže, da bo bistve-
no drugače. Covid-19 je tisti, ki je še posebej zaznamoval 
naša življenja in delo. Uči nas, da moramo živeti in delova-
ti odgovorno. Zdaj je čas, da ne mislimo zgolj nase, ampak 
tudi na druge.
Kljub temu nas to ne ustavlja in z optimizmom zremo v 
prihodnost, saj svojo pot tlakujemo z bogatim znanjem in 
izkušnjami na številnih področjih. Čeprav se zavedamo, da 
so izzivi danes drugačni, kot so bili nekoč, smo odločeni, da 
se bomo pravočasno izognili vsem viharjem in nevihtam.
Kot kaže, bomo tudi med prazniki, ki so pred nami, poti-
snjeni v osamitev. To je lahko izziv za vse, zato je pomemb-
no, da se ne predamo malodušju. Čeprav se bomo v glavnem 
zadrževali za zidovi svojih stanovanj in domov, moramo 
ostati povezani, upati na boljše čase in se zavedati, da nismo 
sami!
Praznični čas je najbolj primeren za to, da se zazremo vase 
in postavimo stvari na svoje mesto. Le tako bomo lahko 
ustvarili trdne temelje za srečo nas samih, kot tudi za srečo 
vseh nas. Preživite ga s svojimi najdražjimi, saj so to trenut-
ki, ki vam jih nihče ne more vzeti.

sreČno, UsPešno In PredvseM zdravo leto 
2021 vaM želIMo!

dr. Janez Rošer,
generalni direktor
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Epidemija močnejša tudi od 
sv. Barbare

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Nekaj, kar se nam je še lani zdelo ne-
predstavljivo, se z letošnjo odpovedjo 
vseh dogodkov in prireditev uresni-
čuje v vsem svojem razmahu. Ko smo 
se v Odboru za pripravo prireditev ob 
rudarskem prazniku junija odločali, 
ali izpeljati ali odpovedati naš tradi-
cionalni, že 60. Skok čez kožo, je piko 
na i postavila odredba o prepovedi 
zbiranja ljudi na javnih krajih in me-
stih. Jubilejni Skok smo najprej pre-
stavili na september – tako zaposleni 
kot organizatorji smo verjeli, da nam 
bo prireditev uspelo izpeljati, vendar 
smo ga bili zaradi vedno slabših raz-
mer primorani s cmokom v grlu in z 
žalostjo v srcu odpovedati, saj se je to 
v vsej zgodovini pripetilo le dvakrat 
– prvič zaradi vojne za Slovenijo leta 
1991, drugič pred šestimi leti zaradi 
stavke v Premogovniku Velenje. 

Ker zakletega leta še ni konec in nje-
gove epidemične razsežnosti ne po-
jenjajo, smo morali odpovedati tudi 
prireditev ob godu sv. Barbare. Naša 
zavetnica, ki nas sicer varuje pred 
vsemi nevarnostmi, je klonila proti 
koronavirusu, zaradi česar letos tudi 
nismo mogli izreči priznanja vsem, ki 
so ob delu dosegli vsaj visoko stopnjo 
izobrazbe.

Kljub zelo posebnemu letu nismo 
želeli, da bi šlo praznovanje kar tako 
mimo nas, zato smo za vas pripravili 
fotoreportažo s praznovanj v zadn-
jem obdobju.

Tadeja Jegrišnik

Slovenski narod je – kakor mnogi drugi evropski 
narodi – uvrstil sv. Barbaro v skupino štirinajstih 
pomočnikov v sili in se ji priporoča zlasti za srečno 
zadnjo uro. Tudi rudarji, ki so pod zemljo v stalni 
nevarnosti, so si jo izbrali za svojo zavetnico. Celo 
nekatera prosvetna društva naših rudarjev v West-
faliji, na Nizozemskem in v Belgiji so se poimeno-
vala po njej. Za svojo zavetnico so jo izbrali tudi 
vojaki, zlasti topničarji, minerji, zidarji, ranjenci in 
vsi, ki jim pretijo stalne nevarnosti in smrt; zani-
mivo, tudi tatovi. 

Na god sv. Barbare, 4. decembra, so imeli velenj-
ski rudarji v času pred 1. svetovno vojno dela 
prost dan, ki se je začel z mašo v cerkvi sv. Jurija 
v Škalah, namesto orgel pa je igrala godba na pi-
hala. Ta je potem spremljala še povorko rudarjev 
v svečanih oblačilih na slavnostno zborovanje, ki 
se je zaključilo z velikim balom v Rakovem hotelu 
v Velenju. V Premogovniku Velenje danes počasti-
mo dan sv. Barbare s slovesno podelitvijo priznanj 
sodelavcem, ki so ob delu pridobili vsaj visoko 
stopnje izobrazbe. 
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Posvetitev kapelice sv. Barbare v Muzeju premogovništva 
Slovenije leta 2006

Diplomanti leta 2007 s takratnima direktorjem Premogovni-
ka Velenje dr. Milanom Medvedom in predsednikom Društva 
inženirjev in tehnikov (DIT) Ivanom Pohorcem 

Praznik naše zavetnice smo leta 2008 obeležili na prav poseben 
način – s pogovorom z dozdajšnjimi direktorji Premogovnika Ve-
lenje: dr. Evgenom Dervaričem, Slavkom Janežičem, mag. Francem 
Avberškom, dr. Francem Žerdinom in dr. Milanom Medvedom.

Prejemniki priznanj v natečaju Učinkovita raba energije leta 2008

Diplomanti leta 2008

Diplomanti leta 2009

Diplomanti leta 2010

Prireditev ob sv. Barbari smo leta 2009 popestrili z modno 
revijo diplomantk Naravoslovno-tehniške fakultete.

»NEVIhTAM ŽIVLJENJA SE LAhKO UPREMO LE, ČE SO NAŠE KORENINE GLOBOKO V 
ZEMLJI« – Fotoreportaža z dogodkov, posvečenih zavetnici rudarjev – sv. Barbari 
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Organizatorji Mednarodnega rudarskega kongresa Balkan-
mine so leta 2011 prejeli priznanje in zahvalo za uspešno 
izvedbo dogodka.

Diplomanti leta 2011

Dogodek vsako leto popestrijo različni glasbeni gostje – leta 
2011 so bile to pevke zasedbe Katrinas.

Blagoslov kapelice sv. Barbare ob jašku NOPII je leta 2012 
opravil celjski škof msgr. dr. Stanislav Lipovšek.

Diplomanti leta 2012

Diplomanti leta 2013

Prireditve ob godu sv. Barbare so vedno množično obiskane.

Diplomanti leta 2015 z generalnim direktorjem mag. Ludvi-
kom Golobom in predsednikom DIT-a Ivanom Pohorcem – 
leta 2014 prireditve zaradi zahtevnega leta nismo izpeljali.
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Diplomanti leta 2016

Blagoslovitev kapelice sv. Barbare v Muzeju premogovništva 
Slovenija junija 2017

V okviru praznika sv. Barbare smo v Muzeju premogovni-
štva Slovenije leta 2017 odprli razstavo mag. Franca Avber-
ška, nekdanjega direktorja Premogovnika Velenje. Tudi več 
kot pet let po nesreči poskuša živeti kar se da ustvarjalno 
– ustvarja s čopičem v ustih. Njegovi najpogostejši motivi 
so drevesa, ki živijo povsem na mestu, a vseeno nepresta-
no rastejo – tako kot on sam. Zaveda se, da se nevihtam 
življenja lahko upremo le, če so naše korenine globoko 
v zemlji, v družinski tradiciji, v naših osebnih močeh in 
vrlinah. Meni, da je življenje kljub omejitvam dragoceno in 
da lahko nariše sončne slike. 

Diplomanti leta 2017

Polna prezivnica na starem šahtu leta 2018

Diplomanti leta 2019 z generalnim direktorjem mag. Mar-
kom Mavcem in predsednikom DIT-a Mitjem Kamenikom

Ledena skulptura sv. Barbare (leta 2011)



88

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Proizvodnja v letu 2020
Tako kot marsikje drugod po svetu si bomo leto 2020 zaradi globalne epidemije novega koronavi-
rusa tudi v Premogovniku Velenje zapomnili kot eno najzahtevnejših v zadnjem obdobju. Številne 
težave so se odražale predvsem v nenehnem pomanjkanju kadra, saj je COVID-19, žal, posegel 
tudi v našo delovno sredino. O težavah in izzivih, s katerimi smo se spopadli pri zagotavljanju 
letošnje proizvodnje, ter načrtih za prihodnje leto smo se konec novembra pogovarjali z Ivanom 
Pohorcem, vodjo Proizvodnega področja in glavnim tehničnim vodjem v Premogovniku Velenje.

Letošnjo končno proizvodnjo premoga pričakujemo na ravni 3.170.000 ton. (foto: Miran Beškovnik)

Velike težave na pripravskih deloviščih
Tudi na pripravskih deloviščih smo imeli v osnovi zasta-
vljen previsok načrt, ki je predvideval kar 7.417 metrov 
novih prog. Takšen rezultat smo nazadnje dosegli pred 
več kot petnajstimi leti, vendar z bistveno več zaposle-
nimi, kot jih dela danes na obratu Priprave. Tudi ta plan 
smo sredi leta spremenili in ga uskladili na 5.700 metrov. 
Ocenjujemo, da bomo ob koncu leta izdelali med 5.300 in 
5.400 metrov novih prog, saj smo 300 metrov »izgubili« 
predvsem pri pripravi odkopne plošče G4/C. Na začetku 
oktobra smo zaradi situacije z novim koronavirusom in 
posledičnega pomanjkanja delovne sile morali določiti 
prioritete pripravskih delovišč. Te smo določili glede na 
predvidene zagone odkopov v letu 2021. Prva prioriteta je 
bila priprava odkopne plošče G4/B. Pri njeni pripravi tre-

Ambiciozen plan na začetku leta
Osnovni načrt proizvodnje za leto 2020 je bil 
zastavljen ambiciozno, saj je prvotni plan znašal 
3.580.685 ton. Vmesni, ki smo ga z našim lastni-
kom dogovorili in uskladili sredi leta, je znašal 
3.310.000 ton, končno proizvodnjo pa letos priča-
kujemo na ravni 3.170.000 ton. Izpad 140.000 ton 
delimo na dva dela – manko v višini 70.000 ton 
je posledica zelo zahtevnega stanja na odkopu k. 
-95/A, še enkrat toliko pa smo »pridelali« zaradi 
epidemije novega koronavirusa COVID-19, ki je, 
žal, posegel tudi v našo delovno sredino.
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nutno ocenjujemo zamudo za pribli-
žno pet dni. Druga prioriteta je bila 
priprava odkopne plošče k. -110/B. 
Tukaj pa nam je COVID-19 pridelal 
približno pet do sedem dni zamude 
pri zagonu odkopa. Ob tem je treba 
poudariti, da s pripravo odkopne 
plošče G4/C sploh še nismo začeli, saj 
zagon tega odkopa načrtujemo šele 
v jesenskem času prihodnjega leta. 
S tem smo najlažje prihranili nekaj 
časa. Kar nekaj izpada imamo tudi pri 
pretesarbah, saj smo se v jesenskem 
času omejili zgolj na najnujnejše 
pretesarbe in sanacije.

Izzivov polno leto
Prva polovica letošnjega leta je bila 
zelo zahtevna tudi z vidika načr-
tovanih delovnih dni. Predvsem v 
spomladanskih mesecih smo imeli 
veliko dodatnega dela, saj smo v jami 
delali skoraj vse sobote in nedelje. 
Druga polovica leta je bila nekoliko 
bolj umirjena. Nekaj težav smo imeli 
s povečano odsotnostjo kadra v pole-

tnih mesecih in hkratnim delovanjem 
proizvodnje na treh odkopih. Avgusta 
in septembra smo namreč kar nekaj 
časa vzporedno delovali na odko-
pih k. -95/C, k. -110/A in k. -110/E. 
Zadostnega kadra za zagotavljanje 
moštva za tri odkope v Premogovni-
ku Velenje že vrsto let nimamo več. 
Proizvodnja je bila v tem času sicer 
izredno lepa, vendar smo na ta račun 
izpustili kar nekaj metrov novih prog, 
saj smo moštva s pripravskih delovišč 
preusmerjali kot pomoč na odkope. 
Tudi zaradi tega imamo nekaj manka 
pri izdelavi novih prog, predvsem pa 
pri pretesarbah, ki so bile načrtovane 
za to obdobje. Jesen je zaznamoval 
precej težak zagon odkopa k. -95/A. 
Poleg težkih geomehanskih pogojev 
smo imeli v začetni fazi delovanja 
tega odkopa tudi neugodno plinsko 
stanje, kar je pomenilo več zastojev. 
Jesen prav tako zaznamuje stabilno 
delovanje odkopa k. -95/C, s katerim 
bomo proizvodnjo zaključili v začet-
ku leta 2021.

Ob koncu leta 16 prostih dni
Ob koncu leta bomo imeli skupaj 
kar šestnajst prostih dni, saj smo 
tri prvotno načrtovane decembrske 
dnine (glede na osnovni koledar) 
že opravili v prvi polovici leta. Tudi 
zaradi tega odkop k. -95/C z dvotre-
tjinskim delovnim ciklom načrto-
vano usmerjamo k temu, da bomo z 
izdelavo demontažne komore začeli 
na začetku januarja 2021, čemur bo 
sledila tudi demontaža tega odkopa. 
Z vidika stabilnosti si nikakor ne mo-
remo privoščiti, da bi napol demonti-
rani odkop miroval kar šestnajst dni, 
saj bi v tem primeru obstajala velika 
možnost kolapsa odkopa ali pojava 
oksidacijskih procesov in posledične 
škode na odkopni opremi. Z ukre-
pom načrtovanega in usmerjenega 
vodenja odkopa smo prej omenjeno 
tveganje bistveno zmanjšali. Ob 
tem pa je treba poudariti, da zaradi 
novega koronavirusa v tem času tudi 
nimamo zadostnega števila delovne 
sile.

Ocenjujemo, da bomo ob koncu leta izdelali med 5.300 in 5.400 metrov novih prog. (foto: Miran Beškovnik)
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Več kot 5 km novih prog
Na pripravskih deloviščih v priho-
dnjem letu načrtujemo okoli 5,4 
kilometra novih prog in približno 
300–500 metrov pretesarb. Ob nor-
malnih delovnih pogojih in vzdrževa-
nju kadra na zdajšnji ravni je takšen 
plan realen in ga je moč doseči. V ta 
načrt je vključenih 600 metrov stabil-

Leto 2021
V prihodnjem letu načrtujemo proizvodnjo premoga v višini 3.300.000 
ton, vendar že zdaj ocenjujemo izpad v višini 100.000 ton, ki bo pred-
vsem posledica neizdelanih prog na že omenjenih odkopnih ploščah 
(vzrok Covid-19) – in to predvsem zaradi izpada pri pripravi odkopne 
plošče G4/C. Manko bomo v največji meri poskusili nadoknaditi. V 
prvi polovici leta načrtujemo 40 odstotkov letne proizvodnje, v drugi 
polovici, ko bo odkopna fronta bistveno ugodnejša in bosta v proizvo-
dnjo vključena nekoliko izdatnejša odkopa, pa načrtujemo preostalih 
60 odstotkov proizvodnje. V prihodnjem letu nas čakajo tri montaže in 
tri demontaže. Januarja in februarja bomo imeli demontažo odkopa k. 
-95/C in montažo odkopa G4/B. Naslednji sklop načrtujemo junija in 
julija, ko bomo imeli montažo odkopa k. -110/B in demontažo odko-
pa k. -110/A. Tretji sklop načrtujemo septembra in oktobra, ko naj bi 
demontirali odkop G4/B in montirali odkop G4/C.

nih objektov in 4,8 kilometrov etažnih 
prog, ki so namenjene neposredni 
eksploataciji premoga in imajo zaradi 
tega tudi krajšo »življenjske dobo«. 
Za zagotavljanje plana bo treba kader 
vzdrževati najmanj na zdajšnji ravni, 
na nekaterih enotah pa ga morda 
tudi okrepiti. Odhode bo treba sproti 
nadomeščati ter na določenih mestih 

katerega delavca tudi dodati, saj bomo 
lahko le tako načrtovane plane varno 
in skladno z zakonodajo tudi dosegli.

Vodna proga
Nova vodna proga, ki smo jo izdelali 
letos, je namenjena črpanju vode iz 
triadnih vodonosnikov. Na obstoječi 
progi je že pred leti prišlo do kolapsa, 
zato je bila izdelava nove nujna. Z 
izdelavo le-te je zagotovljeno varno 
odkopavanje premoga na podro-
čju G-plošč. Če je ne bi izvedli, bi 
bilo vprašljivo tudi odkopavanje na 
odkopu G4/B. Ob koncu tega in na 
začetku prihodnjega leta načrtujemo 
sanacijo obstoječih filtrov in vrtin ter 
izdelavo dveh novih vrtin, s katerimi 
bomo sproti zniževali tlake v triadni 
podlagi – čemur je vodna proga tudi 
namenjena.

Jašek NOP2 – nova 
ventilatorska postaja
Zračilni jašek NOP2 je že nekaj časa 
pripravljen, trenutno smo v fazi 
priprave razpisov za dobavo opre-
me. Nujna investicija je zagotovo 
montaža ventilatorske postaje, saj s 

Nova vodna proga, ki smo jo izdelali letos, je namenjena črpanju vode iz triadnih vodonosnikov. (foto: Miran Beškovnik)



1111

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Ivan Pohorec: »Spoštovani sodelavke in sodelavci, vsem, ki ste v 
letošnjih izjemno turbulentnih in zahtevnih razmerah zaradi epidemije 
novega koronavirusa vlagali ogromno dela, truda in energije za zago-
tavljanje proizvodnje, se iskreno zahvaljujem. Hvala vam, da smo, ne 
glede na težave in izzive, s katerimi smo se spopadali praktično skozi vse 
leto, ob koncu leta uspeli doseči zanemarljiv manko pri izpolnjevanju 
letnih načrtov. Te dosežke si kljub vsemu lahko štejemo za velik uspeh, 
saj smo se spopadali z razmerami, ki jih naša generacija ne pomni. Ob 
koncu leta bomo vsi skupaj imeli nekaj časa za počitek in nabiranje 
energije za izzive in naloge, ki nas čakajo v prihodnjem letu. Vam in 
vašim najdražjim želim čim bolj vesele in prijazne praznike, ki jih preži-
vite v družinskem krogu. Vse dobro in srečno v letu 2021.«

tem omogočamo bistveno varnej-
še in zanesljivejše odkopavanje na 
odkopnih ploščah talninskega dela v 
jami Pesje. Na teh deloviščih imamo 
izredno dolge poti za prehod zraka do 
obstoječe ventilatorske postaje Pesje. 
V prihodnjem letu bomo imeli kar 
nekaj izzivov z vodenjem zraka skozi 
odkopno ploščo k. -110/B, kjer se lah-
ko, predvsem ob zagonu odkopa, po-
javijo večje količine plinov. To bomo 
skušali reševati na različne načine; 
zagotovo pa mora biti nova ventila-
torska postaja končana najkasneje do 
zagona odkopne plošče k. -110/C, ki 
jo načrtujemo v poletnih mesecih leta 
2022, saj bo v nasprotnem primeru 
na tej plošči odkopavanje zelo ome-
jeno. Kot možna alternativna rešitev 
je tudi morebitno prezračevanje s 
pomočjo slepih jaškov, s katerimi bi 
bistveno skrajšali poti prezračevanja. 
Ob tem je treba poudariti, da v tem 
trenutku teh objektov nimamo nikjer 
v planih ali projektih, saj to zagotovo 
pomeni večje število zaposlenih, ki bi 
bili angažirani pri izdelavi le-teh in s 
tem tudi višje stroške.

Slobodan Mrkonjić

Zračilni jašek NOP2 je že nekaj časa pripravljen, trenutno smo v fazi priprave razpisov za dobavo opreme. (foto: Miran Beškovnik)
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Jama Premogovnika Velenje se zrači 
depresijsko, za kar skrbita ventilator-
ski postaji VP Šoštanj in VP Pesje. VP 
Šoštanj izčrpa približno dve tretjini 
jamskega zraka (pretok pbl. 17.000 
m3/min), VP Pesje pa preostalo tretji-
no (pretok pbl. 10.000 m3/min). Ven-
tilatorski postaji obratujeta nepreki-
njeno vse dni v letu, zato je potrebno 
skrbno vzdrževanje, da ne pride do 
njunih nepredvidenih izpadov. 
V VP Šoštanj sta nameščena dva 
enakovredna ventilatorja, ki izmenič-
no obratujeta predvidoma vsak po en 
mesec. V primeru izpada delujočega 
ventilatorja se izvede postopek zago-
na drugega ventilatorja. Vsak ven-
tilator poganja en motor z nazivno 
napetostjo 6 kV, nazivne moči 1800 
kW. Teža posameznega motorja je 
16 ton. Za nemoteno obratovanje na 
vsakem motorju v VP Šoštanj vsakih 
10 let opravimo remont. 
V dela prostih dneh med 25. in 29. 
junijem letos se je zato opravil načr-
tovani remont motorja ventilatorja 1 
v VP Šoštanj. V sredo, 24. 6. 2020, 
je bil motor že zjutraj demontiran 
in s tovornjakom odpeljan v Izolo. 
Remont motorja je opravilo podje-
tje Elektroremont Izola. V sklopu 
remonta je bil motor razstavljen in 
notranje vizualno pregledan, zame-
njani so bili ležaji, opravljene so bile 
vse potrebne električne meritve … 
Remont je bil zaključen do pone-
deljka, 29. 6. 2020, ko je bil motor 
ob 6. uri zjutraj že nazaj na lokaciji 
ventilatorske postaje. Sledili so na-
mestitev na njegovo mesto, priklop 
elektrike ter njegovo centriranje, kar 
se je izvedlo v ponedeljek med prvo 
izmeno. Prvi zagon remontiranega 
motorja se je opravil še isti dan med 
1. in 2. izmeno.  
V času remonta je obratoval venti-
lator 2. Tovrstne remonte, kot tudi 
ostala podobna dela, se zaradi varno-
sti zaposlenih opravijo v dela prostih 
dneh, ko je v jami minimalno potreb-
no število oseb, saj v tem primeru ni 
rezervnega ventilatorja. 

Remont motorja 
ventilatorja 1 v VP Šoštanj

Med 25. in 29. junijem smo pravili načrtovani remont motorja ventilatorja 1 v 
VP Šoštanj. Enako opravilo na motorju ventilatorja 2 bomo izvedli v dela prostih 
dneh ob koncu letošnjega leta.

Ker gre za veliko težo in gabarite mo-
torja ter veliko električno moč, je bilo 
potrebno biti pri delih maksimalno 
pazljiv, da ni prišlo do nepredvidenih 
nevšečnosti tako pri demontaži, tran-
sportu in montaži motorja kot tudi 
pri njegovem ponovnem zagonu. Vsa 
dela tokratnega remonta so poteka-
la po predvidenem načrtu. Dela so 
opravili delavci enot HTZ OUTN J2 
(strojni del) in HTZ OUTN J3 (elek-
tro del) s podporo tehnologov Elektro 

priprave dela Premogovnika Velenje. 
Enako opravilo na motorju ventila-
torja 2 se bo izvedlo v dela prostih 
dneh pred novim letom. Motor bomo 
demontirali v soboto, 19. 12. 2020, 
nakar bo sledil transport v Izolo in 
njegov remont, nazaj pa ga bomo 
predvidoma namestili v četrtek, 24. 
12. 2020. V tem času bo obratoval 
ventilator 1.

Matej Kladnik
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Projekt DeCarb (Podpora prehoda na čistejšo energijo v 
premogovnih regijah EU) je mednarodni projekt, sofinan-
ciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj preko 
nadnacionalnega programa Interreg Europe, katerega cilj 
je spodbuditi izmenjavo izkušenj in prenos znanja med 
regijami, ki so že uspele v preobrazbi v t. i. zelene energije, 
in tistimi, ki iščejo nasvete, kako razogljičiti svojo energet-
sko industrijo. 
Projekt združuje 9 partnerskih organizacij iz Nemčije, 
Danske, Poljske, Španije, Madžarske, Bolgarije, Romunije, 
Grčije in Slovenije. Prizadeva si za povečanje zmogljivosti 
javnih uprav za učinkovito podpiranje novih usmeritev 
rasti in spodbujanje energetske varnosti, sprostitev in 
olajšanje naložb v prekvalifikacijo za energetsko infra-
strukturo in prenovo namenskih območij, poleg tega pa si 
prizadeva za večjo ozaveščenost in doseganje soglasja med 
energetskim sektorjem in državljani, katerih glavni cilj je 
skupno podpreti ukrepe za prehod na čisto energijo. 

Več informacij o projektu najdete na spletni strani:
https://www.interregeurope.eu/decarb/

dr. Jerneja Sedlar 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Študijski obisk DeCarb
26. novembra 2020 je potekal virtualni študijski obisk glede potencialov čistejše uporabe premoga 
in tehnologij skladiščenja CO2 v okviru energetskega prehoda in dekarbonizacije premogovne Sa-
vinjsko-šaleške (SAŠA) regije v sklopu projekta DeCarb. Organizator obiska je bil Zavod Energetska 
agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško (KSSENA) iz Velenja. 

Premogovnik Velenje, Termoelektrarna Šoštanj in 
Holding Slovenske elektrarne so bili povabljeni k 
sodelovanju pri oblikovanju študijskega obiska. So-
delovali smo s predstavitvami podjetij, s pogledom 
na opuščanje rabe premoga, prehod v brezogljično 
družbo in na zelene razvojne projekte, ki bodo 
pripomogli k dekarbonizaciji SAŠA regije.

Projekt DeCarb združuje 9 partnerskih organizacij iz Nemčije, Danske, Poljske, Španije, Madžarske, Bolgarije, Romunije, 
Grčije in Slovenije. 
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JANUAR
•	 Skupina HSE je pripravila preliminarno stališče glede 

NEPN in okoljskega poročila v javni obravnavi.

FEBRUAR
•	 12. februarja je že desetič zaporedoma potekal sklepni 

del akcije Inovator leta, na kateri smo podelili priznanja 
najuspešnejšim inovatorjem v Premogovniku Velenje 
ter njegovih hčerinskih družbah HTZ in Sipoteh;

•	 13. februarja so bili v Premogovniku Velenje in Ter-
moelektrarni Šoštanj na obisku predstavniki Specialne 
policijske enote Generalne policijske uprave Republike 
Slovenije ter predstavnik Policijske postaje Velenje.

•	 Med 6. in 20. januarjem smo zamenjali jekleni okvir na 
dovozišču jaška Škale, ki ga je bilo zaradi dotrajanosti 
potrebno zamenjati.

MAREC
•	 V marcu je prišlo do izredne situacije, povezane s pan-

demijo virusa Covid-19. Ker sodi Premogovnik Velenje 
med gospodarske družbe, ki opravljajo dejavnost, ki je 
ključnega pomena za delovanje države, je bilo delo or-
ganizirano tako, da je bilo ves čas zagotovljeno nemote-
no izvajanje dejavnosti, ob upoštevanju vseh priporočil, 
navodil in ukrepov pristojnih institucij.

•	 Ivan Pohorec, takrat še v funkciji vodje Službe za 
varnost in zdravje pri delu ter vodja Rudarske reševalne 

Ključni dogodki v letu 2020
službe v Premogovniku Velenje, je za požrtvovalno in 
uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči 
prejel bronasti znak Civilne zaščite Republike Slovenije.

•	 V Ljubljani je potekala strateška energetska konferenca 
EN.odmev 020, s podnaslovom »Prožnost v novi ener-
getski krajini«, na kateri je sodeloval tudi Premogovnik 
Velenje.

•	 Strokovno-tehnična ekipa Premogovnika Velenje je 
opravila vnovični monitoring zračenja jamskih prosto-
rov v hrvaških rudnikih v Labinu.

APRIL
•	 11. aprila smo obeležili 145 let delovanja Premogovnika 

Velenje. 11. aprila 1875 je bil prevrtan glavni lignitni 
sloj, vse od takrat smo iz globin Šaleške doline pridobili 
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že več kot 252 milijonov ton premoga.
•	 V invalidskem podjetju HTZ Velenje, hčerinski družbi 

premogovnika Velenje, so začeli z izdelavo obraznih 
zaščitnih mask. Te smo najprej zagotovili zaposlenim v 
Skupini PV ter njihovim družinskim članom, v nadalje-
vanju pa jih je HTZ začel ponujati tudi na trgu.

•	 Muzej premogovništva Slovenije je prejel prestižno 
nagrado za podzemno kulinarično doživetje VELENJE 
UNDERGROUND, ki ga pripravlja skupaj s partner-
jema Zavodom za turizem Šaleške doline in Gorenjem 
Gostinstvom. VELENJE UNDERGROUND je bilo 
izbrano za nagrado BIG SEE TOURISM 2020. Nagrado 
podeljuje Center za kreativno gospodarstvo jugovzho-
dne Evrope, Zavod Big.

MAJ
•	 Nadzorni svet Premogovnika Velenje je na redni seji 

29. maja 2020 sprejel sklep o odpoklicu generalnega 
direktorja Premogovnika Velenje mag. Marka Mavca. 
Za začasnega generalnega direktorja je z 29. 5. 2020 

imenoval dr. Janeza Rošerja in ga nato na svoji redni 
seji 12. 6. 2020 imenoval za generalnega direktorja Pre-
mogovnika Velenje za obdobje štirih let. Na isti seji sta 
bila sprejeta še sklepa o imenovanju mag. Mojce Letnik 
za direktorico PV s pričetkom mandata 1. 12. 2020 
in sklep o imenovanju direktorice družbe HTZ Nine 
Mauhler z 22. 6. 2020.

JUNIJ
•	 5. junija 2020 je potekala Konstitutivna seja novoizvo-

ljenega Sveta delavcev Premogovnika Velenje. Na njej 
so člani sveta delavcev za predsednika za mandatno 
obdobje 2020–2024 soglasno izvolili Danila Rednjaka, 
ki je svet delavcev vodil tudi v prejšnjem mandatu.

•	 V družbah Skupine Premogovnik Velenje smo izvedli 
posodobitev digitalizacije informacijskega sistema in 
opreme tako na poslovnih kot tudi varnostno-tehnolo-
ških sistemih. 

•	 Razpisali smo kadrovske štipendije in vajeniška mesta 
za šolsko/študijsko leto 2020/2021.

JULIJ
•	 Dobro sodelovanje s srbsko družbo JP PEU Resavica, 

znotraj katere deluje kar devet rudnikov, smo juli-
ja nadgradili s prodajo dveh napredovalnih strojev 
GPK. Oba stroja, ki smo ju do nedavnega uporabljali 
v Premogovniku Velenje, smo v remontnih delavnicah 
hčerinske družbe HTZ v celoti obnovili in revitalizirali 
ter ju uspešno zmontirali v tamkajšnjih rudnikih RMU 
Sokobanja in RMU Štavalj.

•	 Podzemni Muzej premogovništva Slovenije, ki je bil 
odprt ob rudarskem prazniku leta 1999, je 24. 7. 2020 
sprejel že 500.000. obiskovalca. Ta čast je doletela 16-le-
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tno dijakinjo iz Šentjurja, ki je muzej obiskala skupaj z 
Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje.

AVGUST
•	 Naš največji uvozno-izvozni jašek Nove Preloge je po 

več kot 34 letih delovanja dobil novi napis Srečno. Ta je 
tako kot predhodni nameščen na vrhu stolpa.

•	 Blok 6 v Termoelektrarni Šoštanj so zaradi rednih vzdr-
ževalnih del ustavili do 5. septembra.

•	 Turistični produkt Velenje Underground, ki združuje 
snovno in nesnovno tehnično ter kulturno dedišči-
no Šaleške doline in jo povezuje z vrhunsko lokalno 
kulinariko, je bil izbran tudi za finalista še ene prestižne 
nagrade: Conventa Best Event Award 2020. Velenje Un-
derground je inovativen turistični produkt, v katerem 
so združili energije Muzej premogovništva Slovenije, 
Gorenje Gostinstvo in Zavod za turizem Šaleške doline.

SEPTEMBER
•	 Zaradi Odloka o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi 

na javnih krajih in mestih v Republiki Sloveniji je Od-
bor za pripravo prireditev ob prazniku rudarjev sprejel 
odločitev, da tradicionalno prireditev Skok čez kožo, 
ki je bila načrtovana v soboto, 26. septembra 2020, in 
predhodno že prestavljena s 3. julija, ko obeležujemo 
dan rudarjev, odpove.

•	 Ob upoštevanju priporočil Nacionalnega instituta za 
javno zdravje in vseh veljavnih ukrepov smo v več delih 
izvedli srečanje delovnih jubilantov in jubilantov jam-
ske reševalne čete s podelitvijo priznanj.

•	 V osnovnem procesu pridobivanja premoga smo zapo-
slili devet novih sodelavcev.

•	 10. septembra 2020 je v Vili Bianca v Velenju potekala 
podelitev priznanj Gospodarske zbornice Slovenije za 
najboljše inovacije v SAŠA regiji. V družbi najboljših 
inovatorjev regije sta bila vnovič tudi Premogovnik 
Velenje in hčerinska družba HTZ Velenje. Na letošnji 
razpis smo prijavili tri inovacije in za vse tri smo prejeli 
bronasto nagrado.
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Proizvodnja v novembru 2020 (operativni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –110/A 178.500 133.561 –44.939 74,82 6.360
E. K.  –95/C 126.000 124.985 –1.015 99,19 5.952
Proizvodnja 304.500 258.546 –45.954 84,91 12.312
Priprave 12.600 14.057 1.457 111,56 669
skupaj Pv 317.100 272.603 –44.497 85,97 12.981

Proizvodnja januar–november 2020 (letni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 3.189.631 2.857.420 –332.211 89,58 11.663
Priprave 121.500 139.476 17.976 114,80 569
skupaj Pv 3.311.131 2.996.896 –314.235 90,51 12.232

•	 Po uspešni delni zunanji presoji sistemov vodenja, ki je 
v mesecu aprilu zaradi epidemije potekala z oddaljene 
lokacije, je bil v septembru – tokrat v Premogovniku 
Velenje – izveden še drugi del zunanje presoje. Izvede-
na je bila obnovitvena presoja sistema kakovosti po ISO 
9001, redna presoja sistema ravnanja z okoljem po ISO 
14001 in prehodna presoja sistema varnosti in zdravja 
pri delu po standardu ISO 45001.

•	 10. septembra je v popoldanski izmeni prišlo do 
preboja Vodne proge v jamsko progo, kjer se nahajajo 
odvodnjevalni objekti na koti –64. Nova Vodna proga 
je velikega strateškega pomena in zaradi katere bomo 
lahko še naprej varno pridobivali premog na območju 
severnega krila Jame Preloge.

OKTOBER
•	 Družbe v skupni HSE, kamor skupaj s Termoelektrarno 

Šoštanj spada tudi Premogovnik Velenje, so 13. oktobra 
s 36,7 GWh proizvedene električne energije dosegle 
rekord. To je namreč največja dnevna proizvodnja v 
zgodovini obstoja skupine HSE, največjega slovenskega 
proizvajalca in trgovca z električno energijo v Slovenji.

•	 Člani Jamske Reševalne službe Premogovnika Velenje 
so bili 28. septembra v Lescah na usposabljanju za 
uporabo zrakoplovov za potrebe zaščite, reševanja in 
pomoči po modulu A.

NOVEMBER
•	 Na konstitutivni seji Nadzornega sveta Premogovnika 

Velenje, ki je potekala 13. novembra, je bil za pred-
sednika nadzornega sveta izvoljen poslovni direktor 
Holdinga Slovenske elektrarne Uroš Podobnik, za  na-
mestnika pa mag. Marko Bahor, vodja Službe za razvoj 
in investicije v HSE. Predstavnik zaposlenih v Premo-
govniku Velenje ostaja Danilo Rednjak.  Mandat članov 
nadzornega sveta traja štiri leta.

•	 Premogovnik Velenje je izdal Zbornik ob 20. obletnici 
delovanja Harmonikarskega orkestra Barbara Premo-
govnika Velenje.

DECEMBER
•	 Kljub zahtevnim časom, ki nas zaradi novega koro-

navirusa spremljajo skozi celo leto, smo 1. decembra 
izkopali 3-milijonto tono premoga letos. Končno letno 
proizvodnjo pričakujemo v višini okoli 3.170.000 ton.

•	 Zadnji delovni dan za zaposlene v Premogovniku Vele-
nje ter hčerinskih družbah HTZ, Sipoteh in PLP v letu 
2020 je 18. december. Jama bo mirovala kar 16 dni, po 
novem letu sledi demontaža odkopa k. -95/C.

Zbral: Slobodan Mrkonjić
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Dragi sodelavci in sodelavke,
pred nami so zadnji dnevi letošnjega leta. Običajno v tem času pregledamo 
in analiziramo kaj smo ali nismo dosegli in naredili v tem letu, ter si zasta-
vimo nove realne cilje za novo prihajajočo obdobje. Vemo, da je bilo leto, ki 
se izteka zelo zahtevno in polno izzivov. Nedvomno pa je iztekajoče se leto 
zaznamovala pandemija Covid 19, ki nas  je opozorila kako ranljivi smo kot 
družba in še posebej kot posamezniki.   
Svet delavcev si bo tudi v bodoče prizadeval, da bomo delo opravljali varno 
in odgovorno, da bo v naši sredini kar največ prijetnih trenutkov. 
Nikoli ne smemo pozabiti, da smo zadovoljni ljudje vrednota podjetja. Za 
svoje opravljeno delo moramo biti ustrezno nagrajeni. Bogat je tisti, ki je v 
srcu in duši zadovoljen.

Bliža se najlepši čas v letu. Čas, namenjen družini, prijateljstvu in vsem, ki so nam blizu.
Spoštovane sodelavke in spoštovani sodelavci,
v imenu Sveta delavcev Premogovnika Velenje in v svojem imenu Vam in vašim družinskim članom v letu 2021 
želim leto polno upanja, sreče in zdravja. 

Danilo Rednjak,
Predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje

Spoštovani sodelavke in sodelavci, zopet je pred nami konec leta, ko se ozre-
mo nazaj, ocenimo dosežke ter si postavimo nove cilje za prihajajoče leto.
Leto 2020 je bilo prav gotovo zelo posebno, saj nas je že v marcu presenetila 
epidemija zaradi novega koronavirusa, ki nas je zelo zaznamovala in zmanj-
šala naše socialne stike. Potrebno se je bilo navaditi na nošenje zaščitnih 
mask, na pogostejše umivanje in razkuževanje rok, upoštevanje medsebojne 
razdalje itd. Na žalost je predvsem v drugem jesenskem valu kar nekaj naših 
sodelavcev tudi zbolelo za COVIDOM-19. 
Poleg epidemije si bomo letošnje leto zapomnili tudi zaradi menjav v vod-
stvu družbe HTZ ter tudi v vodstvu obvladujoče družbe in njenem nadzor-
nem svetu.

Tudi svet delavcev je moral svoje delovanje prilagoditi predpisanim ukre-
pom. Kljub temu, da so še vedno vsi nenujni sestanki in zbiranja odsvetovani, smo uspeli izvesti nekaj rednih sej 
in eno skupno posvetovanje, ostale nujne zadeve smo reševali s korespondenčnimi sejami.  
V imenu Sveta delavcev HTZ Velenje, I. P., d. o. o., se zahvaljujem vodstvu za dobro obveščanje zaposlenih in 
skrb za zajezitev širjenja okužb. Za dobro sodelovanje pa se tokrat zahvaljujem obema sindikatoma, Svetu delav-
cev Premogovnika Velenje, Aktivu delovnih invalidov Skupine PV in še posebej vsem našim zaposlenim.
V letu 2021 vam želim varno delo, dobre odnose s sodelavci in čim manj nezgod. Vam in vašim družinskim čla-
nom naj leto prinese obilo zdravja, sreče, družinskega zadovoljstva in medsebojnega razumevanja.

Niko Filipović,
Predsednik Sveta delavcev HTZ
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Pred nami je odločilno obdobje, v katerem se bodo 
sprejemale odločitve o nadaljnji usodi rudarstva v 
Šaleški dolini. Smo in bomo aktivni v prizadeva-
njih, da bo rudarski SREČNO še dolga desetletja 

odmeval po rovih premogovnika in med prebivalci 
Šaleške doline.

Članom SPESS Sindikata Premogovnika Velenje in 
njihovim družinskim članom, zaposlenim v Sku-

pini Premogovnik Velenje in našim upokojencem, 
želimo vesele božične praznike ter uspeha, zdravja, 

razumevanja in sreče polno novo leto 2020.

Peter Bršek,  
predsednik Sindikata  

pridobivanja energetskih surovin Slovenije

Simon Lamot,  
predsednik SPESS-Sindikata  

Premogovnika Velenje

Bračič Roman,  
predsednik sindikalne podružnice HTZ

Življenje sestavljajo trenutki,  
ki ne pomenijo veliko,

ter trenutki, ki pomenijo prav vse.

Naj bo v novem letu polno takih trenutkov.

vesel božič ter srečno, zdravo,  
športno leto 2021 vam želi

športno društvo skupine Premogovnik velenje

Srečno 2021!
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Harmonikarski orkester BAR-
BARA se zahvaljuje poslo-

vodstvu in vsem zaposlenim 
v Premogovniku Velenje za 
podporo, ki nam omogoča 

delovanje. Želimo vam vesel 
božič in srečno novo leto 

2021, veliko zdravja in po-
slovnih uspehov.

SREČNO!

Harmonikarski orkester 
Barbara Premogovnika Velenje

Leto 2020 je bilo posebno leto, leto sprememb in številnih izzivov.
Zavel je nov veter, ki je dodobra prevetril naša življenja.

Premikali smo kamenčke, da bi premaknili goro. 
Še veliko gora je potrebno premakniti, veliko stvari spremeniti,

zakrpati luknje in odnose na novo postaviti.

Novo leto pomeni novo priložnost in je čas za kovanje zaobljub.
V Prostovoljnem industrijskem gasilskem društvu Premogovnika Velenje 

obljubljamo, da bomo skupaj z vami prenašali kamenčke.
Drugega za drugim. 

Članice in člani PIGD PV vam želimo mir v duši in toplino v srcu.
Pogum velja, premislek pa tudi. 

Skupaj zmoremo!

SREČNO in NA POMOČ!

Za leto 2021 imamo vsi vsaj 
eno skupno željo, in ta je, da 
se obdobje epidemije zaradi 
Covida-19 čim prej konča. 

Ob tem si člani Pihalnega or-
kestra Premogovnika Velenje 
želimo, da bomo lahko za vas 

že kmalu ponovno zaigrali 
in vas razveseljevali s svojimi 

skladbami.

Člani Pihalnega orkestra 
Premogovnika velenje želi-

mo vse lepo v letu 2021.

SREČNO!

Vse, kar pošljemo v življenje drugih, 
se spet vrne v naše.”

V letu, ki se nam nezadržno bliža, 
pošljite v življenja drugih ljudi čim več lepih in prijaznih besed, 

pozitivnih misli, dobre volje, toplih objemov 
in prijateljskih stiskov rok.

V upanju, da nam bo vse to v prihodnjem letu 2021  
dovoljeno in omogočeno,

vam Rudarski oktet Velenje želi mirne božične praznike ter srečno, 
zdravo in zadovoljno leto 2021.

Rudarski oktet Velenje
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Aktiv delovnih invalidov Skupine Premogovnik Velenje

Spoštovani člani ADI Skupine PV, sodelavke in sodelavci.

Iztekajoče se leto nam je prineslo veliko novega, neznanega. Z vztrajno odgovornostjo drug do drugega, bomo 
v dneh pred nami lahko delili vse tisto kar nam je najdražje v življenju. Vam in vašim družinskim članom želim 
vesele božične praznike, novo leto 2021 naj bo, uspešno, srečno, strpno in razumevajoče, predvsem pa radodarno 
z zdravjem. 

Vlado Postružin,
predsednik Aktiva delovnih invalidov Skupine Premogovnika Velenje

Aktiv Rdečega križa Skupine 
Premogovnik Velenje 

vošči svojim članicam in 
članom ter vsem sodelavkam 

in sodelavcem in njihovim 
družinskim članom mirne in 
zdrave praznike, v novem letu

2021 pa predvsem veliko 
zdravja, razumevanja, strpno-
sti, medsebojnega sodelovanja 
ter čim več uspehov pri delu.

odbor aktiva rdečega križa  
skupine Premogovnik 

velenje

Srečno 2021!
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45 let delovanja Rdečega 
križa v Premogovniku
Zdravje je največje bogastvo posameznika, družine in človeštva. Pomemben dejavnik pri skrbi za 
zdravje je tudi mednarodna organizacija Rdečega križa, ki je bila ustanovljena leta 1863 z name-
nom, da bi pomagala vojni saniteti, v miru pa naj bi pripravljala socialno-varstvene akcije.

Kako je prišlo do 
ustanovitve Rdečega križa?
Švicarski bankir Henry Dunant je bil 
leta 1859 po naključju pri bitki v Sol-
ferinu v Italiji. Na bojišču je obležalo 
več kot 40.000 onemoglih, samih sebi 
prepuščenih ranjencev. To ga je tako 
presunilo, da je o tem napisal knjigo 
in začel ustanavljati prostovoljna dru-
štva za pomoč ranjencem. Njegovo 
sprva zasebno delovanje je preraslo v 
mednarodno in število držav podpi-
snic ženevske konvencije o Rdečem 
križu je nenehno raslo. 
V Jugoslaviji je bilo prvo društvo 
ustanovljeno leta 1875 v Črni gori. 
Nekaj desetletij pozneje so ustanovili 
še Društvo Rdečega križa Kraljevine 
Jugoslavije. Med okupacijo je vodstvo 
jugoslovanskega Rdečega križa 
emigriralo v tujino, vsa društva RK v 
državi pa so imeli okupatorji. 
Leta 1944 so delovanje RK po nalogu 
Nacionalnega komiteja osvoboditve 
Jugoslavije zopet obnovili. Po vojni 
je RK v Jugoslaviji postal množična 
organizacija z več milijoni članov. 
Mednarodni RK je veliko prispe-
val, da so napredovale metode prve 
pomoči, organizirali so različne hu-
manitarne akcije, med katerimi so še 
vedno najpomembnejše krvodajalske.

Pomen krvodajalstva
Pridobivanje človeške krvi za vse 
večje potrebe v medicini je po svetu 
različno organizirano. V Sloveniji 
je zelo dobro urejeno in temelji na 
prostovoljnem krvodajalstvu. Delavci 
v rudarstvu so bili prvi, ki so se ob 
začetkih krvodajalstva odzvali klicem 
po darovanju krvi. Krog krvodajalcev 
se je iz leta v leto širil, število krvoda-
jalcev je raslo in še vedno raste. 
Danes se še bolj kot kdaj prej zaveda-
mo, kako je kri v medicini nenado-
mestljiva, zato so krvodajalske akcije 

izredno pomembne. Njihov pomen je 
tudi v tem, da potekajo prostovoljno 
in z močnim pridihom humanosti 
– pomagati nekomu, ki je potreben 
pomoči, da premaga bolezen ali da 
preživi nesrečo. Medtem ko običajni 
ljudje obdarujejo tiste, ki jih imajo 
radi, krvodajalci z vsakim dajanjem 
krvi podarimo del sebe in obdarimo 
nekoga, ki ga sploh ne poznamo. S 
svojim dejanjem rešijo na stotine 
življenj. 

Osnovna organizacija RK
Pred 45 leti, 7. junija 1975, je bil na 
prvem delovnem in hkrati slovesnem 

srečanju formiran zbor delegatov 
Osnovne organizacije Rdečega križa 
REK Velenje. S tem je REK Velenje 
postal prva delovna organizacija v 
Sloveniji in tudi v tedanji Jugoslaviji, 
ki je formirala svojo Osnovno orga-
nizacijo Rdečega križa. Na ta način je 
proslavila tudi 100. obletnico Rudnika 
lignita Velenje in RK Jugoslavije.
V takratnem podjetju REK Velenje 
je bilo 9.000 zaposlenih in kri jih je 
darovalo več kot 3.000, kar je bilo 
rekordno število v takratni celotni 
Jugoslaviji. Od leta 1980 dalje je bila 
zelo močna povezava med krvodajalci 
tudi hrvaško mesto Split, s katerim so 
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Za varnost in zdravje moramo skrbeti tako pri delu 
kot doma in v prostem času. Zaradi situacije s CO-
VID-19 veliko zaposlenih opravlja delo od doma, kar 
pomeni, da so dejavnikom za varnost in zdravje iz tega 
naslova trenutno še bolj izpostavljeni. Dom in prosti 
čas praviloma povezujemo z varnostjo, s sproščenostjo 
in z udobjem. Pogosto se ne zavedamo, da se tudi v 
teh dveh sferah življenja pojavljajo tveganja za našo 
varnost in zdravje, ki pa jih lahko odpravimo ali vsaj 
zelo zmanjšamo z upoštevanjem priporočil in nasvetov 
za varno preživljanje prostega časa. 

Najpogostejši razlogi za poškodbe in 
nezgode doma
Skoraj tretjina poškodb, za katere je potrebno poiskati 
zdravniško pomoč, se zgodi v domačem okolju ali pri 
izvajanju prostočasnih aktivnosti. 

Ali ste vedeli? 
V Sloveniji nastane več bolniških odsotnosti zaradi 
poškodb izven dela kot na delu. (Vir: NIJZ, 2019) 
Najpogostejši vzroki za poškodbe doma so spolzka tla, 
slaba razsvetljava, neprimerno pohištvo in izdelki z 
napako. Dejavnike tveganja za naše zdravje v domačih 
prostorih predstavljajo tudi hrup, onesnaženost zraka v 
zaprtih prostorih, plesen in strupene kemikalije. 

Delujmo preventivno! 
Za naše zdravje in varnost v prostem času lahko 
najprej poskrbimo s prepoznavanjem in zavedanjem 
dejavnikov tveganja za poškodbe in nezgode. Slednje 
lahko znatno zmanjšamo z odgovornim preventivnim 
ravnanjem na prepoznanih področjih tveganja: 
1. V notranjih prostorih obujmo copate z usnjenim 

podplatom ali namestimo preproge, ki ne drsijo, 
na spodnjo stran sicer drsečih preprog pa lahko 
namestimo posebne trakove, ki omogočajo, da se 
preproga bolj oprijema tal. 

2. Ob poti nočnega izhoda na sanitarije namestimo 

nočne lučke z vklopom v vtičnico ali posebne svetle-
če nalepke. 

3. Pohištvo namestimo tako, da nam omogoča dovolj 
prostora za varno gibanje, ostre robove, ki se naha-
jajo v višini glave, pa ustrezno zaščitimo. 

4. V prostorih s kurilnimi napravami namestimo de-
tektor ogljikovega monoksida, ki nas bo pravočasno 
opozoril na puščanje tega strupenega plina. 

5. Preberimo in upoštevajmo navodila za uporabo 
električnih naprav in aparatov ter kemičnih sredstev. 

Ker je tveganje za nesreče doma večje pri ranljivejših 
skupinah populacije, kot so otroci, starejši in invalidi, 
je zanje za zagotovitev varnosti potrebna še dodatna 
prilagoditev bivalnih prostorov. 

Previdnost tudi pri delu na vrtu in v 
okolici hiše
Tudi za opravila na prostem je dobro upoštevati napot-
ke za varno ravnanje: 
•	 poskrbimo za redno vzdrževanje motornih in vrtnih 

strojev ter druge električne opreme, 
•	 oblecimo predpisana zaščitna oblačila, ki so namen-

sko zasnovana in nas pri delu ne ovirajo, obujmo 
čevlje z grobim podplatom, ki preprečuje drsenje, 

•	 uporabljajmo ustrezno delovno opremo, 
•	 upoštevajmo varnostna opozorila v navodilih za 

uporabo motorne ali električne naprave, 
•	 pazimo na varno delovno tehniko. 
Pogosta nezgoda v domačem okolju je tudi padec z 
višine. Pri opravilu na višini tako namesto nestabilnega 
stola raje uporabimo lestev. Pri tem poskrbimo, da bo 
le-ta nameščena na ravno površino, kar bo omogočilo 
njen zadosten oprijem in varen prenos teže. 
Kljub temu da pravijo, da nesreča nikoli ne počiva, 
lahko za svojo varnost najbolje poskrbimo sami!

Povzeto po: https://portal.projekt-polet.si/datoteke/gradiva/
Clanek17_POLET_F-20200414122639.pdf

ZA VARNOST IN ZDRAVJE MORAMO 
SKRBETI PRI DELU IN V PROSTEM ČASU

sodelovali na tradicionalnih krvoda-
jalskih srečanjih.
Za vsako uspešno aktivnost skrbijo 
ljudje. V dolgih letih krvodajalstva 
so bili v velenjskem premogovniku 
krvodajalstvo pripravljeni voditi: Erno 
Rahten, Ivo Petrej, Marica Močil-
nik, Franc Venišnik, Karli Čretnik, 
Karel Koželj, Valter Golob in Drago 
Kremžar, od katerega sem poslanstvo 
in vodenje z veseljem sprejela, tako 

da že 20. leto kot predsednica OO RK 
vodim svoje sodelavce in krvodajalce. 
Ne glede na koranavirus, ki nas je 
prizadel v letošnjem letu, in malce 
omejeno krvodajalstvo,  Premogovnik 
Velenje kot podjetje še vedno pre-
vladuje na področju odvzemov krvi. 
Za takšno udeležbo na krvodajalskih 
akcijah se je treba zahvaliti našim zve-
stim, humanim krvodajalcem, ki jih je 
v podjetju zelo veliko število. Pohvale 

vredno je, da vzgajamo podmladek, 
da se torej v vrste krvodajalcev vpisu-
jejo tudi novi, mladi sodelavci. 

da lahko letos obeležimo 45-letnico 
delovanja rdečega križa v podjetju, 
gre zahvala tudi vsem vodilnim 
delavcem, ki so vedno imeli posluh 
za sočloveka in so podpirali huma-
nitarne aktivnosti naše organizacije.

Damjana Kričej
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Primož Vedenik
»Samo enkrat se živi, zato uživaj v tistem, kar te veseli«

Varnost in zdravje zaposlenih sta v našem podjetju vselej najpomembnejša dejavnika. Temu 
pritrjuje tudi naš tokratni sogovornik Primož Vedenik, ki je kot vodja Službe VZD v Premogovniku 
Velenje zadolžen ravno za to področje. O svojem podjetju vedno rad pove kaj lepega, saj je nanj 
zelo ponosen, kot je ponosen tudi na rudarstvo in rudarski stan. Kljub številnim izzivom, ki jih v 
službi v teh turbulentnih časih ne manjka, se rad vrne domov k svoji družini, ki jo vedno postavi 
na prvo mesto. Zase pravi, da je predvsem točen in zanesljiv, kar velikokrat pričakuje tudi od 
drugih. Primož je vedno dobre volje, saj ga še tako zahtevna naloga ne spravi iz tira. Kot športnik 
je aktiven na različnih področjih, najraje pa kolesari.

foto: Slobodan Mrkonjić

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Zelo lep otroški spomin mi pred-
stavlja lesena pručka, ki mi jo pred 
več kot 30 leti izdelal bratranec na 
Kozjanskem. Na Kozjansko me vežejo 
lepi spomini. Od tam izhaja moj oče, 
ki je iz velike družine, pri teti na kme-
tiji pa sem večkrat preživljal poletne 
počitnice. Lesena pručka je seveda 
še vedno del interierja v zdajšnjem 
stanovanju in jo uporabljamo kot 

delovni pripomoček za višino ali kot 
majhen stolček za otroke. 
 kakšen učenec ste bili?
V osnovni šoli sem bil odličen uče-
nec. Težav z učenjem nisem imel, v 
gimnaziji in na fakulteti pa sem bil v 
zlati sredini. Vseskozi sem rad imel 
naravoslovne predmete. Spominjam 
se republiškega prvenstva v mate-
matiki za 5. razrede v Ljubljani, na 
katerem sem osvojil 7. mesto. Tekmo-
vanje je potekalo v veliki akademski 

učilnici s strmimi stopnicami, po 
tekmovanju pa nas je učitelj častil s 
pico. Takrat sem pico tudi prvič jedel, 
vendar mi ni teknila tako, kot mi 
danes.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Pri desetih letih, kot večina otrok, 
tudi sam nisem vedel, kaj bi rad počel 
v življenju. Oče me je navdušil nad 
gibanjem v naravi in to mi je še danes 
pri srcu. V otroških letih sem rad 
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preživljal prosti čas v naravi, zato se 
je v srednji šoli izoblikovala želja, da 
bi postal učitelj telesne vzgoje. Poklic 
učitelja telovadbe mi je bil izredno 
všeč zato, ker so lahko bili vsi moji 
učitelji telovadbe na šolskem igri-
šču v lepem vremenu oblečeni kar 
v trenirke. To delo sem jim takrat 
zelo zavidal. Tudi vpisan sem bil na 
fakulteto za šport, vendar se fizičnih 
testov zaradi zvina gležnja pri igranju 
nogometa nisem mogel udeležiti. Za-
radi tega sem bi sprejet na univerzi-
tetni študij rudarstva, ki sem ga brez 
težav tudi zaključil. Danes mi nikakor 
ni žal, da se je tako izteklo – navseza-
dnje tudi zaradi tradicije v Velenju in 
rudarskega poklica v naši družini.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Zaposlen sem v Premogovniku 
Velenje, zadnjih sedem let v Službi za 
varnost in zdravje pri delu. Najprej 
sem opravljal delo strokovnega 
sodelavca VZD za Obrat Priprave, 
od julija letos pa sem na delovnem 
mestu Vodje službe VZD. Delo je 
raznoliko, pestro, strokovno in seveda 
odgovorno, saj bi morala biti varnost 
in zdravje zaposlenih v vseh podje-
tjih na prvem mestu. V Službi VZD 
je osem sodelavcev. Zaradi narave 
našega dela sodelujemo z vsemi za-
poslenimi po hierarhiji odgovornosti. 
Varnostno problematiko v podjetju 
predstavljamo vsem zaposlenim v 
Skupini PV preko usposabljanj in 
izobraževanj, nadzorno-tehničnemu 
osebju, vodjem ter poslovodstvu pa 
preko raportov in kolegijev. 
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje 
s 145-letno tradicijo podzemnega 
pridobivanja premoga, ki si je skozi 
zgodovino obstoja s svojim lastnim 
znanjem in razvojem ustvaril pa-
tentirano in mednarodno priznano 
Velenjsko odkopno metodo nadko-
pnega pridobivanja premoga debelih 
slojev, ki je edinstvena v svetu. Kot 
del kolektiva sem na podjetje zelo 
ponosen, saj mi je to omogočilo, da 
si ustvarim življenje, kot si ga sam 
želim. Številni v teh kriznih časih 
zaradi epidemije Covid-19 nimajo teh 
možnosti in zato tudi ne razumem 
mnenja nekaterih zaposlenih, ki na 
družabnih omrežjih blatijo Premo-
govnik, ki jim v teh težkih časih daje 
kruh in socialno varnost.

Z očetom na vrhu Triglava leta 2013

Primoževa družina
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NA OBISKU

 na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo?
Vedno pomislim – in tako bo zago-
tovo tudi v prihodnje – na to, ali je 
prejšnji delovni dan v jami potekal 
brez nezgod. Skozi leta strokovnega 
dela na področju varstva in zdravja pri 
delu ter na podlagi številnih izkušenj 
se vseh teh dogodkov navadiš in jih 
sprejmeš – še posebej, če so poškodbe 
lažje. V spominu pa ostanejo hujše in 
skupinske nezgode naših zaposlenih, 
ki jih moramo raziskati, analizirati 
in poiskati vzroke, zato si želim, da 
bi bilo takšnih dogodkov do konca 
obratovanja premogovnika čim manj. 
Seveda je to odvisno tudi od nas zapo-
slenih, če bomo delo opravljali pazljivo 
in z upoštevanjem veljavnih varno-
stnih ukrepov. Nekaj pa je odvisno od 
tudi od narave in sreče. Ta nam včasih 
pomaga, da jo pri nevarnem delu v 
jami odnesemo brez poškodb.
 na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Najbolj se zanesem nase, takoj zatem 
pa tudi na svoje sodelavce v Službi 
VZD. Ker sodelujem s številnimi stro-
kovnimi sodelavci, sem si v teh letih v 
podjetju izoblikoval skupino ljudi, pri 
katerih lahko hitro pridem do upo-
rabnih informacij, ne da bi bilo treba 
predhodno veliko preverjati. Seveda 
se včasih zanašam tudi na svoj osebni 
čut – predvsem, ko je treba glede var-
nosti kaj samostojno preveriti v jami, 
da me ne bi kdo (kot radi rečemo) 
»peljal žejnega čez vodo«. To pridobiš 
z izkušnjami.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Prostega časa mi ob dveh majhnih 
otrocih primanjkuje. Verjamem, da bo 
– ko odrasteta – več časa za pohodni-
štvo in kolesarjenje. V prihodnosti 
si nameravam kupiti tudi električno 
gorsko kolo, da bom lažje videl še več 
lepot Slovenije.
 kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni?
Največ mi pomenita zdravje in moja 
družina: žena Sabina, hči Ema in sin 
Vid. Najrajši smo skupaj na sprehodih 
in na morju. Želim si, da tako tudi 
ostane.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na Triglavu sem z očetom leta 2013, 
družinska slika je s sprehoda z družino 
v Šaleku, s kolesom pa sem večkrat 

prekolesaril pot od Velenja do Logar-
ske in nazaj.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolni-
le sanje?
Trenutno živimo v bloku na Selu v 
Velenju. Zaradi majhnih otrok si kot 
družina želimo živeti v hiši z zelenico 
za igro otrok. Upam, da se nam bo 
želja izpolnila, čeprav sem sam nava-
jen blokovskega življenja.
 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?
Že od otroštva sem zelo rad obiskoval 
nogometne tekme NK Rudar, zato 
vzdušje polnega stadiona ob jezeru 
z vzkliki »Rudar, Rudar« v teh časih 
kar malo pogrešam. Tudi nogometne 
tekme slovenske reprezentance za 
Bežigradom mi bodo ostale v lepem 
spominu. Zadnja leta zaidem tudi v 
knjižnico na potopisna predavanja ali 
predavanja iz polpretekle slovenske 

zgodovine, kar me tudi zanima.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Izpostavil bi predvsem točnost in za-
nesljivost. Najbrž jih je še več, vendar 
menim, da me drugi lažje ocenijo, kot 
se sam.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Trenutno ničesar, saj sem mnenja, 
da slabe navade človeka v srednjih 
letih težko spreminjaš. Večino navad 
prejmemo od vzgoje staršev, nekatere 
slabe pa so nam položene že v zibelko. 
Pri svojih prehranjevalnih navadah 
bom povečal obroke z več sadja in 
zelenjave, saj sem to, žal, opustil in v 
službi za malico večinoma jem sendvi-
če in hrenovke.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
Samo enkrat se živi, zato uživaj v 
tistem, kar te veseli.

Slobodan Mrkonjić

S kolesom je večkrat prekolesaril pot od Velenja do Logarske in nazaj.
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SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Buldožer KOMATSU D375A-8 je nova velika pridobitev v 
družbi RGP, d. o. o., iz Velenja. Stroj je namenjen preriva-
nju velikih količin premoga na deponijskih prostorih ob 
Premogovniku Velenje. Specialno je prirejen za delo na 
premogu: ima prirejene gosenice in posebno oblikovan 
plug s kapaciteto odriva 58 m3. Skupna teža stroja znaša 

Nova pridobitev v družbi RGP
85 ton. Poganja ga dizelski motor, moči 474 kW. Odlikuje 
ga tudi najnovejša tehnologija za upravljanje, ki omogoča 
lažje, predvsem pa zelo varno delo. Dobavitelj stroja je 
družba KUHN, d. o. o., iz Trzina, ki je zastopnik za grad-
bene stroje znamke KOMATSU.

mag. Marko Ranzinger
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NEPREMIČNINE

stavbno zeMljIšČe na lokaCIjI lIPa 
– vzHod (gorICa) v velenjU, k. o. 964, 
na parcelnih številkah 2397/277, 2397/278, 2397/279, 
2397/280, 2397/281, 2397/282, 2397/283, 2397/284, v 
velikosti 2.912 m2. Izdano je gradbeno dovoljenje Uprav-
ne enote Velenje za gradnjo šestih enodružinskih hiš Lipa. 
Lastništvo zemljišča si delita podjetji Premogovnik Vele-
nje, d. o. o., (1/2) in HTZ Velenje, I. P., d. o. o., (1/2).
Več informacij najdete na spletni strani Premogovnika 
Velenje na povezavi www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1644.

stavbnI zeMljIšČI PodrožnIk In 
žekoveC v MozIrjU – Kompleks Podrožnik, ki 
se nahaja v neposredni bližini upravnega centra v Mozirju, 
sestavljata dve parceli v skupni izmeri 8.638 m2 površine, 
kompleks Žekovec, ki se nahaja v bližini spodnje postaje 
nihalke Golte, pa sestavljajo štiri parcele v skupni izmeri 
10.289 m2 površine.
Razpisna dokumentacija, obrazci in predstavitvena pro-
spekta za obe navedeni zemljišči so objavljeni na spletni 
strani: http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/zemljisca.

PoslovnI Prostor na PrešernovI 
CestI 22 d v velenjU v velikosti 146,69 m2, 
prostor za storitve, zgrajen leta 1974. V poslovno-stano-
vanjskem objektu je v pritličnem delu pisarna v velikosti 
41,35 m2, v kletnem delu se nahajajo prostori v velikosti 
105,34 m2. Okvirna neto cena znaša 44.900 EUR (DDV ni 
vključen).

zeMljIšČe In rastlInjak v šoštanjU. 
Predmet prodaje je montažni rastlinjak z opremo, po-
vršine 500 m2 in zabojnik s pripadajočim ograjenim 
zemljiščem v izmeri pbl. 2.900 m2 ter vsemi pripadajoči-
mi komunalnimi priključki. Rastlinjak je bil zgrajen leta 
2012 in se nahaja na Kajuhovi cesti v Šoštanju. Objekt 
je zasnovan sodobno in je skoraj v celoti avtomatiziran. 
Vsebuje avtomatsko termostatsko prezračevanje, ki deluje 
v odvisnosti od notranje temperature, vključno s senzorji 
za dež in veter. V notranjosti so potopne namakalne mize, 
v drugem delu pa je nameščena tudi namakalna rampa z 
razprševanjem in dognojevanjem, ki deluje avtomatsko, z 
nastavitvijo časa namakanja. Rastlinjak je ogrevan s štiri-
mi toplovodnimi kaloriferji, priklopljenimi na toplovodno 
omrežje. Zabojnik v izmeri 9 m x 2,4 m je opremljen tudi 
s pisarniškim prostorom in sanitarijami. Za oba objekta 
je urejeno gradbeno in uporabno dovoljenje, zemljišče je 
po namenski rabi stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za 
zemljišče, rastlinjak in kontejner z opremo Šoštanj znaša 
80.000 EUR.
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani na 
naslovu: http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje/1605. Doda-
tne informacije na: natalija.sovic-jelenko@rlv.si. 

Stavbno zemljišče na lokaciji Lipa – vzhod (Gorica) v Velenju

Zemljišče Podrožnik v Mozirju

Poslovni prostor na Prešernovi cesti 22 D v Velenju

PRODAMO

DEZINVESTIRANJE
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DODATNE INFORMACIJE: 
kristijan kolenc, telefon: 03 899 6183, 
e-pošta: kristijan.kolenc@rlv.si.

zUnanje ParkIrno Mesto PrI objektU 
»razgledI ob PakI«, ki je v lasti družbe HTZ 
Velenje.

garažne bokse v objektU trIPleX na 
Cesti Borisa Kraigherja 4 v Velenju. Mesečni najem znaša 
od 46 evrov dalje. Prostih je še nekaj parkirnih mest.

Zemljišče in rastlinjak v Šoštanju

V NAJEM ODDAMO

DEZINVESTIRANJE
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TRETJI POLČAS

Sinergija generacij

Oktobra in novembra letos sta se v velenjski Vili Bianca s 
slikarsko razstavo snidenje generacij predstavila salih 
in elisa biščić, dedek in vnukinja, ki sta nas povabila v 
čudoviti svet likovne umetnosti. Salih, upokojeni rudar in 
naš nekdanji sodelavec, ki je tudi dolgoletni predsednik 
Društva Šaleških likovnikov Velenje, se je predstavil z 
mojstrsko prefinjenimi potezami čopiča, njegova vnukinja, 
prvošolka Elisa, pa z iskrenimi in pogumnimi potezani 
otroka, ki slika svet, kot ga vidi. Razstava, ki sta jo pripra-
vila Javni sklad za kulturne dejavnosti, območna izpostava 
Velenje, in Zveza kulturnih društev, sodi v sklop razstav, s 
katerimi Društvo šaleških likovnikov predstavlja družine, 
ki ustvarjajo znotraj njega. 
Dedku Salihu, ki je do zdaj tako doma kot na tujem 
pripravil že 29 samostojnih razstav in sodeloval v 114 
skupinskih, je tokrat prvič ob bok stopila vnukinja Elisa. 
Simpatična prvošolka, ki jo je prevzelo okolje dedovega 
ateljeja, se po belih površinah rada sprehodi z akrilnimi 
barvami, blizu pa so ji tudi akvareli. tatjana vidmar, 
njena prva likovna kritičarka je zapisala, da je postal čo-
pič njeno igralo. Njene poteze niso strokovno vodene, so 
povsem njene, čeprav ji pri motiviki kdaj pa kdaj namigne 
čuteče in ponosno dedovo oko.
Razstava Snidenje generacij je bila čudovit vpogled v 
likovni svet izkušenega slikarja in začetnice, kjer ne gre 
za to, kdo se od koga uči, temveč za sinergijo čudovitega 
sveta umetnosti, v katerem uživata oba.

Milojka Bačovnik Komprej

foto: Milojka Bačovnik Komprej

foto: Samira Biščić
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V iztekajočem letu smo, navkljub nevarnemu virusu, ob 
skromnejši udeležbi opravili osem od dvanajstih načrto-
vanih pohodov, tekmovali v veleslalomu na Golteh, užili 
poletje na Bledu in njeni širši okolici, tudi tradicionalne 
plovbe z barko ob slovenski obali nismo izpustili, za za-
ključek pa smo si privoščili še jesenski oddih na obali. Pri 
vseh aktivnostih nas je poleg naše previdnosti spremljala 
tudi sreča. Vsi smo se domov vrnili zdravi. Hvala vsem, da 
ste poskrbeli za učinkovito varovanje pred virusom. 

ostanite zdravi, da se bomo srečali, če ne prej, ob rudar-
skem prazniku prihodnje leto. to je naša skupna velika 
želja. sreČno novo leto 2021!

Pohodi pohodniške sekcije Kluba upokojencev v prvi 
polovici leta 2021 bodo drugi torek v mesecu, to je:
•	 12. januarja Velenje – Koželj 590 m – Črnova
•	 9. februarja Trška pot okoli Šoštanja
•	 9. marca Lesično – Koprivnik – Bohor 1024m
•	 13. aprila Polhograjska Grmada 899 m
•	 11. maja Oplotnica – Črno jezero – Osankarica 1193 m
•	 8. junija Golica 1835 m
Ne spreglejte obvestil o veleslalomu na Golteh, občnem 
zboru Kluba upokojencev, ki bo predvidoma v sredo, 31. 

Obvestila Kluba upokojencev 
Premogovnika Velenje

marca 2021, spomladanskem izletu in vpisu upokojencev 
SPESS za letovanje v sindikalnih apartmajih. Vse informa-
cije boste prejeli z obvestilom preko SMS-a. Če jih še ne 
prejemate, pošljite IME in PRIIMEK na 070 254 006, obi-
ščite tudi spletno stran www.kupv.webs.com ali pokličite 
na brezplačni telefonski odzivnik 080 9893.
Prosimo, da upoštevate veljavna navodila in priporočila 
NIJZ za varno izvajanje posameznih dejavnosti za prepre-
čevanje širjenja virusa.
Članarina za leto 2021 ostane enaka kot v preteklem letu 
– to je 8 evrov. Članarina za upokojence Skupine PV z 
izkaznico za koriščenje ugodnosti Športnega društva SPV 
je 30 evrov, za partnerja in otroke pa 50 evrov. O načinu 
plačila boste pravočasno obveščeni.
Klubska pisarna se nahaja na lokaciji Jaška Škale v prvem 
nadstropju nad nekdanjim vhodom v Belo garderobo. 
Pred vhodom v Muzej premogovništva Slovenije zavijete 
levo do naslednjega vhoda. Uradne ure so do preklica 
samo drugo sredo v mesecu od 8. do 11. ure. Klub je v 
času uradnih ur dosegljiv na telefon 03 8982 140. V nujnih 
primerih pokličite predsednika na 041 782 688.

Upravni odbor Kluba upokojencev

z a H v a l a

Ob boleči izgubi dragega 
moža, očeta, dedka, pradedka 
in tasta

antona Pozveka
se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, so-
sedom in bivšim sodelavcem 
Premogovnika Velenje, ki ste 
bili v teh težkih trenutkih z 
nami in ga boste ohranili v 
lepem spominu.
Hvala tudi rudarskemu 
trobilnemu kvartetu, pevcem, 
praporščakom, častni straži 
in Dragu Kolarju za sočutne 
besede slovesa.

žena Fani, sin Tone in hčerka 
Nani z družinama

zaHvala

Ob prezgodnji izgubi drage 
mame, žene, tašče in babice

Ivanke krIČej
se iskreno zahvaljujemo 
sorodnikom, sosedom, pri-
jateljem, sodelavcem Jamske 
elektro-strojne službe PV, 
upravi HTZ za vso pomoč in 
podporo.

Hvala sindikatu SPESS-PV za 
izrečena sožalja in denarno 
podporo ter Dragu Kolarju za 
sočutne besede slovesa.

sin Boris Širnik z družino, 
brata Miran in Matjaž ter 

Maks

zaHvala

Ob boleči izgubi dragega sina, 
brata in strica

MIrka kregarja
se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje 
za izkazano čast na pogrebu. 
Zahvaljujemo se častni straži, 
članom Pihalnega orkestra 
PV, pevcem, praporščakom 
in govorniku Dragu Kolarju 
za izrečene sočutne besede 
slovesa.
Hvala vsem, ki ste ga imeli 
radi.

oče Mirko in sestra Irena  
z družino
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zagotavljamo

zdravo

čistopitno vodo

in

VEDNO ČISTA VODA

www.aquavallis.si

iz

www.sonelex.si

cista

energija

sonca

03 899 65 86
info@sonelex.si

HTZ Velenje, I. P., d. o. o., 
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, 
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X-Series

Battery Powered Carbon Monoxide Alarms

    XC70   XC100     XC100D 

S 1. januarjem 2017 je zakonsko obvezna uporaba alarmov prisotnosti ogljikovega monoksida-TIHEGA UBIJALCA.
V sodelovanju s podjetjem Honeywell, enota AquaVallis ponuja vrhunske detektorje.

 

 
 

 

 

 
 
 

XC70

Ločeni prikazi za stanje enote:
•	ALARM
•	NAPAJANJE
•	NAPAKA
•	 PREZRAČITE	(pred-alarm)

Glasen zvočnik

Velik gumb:
•	 RESET	NAPAKE
•	 RESET	ALARMA
•	 TEST	Z	ZNIŽANIM	ZVOKOM

 

 
 
 

 

 
 
 

75%
50%
25% PPM

XC100D

Ločeni prikazi za stanje enote:
•	NAPAJANJE
•	NAPAKA
•	 PREZRAČITE	(pred-alarm) Glasen zvočnik

Velik gumb:
•	 RESET	NAPAKE
•	 RESET	ALARMA
•	 TEST	Z	ZNIŽANIM	ZVOKOM

Alarm ali naprava utišanja

Oddaljeni alarm
Polni CO alarm

Nivoji pred-alarma CO

Koncentracija CO v PPM

Zamenjajte enoto

Oddaljen alarm sprožen
od sosednje enote

Detektor XC70 ima 7 let garancije, 7 let življenjske dobe vgrajene baterije.

Redna maloprodajna cena 42 €, v akciji 30 €.

Detektor XC100D ima 10 let garancije, 10 let življenjske dobe vgrajene baterije.

Redna maloprodajna cena 62,50 €, v akciji 40 €.

Vse cene vključujejo 22% DDV.

AKCIJA VELJA DO 31. 1. 2021

Za zaposlene v skupini PV poseben popust!
Za uveljavitev popusta potrebujete samo delovno izkaznico.

Kontakt: 03 898 21 52 · honeywell@rlv.si

NOVO
CO DETEKTORJI
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https://ssgo.scv.si

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Izobraževalni 
programi

Oglejte si predstavitev 
šole na televiziji.

O {oli
Ravnatelj Peter Rozman 
Telefon: +386 3 896 06 16
E-naslov: peter.rozman@scv.si 

[olska svetovalna slu`ba
Nina Go{nik Simeonovi}
Telefon: +386 3 896 06 77 
E-naslov: nina.gosniksimeonovic@scv.si

INFORMATIVNI DAN 
bo na [oli za strojni{tvo, geotehniko 
in okolje potekal 
v petek, 12. 2. 2021 ob 9. in 15. uri  
in soboto, 13. 2. 2021 ob 9. uri.

O podrobnem poteku in lokaciji infor-
mativnih dni spremljajte spletno stran 
[olskega centra Velenje.

www.scv.si

Oglejte si fi lmski sprehod 
skozi našo mavrico znanja.

Strojni tehnik
Geotehnik
Okoljevarstveni tehnik
Avtoserviser
Mehatronik operater
Strojni mehanik
Oblikovalec kovin-orodjar
In{talater strojnih in{talacij
Geostrojnik rudar
Pomo~nik v tehnolo{kih procesih
Strojni tehnik PTI
Avtoservisni tehnik PTI
Geotehnik PTI! Oglejte si zgodovino šole.

eMavrica_december_2020_A4_rudar.indd   2 7. 12. 2020   18:10:06

Zbrala in uredila: Barbara Šegel Kupljen in Peter Vrčkovnik
Foto: Arhiv ŠSGO in PV
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Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
STROJNI TEHNIK
Program srednjega strokovnega               
izobraževanja in poklicno-tehniškega   
izobraževanja

S hitrim razvojem informatike, digitalizaci-
je in avtomatizacije proizvodnje prihaja 
do sinergije tehniških področij, saj so 
naprave vedno bolj kompleksne s kon-
strukcijskega kakor tudi z vidika upravljan-
ja. Če pogledamo širše, je lahko določen 
proizvodni obrat v celoti avtomatiziran. 
Te spremembe prav gotovo vplivajo tudi 
na učno-vzgojni proces. Poklic strojne-
ga tehnika pri nas venomer prilagajamo 
tehnološkemu razvoju. Zelo pomembno 
je, da v srednji šoli postavimo dobre te-
melje znanj iz različnih tehniških področij 

(strojništvo, mehatronika, energetika …). 
Pri kompetencah,  ki jih dijaki pridobijo 
v programu Strojni tehnik, je potrebno 
izpostaviti krmiljenje CNC-strojev in ro-
botov, avtomatizacijo proizvodnih in ener-
getskih procesov, 3D-tisk in laserski raz-
rez. Zaradi razvejane palete pridobljenih 
znanj je tudi možnost zaposlitve večja. 
Na SŠGO dijaki usvajajo teoretična in 
praktična znanja v sodobno opremljenih 
učilnicah in laboratorijih. Bodočim študen-
tom so na voljo dodatne ure pri nekaterih 
predmetih (angleščina, matematika …). 
Dijaki, ki so željni znanja, se lahko dodat-

no strokovno in osebno izpopolnjujejo s 
sodelovanjem v krožkih, na tekmovanjih, 
s pisanjem raziskovalnih nalog … 
Stik z industrijsko panogo vzdržujemo 
preko praktičnega usposabljanja z delom 
v lokalnem okolju in tujini. Koristno s pri-
jetnim dopolnjujemo s projektnimi dnevi 
izven šolske ustanove, ki prispevajo k 
poglobljenim odnosom med dijaki kot tudi 
med dijaki in učitelji.

Viljem Osojnik, učitelj

Vpis v program Strojnik tehnik je primeren 
za vse, ki jih ta stroka zanima, še posebej 
za tiste, ki bi radi tovrstno izobraževanje 
nadaljevali na višjem, visokošolskem ali 
univerzitetnem programu. 
Za vpis sem se odločil na informativnem 
dnevu, na katerem sem izvedel, katere 
strokovne module program ponuja. V 
začetnih letnikih smo se učili osnov stro-
jništva in si pridobili veliko ročnih spretno-
sti, v zaključnih letnikih pa delamo tudi z 
računalniško podprtimi tehnologijami in 
na raznih CNC-strojih. Naučijo nas tudi 
veliko o energetiki v strojništvu. Program 
daje odlično teoretično kot tudi praktično 
znanje, ki ga nadgradimo s praktičnim us-
posabljanje z delom, v katerem  spozna-
mo delo in organizacijo v podjetjih. Lahko 
ga opravljamo doma ali v tujini. Pohval-
imo se lahko tudi z dobrimi odnosi med 
dijaki in učitelji, saj učitelji vedno prisluh-
nejo vprašanjem in morebitnim težavam 
dijakov. Lahko trdim, da bi se ob ponov-
nem izbiranju izobraževalnega programa, 
sploh sedaj, ko sem ga dodobra spoznal, 
odločil enako. V prihodnosti bom kot mno-
gi drugi dijaki, ki so se izobraževali v tem 
programu, šolanje nadaljeval z visokošol-

skim izobraževanjem.
Matic Bajsič, dijak

MEHATRONIK OPERATER, STROJNI 
MEHANIK (VAJENI[TVO), IN[TALATER 
STROJNIH IN[TALACIJ, OBLIKOVALEC 
KOVIN – ORODJAR
Programi srednjega poklicnega                    
izobraževanja

Na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje 
izobražujemo dijake v poklicnih program-
ih, katerih izobrazba je trenutno najbolj 
iskana na trgu dela. Dejstvo je, da je ob 
teoretičnem znanju zelo pomembo tudi 
praktično delo v šoli in pri podjetjih. V naši 
okolici imamo spleteno mrežo podjetij, ki 
nam omogoča opravljanje prakse dijakov 
pri njih. MIC (Medpodjetniški  izobraževal-
ni center) pa nam nudi dobro opremljene 
učne delavnice, v katerih dijaki pridobijo 
praktično znanje brez »gospodarskih 
pritiskov«.

Zaradi pomanjkanja kadra iz naših 
SPI-programov spadajo le-ti med defi ci-
tarne Zanimanje podjetij priča o velikih 
možnostih zaposlitve, prav tako pa se 
naši bivši dijaki že uspešno predstavljajo 
na trgu dela kot samostojni podjetniki.
Veseli nas, da smo tudi v času dela na 
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daljavo uspeli skoraj vse dijake in va-
jence vključiti v delo v podjetja (PUD). 
Naklonjenost podjetij in specifi ke strojne 
stroke omogočajo, da se dejavnosti tudi 
v teh časih odvijajo skoraj nemoteno, 
zato naši dijaki niso prikrajšani za mor-

da najpomembnejši del praktičnega izo-
braževanja.

Peter Grobelnik, učitelj

Za poklic strojni mehanik sem se odločil 
zaradi dedija. 
Prednost programa Strojni mehanik je, da 
imamo dijaki možnost praktični pouk up-
ravljati pri delodajalcih, pri katerih prido-
bivamo disciplino in znanje. Praktičnega 
pouka je ogromno, kar pomeni, da imamo 
dijaki manj teoretičnega pouka v šoli.
V podjetju ima vsak dijak svojega men-
torja. Z mojim mentorjem imava odličen 
odnos, saj se poznava že kar nekaj časa. 
Lahko ga vprašam karkoli, kadarkoli in 
vedno priskoči na pomoč, njegova razla-
ga je odlična. V podjetju je v redu in sem 
res zadovoljen. Tudi možnosti za zapos-
litev je veliko. 
V podjetju bi me radi zaposlili, vendar ra-
zumejo, da se želim še izobraževati. Rad 
bi postal strojni tehnik. Morda bom nekoč 
celo inženir.

Jan Franjo Skok, dijak

GEOSTROJNIK RUDAR 
Program srednjega poklicnega                      
izobraževanja

GEOTEHNIK
Program srednjega strokovnega               
izobraževanja in poklicno-tehniškega   
izobraževanja

Na naši šoli izobražujemo za programa 
Geotehnik in Geostrojnik rudar za 
podzemna dela. Pripravljena pa imamo 
tudi izobraževalna programa Geotehnik 
in Geostrojnik rudar za površinska dela. 
Po teh programih se lahko izobražujejo 
dijaki za dela na površini, v kamnolomih, 
peskokopih, glinokopih, gramoznicah, pri 
gradnji tunelov in ostalih geotehničnih 

delih. Imamo tudi program, v katerem se 
lahko dijaki izobražujejo za poklic geoteh-
nični laborant za opravljanje del v labora-
torijih za geotehnične raziskave. 
Trenutno se na šolo vpisujejo samo dijaki, 
ki se po končanem šolanju želijo zaposliti 
na Premogovniku Velenje. 
Med izobraževanjem pridobijo dijaki po-
leg splošnih tudi strokovna znanja, ki 
so podprta s praktičnimi deli na jamskih 
deloviščih. Dijaki opravljajo tako praktični 
pouk kot tudi praktično izobraževanje z 
delom (PUD) na Premogovniku Velenje. 

daljavo uspeli skoraj vse dijake in va- GEOSTROJNIK RUDAR 

Šola za strojništvo, geotehniko in okolje
Dijaki gredo lahko v jamo, ko dopolni-
jo 16 let, pred tem pa opravljajo prakso 
v delavnicah na površini. Usposobljeni 
inštruktorji skrbijo, da se dijaki naučijo 
varno in pravilno delati. Praktični pouk 
opravljajo dijaki v realnem delovnem okol-
ju skupaj z drugimi rudarji ali na šolskih 
deloviščih v jami.
Potrebe po delavcih s strokovnimi znanji 
iz rudarstva so na Premogovniku Velenje 
zelo velike.

Jadranka Uranjek, učiteljica

Na predstavitvi progama Geotehnik na 
informativnem dnevu sem se navdušil 
nad poklicem in šolo. Na ŠSGO sem se 
vpisal, ker mi šola nudi veliko priložnos-
ti. Premogovnik Velenje me štipendira in 
moje dosežke nagrajuje. Poleg tega ima-
mo doma dolgo rudarsko tradicijo.
Raje kot v šoli sem na praksi na Pre-
mogovniku Velenje, saj delam na istih de-
loviščih kot zaposleni in po mojem mnen-
ju je to velik plus pri pridobivanju znanja, 
potrebnega za zaposlitev. Za vsak dan 
na praktičnem pouku dobimo tudi jams-
ki dodatek, malico in brezplačen prevoz 
na prakso. Inštruktorji so prijateljski, polni 
znanja in nasvetov, njihova skrb je tudi 
naša varnost.
Od drugega letnika sodelujem tudi pri pro-
mociji šole: na dnevih odprtih vrat, infor-
mativnih dnevih, promocijah poklicev na 
osnovnih šolah … Pri tem sem se naučil 
javno nastopati, postal sem samozavest-
nejši, kar mi bo pomagalo tudi v nadaljn-
jem življenju.

Žiga Kunej, dijak
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Elektro in ra~unalniška šola
Izobraževalni 
programi

Oglejte si predstavitev 
šole na televiziji.

O {oli
Ravnatelj Simon Kone~nik 
Telefon: +386 3 89 60 630
E-naslov: simon.konecnik@scv.si

[olska svetovalna slu`ba 
Ur{ka Koletnik
Telefon: +386 3 89 60 628 
E-naslov: urska.koletnik@scv.si

INFORMATIVNI DAN 
bo na Elektro in ra~unalni{ki {oli 
potekal v petek, 12. 2. 2021 ob          
11. in 15. uri in
soboto, 13. 2. 2021 ob 9. uri.

O podrobnem poteku in lokaciji infor-
mativnih dni spremljajte spletno stran 
[olskega centra Velenje.

www.scv.si

Oglejte si fi lmski sprehod 
skozi našo mavrico znanja.

Elektrotehnik
Tehnik ra~unalni{tva
Tehnik mehatronike
Elektrikar
Elektrotehnik PTI

Oglejte si zgodovino šole.
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ELEKTROTEHNIK
Program srednjega poklicnega                     
izobraževanja

Iti v korak s časom. To je rek, ki zlahka 
opiše program Elektrotehnik. Z dija-
ki pričnemo pri temeljih elektrotehnike, 
ki so že nekaj časa in še bodo nekaj 
časa enaki. S tem lahko kasneje grad-
imo na področjih elektrotehnike, ki se 

vsakodnevno razvijajo. Z razvojem po-
dročij elektrotehnike se moramo razvija-
ti tudi učitelji. Za to poskrbimo s tesnim 
sodelovanjem z industrijo, zunanjim izo-
braževanjem in mednarodnimi projekti. 
Tako lahko dijakom ponudimo najnove-
jša znanja iz energetike, avtomatike in 
elektronike. Na teh področjih spoznajo 
električne stroje, klasične in pametne in-
štalacije, krmilnike, mikrokrmilnike. Z raz-
vojem industrije 4.0 se pa dotaknemo tudi 
IoT in umetne inteligence. S tem znanjem 
lahko dijaki nadaljujejo šolanje ali pa se 
zaposlijo. Dijaki lahko brez posebne-
ga napora najdejo delo v neposredni 
okolici ali pa tudi izven državne meje. 
Ko se konča zadnja ura pouka, se šola 
ne zapre, ampak še naprej nudi možnost 
pridobivanja znanja. Dijaki se lahko 
udeležijo krožkov, kjer si izberejo področ-
je, ki jih zanima. Sodelujejo lahko na tek-
movanjih, ki potekajo tudi zunaj meja naše 

države. Seveda pa ne smemo pozabiti na 
raziskovalne naloge. Vsako leto lahko di-
jaki raziščejo za njih še neznano področ-
je ali od ideje do izdelka spravijo svojo 
zamisel. Zaradi tega nastanejo kvalitetne 
raziskovalne naloge, ki so za dijake do-
bra referenca za nadaljnji razvoj kariere.
 Kljub temu da je korona »zaprla« šole, pa 
ni ustavila pridobivanja znanja in razvoja 
dijakov ter učiteljev. Mislim, da po najbol-
jših močeh kvalitetno podajamo znanje 
na daljavo in peljemo naprej tudi zgoraj 
omenjene dodatne aktivnosti. 

Klemen Hleb, učitelj

Elektrotehnika je veda, ki obsega 
zelo širok izbor znanj, ki so človešt-
vu nepogrešljiva. V današnjem času si 
življenja brez elektrotehnike sploh ne 
znamo več predstavljati: od proizvodnje 
električne energije, prenosa pa vse do 

tranzistorja, mikroprocesorja in do naših 
čutil. Vsak člen elektrotehnike je tukaj z 
razlogom in je izrednega pomena za naš 
razvoj in način življenja modernega člove-
ka. Osebno so me od malih nog zanimale 
elektronske naprave, njihovo delovanje, 
projektiranje. Ker pa sem se mlad zalju-
bil v glasbo, me je vedno zanimal zvok, 
ojačenje, procesiranje, obdelava in repro-

dukcija le-tega. Zaradi mojih interesov me 
je nekako zaneslo na področje elektroni-
ke. Ko pa je prišel čas za vpis na srednjo 
šolo, sem seveda z največjim veseljem iz-
bral ŠCV, program Elektrotehnik na ERŠ. 
Izbrani program ponuja veliko različnih 

možnosti. Prvi dve leti je kurikulum bolj 
naravnan na splošnoizobraževalne pred-
mete. Prav tako sta prvi dve leti enaki za 
vse dijake. V tretjem letniku pa je ponuje-
na možnost delitve v dve različni smeri : 
avtomatiko – elektroniko ali pa energetiko. 
Naš program je tudi okrepljen z znanjem 
programskih jezikov, znanje le-teh pa je 
zelo cenjeno v modernih podjetjih. 
Če se dotaknem še načina predavanja 
in načina pouka, lahko tudi rečem, da je 
vse skupaj dobro organizirano in poteka 
lepo, usklajeno po predvidenem planu. 

Pouk je prilagojen snovi, ki jo profesorji 
podajajo, zato poteka na dveh lokacijah. 
Pouk strokovnih premetov večinoma po-
teka na MIC, v specializiranih učilnicah, 
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ki omogočajo testiranje, priklop, izdelavo 
vezij, strojev ter posledično spoznavanje 
delovanja elektronskih elementov, naprav 
in vseh ostalih elektroenergetskih kompo-

nent. Pouk splošnoizobraževalnih mod-
ulov pa poteka na Trgu mladosti. Odnos 
dijak – učitelj in obratno je odličen, saj 
so učitelji vedno pripravljeni pomagati in 
usmerjati. Za izbran program bi se odločil 
še enkrat brez kakršnihkoli pomislekov, 
saj moje izobraževanje poteka tako, kot 
sem si predstavljal in pridobivam znanje, 
ki mi koristi sedaj in mi bo koristilo skozi 
celotno mojo življenjsko pot. V prihodnos-
ti po študiju na univerzi se vidim na mestu 
ali razvojnega inženirja elektronike ali tudi 
profesorja elektronike, hkrati pa se vidim 
na mestu tonskega mojstra, sistemskega 
tehnika in producenta, s čimer pa se že 
lep čas ukvarjam.

Matej Meža, dijak

ELEKTRIKAR
Program nižjega poklicnega                                  
izobraževanja

Pišem kot nekdanji dijak ter sedanji učitelj 
praktičnega pouka. Šolanje  v srednji šoli 
sem zaključil daljnega leta 1998. Srednja 
šola mi je ostala v lepem spominu pred-

vsem zaradi odnosa učiteljev ter prejete-
ga znanja, ki mi je prišlo še kako prav pri 
delu v gospodarstvu. Po koncu šolanja v 
srednji šoli sem se odločil za nadgraditev 
znanja na Višji strokovni šoli v sklopu ŠCV. 
Tu sem pridobil dodatna znanja s področ-
ja elektronike. Med delom v gospodarstvu 
sem opravil izpit za elektroinštalaterske-
ga mojstra. S tem izpitom sem nadgradil 
znanje ter dobil potrditev, da je bilo prido-
bljeno znanje v srednji šoli kvalitetno ter 
koristno. Po 18-letih dela v gospodarstvu 

na področju elektroinštalacij sem sem se 
odločil, da bi lahko to znanje prenesel na 
dijake. Tako sem kot nekdanji dijak ŠCV 
pristal v vlogi učitelja na ERŠ. Predvsem 
je pri moji odločitvi pretehtalo dejstvo, da 
imam ogromno praktičnega znanja, s kat-
erim lahko dijakom ERŠ ponudim najbol-
jše. Po tem, kar sem izkusil v vlogi učitelja 
na ERŠ, lahko z gotovostjo trdim, da smo 
na ERŠ usposobljeni ter sposobni ponu-
diti dijakom najboljše, tako na strokovnem 
kot praktičnem področju.

Edis Mustafi ć, učitelj

 Sem Ajdin Žunić in obiskujem tretji letnik 
(zaključni letnik) Elektro in računalniške 
šole. Po končani osnovni šoli sem se 
odločil za elektro šolo, smer elektrikar oz. 
triletni program. Odločil sem se za triletno 

šolo, ker je po mojem mnenju lažja kot 
štiriletna šola. Elektrika me je zanimala 
že od malega in sem se zaradi tega tudi 
vpisal. Drugim priporočam, da se vpiše-
jo v to šolo, če jih seveda zanima poklic 
elektrikar. Lahko nadaljujete izobraževan-
je v programu Elektrotehnik, kjer se zakl-
juči izobraževanje s poklicno maturo, to je 
program PTI. Na triletni šoli imate zaključni 
izpit. Pouk poteka na MIC in na Šolskem 
centru Velenje, ki je na Trgu mladosti 3. 
Na MIC je predvsem praktični pouk, kjer 
pridobivamo znanje in kompetence, s 
katerimi bomo zelo konkurenčni in bomo 
znali upravljati s tehnologijo. Oprema je 
v redu, pazimo nanjo. Če je kaj pokvar-
jeno, opozorimo učitelje. Učitelji so zelo 
prijazni. Ko imamo praktični pouk, nam 
učitelji razložijo, kako in kaj moramo de-
lati,  in seveda ko opravimo delo, ne sme-
mo nikoli sami vklapljati strojev, ampak 
moramo počakati učitelja, da vse preveri. 

Po končanem delu pospravimo delovni 
prostor. Način dela je zelo enostaven in 
pri pouku seveda moramo poslušati in biti 
prijazni do učiteljev. Če so oni prijazni do 
nas, moramo biti tudi mi do njih.

Ajdin Žunić, dijak

eMavrica_december_2020_A4_rudar.indd   7 7. 12. 2020   18:10:24

Zbrala in uredila: Lidija Šuster in Peter Vrčkovnik
Foto: Arhiv ERŠ



4040

SRCE NAŠE ENERGIJE BIJE ZA CELOTNO SLOVENIJO

Naj bo naš korak v novem letu varen in zanesljiv.
Ujemimo ravnotežje med možnostmi in željami.

V novem letu vam želimo predvsem veliko zdravja in moči za nove izzive.

SREČNO, ZDRAVO IN USPEŠNO

2021!

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


