
1

Kakšna bo slovenska energetska prihodnost?/stran 18

Razglasili najboljše inovatorje v letu 2019/stran 28

Montaža odkopne opreme na odkopih k. –110/E in k. –95/C/stran 10

Naš izziv je gradnja naše prihodnosti!/stran 4

Časopis Skupine Premogovnik Velenje
izhaja od leta 1953         št. 1/februar 2020



22

Izdajatelj
Premogovnik Velenje
februar 2020, številka 1

UrednIštvo
Glavni in odgovorni urednik: 
Slobodan Mrkonjić
Lektorica: Tadeja Jegrišnik
Naslov: Uredništvo Rudarja, 
Partizanska 78, 3320 Velenje, 
tel. 03/899-6171, faks 03/5869-131, 
el. pošta: slobodan.mrkonjic@rlv.si

UrednIškI odbor
Tadeja Jegrišnik, predsednica, 
Slobodan Mrkonjić, glavni in 
odgovorni urednik, 
Metka Marić, Služba za odnose 
z javnostmi, Rolando Koren, 
Proizvodnja, Danilo Rednjak, 
Svet delavcev PV, Simon Lamot, 
Sindikat SPESS PV, Miralem 
Romanić, Sindikat SDRES PV, 
Niko Filipović, Svet delavcev HTZ, 
Robert Krenker, HTZ Velenje, 
mag. Marko Ranzinger, RGP

oblIkovanje In PreloM
Slobodan Mrkonjić

trženje oglasov
Premogovnik Velenje, d. o. o.,
tel.: 03 899 61 71, 
el. pošta: slobodan.mrkonjic@rlv.si

tIsk 
StudioHTZ, HTZ Velenje, 
I. P., d. o. o.

naklada 
2500 izvodov
Mesečnik Rudar prejemajo 
zaposleni v Skupini 
Premogovnik Velenje in člani 
Kluba upokojencev Skupine 
Premogovnik Velenje brezplačno. 
Poštnina plačana pri pošti 3320.
Za vsebino oglasa odgovarja 
naročnik oglasa.

naslovnICa
Vgradnja opreme na odkopu k. –95/C 
foto: Miran Beškovnik

Časopis Skupine Premogovnik 
Velenje 

Vsebina

stran 3
Naša pot bo uspešna, če ji 
bomo vsi sledili

stran 4
Naš izziv je gradnja naše 
prihodnosti!

stran 6
Zasijal je plamen luči miru

stran 7
Menjava jeklenega okvirja na 
dovozišču jaška Škale

stran 8
Letni pregled transporterjev

stran 9
Uspešna obnova členkastih 
transporterjev

stran 10
Montaža odkopne opreme na 
odkopih k. –110/E in k. –95/C

stran 13
Naši strokovnjaki vnovič v 
hrvaškem Labinu

stran 14
Novi piezometer v Škalah

stran 16
Prenovljeni VTIS

stran 18
Kakšna bo slovenska energetska 
prihodnost?

stran 20
Premogovne regije Evropske 
unije v prehodu

stran 23
Specialna policijska enota na 
obisku v PV

stran 24
Letno poročilo varnosti in 
zdravja pri delu

stran 28
Razglasili najboljše inovatorje v 
letu 2019

stran 31
Rudar z vami že od leta 1953

stran 32
Letno poročilo Aktiva RK PV

stran 34
Poklici za danes in jutri

stran 36
Na obisku: Srečko Ramšak

stran 40
Revitalizacija plitvine v 
šoštanjskem jezeru

stran 50
Prvenstvo PV v veleslalomu



3

UVODNIK

Naša pot bo uspešna, če ji 
bomo vsi sledili

Konec januarja je potekalo izobraževanje pod naslovom 
Odlike izjemnega vodje. Udeleženci smo se spoprijeli z 
izzivi, kako v sodobnih časih okrepiti zavzetost in mo-
tivacijo zaposlenih v podjetju. V času krize, s katero se 
Premogovnik Velenje v obdobju prehoda v brezogljično 
družbo nedvomno sooča, je ena najpomembnejših nalog 
vodstva in vseh, ki delamo z ljudmi, da ne nehamo vlagati 
v zaposlene oz. da vlagamo vanje še več. Pa to ne toliko v 
finančnem smislu kot v smeri pohval in nematerialnega 
nagrajevanja. Raziskave namreč kažejo, da ko ima človek 
urejen družbeni status in so mu zagotovljene osnovne 
življenjske potrebe, ni denar tisti, ki ga najbolj motivira, 
ampak je to možnost osebnostne rasti in kariere, razvoja 
lastnih kompetenc ter zagotavljanje nenehnih izzivov pri 
delu. 

Branko Žunec, direktor in predavatelj v družbi za odlič-
nost BMC International, je v svojem nagovoru poudaril, 
da so prav vodje tisti, ki dvigujejo ugled podjetja, in tisti, 
od katerih je odvisno, kako stvari tečejo. »Na večino ne 
naredi vtisa to, s katerim nazivom se nekdo ponaša, ampak 
kako ravna z drugimi.« Ljudje smo namreč čustvena bitja 
in nam dejstvo, da smo pohvaljeni, zelo veliko pomeni. 
Izjemen vodja je tisti, ki bo svojemu zaposlenemu vedno 
dal vedeti, da je nekaj naredil dobro, morda celo nadpov-
prečno – in zaradi tega bo zaposleni raje prihajal v službo 
ter tako posledično dosegal boljše rezultate, ki bodo na 
poslovanje podjetja vplivali pozitivno. 

Razlika med menedžerjem in liderjem je v tem, da se prvi 
osredotoča na procese, ki omogočajo, da dosežemo plan, 
drugi pa na ljudi, ki bodo pripomogli, da bo cilj tudi do-

sežen. »Vodja je vedno oboje, a ne v istem trenutku in tudi 
ne vedno v enaki meri. Včasih postavimo na prvo mesto 
rezultate, drugič ljudi, odvisno od situacije.« 

Kot vodje moramo biti pozorni tako na plane, rezultate, 
kazalnike, na aktualne zadeve in znotraj tega tudi ter pred-
vsem na zaposlene in odnose. Zavedati se moramo, da vo-
dimo ljudi in ne strojev – ni vseeno, kakšen je naš odnos 
do njih: zaslužijo si spoštovanje. S tem, da smo pozorni, 
kažemo, da nam je mar, zadevam dajemo pomen in – kar 
je najpomembnejše – s tem dajemo sodelavcem vrednost.

Vsi si želimo v svoji sredini motivirane, zavzete, poštene, 
odgovorne, natančne, kreativne, delavne, pripadne in spo-
štljive sodelavce – da bodo ti takšni v kar največji meri, je 
potrebno vlagati vanje. Navadno se preveč osredotočamo 
na tiste zaposlene, s katerimi imamo »probleme«, zanje za-
pravimo precej več časa kot za tiste, ki so dobri, uspešni, ki 
so naši »vlečni konji«. Tem slednjim nalagamo kvečjemu 
več nalog, časa zanje pa nam zmanjkuje. Prvi razlog, da se 
ljudje potrudijo, je njihov neposredni vodja. Ne organiza-
cija. Njihov »šef«. In prvi razlog, da dajo ljudje odpoved, je 
prav tako njihov neposredni vodja.

Že Tolstoj je zapisal, da sicer »vsi razmišljajo o tem, da 
bi spremenili svet, nihče pa ne razmišlja o tem, da bi 
spremenil sebe.« Toda naša prihodnost je odvisna od tega, 
kar počnemo danes. In če danes delamo z isto miselnostjo, 
enakimi prijemi, ki so veljali pred dvajsetimi, tridesetimi 
leti – in tudi s takšnim tempom – potem nas bo (je) čas 
povozil. 

Velikokrat namreč naletimo na izjave (tudi v medijih), 
kako je bilo včasih vse lepše, lažje … Na voljo je bilo več 
denarja, več ljudi, več vsega … Pa so idealni pogoji res 
dovolj za idealni rezultat oz. dosežek? Izkušnje kažejo, da 
tudi če bi delali v »idealnih« pogojih, bi se ljudje slej ko 
prej začeli zanašati samo še na pogoje; ravno tako je, kadar 
so pogoji slabi, zahtevni, težki – ljudje se začno hitro izgo-
varjati nanje. »Ne da se. Ni mogoče. Ne bo šlo.« 

Ravno zaradi tega je treba to, kar imamo in znamo, izko-
ristiti na najboljši možni način in v največji meri. S tem, 
kar je na voljo. Ko nekaj ne deluje (več), poskusimo nekaj 
novega. 

In ljudje so tisti, ki bodo to zmogli. Ali pa ne. Od vodij pa 
je odvisno, ali jih bodo znali motivirati.

Strategija je lahko uspešna le, če ji vsi sledimo. Od prvega 
do zadnjega. Zavedajmo se tega. 

Tadeja Jegrišnik

Vir:  
Gradivo predavanj BMC International in  
http://organizacijska-energija.si
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Naš izziv je gradnja naše 
prihodnosti!
V soboto, 21. decembra, smo v družbah Premogovnik Velenje, HTZ Velenje, Sipoteh in PLP obe-
ležili zadnji delovni dan v letu 2019. Vse tri izmene rudarjev je ob prihodu iz jame že dvanajsto 
leto zapovrstjo pričakal Pihalni orkester Premogovnika Velenje. V prezivnici je zaposlene nagovoril 
generalni direktor mag. Marko Mavec.

Zbrane je nagovoril generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Marko Mavec. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Leto pomembnih obletnic
Poudaril je, da smo v letu 2019 v 
Premogovniku Velenje nakopali že 
250-milijonto tono premoga, za kar je 
čestital vsem, še posebej tistim, ki se za 
to še posebej trudijo. V svojem govoru 
ni zaobšel niti pomembnejših okroglih 
obletnic, ki so zaznamovale prete-
klo leto – 100 let Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, 40 let Rudar-
skega okteta Velenje in 20 let Muzeja 
premogovništva Slovenije.
»Še en pomemben mejnik se je zgodil 
v letu 2019,« je poudaril generalni 
direktor, »saj smo podpisali prenovlje-
no Kolektivno pogodbo premogovni-
štva Slovenije in čeprav je za nami zelo 

Skupna malica ob zadnjem »šihtu« v letu za vse zaposlene v Skupini PV že tradi-
cionalno poteka v prezivnici Premogovnika Velenje (foto: Slobodan Mrkonjić)
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zahtevno leto, smo se pri izplačilu ob 
koncu leta držali njenih zavez.« 

Pred nami je zahtevno 
obdobje
»Danes je sicer zadnji uradni delovni 
dan v tem letu, vendar bo do novega 
leta zaradi nižje proizvodnje, kot je 
bila načrtovana, v jami potrebno opra-
viti še kar nekaj delovnih dni,« je po-
vedal generalni direktor Premogovni-
ka in nadaljeval, da je tudi proizvodni 
načrt za prihodnje leto zelo zahteven, 
saj znaša več kot 3 mio ton premoga 
in pol, zato bomo morali vse napore 
usmeriti v to, da ga bomo tudi dosegli. 
»Verjamem v vas in verjamem v to, 
da nam bo uspelo in da to zmoremo. 
Nižja proizvodnja za nas na dolgi rok 
pomeni stagniranje, vse, kar pridobi-
mo več, pa pomeni, da smo sposobni 
ustvarjati razvoj in da imamo zagoto-
vljena sredstva za investicije.«

Tranzicija je generacijski 
izziv
»V Premogovniku Velenje smo 
za tranzicijo, vendar mora biti ta 
pravična, socialna in ekonomsko 
upravičena. Nadomeščanje naše 

energije mora biti »zeleno«, vzdržno, 
izpeljati ga moramo s primernimi 
tehnologijami – ne smemo biti 
odvisni od uvoženega premoga slabše 
kakovosti. Na to ne bomo pristali. 
Denar za tranzicijo je potrebno 
zagotoviti v Evropski uniji in tudi v 
celotni Sloveniji, Šaleška dolina ne sme 
in ne more sama nositi tega bremena.«
Prehod v brezogljično družbo je gene-
racijski izziv, je prepričan mag. Mavec, 

ki je ob tem izpostavil, da moramo de-
lovati proaktivno, ne smemo čakati, da 
se Premogovnik zapre, saj smo mi tisti, 
ki moramo že danes razmišljati o tem, 
kako bomo delali čez 20 let in kako 
bomo nadomeščali delovna mesta. 
»Če so generacije naših dedov gradile 
Velenje, če so naši očetje izvajali 
ekološko sanacijo Šaleške doline, je 
naš izziv gradnja naše prihodnosti.«

Tadeja Jegrišnik

Rudarjem je ob prihodu iz jame tudi letos zaigral Pihalni orkester Premogovnika 
Velenje. (foto: Slobodan Mrkonjić)

21. december 2019 je bil za večino zaposlenih zadnji delovni dan v lanskem letu. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Zasijal je plamen luči miru
Majhen plamen luči miru iz Betlehema, mednarodne dobrodelne akcije, je – tako kot mnoge druge 
– z neizmerljivo veličino v avli upravne zgradbe združil tudi nas. V četrtek, 19. decembra 2019, so 
ga k nam prinesli velenjski skavti s sporočilom, da lahko z lučjo preženemo temo in samo z ljube-
znijo prižgemo mir.

Zgodovino akcije, ki je tokrat poteka-
la pod geslom »ne boj se goreti!«, so 
uvodoma predstavili velenjski skavti: 
»Projekt, ki se je razširil skoraj na ce-
lotno Evropo, se je začel leta 1986, ko 
so sodelujočim v oddaji, namenjeni 
invalidnim otrokom, v zahvalo delili 
plamen iz votline Jezusovega rojstva v 
Betlehemu. Odločili so se, da bo tudi 
luč miru v votlini prižgal otrok, ki se 
je v tistem letu še posebej izkazal.« 
Skavti so prebrali še poslanico, ki 
govori o širjenju svetlobe in ljubezni, 
ki sta v naših življenjih nepogrešljivi.

Brez teme ni svetlobe
Prisotne je nagovorila sonja ku-
gonič, vodja projektov v Premo-
govniku velenje: »Tako kot obstaja 
svetloba, obstaja tudi tema. Brez 
teme ni svetlobe. V Premogovniku 
Velenje že 144 let iz temnih nedrij 
zemlje pridobivamo premog in skoraj 
tretjina žarnic v slovenskih domovih 
sveti zaradi nas. Točno vemo, od kod 
smo prišli in kdo smo. Gradimo in 
rušimo, se vzpenjamo in padamo, v 
slovenskem energetskem prostoru 
ustvarjamo prostor zase. Učimo se 
tudi na napakah, napredujemo skozi 
dialoge ter si iz generacije v generaci-
jo utiramo pot. Tiste najtežje preizku-
šnje nam prinašajo največ modrosti, 
znanja in rasti, če si le dovolimo 
pogledati iz drugega zornega kota in 
če se le želimo iz vsake izkušnje nekaj 
naučiti in zrasti. S svetlobo premagu-
jemo temo.« 
Svoj nagovor je končala s prepriča-
njem, da ko najdemo luč v temi, se v 
naših srcih pojavi svetloba ter vsem 
zaželela veliko svetlobe tako zunaj 
nas, kot tudi v naših srcih: »Naj v pri-
hodnjem letu vsaka vaša beseda, vsak 
pogled, vsako dejanje in vsak nasmeh 
obsijejo vas in vaše najbližje.«

Damo lahko le to, kar 
smo prejeli
»Lahko damo le to, kar smo prejeli, 
in ljubimo lahko le, kolikor smo lju-

V avli upravne zgradbe Premogovnika Velenje je zasijal plamen luči iz Betlehema. 
(foto: Slobodan Mrkonjić)

Luč miru je iz rok velenjskih skavtov prejela vodja projektov Sonja Kugonič. (foto: 
Slobodan Mrkonjić)

bljeni,« je zapisano na uradni spletni 
strani letošnje akcije, ki ima, tako 
kot že vsa leta do zdaj, dobrodelno 
noto. Tokrat bodo z zbranimi sredstvi 
podprli tri projekte – program Naj 
mladih ne vzgaja ulica, ki deluje v 
okviru društva Žarek, misijonarje v 
Albaniji ter misijonarke v Braziliji. 

Nosilec akcije je Združenje sloven-
skih katoliških skavtinj in skavtov, 
partnerski organizaciji pa Zveza bra-
tovščin odraslih katoliških skavtinj in 
skavtov ter člani Slovenske zamejske 
skavtske organizacije.

Metka Marić
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Menjava jeklenega okvirja na 
dovozišču jaška Škale
Jaški so nepogrešljivi del podzemnega pridobivanja premoga, namenjeni so tako prezračevanju 
jame kot tudi prevozu ljudi in opreme. Z njihovo izgradnjo je povezana celotna zgodovina Pre-
mogovnika Velenje, pomembno prelomnico pa pomeni preboj jaška Škale septembra 1888. Zaradi 
dotrajanosti jeklenega okvirja na dovozišču jaška Škale je bil le-ta v začetku leta zamenjan.

Po odkritju lignitnega sloja pred 145. leti se je začela zgod-
ba Premogovnika Velenje, trinajst let kasneje je bil zgrajen 
prvi jašek – raziskovalni jašek, ki so ga poimenovali 
Kronprinz Rudolf–Schacht oz. »Jašek prestolonaslednika 
Rudolfa«. Z jaškom so v globini 142 m dosegli sloj lignita, 
ki je bil odlične kakovosti. Stari jašek oz. »stari šaht« danes 
še vedno obratuje za prevoz zaposlenih v podzemni del 
jame Škale ter kot dvigalo za prevoz obiskovalcev Muzeja 
premogovništva Slovenije.

Dela ni bilo malo
Enota HTZ OUTN J2 je ob podpori Strojne službe 
Premogovnika med 6. in 20. januarjem 2020 poskrbela 
za menjavo jeklenega okvirja na dovozišču jaška Škale, 

ki ga je bilo zaradi dotrajanosti potrebno zamenjati. Pred 
namestitvijo novega okvirja je bilo potrebno opraviti dela, 
kot so montaža delovnega odra pod okvirjem, demontaže 
mostičkov, nihajnih vrat, pokrivnih pohodnih pločevin 
okoli mostičkov in pokončnih stebrov pri nihajnih vratih, 
odstranjevanje betona ter odstranitev stare konstrukcije. 
Sledili so peskanje in barvanje mostičkov, stebrov, poho-
dnih pločevin in nihajnih vrat, montaža novega okvirja, 
zalivanje, uravnavanje, montaža opreme v prvotno stanje 
ter druga manjša, a nič manj pomembna dela. strojni teh-
nolog Matej skornšek je povedal, da je bil interni tehnični 
pregled opravljen 21. januarja: »Vsa načrtovana dela so 
bila opravljena v roku, večjih posebnosti ni bilo.«

Metka Marić

foto: Matej Skornšek

Proizvodnja v januarju 2020 (operativni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

CD3/J 33.000 35.499 2.499 107,57 1.614
E. K.  –110/E 110.000 119.237 9.237 108,40 5.420
Proizvodnja 143.000 154.736 11.736 108,21 7.033
Priprave 11.000 15.634 4.634 142,13 711
skupaj Pv 154.000 170.370 16.370 110,63 7.744

Proizvodnja januar–december 2019 (letni načrt)
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 3.403.311 2.965.045 –438.266 87,12 11.360
Priprave 130.689 166.746 36.057 127,59 639
skupaj Pv 3.534.000 3.131.791 –402.209 88,62 11.999
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Letni pregled transporterjev
Zaradi zahtevnih razmer v jami Premogovnika Velenje ima vzdrževanje zelo pomembno vlogo. Za 
nemoteno pridobivanje premoga oziroma učinkovito delo na odkopih in pripravah je nujno ka-
kovostno vzdrževanje celotne rudarske opreme. S preventivnimi rednimi pregledi zagotavljamo 
zahtevano obratovalno zanesljivost. Letni pregled transporterjev premoga v DIK Pesje smo izvedli 
konec minulega leta.

V Premogovniku Velenje smo 
konec leta 2019 izvedli letni pregled 
transporterjev s trakovi izvoznega 
nadkopa Pesje ter drugih transpor-
terjev s trakovi in naprav v DIK 
(Drobilnici in Klasirnici) Pesje. Preko 
transportnih sistemov poteka izvaža-
nje izkopanega premoga iz jamskih 
delovišč na površino. Transportni 
sistem zajema tudi transport in dro-
bljenje premoga preko Klasirnice do 
deponije Termoelektrarne Šoštanj.
Pregled je bil opravljen skladno s 
349. členom »Pravilnika o zahtevah 
za zagotavljanje varnosti in zdravja 
pri delu in o tehničnih ukrepih pri 
prevažanju v podzemnih prostorih 
in na površini pri raziskovanju in 
izkoriščanju mineralnih surovin« in z 
internimi navodili.
Komisija, ki so jo sestavljali poslo-
vodje, tehnologi in strokovni sode-
lavci Službe za varnost in zdravje pri 
delu, je opravila pregled in preizkus 
transporterjev ter druge opreme 

v jami 24. novembra, na objektih 
DIK pa 7. decembra 2019. Komisija 
je pregledala vse transporterje in 
njihovo vzdrževanje ter varnostne 
sisteme in komunikacijske naprave. 
Vsi varnostni elementi in komunika-
cijske naprave so bili tudi preizkušeni. 

Pregledani sta bili tudi tovorni dvigali 
na DIK-u in protipožarna oprema. 
Nepravilnosti niso bile ugotovljene, 
vsi pregledani postopki in naprave 
delujejo v skladu s pravilnikom in 
navodili.

Metka Marić

foto: Slobodan Mrkonjić

foto: Slobodan Mrkonjić
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Uspešna obnova členkastih 
transporterjev 
V Premogovniku Velenje smo konec leta 2019 uspešno obnovili členkasta transporterja D-101 
in D-102 na DIK Pesje. Brezhibno delovanje omenjanih členkastih transporterjev je pomembno 
za zagotavljanje proizvodnje na Premogovniku Velenje, saj gre vsa proizvodnja preko omenje-
nih transporterjev. Obnova je bila skrbno načrtovana in je plod dobrega moštvenega sodelovanja 
strojne službe Premogovnika Velenje ter vzdrževalcev HTZ OUTN.

V objektih DIK Pesje sta pod bun-
kerjem B-1 nameščena členkasta 
transporterja D-101 in D-102, njuna 
funkcija pa je doziranje premoga iz 
bunkerja B-1 na transportne trako-
ve. Omenjena transporterja sta pod 
stalnim pritiskom premoga, ki se 
nabira v bunkerju, nanju pa vplivajo 
tudi pogoji delovanja, saj sta podvr-
žena abraziji, prahu in vlagi.

foto: Gregor Železnik

Pripravska moštva, ki pripravlja-
jo novo odkopno etažo k. –110/a, 
so v letošnjem januarju presegla 
operativni plan. 
Za njihov trud in prizadevanje ter 
zavedanje, da je treba zastavljene 

cilje ne le dosegati, temveč jih tudi 
presegati, se jim iskreno zahva-
ljujem. 
Pohvala gre vsem sodelavcem na 
pripravskih številkah 4, 9 in 13. 
Želim si, da bi tovrstne vzpodbude 

pozitivno vplivale na našo delovno 
klimo in željo po doseganju zasta-
vljenih ciljev.

Simon Lednik,
tehnični vodja obrata Priprave

Z VESELJEM POHVALIMO

Priprave na obnovo transporterjev 
pred samo izvedbo so potekale kar 
nekaj mesecev. Pregledati in obnoviti 
je bilo potrebno vse jeklene luske 
členkastega transporterja, na vseh 
valjčkih zamenjati ležaje ter pripravi-
ti in pregledati ves preostali material.
Obnova členkastega transporterja 
D-102 je potekala 21. in 22. septem-
bra, transporterja D-101 pa 14. in 

15. decembra 2019. Pri obnovi obeh 
transporterjev so bile zamenjane 
vse luske in valčki z obnovljenimi, 
zamenjani pa so bili tudi vsi sorniki 
in varovala. Predvidevamo, da bosta 
obnovljena transporterja obratovala 
brez večjih težav do prihodnje večje 
obnovitve, ki bo predvidoma čez tri 
leta.

Gregor Železnik in  Darko Jalšovec
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Montaža odkopne opreme na 
odkopih k. –110/E in k. –95/C
V Premogovniku Velenje smo kos še tako zahtevnemu izzivu. To ni le floskula, temveč na to kažejo 
zadnji rezultati montaž elektrostrojne opreme za odkopno ploščo E k. –110 in C k. –95 v jami Pes-
je. Kljub velikim izzivom smo s trdim delom, z inovativnim razmišljanjem in z željo po nenehnem 
izboljševanju delovnih procesov uspeli doseči načrtovano.

Odkopna plošča k. –110/E leži v seve-
rozahodnem delu jame Pesje, in sicer 
skoraj v celoti pod odkopno ploščo 
k. –95/E, le ozek del (na odvozni 
strani) pa tudi pod odkopnima plo-
ščama DY 1/1 in k. –80/E. S svojimi 
merami, 610 metrov dolžine in 151 
metrov širine, spada med standardno 
projektirane odkopne plošče. Njena 
posebnost je v tem, da je ta nagnjena 
vzdolžno proti odkopni meji (od 135 
do 190 ‰ na dostavni strani in od 
60 do 215 ‰ na odvozni strani) [1]. 
Omenjeni naklon odkopne plošče, 
predvsem naklon odvozne proge, 
predstavlja pri montaži opreme 
poseben izziv tako z vidika transpor-

ta opreme na montažno mesto kot 
z varnostnega vidika zaposlenih pri 
montaži opreme.
Odkopna plošča C leži v jugovzho-
dnem delu premoške kadunje in je 
tretja odkopna plošča na etaži k. –95 
v smeri jugovzhoda proti severoza-
hodu. Odkopna plošča bo umeščena 
pod že odkopanimi ploščami etaž 

DY S3/1, k. –80/C, k. –80/D in k. 
–65/D. Odkopna plošča C je ome-
jena z južne strani zaradi varovanja 
jamskih objektov, z zahodne strani s 
predvideno lego naslednje odkopne 
plošče k. –95/D, s severne strani z že 
odkopanimi etažami nekdanjih jam 
Vzhod in Sever ter z vzhodne strani z 
odkopno ploščo k. –95/B [2]. 

Premog, ki ga bomo iz odkopov k. –110/E in k. –95/C pridobili v tem 
letu, bo ključnega pomena za doseganje načrtovane letne proizvo-
dnje. Zaradi zamud pri pripravi objektov je največji izziv predstavljala 
hkratna montaža odkopne opreme na omenjenih odkopnih ploščah in 
posledično pravočasni začetek odkopavanja.

Montažna skupina Jamske strojne službe pod montažnim jaškom odkopa k. –95/C (foto: Miran Beškovnik)
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Posebnost odkopne plošče je v tem, 
da sta bili zaradi zelo zahtevnih geo-
loških pogojev pri približevanju roba 
že odkopanih etaž s projektom pred-
videni dve dolžini odkopne plošče, in 
sicer 488 metrov (komora 1) in 560 
metrov (komora 2). Širina odkopa je 
151 metrov. 

Odkop k. –110/E
Po zaključku izdelave dostavne proge, 
montažne komore in dela odvozne 
proge odkopne plošče k. –110/E smo 
v začetku decembra 2019 pristopili 
k demontaži elektrostrojne opre-
me pripravskega delovišča in s tem 
omogočili začetek montaže smernega 
in odkopnega verižnega transporterja 
ter hidravličnega odkopnega pod-
porja. Posebnost je bila v tem, da v 
času montaže oz. zaključka montaže 
omenjene opreme (razen nekaj kosov 
hidravličnega odkopnega podporja) 
še ni bilo preboja v odvozni progi. 
Največji izziv sta predstavljala načrto-
vanje in koordinacija transporta elek-
trostrojne opreme po eni transportni 
poti, v kateri so se v tleh proge še 
vedno izvajala sanacijska dela (strojni 
povzem in menjava talnih lokov v 

delu dostavne proge odkopa; lokacija 
k. –140 do k. –118). 
Po preboju v odvozni progi odkopa 
5. decembra 2019 je sledila demon-
taža rezalno-napredovalnega stroja 
GPK in strojni povzem odvozne ter 
prečne proge in dela proge bodočega  
traka 1G. Za zagotovitev ustreznih 
višin med smernim transporterjem 
z avtomatskim napenjanjem 1200 (v 
nadaljevanju STAN 1200) in nad njim 
montiranim energetskim vlakom smo 
se odločili za t. i. povzem odvozne 
proge »na čisto«, za kar je bilo potreb-
no sprotno krajšanje transporterja 
s trakom 800 mm. Po končanem 
povzemu ostalih zgoraj zapisanih prog 
je sledila demontaža še preostalih 
transporterjev do traka 1CD. Za načr-
tovani čas montaže etažnih odvozov 
iz odkopa in posledično zaradi tega 
za pravočasni začetek odkopavanja 
na omenjenem odkopu je omenjeni 
način dela predstavljal poseben izziv. 
Hkrati s povzemom so dela potekala 
na montaži transporterja s trakom 
STAN 1200 in energetskega vlaka. 
Izziv je predstavljala montaža le-tega, 
saj kompletna kompozicija tehta 
več kot 60 ton, obesiti pa ga je bilo 

potrebno v naklonu 215 ‰ ali več 
kot 21 %. Za primerjavo: Höttinger 
Höll (Höttingerski pekel) v okolici 
Innsbrucka je ena najtežjih kolesar-
skih poti v Evropi, kjer naklon klanca 
na določenih delih dosega tudi do 28 
%, medtem ko na primer maksimalni 
vzpon na Vršič ne presega 11 %.  

Da smo smerni verižni 
transporter odkopa E po-
vezali z glavnim odvoznim 
trakom 1CD, smo v končni 
fazi vgradili oz. zmontirali 
tri transporterje s trakom 
širine 1200 v skupni dolžini 
več kot 1100 metrov z vsemi 
pogonskimi stroji in elementi 
prenosa moči ter zaviranja, 
tremi presipnimi oz. odlagal-
nimi mesti, dvema napenjal-
nima postajama, več kot 2500 
valjčnih slogov in skoraj 2500 
metrov gume širine 1200 mm. 
Po poizkusnih zagonih smo z 
odkopavanjem na odkopu E 
začeli 6. januarja 2020.

Ekipa Proizvodnje in Jamske elektroslužbe v pri vgradnji opreme na odkopu k. –95/C (foto: Miran Beškovnik)
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Odkop k. –95/C
Zaradi izredno zahtevnih geoloških 
pogojev je v času montaže opreme 
na odkopu k. –110/E na odkopu k. 
–110/C potekala pretesarba talnega 
dela komore. Ker sta pri tem sodelovali 
dve pripravski delovišči, smo morali s 
posebej za to izdelanimi veznimi ele-
menti usposobiti predhodno zmontira-
ni smerni verižni transporter in STAN 
1200, hkrati pa še nekdanji pripravski 
odvoz. Povedano drugače, pripravski 
delovišči sta strojno pretesarbo komore 
opravljali od etažnih prog proti sredini 
komore. 10. januarja 2020 smo ob 
izjemno zahtevnih pogojih v komori 
(komora je bila v najožjem delu široka 
le 3,7 m, projektirana širina je 5,5 m) 
začeli z montažo opreme na odkopu. 
Kljub izvedeni pretesarbi delov komore, 
je še vedno obstajalo tveganje zatisnitve 
le-te in v najslabšem primeru ponovna 
pretesarba, ki bi začetek odkopavanja 
na omenjenem odkopu zamaknila v 
spomladanske mesece. Zaradi navede-
nega smo v operativi izdelali akcijski 
načrt montaže in vgradnje odkopne 
opreme, v katerem smo glede na 
prepoznana tveganja predvideli rešitve. 
Kljub velikim gabaritom odkopne 
opreme je bila ta zmontirana, tran-
sportirana in vgrajena na način, ki je še 
vedno omogočal podprtje z obstoječimi 
lesenimi stojkami po celotni dolžini 
komore ali po potrebi njeno takojšnjo 
menjavo. Kljub vsem težavam je odkop 
začel z obratovanjem pred zastavljenim 
rokom, ki je bil 2. marec 2020.

Povzetek
Decembra 2019 smo načrtovali 16 
delovnih dni. Zaradi velikega obsega 
del smo morali za pravočasni zagon 
odkopa k. –110/E in priprave montažne 
komore odkopa k. –95/C dela opravljati 
tudi med novoletnimi prazniki. Vsa 
predvidena dela smo kljub velikim izzi-
vom opravili kakovostno in v zastavlje-
nih časovnih okvirih. Dokazali smo, da 
so vsi cilji dosegljivi, če le pravočasno 
predvidimo izzive, natančno načrtu-
jemo rešitve, kvalitetno in učinkovito 
izvedemo dela ter usklajeno sodeluje-
mo med obrati oz. službami.

dr. Rolando Koren
vodja in tehnični vodja JSS

[1]   Priprava in odkopavanje odkopne plošče 
k. –110/E v jami Pesje. RP-460/2018 BŠ.
[2]   Priprava in odkopavanje odkopne plošče 
k. –95/C v jami Pesje. RP-459/2018 GJ.

Zaposlenim v obratih HTZ Logistika–dispečing in HTZ OUTN J1, 
ki ste opremo transportirali v jamo, strojnikom AKU in VDL, ki ste 
le-to pravočasno in varno prepeljali na mesto montaže, nadzorni-
kom, ki ste skrbeli za pravilen potek del in opozarjali na varno delo, 
poslovodjem, ki ste delo operativno organizirali in koordinirali, ter 
seveda vam, spoštovani sodelavci, ki ste vso opremo zmontirali in 
preizkusili, iskreno čestitam in izrekam pohvalo.

Ponosen sem na vas. Prepričan sem, da je bilo opravljeno delo prelo-
mnica, ki bo vodila k izpolnitvi zastavljenega cilja – doseganju letne 
proizvodnje premoga v Premogovniku Velenje. 

dr. Rolando Koren

Priprava prostora za daljšanje odkopnega transporterja (foto: Miran Beškovnik)

Nakladalno-razkladalna postaja in STAN 1200 v odvozni progi odkopa k. –110/E 
(foto: Miran Beškovnik)
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Naši strokovnjaki vnovič v 
hrvaškem Labinu
Premogovnik Velenje je poleg osnovne dejavnosti pridobivanja in zagotavljanja premoga za pro-
izvodnjo elektrike v Termoelektrarni Šoštanj že vrsto let zelo dejaven tudi na drugih, predvsem 
tujih trgih. Izjemno ponosni smo, da svoje znanje in tehnologijo uspešno tržimo na različnih 
kontinentih širom sveta. Sodelovali smo z različnimi evropskimi državami, prisotni smo bili tudi v 
Rusiji in Turčiji, še najbolj pa smo dejavni na območju naše nekdanje skupne države. Z dolgoletni-
mi izkušnjami na področju podzemnega pridobivanja premoga ter neprecenljivim inženirskim in 
strokovnim znanjem sodelujemo tudi pri številnih mednarodnih projektih.

Pred petimi leti začetek 
uspešnega sodelovanja v 
Labinu 
Strokovno-tehnična ekipa Pre-
mogovnika Velenje je leta 2015 za 
naročnika, hrvaško mesto Labin, 

v sklopu projekta Podzemni grad 
labin opravila varnostno-tehnični 
pregled stanja jamskih prostorov 
in jamomersko izmero profilov na 
območju rudnikov Labin in Raša, ki 
so predvideni za muzejsko dejavnost. 
Takrat smo pregledali tri dele jame, in 

sicer nadkop Rabac – jašek Podlabin, 
Krapan – jašek Podlabin in jamske 
prostore jame Raša. Strokovno in 
korektno opravljeno delo pri tem 
projektu nam je odprlo možnosti za 
nadaljnje sodelovanje. 

Konec lanskega leta 
vnovični monitoring 
zračenja
Decembra lani smo v obeh rudni-
kih opravili vnovični monitoring 
zračenja jamskih prostorov. Izvedli 
smo kontrolo jamskih plinov in me-
ritve hitrosti pretoka zraka. Meritve 
plinov so bile izvedene na ustju jaška 
Labin in na vhodu nadkopa Rabac. 
Za določitev pretočne količine zraka 
smo v posameznih merskih profilih 
jamskih prostorov izmerili hitrost 
zračnega toka in presek. V času 
izvedbe monitoringa zračenja ni bilo 
zaznanih preseženih maksimalnih 
dovoljenih koncentracij merjenih 
plinov. Zaznati je bilo zgolj zrak z ne-
koliko večjo vsebnostjo vlage, kar pa 
je pričakovano, saj je vlažnost zraka v 
jamskih prostorih v tem letnem času 
povečana.

Nadejamo se nadaljnjega 
sodelovanja
V Premogovniki Velenje se na pod-
lagi dozdajšnjih pozitivnih izkušenj 
in odzivov s strani naročnika pri tem 
projektu nadejamo tudi nadaljnjega 
sodelovanja. Možnosti sodelovanja 
vidimo predvsem pri izdelavi idejnih 
rešitev postavitve muzeja, pri izdelavi 
glavnega rudarskega projekta muzeja 
ter tudi pri izvajanju rudarskih del, 
povezanih z izgradnjo muzejskega 
kompleksa.

Slobodan Mrkonjić

V Labinu sta bila vodja Hidrogeologije v Premogovniku Velenje Darian Božič in 
tehnični vodja obrata Zračenje Boris Sotler (foto: Darian Božič)
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Vrtina, ki bo služila kot piezometer 
za spremljavo gibanja nivojev vode 
v triadnih karbonatnih plasteh, je 
bila vrtana z različnimi vrtalnimi 
orodji, in sicer: do globine 2,5 metra 
z jedrnikom premera 444 mm, do 
globine 30 metrov s kotalnim dletom 

Novi piezometer za 
spremljavo gibanja nivojev 
vode v triadnih plasteh
Premogovnik Velenje kljub zahtevni finančni situaciji še vedno veliko pozornosti, znanja in – 
nenazadnje – tudi sredstev vlaga v zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. Ob koncu lanskega leta 
smo na območju Škal v sodelovanju s hčerinskim podjetjem RGP izdelali nadomestno piezometrično 
vrtino PT-18a/19 za spremljavo gibanja nivojev vode v triadnih plasteh. Novi piezometer zajema 
triadni vodonosnik na globinah med 268 in 337 metri. Globina nove piezometrične vrtine znaša 
342,5 metra in zagotavlja kakovostne meritve nivojev vode, ki služijo za projektiranje varnega 
odkopavanja v bližini vodonosnih plasti. Potrebna globina vrtine je bila ocenjena na podlagi 
dosedanjih meritev nivojev na ostalih triadnih piezometrih in geoloških profilov bližnjih vrtin.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

premera 311 mm, do globine 201 
meter s kotalnim dletom premera 
215,9 mm, do globine 340 metrov s 
kotalnim dletom premera 158,75 mm 
in do končne globine 342,5 metra z 
dvojnim jedrnikom premera 143/146 
mm. Vrtina je bila skoraj v celoti 

vrtana z uporabo zraka, vode in pene 
kot izplačni medij.
Po končanem vrtanju so bile na vrtini 
od globine 200 do 340 metrov opra-
vljene karotažne meritve z optičnim 
pregledovalnikom, ki jih je izvedel 
Geološki zavod Slovenije. 

Novi piezometer, ki se nahaja na območju Škal. Zagotavljal bo kakovostne meritve nivojev vode, ki služijo za projektiranje varnega 
odkopavanja v bližini vodonosnih plasti. (foto: Darian Božič)



1515

V vrtino, ki jo je Premogovnik 
Velenje izdelal v sodelovanju 
s hčerinskim podjetjem RGP, 
bo vgrajena merilna sonda in 
avtomatski merilni sistem z 
GSM-prenosom podatkov v 
bazo Premogovnika Velenje.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Te meritve so dale dodaten vpogled v 
strukturo prevrtanih plasti, saj je bilo 
mogoče z optičnim pregledovalni-
kom videti vse litološke in strukturne 
spremembe v vrtini (razpoke, plasto-

vitost, kavernoznost). 
Po vgradnji piezometrskih cevi je bila 
vrtina aktivirana z air-liftom. Aktivi-
ranje je trajalo 30 ur. Iz vrtine je že po 
nekaj urah iztekala dokaj čista voda, 

Meritve odklona vrtine PT-18a/19 od 200 m dalje (vir poročilo GeoZS)

Vgrajeni jekleni slotirani filtri s sloti 3mm

Spodnji del piezometrske cevitve

Optični pregledovalnik - odprta razpoka 

kar gre pripisati predvsem načinu 
vrtanja vrtine, saj je bila le-ta praktič-
no ves čas vrtanja tudi aktivirana, v 
vodonosnik pa se ni vnašalo nobenih 
izplačnih tekočin. 

Od globine 250 metrov dalje je 
vrtanje potekalo brez dodajanja pene. 
16. januarja 2020 je bil izmerjen nivo 
vode na globini 211,25 metra pod 
ustjem vrtine.

Slobodan Mrkonjić
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Prenovljeni Varnostno-
tehnološki informacijski 
sistem (VTIS)
V Premogovniku Velenje je v zadnjih štirih mesecih potekala posodobitev Varnostno–tehnološkega 
informacijskega sistema (VTIS), ki je bila nujna za nemoteno delovanje sistema in delo dežurnega 
osebja. Zaradi dotrajane opreme, ki ni več zagotavljala nemotenega delovanja, smo bili prisiljeni k 
posodobitvi ključnih delov opreme informacijskega sistema – stenskega videoprikazovalnika, stre-
žniškega dela in brezprekinitvenega napajanja.

Posodobitve smo se lotili v več fazah. Najprej smo nabavili 
stenski prikazovalnik (videosteno), ki je sestavljen v 
matriko večjega števila monitorjev z ustreznim grafičnim 
nadzorom in programsko opremo, ki omogoča vsakemu 
uporabniku, da si lahko po želji sestavi svoj delovni po-
gled. Ta je sestavljena iz desetih profesionalnih monitorjev, 
diagonale 140 cm, ki so narejeni za neprekinjeno 24-urno 
delovanje. Njihova izvedba z le 3-milimetrskim robom 
omogoča zelo elegantno modularno sestavljanje posame-
znih modulov v večje matrike. Sliko lahko raztegnemo čez 
več modulov, pri tem pa ne prihaja do motečega pogleda 
zaradi prehoda med moduli. Za krmiljenje modulov upo-
rabljamo posebni grafični nadzornik, ki ima kar dvanajst 
izhodov HDMI. Programska oprema omogoča delo na is-
tem sistemu na celotni videosteni več uporabnikom hkrati 
in brez omejitev, pri tem pa daje uporabniku popolnoma 
proste roke pri oblikovanju postavitve pogledov.

V naslednji fazi smo posodobili računalniško omrežje z 
redizajnom obstoječega ter dvema dodanima stikaloma s 
po osmimi vmesniki in skladovno povezavo. S pomočjo 10 
Gb/s optičnih povezav, ki sta združeni v eno logično pove-
zavo kapacitete 20 Gb/s, smo izvedli dve novi povezavi do 
stikala Nexus 7700. Vsa obstoječa stikala so dvojno vpeta v 
novi sklad stikal, s katerima smo povečali hitrost omrežja 
na 20 GB/s proti uporabnikom na oddaljeni lokaciji NOP.

Kontrolna soba VTIS-a

HPE Frame 12000
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Sledila je posodobitev strežniškega dela. Obstoječi strežnik 
in diskovno polje smo zamenjali z novejšim, ki lahko 
podpira »blade« strežnike ali »compute« module. V našem 
sistemu imamo pet takih strežnikov. Eden je namenjen 
jamskemu videonadzoru, drugi varnostnemu kopiranju 
vseh podatkov in sistemov z uporabo VEEAM-a, preo-
stali trije pa služijo virtualizacijskemu okolju VMWare. 
Za management je zadolžen HPE Synergy Composer, na 
katerem je hkrati tudi HPE Oneview, ki nadzira celotno 
infrastrukturo. Od tu poteka tudi nadzor in upravljanje za 
celotni »frame«, vse strežnike, diskovne sisteme, omrežje 
in napajalnike.

Integracija stikHP!nvental C9300 in redizajn omrežja VTIS

Da vsa oprema neprekinjeno deluje, je bilo treba pove-
čati tudi zmogljivost napajalnih sistemov UPS. Nabavili 
smo dva nova, ki z močjo 40kVA v redundančni povezavi 
zagotavljata avtonomijo sistema do ene ure ob polni obre-
menitvi. Pri izpadu za daljše časovno obdobje pa sistem 
napajanja prevzame dizelski agregat.

povzeto po članku Boštjana Salmiča

Premogovnik Velenje je s prenovo postal eden 
izmed zgolj treh podjetij v Sloveniji, ki imajo 
takšen sodoben varnostni sistem. Z vsemi faza-
mi posodobitve smo zgradili visoko odziven in 
varen sistem, ki bo še naprej zagotavljal ključno 
vlogo pri nadzoru jamskih varnostnih in tehno-
loških parametrov ter v veliki meri prispeval k 
boljši varnosti v jami. Podoben sistem načrtujejo 
tudi v Holdingu Slovenske elektrarne.
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Kakšna bo slovenska 
energetska prihodnost?
Vlada Republike Slovenije v odstopu bo do konca februarja, kot vse kaže, le sprejela težko priča-
kovani Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). Ministrstvo za infrastrukturo s prenovlje-
nim dokumentom – prvega so v Bruselj poslali že leta 2018 – predlaga izjemno ambiciozen cilj 
na področju energetske učinkovitosti, ki je morda celo bolj ambiciozen od evropskega. V skupini 
Holding Slovenske elektrarne (HSE), katere del je tudi Premogovnik Velenje, so nad posodobljenim 
osnutkom razočarani, saj menijo, da ta ni prepoznal nujnosti izvedbe vseh načrtovanih ključnih 
projektov skupine HSE, ki so bistveni za doseganje nacionalnih podnebnih in energetskih ciljev 
tako z vidika povečanja deleža obnovljivih virov energije (OVE) v končni rabi energije kot tudi 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov.

Kaj je NEPN?

NEPN je akcijsko strateški dokument, ki za obdobje od leta 2020 do 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, 
politike in ukrepe na petih razsežnostih energetskega trga EU:
1. razogljičenje → emisije toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE),
2. energetska učinkovitost,
3. energetska varnost,
4. notranji trg energije ter
5. raziskave, inovacije in konkurenčnost.

foto: Borut Justin
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Brez novih hidroelektrarn 
bomo težko dosegli 
zastavljene cilje
Prenovljeni NEPN onemogoča 
nadaljevanje načrtovanja in izgradnje 
novih hidroelektrarn in črpalnih 
hidroelektrarn, kar ima negativen 
vpliv tako na stopnjo samooskrbe 
z električno energijo, konkurenčno 
sposobnost podjetji, ki razpolagajo s 
koncesijami za energetsko izrabo vo-
dnih virov, kot tudi na stroko in beg 
znanja ter izkušenj s tega področja. 
Za celotno skupino HSE je nespre-
jemljivo, da se že na strateški ravni 
odpovedujemo potencialno pomemb-
nim projektom, za katere se bo vpliv 
na okolje presojal na ravni umeščanja 
posameznega konkretnega projekta v 
prostor, pri čemer pa je Slovenija po 
zadnjih podatkih v skupini držav, ki 
najbolj zaostajajo za doseganjem cilja 
OVE že do leta 2020. Rasti proizvo-
dnje električne energije iz sončnih in 
vetrnih elektrarn so glede na doseda-
nji razvoj, izkušnje z umeščanjem v 
prostor in zmožnost elektroenerget-
skega omrežja povsem nerealne. 

Energetska odvisnost od uvoza 
pomeni manjšo varnost, večjo 
ranljivost in nepredvidljive 
cene.

30 odstotkov manj 
premoga že do leta 2030
Novi osnutek NEPN je izjemnega 
pomena tudi za prihodnost Premo-
govnika Velenje, saj ta med drugim 
postavlja tudi cilje za zmanjšanje in 
postopno opuščanje rabe premoga za 
30 odstotkov že do leta 2030. V tem 
času naj bi ustavili peti blok Termo-
elektrarne Šoštanj, opustili pa naj bi 
tudi uvoz tujega premoga v Ljubljan-
sko toplarno. Usmeritev NEPN-a na 
področju zemeljskega plina za proi-

zvodnjo električne energije pa ogroža 
oskrbo Šaleške doline s toploto, ki je 
zdaj v celoti vezana na dobavo toplote 
iz TEŠ, in potrebuje nadomestne pro-
izvodne objekte že pred letom 2030.

Kakšna bo strategija 
postopnega opuščanja 
premoga?
Zaradi pomena lignita v energet-
ski oskrbi Slovenije v naslednjih 
desetletjih je treba zagotoviti uskla-
jenost NEPN-a z vsemi drugimi 
relevantnimi strateškimi dokumenti, 
zato posebej poudarjamo, da mora 
NEPN predvideti pripravo strategije 
postopnega opuščanja pridobivanja 
in uporabe premoga v Republiki 
Sloveniji in Zakona o postopnem 
zapiranju Premogovnika Velenje in 
prestrukturiranju regije, ki bosta 
opredelila tudi strategijo izkoriščanja 
lignita v Premogovniku Velenje, tako 
v obdobju ekonomskega obratovanja, 
kot v vseh nadaljnjih fazah postopne-
ga opuščanja in zapiranja, vključno 
s predvidenimi časovnimi okviri, 
ključnimi nosilci in predvidenimi viri 
sredstev.

Uspešna ekonomska transformacija premogovnih regij je tesno povezana 
z uspešnostjo dolgoročnega podnebno-energetskega okvira EU, zato se 
zavzemamo, da bi NEPN prepoznal pomen tega področja in predvidel 
okvirne ukrepe v smeri sprejetja nacionalne strategije razogljičenja za vse 
segmente gospodarstva, vključno s strategijo postopnega opuščanja upo-
rabe premoga, ki bi upoštevala vse ekonomske in socialne vplive razoglji-
čenja ter predvidela ustrezne ukrepe za omilitev teh vplivov.

Evropska unija si je kot cilj za 
ogljično nevtralnost postavila 
leto 2050. Pri tem pa je am-
biciozna tudi Slovenija, ki si 
je zastavila cilj, da da do leta 
2030 kar 35 odstotkov potrebne 
elektrike proizvede iz obnovlji-
vih virov.

EU pritiska na doseganje 
rokov
Pritiski doseganja rokov s strani EU 
ne smejo biti izgovor za pripravo 
dokumenta, ki bo namenjen zgolj do-
seganju najnižjega možnega skupnega 
imenovalca in izpolnitvi rokov, ne pa 
dejanskemu strateškemu premisleku 

glede nadaljnjega razvoja energetske 
in podnebne politike v Sloveniji, ki 
bo omogočila ekonomsko vzdržen 
prehod v nizkoogljično družbo. V 
nasprotnem primeru se nam utegne 
zgoditi, da bo, glede na zahtevnost 
tako umeščanja novih proizvodnih 
objektov v prostor kot tudi njihove iz-
gradnje, po letu 2040 oskrba Slovenije 
z električno energijo po konkurenčni 
ceni ogrožena, kar bo imelo katastro-
falne posledice za razvoj in konku-
renčnost slovenskega gospodarstva in 
družbe kot celote.

generalna direktorica go-
spodarske zbornice slovenije 
sonja šmuc je za časopis Delo 
izjavila, da je neodgovorno 
sprejemati nerealne zaveze, saj 
bi po njenem mnenju sedanji 
osnutek NEPN-a cene elektri-
ke podvojil, ogrozil pa bi tudi 
200.000 delovnih mest v go-
spodarstvu. Ob tem še dodaja, 
da pripravljavci NEPN-a niso 
upoštevali nobene pripombe 
industrije, čeprav je ta porabni-
ca kar 47 odstotkov slovenske 
energije.

Slobodan Mrkonjić

vir: HSE, STA, Delo,  
energetika-portal.si
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Premogovne regije 
Evropske unije v prehodu
Prehod Evrope v nizkoogljično družbo postaja nova resničnost. EU si močno prizadeva za pravični 
prehod in izvedbo zelenega dogovora ter dosego podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030. 
Premog predstavlja skoraj četrtino celotne proizvodnje električne energije v EU in se trenutno 
izkopava v 41 regijah v 12 državah Evropske unije, zato predstavlja najbolj bogato fosilno gori-
vo v EU in pomemben vir gospodarske dejavnosti. Premogovništvo zagotavlja delovna mesta za 
približno 240.000 ljudi, od tega 180.000 v rudarski dejavnosti izkopavanja premoga ter 60.000 v 
termoelektrarnah, ki izkoriščajo to fosilno gorivo.

Prehod k podnebno nevtralnemu gospodarstvu bo vplival na vse ljudi.

Komisija bo za reševanje specifičnih izzivov, s katerimi se soočajo nekatere regije, ki jih bo prehod najbolj prizadel, predlagala 
mehanizem za pravičen prehod.

 > Pravila o državni pomoči za spodbujanje zelenih 
naložb.

 > Financiranje za pravičen prehod iz programa 
InvestEU in črpanje sredstev skupine EIB

 > Načrt prehoda in dobro upravljanje.

 > Tehnična pomoč.

Sklad za pravičen prehod

 > Novi sklad za pravičen prehod v okviru kohezijske 
politike

 > Finančni vzvod sredstev iz Evropskega sklada 
za regionalni razvoj in Evropskega socialnega 
sklada+.

 > Sofinanciranje držav članic.

100 milijard evrov

December 2019

#EUGreenDeal

Mehanizem za 
pravičen prehod

Evropski zeleni 
dogovor

„Potrebujemo pravičen prehod za vse.
Sicer sploh ne bo uspel.“

Frans Timmermans, izvršni podpredsednik Evropske komisije

„Ta prehod ne sme nikogar prezreti.“
Ursula von der Leyen, predsednica Evropske komisije

Evropska komisija je decembra 2017 
predstavila Platformo o premogov-
nih regijah v prehodu. Platforma je 
ključni del pobude za premogovne in 
ogljično intenzivne regije v prehodu 
in je bila predstavljena kot nezakono-
dajni element zakonodajnega svežnja 
»Čista energija za vse Evropejce«. 
Namen platforme je olajšati razvoj 
projektov in dolgoročnih strategij v 
premogovno intenzivnih regijah.

260 milijard evrov letno 
za naložbe
Prehod v nizkoogljično družbo in 
izvedba zelenega dogovora je ena 
ključnih prioritet nove Evropske 
komisije. Za dosego podnebnih in 
energetskih ciljev do leta 2030 bodo 
do takrat potrebne dodatne naložbe 
v višini 260 milijard evrov letno. 
Evropska komisija je 14. januarja 
2020 predstavila naložbeni načrt za 
Evropski zeleni dogovor, ki ima tri 
glavne cilje:
•	 povečati sredstva za izvedbo 

prehoda in tako mobilizirati vsaj 
1.000 milijard evrov za podpiranje 
trajnostnih naložb v naslednjem 
desetletju prek proračuna EU in 
povezanih instrumentov, zlasti 
InvestEU;

•	 ustvariti okvir za zasebne vlagate-
lje in javni sektor, da bi omogočili 
trajnostne naložbe javnih organov 
s spodbujanjem zelenega pro-
računa in javnega naročanja ter 
oblikovanjem načinov za odobri-
tev državne pomoči za same regije 
v prehodu;

•	 zagotavljati podporo javnim 
upravam in nosilcem projektov pri 
načrtovanju, pripravi in izvajanju 
trajnostnih projektov.

evropska komisija je na začetku februarja letos članicam eU predsta-
vila predlog razdelitve 7,5 milijarde evrov svežega denarja za sklad 
za pravičen prehod v brezogljično družbo. za slovenijo naj bi po 
trenutnih informacijah bilo na voljo 92 milijonov evrov.
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Mehanizem za pravičen 
prehod
Pomemben del tega načrta je Mehani-
zem za pravičen prehod (Just Tran-
sition Mechanism), ki bo namenjen 
prestrukturiranju ogljično intenzivnih 
regij po načelih pravične tranzicije, v 
okviru katerega bo po ocenah Komi-
sije v obdobju 2021–2027 izvedenih 
za vsaj 100 milijard evrov naložb iz 
namenskih sredstev EU, nacionalnih 
proračunov ter sredstev zasebnih 
vlagateljev. Mehanizem za pravičen 
prehod sestavljajo trije glavni viri 
financiranja:
1. Sklad za pravičen prehod v višini 

7,5 milijarde evrov sredstev v pro-
računu EU v obdobju 2021–2027, 
ki bo namenjen predvsem ne-
povratnim sredstvom za najbolj 
prizadete regije;

2. namenski program za pravičen 
prehod v okviru programa Inve-
stEU za mobilizacijo naložb v viši-
ni do 45 milijard evrov z namenom 
privabljati zasebne naložbe, tudi v 
trajnostno energijo in promet;

Premog predstavlja skoraj četrtino celotne proizvodnje električne energije v EU in se trenutno izkopava v 41 regijah v 12 drža-
vah EU, zato predstavlja najbolj bogato fosilno gorivo v EU in pomemben vir gospodarske dejavnosti. (foto: Miran Beškovnik)

3. instrument EIB za posojila v jav-
nem sektorju, ki ga bo EK zago-
tavljala v sodelovanju z Evropsko 
investicijsko banko, in bo name-
njen mobilizaciji naložb v višini 
25 do 30 milijard evrov za posojila 
javnemu sektorju za naložbe učin-
kovite in trajnostne rabe energije, 
med drugim v omrežja daljinskega 
ogrevanja in obnovo stavb.

Uredba o ustanovitvi 
Sklada za pravičen 
prehod
EK je 14. januarja letos v okviru 
predstavljenih mehanizmov objavila 
tudi predlog Uredbe o ustanovitvi 
Sklada za pravičen prehod in druge 
spremljajoče akte in dodatna pojasnila 
v zvezi z njimi. Sredstva sklada bodo 

Najvišji možen obseg črpanja EU sredstev je na posamezno državo omejen na 2 
milijardi evrov, minimalna raven dodeljenih oz. črpanih sredstev v obravnavanem 
obdobju na posamezno državo članico je določena v višini 6 evrov na prebivalca.
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evropska komisija je savinjsko-šaleško in zasavsko regijo na predlog slovenije umestila med pilotne regije 
za izvedbo prestrukturiranja premogovnih regij, ki bodo prejele tehnično pomoč. Hkrati bo lahko slovenija 
upravičena do sofinanciranja iz t. i. sklada za pravičen prehod. 

namenjena vsem državam članicam 
za izvedbo ukrepov v najbolj prizade-
tih regijah z namenom, da se ublaži 
socialno-ekonomski učinek prehoda. 
Medtem ko bodo morale vse države 
članice, regije in sektorji prispevati 
k prehodu, obseg prehoda ni enak. 
Nekatere regije bodo še posebej 
prizadete in bodo podvržene temeljiti 
gospodarski in družbeni preobrazbi.
Predlog Uredbe predvideva vnaprej 
določen delež dodeljenih sredstev za 
posamezne države, ki je že določen 
po vnaprej določeni metodologiji 
in temelji na objektivnih in jasnih 
merilih. Metodologija upošteva obseg 
izziva energetskega prehoda glede 
na raven višine emisij toplogrednih 
plinov iz industrijskih objektov in 
naprav v ogljično intenzivnih regijah, 
socialne izzive glede na potencialne 
izgube delovnih mest v industriji, 
pri pridobivanju premoga, lignita ter 
proizvodnji šote in olja skrilavca ter 
raven gospodarskega razvoja posame-
znih držav članic in s tem povezane 
naložbene zmogljivosti.

Najmanj 6 evrov na 
prebivalca oz. največ 
2 milijardi evrov na 
posamezno državo
Najvišji možen obseg črpanja sredstev 
je na posamezno državo omejen na 
2 milijardi evrov, minimalna raven 
dodeljenih oz. črpanih sredstev v 
obravnavanem obdobju na posame-
zno državo članico je določena v vi-
šini 6 evrov na prebivalca. Na osnovi 
predhodno objavljenih vrednosti v 
alokacijski tabeli bo v okviru Skla-
da za pravično tranzicijo Slovenija 
upravičena do črpanja 92 milijo-
nov evrov. Dodatni vir financiranje 
izvedbe potrebnih naložb energet-
skega prehoda v Sloveniji predstavlja 
koriščenje ostalih virov financiranja, 
ki so na voljo v okviru ostalih me-
hanizmov (InvestEU, posojilo EIB, 

ostali kohezijski in drugi skladi EU). 
Sloveniji je v vseh treh mehanizmih 
za izvedbo naložb na voljo 1.223 
milijonov evrov. Pri črpanju sredstev 
iz Sklada za pravičen prehod bo torej 
imela država zelo pomembno vlogo, 
saj bo morala za vsak evro iz Sklada 
zagotoviti vsaj 1,5 EUR dodatnih 
sredstev iz kohezijskih skladov in 
sredstev za sofinanciranje. Da pa bo 
regija upravičena do sredstev Sklada, 
bo morala država pripraviti natančen 

regionalni načrt za pravičen pre-
hod z navedbo potrebnih projektov 
prestrukturiranja in prekvalificiranja, 
potrebnih sredstev ter učinkov.

Dr. Janez Rošer
Vir:
•	 Evropska komisija, Predlog uredbe evro-

pskega parlamenta in sveta o ustanovitvi 
Sklada za pravični prehod, Bruselj, 14. 
januar 2020

•	 HSE, Služba za energetske politike in EU 
zadeve

Na osnovi predhodno objavljenih vrednosti v alokacijski tabeli bo v okviru Sklada 
za pravičen prehod Slovenija upravičena do črpanja 92 milijonov evrov.
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Korporativna varnost je v obeh 
družbah, ki sta sestavni del skupine 
HSE, na najvišji možni ravni, kar so 
potrdili tudi predstavniki specialne 
policije. Gostje so ob obisku izjavili, 
da so si delovanje Premogovnika 
Velenje in Termoelektrarne Šoštanj 
predstavljali drugače, predvsem tako, 
kot obe družbi prikazujejo preko 
medijev. Izjemno fascinirani so bili 
nad delom naših rudarjev ter nad in-
frastrukturo, ki jo imamo pri nas tako 
v jami kot tudi izven nje. Navdušeni 
so bili tudi nad varnostjo, ki je kljub 
specifičnemu delovnemu okolju v 
obeh družbah na najvišji možni ravni.
Veseli nas dejstvo, da so se obiskoval-
ci tudi sami prepričali, kako po-
membna sta Premogovnik Velenje in 

Specialna policijska enota 
na obisku v Premogovniku
V sredo, 12. februarja, so bili v Premogovniku Velenje in Termoelektrarni Šoštanj na obisku pred-
stavniki Specialne policijske enote Generalne policijske uprave Republike Slovenije ter predstavnik 
Policijske postaje Velenje. Goste, ki so nas obiskali na pobudo Službe za korporativno varnost HSE, 
sta v Premogovniku sprejela in pozdravila generalni direktor mag. Marko Mavec ter vodja Proizvo-
dno-tehničnega področja in glavni tehnični vodja Gregor Uranjek. Za koordinacijo obiska je bil za-
dolžen vodja Službe za varnost in zdravje pri delu in vodja Reševalne službe Ivan Pohorec. Namen 
obiska je bil goste seznaniti z okoljem, v katero bi hipotetično morali intervenirati. Med drugim 
smo ji predstavili organiziranost in delovanje našega premogovnika, delovanje Rudarske reševalne 
službe ter kako je pri nas poskrbljeno za varnost zaposlenih, opreme in drugega premoženja. V 
sklopu obiska so si ogledali tudi jamo.

Predstavniki Specialne policijske enote so si v sklopu obiska v Premogovniku Velenje ogledali tudi jamo. (foto: Metka Marić)

Termoelektrarna Šoštanj za Slovenijo 
in slovensko energetiko – predvsem 
pa, kako zelo pomembna je med-
sebojna soodvisnost obeh družb za 
zagotavljanje električne energije. 

Gostje so ob zaključku srečanja 
izrazili željo, da dogodek še kdaj 
ponovimo.

Slobodan Mrkonjić

foto: Matic Naglič
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Letno poročilo varnosti in 
zdravja pri delu

Število nezgod
V Premogovniku Velenje je bilo v letu 2019 zaradi nezgod 
pri delu z dela odsotnih 110 delavcev oz. 16 delavcev več 
kakor v enakem obdobju leta 2018 (+ 17,02 %). Glede na 
težo poškodbe je bilo 108 nezgod opredeljenih kot lažja 
nezgoda, 2 nezgodi pa kot hujša nezgoda. 
V letu 2019 so se pripetile tri skupinske nezgode:
•	 4. 9. 2019 – strojelom pogonskega kolesa VDL pri 

prevozu ljudi na delovišče stebra CD v jami Preloge, 
posledično nihanje klopi za prevoz ljudi, 11 delavcev 
lažje poškodovanih, od tega 10 v bolniškem staležu, po 
nezgodi izveden izredni inšpekcijski nadzor, 

•	 16. 10. 2019 – sprostitev pritiskov pri izdelavi odvozne 
proge D k. -110 v jami Pesje, dva delavca lažje poškodo-
vana (brez bolniške odsotnosti – nevaren dogodek), po 
nezgodi izveden izredni inšpekcijski nadzor,

•	 6. 12. 2019 – sprostitev pritiskov pri ropanju bivše 
dostavne proge D k. -95 v jami Pesje, dva delavca lažje 
poškodovana.

Nepriznani dogodki
Trije dogodki kot nezgoda pri delu na podlagi prijave 
niso bili priznani (enkrat je bil vzrok alkoholiziranost na 
delovnem mestu, dvakrat poškodba ni bila v povezavi s 
tehnološkim procesom brez mehanskega, fizikalnega ali 
kemičnega vpliva na telo).

Nevarni dogodki
Pripetilo se je tudi 60 nezgod pri delu, pri katerih delavci 
niso koristili bolniškega staleža, oz. 2 delavca več kakor v 
enakem obdobju leta 2018 (prirast + 3,45 %).

Resnost nezgod
Resnost nezgod (število izgubljenih dnin zaradi nezgod) 
se je zaradi povečanega števila nezgod (110 nezgod v 
2019) v primerjavi z letom 2018 povečala za + 19,35 % in 
znaša 9.296 izgubljenih dnin. 

Število izgubljenih dnin
Število izgubljenih dnin na eno nezgodo znaša 84,15 (pri-
rast + 1,56 %). Upoštevana je tudi recidiva nezgod pri delu.

Število nezgod pri delu od 2000 do 2019 v Premogovniku Velenje
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I. -XII. 2019 I. -XII. 2018 Indeks 
2019/2018

Povprečno št. zaposlenih 1234 1237 99,76
Število nezgod pri delu (z bolniško odsotnostjo) 110 94 117,02
Lažje nezgode 108 87 124,14
Hujše nezgode 2 7 28,57
Število nezgod pri delu (na 1000 zaposlenih) 89,14 75,99 117,30
Število nevarnih dogodkov 
(nezgoda/poškodba brez bolniške odsotnosti) 60 58 103,45

Število nevarnih dogodkov (na 1000 zaposlenih) 48,62 46,89 103,69
Število skupinskih nezgod ali nevarnih dogodkov 
(dva ali več poškodovanih pri istem dogodku/vzroku) 3 1 300,00

% bolniške odsotnosti do 30 dni zaradi nezgod pri delu 0,91 0,73 124,66
% bolniške odsotnosti nad 30 dni zaradi nezgod pri delu 1,97 1,65 119,39
% vse bolniške odsotnosti do 30 dni 
(nezgoda na delu, izven dela, nega, ostala obolenja) 4,29 4,25 100,94

% vse bolniške odsotnosti nad 30 dni 
(nezgoda na delu, izven dela, nega, ostala obolenja) 5,84 5,33 109,57

% vse bolniške odsotnosti (do 30 in nad 30 dni) 
(nezgoda na delu, izven dela, nega, ostala obolenja) 10,13 9,58 105,74

Število opravljenih delovnih ur (redno delo + nadure) 1.839.219 1.870.156 98,35
resnost nezgod 
št. izgubljenih dnin zaradi nezgod pri delu (z recidivo) 9.296 7.789 119,35

števIlo IzgUbljenIH dnIn 
(na eno nezgodo pri delu) 84,15 82,86 101,56

Statistično poročilo 2019/2018

NEZGODE 2019
oe JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC skupaj

strokovne službe             0
Proizvodnja 3 2  2 2  1 2 3 2 1 3 21
Priprave 4 2 3 6 6 2 7 4 11 7 7 2 61
zračenje            1 1
jss 2 2 1 1 1 2 1    2  12
jes   1 1 1      1 1 5
jamski transport 2 1  2  1 1    2 1 10
Pv skupaj 11 7 5 12 10 5 10 6 14 9 13 8 110

NEZGODE 2018
oe JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC skupaj

strok. službe 0
Proizvodnja/zračenje 6 2 4 1 2 2 3 2 1 2 4 4 33
Priprave 5 2 6 3 5 3 2 4 7 4 2 2 45
jss 1 2 2 5
jes 3 1 1 1 1 1 8
jamski transport 1 1 1 3
Pv skupaj 14 4 10 4 8 7 7 10 9 6 8 7 94

Število nezgod po organizacijskih enotah v letih 2019/2018
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Nezgode po vzroku v letu 
2019 po »šifrantu PV01«
Pri 110 nezgodah v letu 2019 je bilo 
na obravnavah nezgod opredeljenih 
167 vzrokov nastanka, ker imajo 
nekatere nezgode lahko več vzrokov 
nastanka (osebni faktor, delovno oko-
lje, organizacija dela, ostali vzroki). 
Izpostaviti je potrebno nepazljivo 
delo, ki predstavlja kar polovi-
co vzrokov vseh nezgod. Analize 
nezgod v jami so pokazale, da prihaja 
do nepazljivega dela delavcev pri 
različnih delovnih opravilih v vseh 
enotah. V zadnjem letu beležimo vse 
več poškodb prstov na rokah zaradi 
mehanskih nevarnosti pri različnih 
delih, pri katerih so roke izposta-
vljene nevarnostim kljub uporabi 
zaščitnih rokavic (montaža/demon-
taža opreme, priprava materiala za 
delo, rokovanje s  težkimi delovnimi 
sredstvi). V kategorijo nepazljivosti se 
uvrščajo tudi nezgode pri gibanju po 
jamskih prostorih (zvini, padci), kjer 
je potrebna večja previdnost zaradi 
specifičnega delovnega okolja (mokra 
in spolzka tla, neravnine v tleh, 
ozki prehodi, zatisnjenost). Vzrok 
nepazljivosti lahko preprečimo z 
manjšim podcenjevanjem nevarnosti, 
doslednim upoštevanjem navodil za 
pravilno in varno delo ter bolj koor-
diniranim in organiziranim delom.

OSTALA DELOVNA 
PODROČJA SLUŽBE VZD 

Izvajanje internih 
tehničnih pregledov
V letu 2019 so strokovni delavci Služ-
be VZD PV pri izvajanju strokovnih 
nalog opravili 81 internih tehničnih 
pregledov v jami Premogovnika 
Velenje.

Inšpekcijski pregledi              
V letu 2019 je bilo v Premogovniku 
Velenje izvedenih 10 začetnih obiskov 
rudarskih inšpektorjev, ki so izdali 
12 ukrepov. Od izdanih 12 ukrepov 
je bilo realiziranih 11, 1 ukrep je še v 
izvajanju. 

Problematika raziskovanja 
nezgod in nevarnih 
dogodkov
Pri obravnavah nezgod pri delu je 
bilo izdanih 10 ukrepov. Od vseh 
10 izdanih ukrepov je bilo 9 realizi-

ranih, 1 ukrep pa je še v postopku 
realizacije. Posebna pozornost je bila 
posvečena raziskavi nezgod, ki so se 
pripetile zaradi kršenja varnostnih 
predpisov, okvar strojev ali delovnih 
naprav, ter nezgodam, pri katerih je 
bilo na obravnavah ugotovljeno, da so 
se pripetile zaradi več vzrokov. 

Novoizdelani pravilniki in 
navodila za varno delo    
Redno smo dopolnjevali interni 
splošni akt »Izjava o varnosti z oceno 
tveganja« ter »Splošni akt o varnosti 
in zdravju pri delu«.
Posamezni obrati in službe v Premo-
govniku Velenje so zaradi sprememb 
ali uvajanja novih tehnologij oziroma 
drugih razlogov nanovo izdali 13, 

spremenili oz. dopolnili 10 in prekli-
cali 11 različnih navodil.

Preverjanje znanja iz 
varstva pri delu, prve 
pomoči in požarne 
varnosti
Preizkusi znanja delavcev so v obratih 
in službah potekali skozi vse leto. 
Usposabljanje za prvo pomoč je bilo 
izvedeno v okviru priprave delavcev 
na letno preverjanje znanja. 
Strokovni izpit za nadzornika v jami 
je opravilo 25 delavcev.

Požarna varnost
V letu 2019 tudi na površini nismo 
evidentirali požara. Zgodil pa se je 
nevaren dogodek v kompresorski 
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postaji NOP, ko se je zaradi okvare 
(počena gumijasta cevka) na enem od 
kompresorjev začel v zrak sproščati 
dim (mešanica oljnih hlapov in pare). 
Ta je povzročil aktiviranje avtomat-
skega javljalnika. 
Gasilsko reševalna vaja širšega obsega 
je bila izvedena v mesecu oktobru 
(17. oktobra 2019). Predpostavka 
je bil požar v delavnici zaščitnih 
sredstev.  

ZDRAVSTVENO STANJE 
ZAPOSLENIH
V letu 2019 so zdravniki Medicine 
dela, prometa in športa ZD Velenje 
pregledali 776 delavcev Premogovni-
ka Velenje. Obseg in vsebina pregle-
da je prilagojena obremenitvam in 
škodljivostim, ki jim je posamezni 
delavec izpostavljen pri svojem delu. 
Povprečna starost pregledanih je bila 
39,17 leta. 30,93 % delavcev je bilo 
starih preko 45 let.  Povprečna sku-
pna  delovna doba je bila 18,42 leta. 
Pri 203 osebah niso ugotovili okvar 
zdravja. Ostali imajo povprečno 1,98 
diagnoze na osebo.
Na prvem mestu so endokrine, pre-
hranske in presnovne bolezni. 64,18 
% pregledanih je prekomerno prehra-
njenih. 143 oseb ima ITM nad 130. 
Od 336 preiskav lipidograma je bila 
vrednost holesterola v krvi povečana 
pri 40,77 %,  trigliceridi pa pri 35,18 
%.  Krvni sladkor je bil povečan pri 
15,34 % pregledanih.
Na drugem mestu so okvare vida in 
obolenja oči. Pri 11,21 % pregleda-
nih ugotavljajo slabši vid na daleč. 
Slabši bližinski vid je zaznan pri 22,29 
% ljudi, kar je pretežno pogojeno 
s povprečno starostjo pregledanih 
delavcev. Delavci, ki morajo pri delu 
uporabljati korekcijske pripomočke, 
imajo to zapisano v zdravniškem 
spričevalu. 

Na tretjem mestu so okvare sluha in 
obolenja ušes. ADG je opravilo 400 
pregledanih. Pri 19,75 % je ADG 
patološki. Pridobljene okvare sluha so 
načeloma trajne. Okvara sluha zaradi 
izpostavljenosti hrupu pri delu je 
uvrščena med poklicne bolezni. Po-
trebna je dosledna uporaba osebnih 
zaščitnih sredstev za sluh na delovnih 
mestih, kjer je hrup povečan.
Zdravniki medicine dela, prometa in 
športa izpostavljajo nujnost promoci-
je zdravega in varnega dela, kar je po-
udarjeno v novi zakonodaji o varnosti 
in zdravju pri delu, ter promoviranje 
zdravega življenjskega sloga. 

Primož Vedenik

PROMOCIJA VARNEGA DELA ŽE V PRVI ŠTEVILKI RUDARJA 
LETA 1953

Statistično pri oceni 
delazmožnosti ugotavljajo, 
da je 76,42 % pregledanih 
zmožnih za delo, na katero so 
razporejeni, 21,52 % pa ima pri 
delu določene omejitve. 0,52 % 
je bilo zmožnih za drugo delo. 
1,42 %  je bilo ob pregledu 
začasno nezmožnih za delo.
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Razglasili najboljše 
inovatorje v letu 2019

Zbrane je uvodoma pozdravil gene-
ralni direktor Premogovnika velenje 
mag. Marko Mavec, ki je med dru-
gim dejal: »V Premogovniku Velenje 
smo bili vedno dobri inovatorji. 
Nenazadnje smo kot inovatorji tudi 
svetovno znani – predvsem po naši 
Velenjski odkopni metodi, ki je plod 
našega lastnega inženirskega znanja 
in razvoja, kot taka pa je edinstvena 
tudi v svetovnem merilu. Vesel sem, 
da se v našem premogovniku še 
naprej trudimo biti inovativni in 
vedno boljši. O tem pričajo številne 
inovacije naših sodelavcev. Danes 

13. februarja smo v Muzeju premogovništva Slovenije že deseto leto zapored organizirali slavno-
stni zaključek akcije Inovator leta, ki jo že od začetka skupaj pripravljata Premogovnik Velenje in 
HTZ Velenje, zadnji dve leti pa se je akciji pridružila tudi družba Sipoteh. Razglasili smo najboljše 
inovatorje po doseženi gospodarski koristi in izračunu enkratnih nagrad, najboljše promotorje 
inovacijske dejavnosti ter najboljše organizacijske enote in najboljša področja v minulem letu.

je priložnost, da se vam za vaše 
inovativno razmišljanje in prispevek 
podjetju tudi zahvalimo. Vi ste tisti, 
ki nas vse skupaj ženete, da delamo 
bolje, drugače in da smo nenazadnje 
tudi učinkovitejši. Res je lepo delati z 
nekom, ki ima vedno nove ideje in si 
želi spremembe.«
vodja inovacijske dejavnosti v sku-
pini Premogovnik velenje dr. sergej 
jamnikar je predstavil, kako deluje 
inovacijska dejavnost pri nas ter 
lanskoletne rezultate na tem podro-
čju. Tudi sam je zaprisežen inovator, 
zato zaposlene vseskozi spodbuja k 

inovativnemu razmišljanju in prijavi 
koristnih predlogov. Prepričan je, da 
je vsaka ideja boljša od tiste, ki je ni. 
Ob tem je dodal: »Ponosen sem na 
vse naše inovatorje, saj se postavlja-
te ob bok največjim proizvajalcem 
masovnih izdelkov v naši regiji. Naših 
izdelkov ne proizvajamo v količinah, 
ki bi zagotavljale večje dobičke, saj 
smo specializirani za opremo, ki jo 
potrebujemo za naš osnovni proces 
pridobivanja premoga – to opremo 
pa vseskozi nadgrajujemo predvsem 
s predlogi in izboljšavami naših 
sodelavcev.«

Mag. Marko Mavec, generalni direktor Premogovnika Velenje: »V Premogovniku Velenje smo bili vedno dobri inovatorji. Lepo 
je delati z nekom, ki ima vedno nove ideje in si želi spremembe.« (foto: Miran Beškovnik)
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bojan zorko, koordinator Ino-
vacijske dejavnosti v družbi Htz 
velenje, je ob tem dodal: »Naš cilj 
je ustvariti miselna okolja, ki bodo 
reševala težave in izzive na inovativen 
način in s tem prispevala k boljšemu 
delovanju procesov. Vsak presežek v 
razmišljanju – inovativnosti znamo 
tudi nagraditi, zato vabimo vse tiste, 
ki se še niste vključili v naše inovacij-
sko gibanje, da to čimprej storite. Ve-
seli bomo vsake nove ideje – koristne 
novosti!«

Najboljši promotorji
Tretjeuvrščeni promotor silvo Pečov-
nik je prevzel 35 koristnih predlo-
gov, od katerih je bilo 36 koristnih 
predlogov realiziranih, gospodarska 

korist realiziranih predlogov pa znaša 
48.900 €. Drugouvrščeni promotor 
klemen Mevc je prevzel 16 koristnih 
predlogov, od katerih je bilo 11 rea-
liziranih, gospodarska korist realizi-
ranih predlogov pa znaša 331.200 €. 
Najboljši promotor inovacijske de-
javnosti v letu 2019 je Franjo Mazaj, 
ki je prevzel 27 koristnih predlogov. 
Realiziranih je bilo 29, gospodarska 
korist realiziranih predlogov pa znaša 
1.171.700 €.

Najboljši inovatorji
Tudi v točkovanju za najboljšega 
inovatorja je vseskozi potekalo zelo 
napeto tekmovanje. Tukaj imamo dve 
kategoriji, in sicer inovatorje, ki so 
lahko s svojimi koristnimi predlogi 
izračunali tudi gospodarski prihra-
nek, in inovatorje, ki so za svoje 
koristne predloge prejeli enkratno 
denarno nagrado. Med inovatorji po 
izračunu gospodarskega prihranka je 
tretje mesto zasedel rolando koren. 
Kot avtor je prijavil tri koristne 
predloge, dva samostojno in enega s 
soavtorjem. Eden koristni predlog je 
bil uspešno realiziran. Za realizirani 
koristni predlog je bila izračunana 
gospodarska korist v višini 331.200 €. 

V akciji Inovator leta vsako 
leto poteka napeto tekmova-
nje. Pri točkovanju za najbolj-
še štejejo trije kriteriji – poleg 
števila prevzetih in realizira-
nih predlogov je pomembna 
tudi gospodarska korist reali-
ziranih predlogov.

Najboljši inovatorji in promotorji Inovacijske dejavnosti v letu 2019 (foto: Miran Beškovnik)

Drugouvrščeni inovator jože tevž v 
letu 2019 ni prijavil koristnih predlo-
gov. Kljub temu pa je bil lani uspešno 
realiziran koristni predlog, ki ga je 
skupaj s tremi soavtorji prijavil že 
v letu 2018. Za realizirani koristni 
predlog je bila izračunana gospodar-
ska korist v višini 371.800 €. Najboljši 
inovator v letu 2019 danilo rednjak 
je v lanskem letu prijavil en koristni 
predlog. Realiziral je tri koristne 
predloge prijavljene že v leta 2018, od 
tega dva s tremi soavtorji z enakim 
odstotkom udeležbe in enega z enim 
soavtorjem, eden koristni predlog 
z devetimi soavtorji pa je v postop-
ku realizacije. Za vse tri realizirane 
koristne predloge je bila izračunana 
gospodarska korist v višini 382.900 €.
Že drugo leto zapored pa smo 
podelili tudi nagrade najboljšim 
inovatorjem po izračunu enkratnih 
nagrad. Gre za inovatorje, ki so bili 
uspešni pri realiziranih predlogih, 
za katere ni bilo mogoče izračunati 
gospodarskega prihranka, zato so 
bili za realizirane predloge nagrajeni 
z enkratnimi nagradami. V skupni 
razvrstitvi je tretje mesto zasedel 
dragan Čivić, ki je prijavil dva 
koristna predloga s soavtorji. Oba 
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sta bila realizirana in nagrajena z 
enkratno nagrado v višini 1.470 €. 
Drugouvrščeni inovator v tej ka-
tegoriji simon koradej je prijavil 
štiri koristne predloge, tri samo-
stojno in enega s soavtorjem. Vsi 
predlogi so bili uspešno realizirani. 
Za realizirane koristne predloge je 
bila izračunana enkratna nagrada v 
višini 1.380 €. Najboljši inovator po 
sistemu izračuna enkratnih denarnih 
nagrad v letu 2019 je sašo tajnik, ki 
je prijavil devet koristnih predlogov s 
soavtorji. Vsi predlogi so bili uspešno 
realizirani, zanje pa je bila izračunana 
enkratna nagrada v višini 2.020 €.

Najboljše področje
V kategoriji najboljše področje v letu 
2019 so priznanje za tretje mesto pre-
jele splošne storitve Htz. Dosegli so 
14,4 točk. V ta rezultat je vključeno 
18 prevzetih koristnih predlogov, 
13 realiziranih koristnih predlogov 
in 12.200 € izračunane gospodarske 
koristi. Nagrado za drugo mesto je 
prejel remont in vzdrževanje Htz. 
Inovatorji tega področja so dosegli 
rezultat 60,5 točke, v katerega je 

vključeno 57 prevzetih koristnih pre-
dlogov, 58 realiziranih koristnih pre-
dlogov in 85.900 € izračunane gospo-
darske koristi. Nagrado za najboljše 
področje na področju inovativnosti 
za leto 2019 je prejelo Proizvodno-
-tehnično področje Premogovnika 
velenje. Dosegli so 208,5 točke, v kar 
je vključenih 57 prevzetih koristnih 
predlogov, 49 realiziranih koristnih 
predlogov in 1.619.600 € izračunane 
gospodarske koristi.

Najboljša organizacijska 
enota
V kategoriji za najboljšo organizacij-
sko enoto na področju inovativnosti 
za leto 2019 je tretje mesto osvojila 

V akciji Inovator leta 2019 je 
bilo skupaj podanih 175 pre-
dlogov. Realizacija koristnih 
predlogov je 89-odstotna, saj 
je bilo realiziranih kar 156 
predlogov. Skupni rezultat 
prevzetih koristnih predlogov 
je v primerjavi z letom 2018 
boljši za 7 odstotkov, za 16 
odstotkov pa je boljši tudi 
rezultat realiziranih predlo-
gov. Število inovatorjev je v 
lanskem letu za 13 odstotkov 
manjše glede na leto 2018. V 
lanskoletni akciji je sodelovalo 
130 avtorjev in soavtorjev. 
Izračunana gospodarska korist 
– prihranek, brez upoštevanja 
širših pozitivnih učinkov – je v 
letu 2019 znašala nekaj več kot 
1.717.711 evrov. Za izplačilo 
nagrad avtoricam in avtorjem 
novih idej in celotni skupini 
promotork in promotorjev 
smo porabili 52.772 evrov, kar 
pomeni 3,07 odstotka izraču-
nane gospodarske koristi, ki jo 
predstavljajo inovacije.

jamska strojna služba Premogov-
nika velenje, s 15 prevzetimi in 10 
realiziranimi koristnimi predlogi ter 
z 331.200 € izračunane gospodarske 
koristi. Drugo mesto je dosegla elek-
tro služba Premogovnika velenje z 9 
prevzetimi in 4 realiziranimi koristni-
mi predlogi ter s 443.600 € izraču-
nane gospodarske koristi. Najboljša 
organizacijska enota na področju 
inovativnosti za leto 2019 je strojna 
služba Premogovnika velenje z 21 
prevzetimi koristnimi predlogi, 26 
realiziranimi koristnimi predlogi ter 
s 728.100 € izračunane gospodarske 
koristi.
Vsem nagrajencem iskreno čestitamo!

Slobodan Mrkonjić

Najboljša organizacijska enota na področju inovativnosti v letu 2019 je Strojna služba 
Premogovnika Velenje. Prehodni pokal je iz rok generalnega direktorja Premogovnika 
Velenje mag. Marka Mavca prejel vodja službe Simon Dobaj. (foto: Miran Beškovnik)

V Muzeju premogovništva smo že desetič zapored podelili prizananja in nagrade 
najboljšim inovatorjem v Skupini Premogovnik Velenje. (foto: Miran Beškovnik)
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Rudar z vami že od leta 1953

Prva številka je izšla leta 1953. Časopis 
je od leta 1953 do 1957 izhajal pod 
imenom Velenjski rudar, od leta 1960 
do 1965 kot Rudar, nato do leta 1972 
kot Šaleški rudar in od leta 1973 dalje 
spet kot Rudar. Njegovo podobo vse-
skozi krojijo besede, saj je bilo v njem 
zapisanih že nešteto zgodb, dogajanj in 
dosežkov. Po skoraj sedmih desetletjih 
pa še vedno zapisujemo nove – tiste, ki 
bodo ostale za zanamce.
Časopis je po svoji vsebini zelo pester, 
saj je razdeljen na več rubrik oz. 
tematik. V rubriki Z delom se vse 
doseže so predstavljene vsebine, ki 
so povezane s proizvodnjo premoga 
in drugimi osnovnimi dejavnostmi 
Premogovnika Velenje; v rubriki 
Podjetje smo ljudje najdemo 
vsebine, ki so povezane predvsem z 
zaposlenimi v Skupini PV; v rubriki 
Skupina Premogovnik Velenje svoje 
prispevke objavljajo premogovniške 
hčerinske družbe, rubrika Tretji 
polčas pa je namenjena predstavitvi 
klubov, društev in drugih organizacij, 
ki so neposredno povezane z našim 
podjetjem.
Brskanje po arhivih časopisa Rudar je 
za bralca zanimiva izkušnja, lahko bi 
tudi rekli prav posebna dogodivščina. 
V njih so zapisani neprecenljivi spo-
mini, ki ostajajo – na trdo delo, lepe 
trenutke, zanimive ljudi in poučne 
izkušnje. Veliko je tudi takšnih, ki so 
povezani z zgodovino in razvojem Ve-
lenja ter celotne Šaleške doline, saj je 
ta dejansko zrasla na našem premogu.
Želimo vam prijetno branje.

Slobodan Mrkonjić

Časopis Rudar je januarja letos obeležil že 67 let, odkar je izšla prva številka. Takratni bralci so ga 
poznali pod imenom Velenjski rudar, bil je drugačen in je za današnjega bralca najbrž izjemno za-
nimiv. Rudar je kot osrednji medij internega obveščanja vseskozi namenjen predvsem zaposlenim 
v Skupini Premogovnik Velenje, strokovni javnosti in našim upokojenim sodelavcem. Njegov glavni 
namen je informiranje bralcev o aktualnih dogajanjih v Premogovniku Velenje in njegovih hčerin-
skih družbah.

Odslej so vsi izvodi Rudarja 
dosegljivi tudi v digitalni obliki. 
Izvodi od leta 1953 do 2003 so 
dostopni na spletni strani www.
dlib.si, od leta 2004 dalje pa na 
spletni strani www.rlv.si.
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Pri izpolnitvi plana dela v letu 2019 
smo bili zelo uspešni, tudi nenačr-
tovane naloge smo uspešno opravili. 
Največ poudarka smo namenjali od-
vzemu krvi. Iz števila odvzemov je vi-
dno, da se je položaj v letu 2019 sicer 
poslabšal, vendar kljub zmanjšanemu 
številu odvzemom v našem podjetju z 
darovanjem krvi še vedno izkazujemo 
humanost in nesebično pomoč. Vse 
krvodajalske akcije so potekale po 
planskem koledarju za leto 2019.

Letno poročilo  
Aktiva Rdečega križa
V letu 2019 smo predstavniki odbora Aktiva RK Skupine PV v sodelovanju z zaposlenimi OZ RK 
Velenje izpolnili program dela, ki smo si ga zadali. Članov je še vedno zelo malo – od 2.006 zapo-
slenih v našem podjetju ima Aktiv le 726 članov.

V tem času je aktivnih krvoda-
jalcev 511; kri darujejo enkrat 
ali večkrat letno.
Lani je bilo 1.168 odvzemov 
krvi, kar je 89 manj kot v letu 
2018.

V podjetju je zaposlenih tudi nekaj 
krvodajalcev, ki so kri darovali že več 
kot 80-krat; to so Zvonko Jeraj (108-
krat), Daniel Bauman (103-krat), 
Aleksander Oder (102-krat), Marjan 
Fujs (99-krat), Jože Rihtar (94-
krat), Tomislav Vrstovšek (96-krat),  
Janez Sevšek (91-krat), Pejo Grbić 
(90-krat), Rajko Arnšek (86-krat), 
Vinkler Robert  (83-krat) in Štefan 
Štrucl (80-krat). Vsem se iskreno 
zahvaljujemo za nesebično pomoč pri 
darovanju krvi.
Letos bodo krvodajalske akcije 
potekale po načrtu, ki ga je sprejel 
Zavod za transfuzijo Ljubljana. Ta je 
objavljen na portalu PV, pred vsako 
krvodajalsko akcijo pa vas bomo 
sproti obveščali tudi preko plakatov 
na točno določenih mestih, ki so 
namenjena za obveščanje o tovrstnih 
aktivnostih.
Ker imamo do zdaj podpisanih zgolj 
726 pristopnih izjav, smo se odločili, 
da tudi letos poskusimo z akcijo za 
pridobitev novih članov.

Večje število članov je za delovanje 
našega Kluba izjemnega pomena, 
saj smo z znatno manjšimi sred-
stvi močno omejeni pri nudenju 
kakeršnekoli humanitarne pomoči. 
Zaradi tega moramo zelo dobro in 
skrbno premisliti ter se velikokrat tudi 
selektivno odločiti, komu pomagati, če 
bo humanitarna pomoč potrebna, saj 
imamo na razpolago finančna sredstva 
samo iz letne članarine  članov, ki se 
prispeva le enkrat letno. 
Na 1. seji odbora Aktiva RK Skupine 
PV 31. 1. 2020 je bil  podan predlog 
in sprejet sklep za plačilo letošnje 
članarine.
Vse prošnje naših sodelavcev bomo 
obravnavali na izrednih sestankih. 

Kot v preteklih letih bomo tudi 
letos ob pomembnejših datumih 
RK posvetili posebno pozornost 
določeni tematiki v sodelovanju z 
OZ RK Velenje. Delujoči v odboru 
smo: Damjana Kričej (predsednica), 
Jelka Šilih (podpredsednica) ter člani 
Marija Strahovnik (finance), Anita 
Svetina (vpisi, potrdila), Peter Bršek 
in Boštjan Priteržnik.
Organiziranje in izpolnjevanje letne-
ga programa bosta še naprej potekala 
v sodelovanju z zaposlenimi  OZ RK 
Velenje. Podelitev priznanj bomo 
izvedli konec decembra 2020 po in-
terni pošti, kot je že ustaljena praksa. 
Strokovno ekskurzijo z odvzemom 
krvi v eni izmed slovenskih bolni-
šnic bomo organizirali v septembru 
2020. Še naprej se bomo trudili, da 
pridobimo nove člane, zato se bomo 
z zanimivimi članki pojavljali tudi v 
našem časopisu Rudar.

Damjana Kričej, 
predsednica Aktiva RK SPV

obveščamo vse, ki želite 
postati člani aktiva rk 
skupine Pv, da lahko to 
storite s podpisom pristopne 
izjave, ki jo najdete na vhodih 
(»kapijah«) v podjetje. Izjave 
lahko oddate v pisarni št. 14  
v kadrovski službi pri aniti 
svetina ali v sindikalni pisarni 
Pv pri Mariji strahovnik.

V letu 2020 se pri aprilski plači 
v maju odtrga 4 evre za članari-
no Aktiva RK Skupine PV.
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Premogovnik velenje, d. o. o.
aktIv rdeČega krIža

PRISTOPNA  IZJAVA

Podpisani/na ___________________________________________________ mat. št. _______________, 

rojen/a __________________________________,

zaposlen/a __________________________________________________________________________,

izjavljam, da želim postati član/ica aktiva rdečega križa skupine Premogovnik velenje, d. o. o., in s 
tem soglašam, da enkrat letno plačam članarino v višini, ki se sprejme vsako leto na seji izvršilnega 
odbora rdečega križa skupine Premogovnik velenje d. o. o.

Velenje dne, ______________________________           Podpis _________________________________

Večje število članov je za delovanje našega Aktiva izjemne-
ga pomena, saj smo z znatno manjšimi sredstvi močno 
omejeni pri nudenju kakršnekoli humanitarne pomoči. 
Zaradi tega moramo zelo dobro in skrbno premisliti ter se 
velikokrat tudi selektivno odločiti, komu pomagati. Naši 
člani so že tradicionalno znani po svoji dobrodelnosti in 
velikemu številu darovanja krvi. Ti ob jubileju prejmejo 
priznanja in plakete za darovano kri, vabljeni pa so tudi 
na vsakoletno strokovno ekskurzijo z darovanjem krvi 
v eno izmed slovenskih bolnišnic. Ob koncu leta vedno 
organiziramo tudi obisk naših zaposlenih članov, ki so več 
kot leto dni v bolniškem staležu ter jim s tem vsaj malo 
popestrimo praznično vzdušje.
Spoštovani sodelavke in sodelavci, na vas se vnovič 
obračamo in vas vabimo k podpisu pristopne izjave, saj 

Postani član Aktiva Rdečega križa 
Skupine Premogovnika Velenje
Na zadnji seji Aktiva Rdečega križa Skupine Premogovnika Velenje je bilo ugotovljeno, da je v ce-
lotni Skupini PV zgolj 726 zaposlenih, ki so podpisali pristopne izjave in s tem postali člani Aktiva. 
Ostalih 1280 sodelavk in sodelavcev v SPV kljub številnim pozivom – tudi v naših internih medijih 
– te izjave niso podpisali. Z željo po čim večjem dosegu zaposlenih smo v preteklosti pristopne 
izjave priložili tudi v kuverte ob izplačilu osebnih dohodkov, a, žal, članstva tudi na ta način nismo 
bistveno povečali. 

se Aktiv Rdečega križa Skupine Premogovnika Velenje 
financira zgolj iz letne članarine naših članov. Ta znaša le 4 
evre na člana. 
Član Aktiva Rdečega križa Skupine Premogovnika 
Velenje je lahko vsak zaposleni v Skupini PV, tudi, če ni 
krvodajalec.
Včlanite se s pristopnimi izjavami, ki jih oddate v Kadro-
vski službi SPV pri Aniti Svetina (soba št. 15, tel.: 03 899 
6437; int. 4437) in v tajništvu sindika SPESS-PV pri Mariji 
Strahovnik (tel.: 03 899 6460; int. 4460).
V imenu Aktiva Rdečega križa Skupine Premogovnika 
Velenje in vseh pomoči potrebnih se vam iskreno zahva-
ljujem. 

Damjana Kričej,
predsednica Aktiva RK SPV
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Poklici za danes in jutri
Kam po končani osnovni šoli, je zagotovo vprašanje, ki si ga učenci zaključnih razredov osnovnih 
šol in njihovi starši najpogosteje zastavljajo. Za lažjo odločitev smo na informativnih dnevih Šol-
skega centra Velenje predstavili poklice na področju rudarstva, strojništva in elektrotehnike, ki jih 
v družbah Skupine Premogovnik Velenje potrebujemo za nemoteno delovanje danes in po prene-
hanju odkopavanja premoga.

Svoje sodelavce smo v Skupini 
Premogovnik Velenje že od nekdaj 
skrbno izbirali in tudi v prihodnosti 
jih bomo, saj bomo za uresničitev 
jasne vizije potrebovali usposobljene, 
inovativne in zavzete zaposlene. Na 
področju rudarstva, strojništva in ele-
ktrotehnike smo v letu 2019 zaposlo-
vali v celotni Skupini PV – v matični 
družbi smo za potrebe proizvodnega 
procesa zaposlili 31 pripravnikov 
štipendistov in 41 novih sodelavcev, 
v družbah HTZ Velenje 86, RGP 28, 
Sipoteh 5 in PLP 10 novih sodelav-
cev; med posameznimi družbami je 
bilo tudi nekaj prezaposlitev. Trend 
zaposlovanja oz. nadomeščanja upo-
kojenih sodelavcev bomo nadaljevali 
tudi v prihodnje, saj za zagotavljanje 
stabilne proizvodnje potrebujemo 
ustrezen kader.

V Skupini Premogovnik 
Velenje lani več kot 200 
novih zaposlitev in 65 
štipendistov.

Štipendija in zaposlitev 
po končanem 
izobraževanju
Potrebe po rudarskih poklicih, kot 
so geostrojnik rudar, geotehnik, 
mehatronik operater, strojnih 
mehanik, strojni tehnik, elektri-
kar in elektrotehnik, izkazujemo z 
zagotavljanjem štipendij. V šolskem 
letu 2019/2020 ima Premogovnik 
44 štipendistov v rudarskih, strojnih 
in elektroprogramih. Od tega smo v 
letošnjem šolskem letu podpisali 15 
novih štipendijskih pogodb. Družba 
HTZ ima 19 štipendistov, od tega 
10 novih. Štipendijo sta podelili 
tudi družbi Sipoteh in RGP. Skupaj s 
Šolskim centrom Velenje se trudimo, 
da dijakom nudimo pridobivanje 
različnih znanj, osebnostno zorenje 

in razvijanje v skladu z njihovimi 
željami ter sposobnostmi. Tudi v pri-
hodnje bomo skrbeli za to, da se bodo 
dijaki v našem okolju dobro počutili 
in da bodo v prijetnem, ustvarjalnem 
in delovnem duhu preživeli svoje 
izobraževalne dni. 
Ustrezno usposobljen kader že vrsto 
let pridobivamo predvsem iz nabora 
svojih štipendistov, ki jih preko opra-
vljanja obvezne prakse spremljamo že 
v času šolanja. Izgrajen imamo sistem 
vzgajanja lastnega kadra s pomočjo 
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Kandidatom v programih geostrojnik rudar in 
geotehnik, ki se bodo prvič vpisali v prvi letnik, 
bomo podelili dvakratni znesek osnovne štipendije.

Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko spletne 
strani www.rlv.si, elektronskega naslova majda.
lampret@rlv.si ali telefona 03 899 64 47.

dejavnosti praktičnega usposabljanja, 
ponašamo pa se tudi z dobro usposo-
bljenimi mentorji in inštruktorji. Te 
praktične izkušnje pomenijo veliko 
prednost ob zaposlitvi. štipendistom 
v rudarskih programih poleg 
kadrovske štipendije nudimo 
številne ugodnosti: nagrado za uspe-
šnost pri praktičnem pouku, plačilo 
jamskega dodatka, plačilo praktične-
ga usposabljanja z delom, brezplačen 
učbeniški sklad, brezplačen avtobusni 
prevoz in malico, plačan zdravniški 
pregled in zaposlitev po končanem 
izobraževanju (večina dobi službo 
zelo hitro, 5 najboljših takoj).

Delovna mesta tudi za 
čas, ko bomo prenehali z 
odkopavanjem
Že danes smo usmerjeni v 
prihodnost, saj ta narekuje pre-
strukturiranje celotne Šaleške doline 
in prehod v brezgoljično družbo. 
Obstoječa znanja želimo oblikovati v 
nove programe z visoko dodano vre-
dnostjo, da bomo zagotovili delovna 
mesta tudi za čas, ko bo Premogovnik 
Velenje prenehal z odkopavanjem.
Pridružite se ekipi vrhunskih strokov-
njakov in 145-letni tradiciji odkopa-
vanja premoga v Šaleški dolini, ki tudi 
v prihodnje ostaja ena od strateških 
energetskih lokacij.

Metka Marić

Premogovnik Velenje 
– 145 let tradicije

Kaj nudimo v tem šolskem letu?
•	 Štipendiranje	(začetna	štipendija	za	geostrojnike	rudarje	in	geotehnike	119	€)
•	 Nagrado	za	mesečno	uspešnost	najboljšim	dijakom	pri	praktičnem	izobraževanju	(27	€)
•	 Plačilo	jamskega	dodatka	(približno	9	€	na	dan)
•	 Plačilo	praktičnega	usposabljanja	z	delom	(do	172	€	na	mesec)
•	 Opravljanje	prakse/praktičnega	izobraževanja	v	realnem	okolju
•	 Brezplačen	avtobusni	prevoz	in	malico
•	 Brezplačen	zdravniški	pregled
•	 Brezplačen	učbeniški	sklad
•	 Zaposlitev	po	končanem	izobraževanju

PRIDRUŽI SE EKIPI VRHUNSKIH STROKOVNJAKOV!

V katerih poklicih zaposlujemo?

RUDARSTVO
GEOSTROJNIK	RUDAR
GEOTEHNIK

ELEKTROTEHNIKA
ELEKTRIKAR
ELEKTROTEHNIK

STROJNIŠTVO
MEHATRONIK	OPERATER
STROJNI	MEHANIK	(vajeništvo)
STROJNI	TEHNIK

Nudimo možnost takojšnje 
zaposlitve, stimulativno 
plačilo ter možnost osebnega 
in strokovnega razvoja.

Za	vsa	vprašanja	smo	vam	na	voljo	
preko	spletne	strani	www.rlv.si,	e-pošte	
majda.lampret@rlv.si	ali	telefonske	

številke	03	899	64	47.

SREČNO!
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Srečko Ramšak
»Bodi pošten, pomagaj in ne škoduj drugim.«

Delaven, marljiv, pošten in zanesljiv. To so lastnosti, s katerimi bi lahko na hitro opisali našega 
tokratnega sogovornika Srečka Ramšaka. Srečko je še iz tiste starejše in modrejše generacije, 
saj se je kolektivu Premogovnika Velenje pridružil leta 1984. Je sodelavec z neprecenljivimi 
izkušnjami, ki jih z veseljem prenaša tudi na druge. S ponosom pove, da je v osnovi knap, 
čeprav svoje delo zaradi zdravstvenih razlogov že več kot 20 let opravlja izven jame. Neizmerno 
rad ima svojo družino, ki jo vedno postavi na prvo mesto. Veliko je dejaven tudi v dobrodelnih 
organizacijah, še najbolj v Medobčinskem društvu invalidov Šaleške doline Velenje in Območnem 
združenju veteranov vojne za Slovenijo Velenje.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta? 
Na mlada leta imam veliko lepih 
spominov. Še vedno hranim knjige, 
ki sem jih bral kot otrok in najstnik, 
imam delujoč videorekorder, stanu-
jem v hiši, ki so jo v moji mladosti 
gradili moji starši, in seveda imam 
tudi neprecenljiv spomin na poroko 
ter rojstvo najinih otrok Urbana in 
Anje.
 kakšen učenec ste bili? 
V osnovni šoli mi učenje ni delalo ve-

čjih težav, s srednjo šolo pa se nisem 
najbolj ujel. Kljub temu da nisem do-
segel višje izobrazbe, menim, da sem 
dokaj splošno oz. laično izobražen. 
Vsekakor pa mi skoraj nobeno delo in 
naprava ne povzročata težav.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Pri teh letih sem želel postati vojaški 
pilot. Za to me je navduševal moj stric 
Mirko, ki je opravljal ta poklic, vendar 
je bil zanj potreben odličen uspeh, 
zdravo telo in odhod iz domačega kra-

ja. Predvsem slednje mi ni ustrezalo, 
zato sem se odločil za delo v domačem 
kraju – v takrat Rudniku lignita Vele-
nje, kjer je delal tudi moj oče Jože.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
V Rudniku lignita Velenje sem se 
zaposlil leta 1984, v jami, kot rudar na 
odkopu. Žal mi je leta 1998 omaga-
lo zdravje, zaradi česar sem postal 
delovni invalid. Prezaposlil sem se v 
invalidsko podjetje HTZ Velenje, kjer 
sem zaposlen kot referent procesa v 
Kadrovski službi.
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Nekaj utrinkov iz družinskega albuma

 kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje z dolgoletno zgodovino 
in tradicijo. Mnogi so si tukaj služili kruh in v teh krajih 
tudi ustvarili družine. Premogovnik je družbeno odgo-
vorno podjetje, z izjemnim občutkom za zaposlene in 
lokalno okolje. Naši sodelavke in sodelavci so v letih po 
drugi svetovni vojni s svojim – tudi udarniškim – delom 
pripomogli k nastanku mesta Velenje, soustanovitvi Gore-
nja, k ekonomskemu razvoju Slovenije in nenazadnje tudi 
takratne skupne države Jugoslavije. 
 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Moje misli so velikokrat predvsem z zaposlenimi v jami. 
Zagotovo tudi z mojimi najožjimi sodelavci, ki se prav 
tako trudimo, da tudi zunaj jame delo poteka tako, kot 
mora. Vedno pa si želim, da bi naše delo, pa naj bo to v 
jami ali izven nje, potekalo tekoče in brez nezgod.
 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko najbolj 
zanesete?
Pri svojem delu se najbolj zanesem na svoje ožje sodelavce 
v Kadrovski službi. Smo dobra ekipa, ki zgledno sodeluje. 
Naše delo je zelo prepleteno, kar pomeni, da smo veliko-
krat odvisni eden od drugega.
 kaj najraje počnete v prostem času? 
Največ prostega časa namenim svoji družini. Veliko se 
ukvarjam z delom okoli domače hiše, močno pa sem 
vpet tudi v prostovoljno delo v Medobčinskem društvu 
invalidov Šaleške doline Velenje in Območnem združenju 
veteranov vojne za Slovenijo Velenje. Zelo rad sem tudi na 
morju, zadnje čase uživam tudi v pohodih v naravi.
 kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Brez dvoma je to moja družina – žena Karla, sin Urban in 
hči Anja. Sin je že zaposlen v gostinstvu, hči pa je nedavno 
diplomirala na ljubljanski Fakulteti za šport. Izjemno vesel 
sem, da s svojimi otroki nikoli nisem imel večjih težav. 
Tudi z ženo se razumeva in dopolnjujeva že polnih 28 let. 
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografijah je moja družina – žena Karla, sin Urban in 
hči Anja.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Tudi v sanjah bi zagotovo živel v Sloveniji. Želim si le, 
da bi bila naša država morda nekoliko bolj socialna in 
pravična.
 v kateri kulturni ali športni ustanovi vas lahko naj-
večkrat srečamo?
Največkrat obiskujem različne dogodke v Domu kulture 
Velenje. Rad obiskujem in gledam tudi različne športne 
dogodke, še najbolj atletske prireditve in rokometne tek-
me. Zelo rad imam tudi avto-moto šport.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Poštenje, zanesljivost, dobronamernost.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Pri sebi ne bi spremenil skoraj nič, morda bi moral nekoli-
ko bolj paziti na svoje zdravje.
 katero načelo vas spremlja skozi življenje?
»Bodi pošten, pomagaj in ne škoduj drugim.« Kar enega 
veseli, lahko drugega boli.

Slobodan Mrkonjić



3838

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Uporabnikom želimo predstaviti aktu-
alno problematiko in hkrati opomniti 
na upoštevanje navodil in opozoril za 
pravilno uporabo garderob, kopalnic 
in pralnice. Velikokrat smo že na raz-
lične načine obveščali uporabnike in 
tokrat ponovno izpostavljamo: 
•	 preobremenjenost obešal v garde-

robah rudarjev,
•	 kovinski in drugi predmeti, ki ob 

predaji v pranje ostajajo v žepih 
delovnih oblačil,

Vnovično obvestilo 
uporabnikom garderob in 
pralnice delovnih oblačil
V enoti HTZ Pralnica in kopalnice si prizadevamo, da uporabnikom prostorov in koristnikom naših 
storitev nudimo čim boljše pogoje za delo. Tako vse dni v tednu, 24 ur na dan, skrbimo, da so 
prostori garderob in kopalnic redno očiščeni in pripravljeni za uporabo, prav tako skrbimo, da 
lahko zaposleni svoja delovna oblačila redno oddajajo v pranje ter čista in sveža prevzamejo nazaj 
že prihodnji delovni dan.

•	 krpanje dotrajanih delovnih oblačil.
V garderobah rudarjev redno izva-
jamo vizualne preglede vrvi in spoje 
vrvi na vseh obešalih, nekaj potenci-
alno nevarnih obešal pa pri pregledih 
tudi spustimo ter hkrati preverimo še 
obremenjenost obešala. Ugotovljeno 
je bilo, da je zelo veliko obešal v črni 
garderobi preobremenjenih s težo, 
saj se na njih nahaja večje število 
delovnih oblačil, kot je predvideno. 
Uporabnike garderob opozarjamo, da 

imajo obešala v garderobah določeno 
nosilnost in da so namenjena izključ-
no za hranjenje civilnih in delovnih 
oblačil. Obešala so dimenzionirana za 
hranjenje 1–2 kompletov oblačil. Pre-
obremenjena obešala predstavljajo za 
uporabnike garderob veliko nevarnost, 
prav tako je posledično potrebnih 
veliko več popravil le-teh. 
Ponovno želimo opomniti uporab-
nike, da upoštevajo vsa opozorila in 
navodila, ki so izobešena v prostorih 

V garderobah rudarjev redno izvajamo vizualne preglede vrvi in spoje vrvi na vseh obešalih. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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garderob in kopalnic, še posebej navodila, namenjena 
uporabnikom pralnice, ki so objavljena na steni pralnice ob 
oknu za sprejem delovnih oblačil, kajti tudi pri postopkih 
pranja in sušenja delovnih oblačil se srečujemo z resni-
mi težavami, ki jih povzročajo različni kovinski in drugi 
predmeti, ki ob predaji delovnih oblačil v pranje ostanejo v 
žepih. Ponovno želimo opozoriti vse, ki oddajajo delov-
na oblačila v pranje, da pregledajo žepe svojih oblačil 
in odstranijo predmete. V žepih še vedno ostajajo razni 
predmeti, kot so jeklene varovalke, žeblji, vijaki, ključi, ure, 
očala, pisala, kovanci ... Med pranjem in sušenjem le-ti 
predmeti izpadejo, se zagozdijo in povzročajo mehanske 
poškodbe notranjosti pralnih in sušilnih strojev ter mašijo 
izpustne ventile. Čeprav se po prevzemu perila v pranje tudi 
mi sami trudimo izločiti omenjene predmete, nam ne uspe 
izločiti vseh.
Pri postopku pranja in sušenja delovnih oblačil se srečuje-
mo še z eno težavo, to je krpanje delovnih oblačil. Ugotavlja 
se, da je v obtoku veliko delovnih oblačil, ki so že močno 
prešita in dotrajana. Posledica tega je veliko dodatnega 
dela v pralnici, prav tako takšno oblačilo nima več lastnosti 
varnega zaščitnega sredstva, konec koncev pa prihaja tudi 
do nezadovoljstva uporabnikov. 
Vse uporabnike obveščamo, da bomo takšna delovna oblačila 
izločali, in sicer na način, da bo uporabniku ob izdaji komple-
ta iz pranja dotrajani kos oblačila sicer vrnjen, bo pa označen 
z žigom »DOTRAJANO«. Tako označenega kosa delovnega 
oblačila v bodoče ne bo možno več oddati v pranje.
Za sledenje perila uporabljamo tehnologijo RFID, kar se je 
izkazalo za zelo uspešno. Omenjena tehnologija omogoča 
dosledno spremljanje oblačil, obenem pa nudi tudi podatke 
o zgodovini uporabe posameznega delovnega oblačila. Iz 
pregledov zgodovine uporabe delovnih oblačil je tako raz-
vidno, koliko delovnih oblačil poseduje posamezni uporab-
nik, koliko delovnih oblačil je aktivnih in nenazadnje tudi, 
kolikokrat je bilo posamezno oblačilo oprano.

V žepih oblačil, ki gredo v pranje, še vedno ostajajo razni 
predmeti, kot so jeklene varovalke, žeblji, vijaki, ključi, ure, 
očala, pisala, kovanci ...

Da bodo vse aktivnosti potekale nemoteno in da bodo 
storitve opravljane kvalitetno, je potrebno sodelovanje obeh 
strani, tako uporabnikov kot skrbnikov prostorov in izvajal-
cev storitev na drugi strani. Prizadevajmo si za upoštevanje 
pravil, ki so zelo pomembna, saj bo le doslednost lahko 
pripomogla k uspešnemu izvajanju storitev in zadovoljne-
mu uporabniku.

HTZ Pralnica in kopalnice

Vse zaposlene v Premogovniku Velenje in 
njegovih hčerinskih družbah pozivamo, da 
osebne varovalne opreme in delovnih obla-
čil, ki jih uporabljajo pri svojem delu, ne 
uporabljajo v druge namene. 

Vsa osebna varovalna oprema, ki jo delav-
cu zagotavlja delodajalec, je namenjena za 
zaščito delavca pri njegovem delu pri delo-
dajalcu in nikakor ni namenjena za uporabo 
izven tega delovnega okolja.

Za sledenje delovnih oblačil uporabljamo 
tehnologijo RFID, ki omogoča dosledno 
spremljanje oblačil, obenem pa nudi tudi 
podatke o zgodovini uporabe posameznega 
delovnega oblačila.

Zaposleni, ki so na delovnih mestih, za katera 
ocena tveganja predvideva uporabo delov-
nih oblačil, bodo v naslednjih dneh prejeli 
seznam prejetih delovnih oblačil, z evidenco 
izdaje in pranja le-teh.

Poziv zaposlenim h gospodarnemu 
ravnanju z osebno varovalno opremo
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Šoštanjsko jezero – imenovano tudi 
Družmirsko jezero, je najmlajše med 
Šaleškimi jezeri. Nastajati je začelo 
leta 1975, njegova gladina je za pbl. 6 
metrov nižje od gladine Velenjskega 
jezera, največja globina pa znaša preko 
90 metrov. Šoštanjsko jezero ima naj-
večje pojezerje (čez 30 km2). Napaja 
ga potok Velunja, ki poleg padavin pri-
speva v jezero povprečno 24,5 milijo-
nov m3 vode letno. Zaradi navedenega 
je to jezero, zlasti ob nizkih pretokih 
reke Pake, glavni vir tehnološke vode 
Termoelektrarne Šoštanj.

Pogled na Šaleška jezera, v ospredju Šoštanjsko jezero s plitvino na JV delu  (vir PZI, HSE Invest, 2018)

Šoštanjsko jezero ima na JV delu 
plitvo kotanjo oz. plitvino, katere glo-
bina znaša samo nekaj metrov. V su-
šnih obdobjih je prihajalo do usihanja 
vode na tem delu, zaradi česar je bil 
ogrožen vodni živelj, prav tako pa je 
bil volumen vodnega vira tehnološke 
vode za TEŠ precej omejen.
V sklopu projekta izvajamo revi-
talizacijo plitvine v Šoštanjskem 
(Družmirskem) jezeru, ki ima tako 
naravovarstveni kot tehnični namen 
– doseganje ugodnejšega količinskega 
stanja za vodni živelj in večjega vo-

lumna vodnega vira tehnološke vode 
za pridobivanje električne energije v 
TEŠ.
V sklopu revitalizacije plitvine izva-
jamo poglabljanje dna na predvideno 
koto 357,00 s sprotnim urejanjem 
brežin. Pri tem bo potrebno izkopati 
in relocirati pbl. 72.000 m3 zemeljske-
ga materiala. 
Pred začetkom del je bilo potrebno 
izvesti ločilni glineni nasip med Šo-
štanjskim jezerom in plitvino, da se je 
preprečil dotok vode iz jezera in se je 
območje plitvine lahko izsušilo. 

Ekološka sanacija – 
Revitalizacija plitvine v 
Šoštanjskem jezeru
Podjetje RGP je v letu 2019 za naročnika Termoelektrarno Šoštanj začelo izvajati dela pri projektu 
Ekološka sanacija – revitalizacija plitvine v Šoštanjskem jezeru. V sklopu sanacije izvajamo tudi 
dodatno varovanje brežin obstoječega protipoplavnega nasipa.
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Izvedba ločilnega glinenega nasipa in AB-propusta z zapornico

Ker mora biti vir tehnološke vode 
za TEŠ vseskozi zagotovljen, je bilo 
potrebno skozi glineni nasip izvesti 
propust AB z vodno zapornico ter na 
dnu plitvine izvesti kanal za dotok 
jezerske vode do iztočnega objekta 
TEŠ. Pred nižanjem vodostaja plitvi-
ne se je izvedel izlov rib. Za vzdrževa-
nje ravni podtalnice se je na območju 
plitvine izvedlo pet črpališč za avto-
matsko prečrpavanje talne vode.
Izkope zemljine vršimo klasično z 
izkopnimi bagri, velikosti 20-40 t, 
prevoz z demperji, nosilnosti 35 t, 
preriv in vgradnjo materiala pa z 
buldožerji, velikosti 20-38 t.
V sklopu projekta revitalizacije pli-
tvine izvajamo tudi dodatno zavaro-
vanje brežin obstoječega protipoplav-
nega nasipa na južni strani plitvine. 
Zavarovanje se izvaja s polaganjem 
plasti kompozita bentonitne folije 
GCL z glinenim polnilom 5000 g/m2 
in geotekstila gramature 1000 g/m2. 
Pred polaganjem kompozita odstra-
nimo humus in zemljino v debelini 
50 cm ter pripravimo planum brežine 
v naklonu 1 : 3. Položeni kompozit 
nato zaščitimo v zgornjem delu s 
plastjo glinene zemljine, v območju 
vodostaja jezera pa s skalometom me-
rodajnega premera kamna D50 = 25 
cm. Sledi končna ureditev brežin in 
krone nasipa v prvotno stanje.

Poglabljanje plitvine z izkopnimi bagri

Polaganje bentonitnega kompozita

Z revitalizacijo plitvine Šo-
štanjskega jezera bodo doseže-
ni pozitivni učinki za življenje 
v jezeru, hkrati pa bo omo-
gočena tudi zanesljiva oskrba 
Termoelektrarne Šoštanj s 
tehnološko vodo. Z dodatnimi 
tesnilnimi ukrepi na nasipu bo 
povečana tudi protipoplavna 
varnost mesta Šoštanj.

Za podjetje RGP je to še ena od 
referenc na področju hidrotehničnih 
objektov, kjer si v prihodnosti na trgu 
lahko obetamo še veliko projektov.

mag. Marko Venta

Viri: HSE Invest; Ekološka sanacija – 
Revitalizacija plitvine v Šoštanjskem 

jezeru; PZI št. projekta HISO-7414/2018
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Premogovnik Velenje začenja z novim ciklom dezinvestiranja. V ta cikel bo zajet kompleks Avtokamp jezero, zemljišča, 
primerna za gradnjo (na območju Mozirja in Velenja), in parkirna mesta. Podrobnosti, razpisni pogoji in cene so obja-
vljene na spletni strani Premogovnika Velenje na povezavi http://www.rlv.si/si/dezinvestiranje.

Dezinvestiranje

Zemljišče Podrožnik se nahaja v Mozirju, njegova skupna površina je 8.638 m2.

Avtokamp Jezero leži ob Velenjskem jezeru in je odlično izhodišče za številne športno-rekreativne in prostočasne dejavnosti.  
Njegova skupna površina je 22.259 m2.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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Nepremičnine
Premogovnik Velenje prodaja oz. oddaja v najem naslednje nepremičnine:

PRODAMO

PoslovnI Prostor na Pre-
šernovi cesti 22d v velenju v 
velikosti 146,69 m2, prostor za 
storitve, zgrajen leta 1974. V po-
slovno-stanovanjskem objektu je v 
pritličnem delu pisarna v velikosti 
41,35 m2, v kletnem delu se naha-
jajo prostori v velikosti 105,34 m2. 
Okvirna neto cena znaša 44.900 
EUR (DDV ni vključen).

stavbno zeMljIšČe na lo-
kaciji 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 grad-
beno dovoljenje Upravne enote 
Velenje za gradnjo šestih eno-
družinskih hiš Lipa. Lastništvo 
zemljišča si delita podjetji Premo-
govnik Velenje, 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/dezinvesti-
ranje/1644.

V NAJEM ODDAMO

garažne bokse v objektu 
triplex na Cesti Borisa Kraigher-
ja 4 v Velenju. Mesečni najem zna-
ša od 46 evrov. Prostih je še nekaj 
parkirnih mest.

Dodatne informacije: 
Kristijan Kolenc, 
telefon: 03 899 6183, 
e-pošta: 
kristijan.kolenc@rlv.si.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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Pihalci iz Slovenj Gradca 
naznanili uvod v koroško pomlad
3. abonmajski koncert velenjske godbe je pripadel gostom iz bližnje mestne občine – Pihalne-
mu orkestru Slovenj Gradec, nasledniku Mestne godbe Slovenj Gradec, ki je bila ustanovljena leta 
1934. Med vojno godba ni delovala, je pa bila v letu 1947 ponovno vzpostavljena in od takrat 
naprej deluje neprekinjeno.

foto: Gregor Jeromel

Godba se je z leti krepila tako kadro-
vsko kot strokovno. Orkester je začel 
po letu 1980 intenzivneje sodelovati 
na revijah, srečanjih in tekmovanjih. 
Pod taktirko različnih dirigentov je 
bil orkester vedno uspešnejši, največji 
napredek pa je dosegel pod umetni-
škim vodenjem zdajšnjega dirigenta 
Petra valtla, ki je na čelu orkestra že 
dobrih 30 let.
KD Pihalni orkester Slovenj Gradec 
sodi med najboljše pihalne orkestre 
Slovenije, kar potrjujejo najvišje uvr-
stitve na tekmovanjih Zveze slovenskih 
godb v najelitnejši – koncertni skupini. 
Da se lahko tudi v tujini enakovredno 
primerja z vsemi tovrstnimi sestavi 
orkestrov, potrjujejo odličja, ki jih 
je orkester dosegel v mednarodnem 

merilu na tekmovanjih in revijah v 
Vocklabrucku, Varpaloti in Splitu.
Kljub številnim odličjem in prizna-
njem pa orkestru niso pomembna 
samo tekmovanja, ampak tudi udej-
stvovanje v celotnem sklopu kulturne-
ga utripa v mestu, kraju in regiji. Pri 
izvedbi koncertov v Slovenj Gradcu 
in izven žanje veliko odobravanje s 
strani poslušalcev, kar se odraža v 
množičnem obisku njihovih nastopov; 
slednje še dodatno dokazuje njegovo 
veliko priljubljenost in nenazadnje tudi 
njegovo kakovost. 
O tem smo se lahko prepričali tudi 
udeleženci njihovega januarskega kon-
certa v Veliki dvorani Glasbene šole 
Frana Koruna Koželjskega, ko so nas 
že v uvodu navdušili z udarno Koroško 

pomladjo (Carinthia spring), sledila je 
skladba Fanfare and flourishes, tej pa 
nekaj najbolj prepoznavnih pesmi iz 
sveta glasbe, filma in opere, med njimi 
svetovna uspešnica zasedbe Queen 
Bohemian Rhapsody, najbolj znani 
odlomki Fantoma iz opere, venček 
božičnih, skladba iz risanke Ledeno 
kraljestvo, venček zimzelenih zasedbe 
Deep purple in za konec še pompozna 
Lord of the dance.
Ker jih kljub temu, da so glasbeniki 
z dirigentom na čelu na odru resnič-
no dali vse od sebe, še vedno nismo 
spustili iz dvorane, so se v dodatku 
navdušenemu občinstvu zahvalili še z 
udarnim Madžarskim plesom.

Tadeja Jegrišnik
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ŠPORTNO DRUŠTVO SPV
UGODNOSTI ZA ČLANE

AKCIJE ŠPORTNEGA DRUŠTVA
AKTIVNI ODDIHI
•	 Kranjska Gora – maj, december
•	 Prvomajski oddih ob morju – april, maj 
•	 Družinski aktivni oddih – avgust 
•	 Otvoritveno smučanje (tujina) – december
•	 Organizirani pohodi – po urniku Planinske sekcije Premogovnika Velenje

TEČAJI
•	 Smučanje, deskanje – februar, december 
•	 Plesni tečaj – februar, oktober
•	 Konjeniški tečaj – maj–oktober
•	 Plavalni tečaj – marec, oktober
•	 Teniški tečaj – april, november
•	 Teniški tečaj za otroke (počitniški) – julij, avgust
•	 Tečaj golfa – maj, junij

TURNIRJI
•	 Teniški turnir dvojice – marec, november
•	 Teniški turnir (posamezno) – julij, september
•	 Turnir golfa – maj, oktober
•	 Turnir v odbojki na mivki – avgust
•	 Turnir v košarki (trojke) – avgust

ENODNEVNE AKCIJE
•	 Športni dan na smučeh – december, marec
•	 Kolesarska transverzala – maj–oktober
•	 Izposoja plovil – junij–september
•	 Enodnevno smučanje (tujina) – februar, december
•	 Športne igre – junij
•	 Barbarin tek – december
•	 Zaključni ples – december 

PREVENTIVA ZA ZAPOSLENE
•	 Preventivni program (zimska sezona) – januar, februar, november, december
•	 Bazen Velenje, 
•	 Preventivni oddih (letna sezona) – junij, september
•	 Terme (medicinski preventivni oddih) – maj, junij, september, oktober

REKREACIJA IN TEKMOVANJA ZA ZAPOSLENE
•	 Rekreacija v telovadnicah (razpored objavljen) – oktober–april
•	 Športni center Jezero (koriščenje igrišč) – maj–september
•	 Tekmovanja med obrati – po predhodnih razpisih
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REKREACIJA PO IZBIRI

PONUDNIK STORITEV POPUST

BAZENI in SAVNE

TERME TOPOLŠICA – bazeni hotela Vesna 
in wellness Zala

bazen, savna 40 %

ZDRAVILIŠČE THERMANA LAŠKO 
in THERMANA PARK LAŠKO
(ne velja za vikend, med prazniki in 
počitnicami)

bazen, savna 50 %

TERME UNITUR ZREČE in ROGLA bazen, savna 50 %

TERME OLIMIA (termalija Relax, Aqualuna) bazen, savna 50 %

TERME DOBRNA bazen, savna 50 %

TERME PTUJ bazen, savna 50 %

TERME 3000 bazen, savna 40 %

ŠRZ Rdeča dvorana bazen, savna 50 %

ROGAŠKA RIVIERA bazen (od 9.4. do 31.10.) 50 %

GALACTICA savna 40 %

FITNESI in VODENE VADBE

Športni center Jezero Velenje
fitnes 50 %

vodene vadbe 20 %

FIT AM d. o. o., Velenje fitnes 40 %

ŠRZ Rdeča dvorana fitnes 40 %

Terme Topolšica, wellness center Zala fitnes 40 %

NYC GYM  Fitness Velenje fitnes, vodene vadbe 40 %

Galactica fitnes, vodene vadbe 40 %

TENIS NALEPKE, SMUČARSKE KARTE, VSTOPNICE – Subvencionirane cene v času razpisa

Golte, Rogla, Kope smučarske karte

Cota, Samo, As Inženiring Velenje tenis nalepke

RK Gorenje, NK Rudar, atletika, 
različne športne in zabavne prireditve

vstopnice

OSTALE UGODNOSTI

PONUDNIK STORITEV POPUST

GOLF

Zlati grič - golf igrišče - Konjice uporaba igrišča za golf - igralnina 30 %

Golf klub Velenje uporaba vadišča za golf - ob jezeru v 
Velenju - igralnina

50 %

A GOLF Olimje uporaba golf igrišča - igralnina 40 %

TRGOVINE

HERVIS Velenje ob vsakem nakupu na vse izdelke 15 %

INTERSPORT Velenje ob nedeljah 20 % 10-20 %

Trgovina HUMMEL v Mercator centru Velenje popust na gotovino 15 % 12-15 %

Športna trgovina NK RUDAR športna oprema Joma 20 %

RAZNO

Konjeniški klub Velenje tečaji in individualne ure 17-20 %

TOM SKI SERVIS, Cesta II/26, Velenje servis smuči in koles, prodaja športne 
opreme in koles

10-30 %

Vasacor, družba za storitve v zdravstvu, 
d. o. o., Subotiška 12 Velenje

25 % popust na vse storitve Kardio 
wellnessa
15 % popust na nakup prehranskega 
dopolnila
10 % popust na storitve kardiološke 
ambulante

10-25 %

Golte d.o.o. 40 % popust za vstop v Wellness
10 % popust za bivanje v hotelu
10 % popust na masaže v hotelu

10-40 %

AS Inženiring d. o. o - Tenis center Jezero balon – bela dvorana:
igranje badmintona in malega nogometa

20 %

zunanja igrišča:
košarka, nogomet, odbojka in mini golf

40 %

Člani športnega društva SPV imajo pri storitvah od 10 % do 50 % popusta.
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UGODNOSTI ZA ČLANE ŠPORTNEGA DRUŠTVA SKUPINE PREMOGOVNIK VELENJE

REKREACIJA PO IZBIRI

PONUDNIK STORITEV POPUST

BAZENI in SAVNE

TERME TOPOLŠICA – bazeni hotela Vesna 
in wellness Zala

bazen, savna 40 %

ZDRAVILIŠČE THERMANA LAŠKO 
in THERMANA PARK LAŠKO
(ne velja za vikend, med prazniki in 
počitnicami)

bazen, savna 50 %

TERME UNITUR ZREČE in ROGLA bazen, savna 50 %

TERME OLIMIA (termalija Relax, Aqualuna) bazen, savna 50 %

TERME DOBRNA bazen, savna 50 %

TERME PTUJ bazen, savna 50 %

TERME 3000 bazen, savna 40 %

ŠRZ Rdeča dvorana bazen, savna 50 %

ROGAŠKA RIVIERA bazen (od 9.4. do 31.10.) 50 %

GALACTICA savna 40 %

FITNESI in VODENE VADBE

Športni center Jezero Velenje
fitnes 50 %

vodene vadbe 20 %

FIT AM d. o. o., Velenje fitnes 40 %

ŠRZ Rdeča dvorana fitnes 40 %

Terme Topolšica, wellness center Zala fitnes 40 %

NYC GYM  Fitness Velenje fitnes, vodene vadbe 40 %

Galactica fitnes, vodene vadbe 40 %

TENIS NALEPKE, SMUČARSKE KARTE, VSTOPNICE – Subvencionirane cene v času razpisa

Golte, Rogla, Kope smučarske karte

Cota, Samo, As Inženiring Velenje tenis nalepke

RK Gorenje, NK Rudar, atletika, 
različne športne in zabavne prireditve

vstopnice

OSTALE UGODNOSTI

PONUDNIK STORITEV POPUST

GOLF

Zlati grič - golf igrišče - Konjice uporaba igrišča za golf - igralnina 30 %

Golf klub Velenje uporaba vadišča za golf - ob jezeru v 
Velenju - igralnina

50 %

A GOLF Olimje uporaba golf igrišča - igralnina 40 %

TRGOVINE

HERVIS Velenje ob vsakem nakupu na vse izdelke 15 %

INTERSPORT Velenje ob nedeljah 20 % 10-20 %

Trgovina HUMMEL v Mercator centru Velenje popust na gotovino 15 % 12-15 %

Športna trgovina NK RUDAR športna oprema Joma 20 %

RAZNO

Konjeniški klub Velenje tečaji in individualne ure 17-20 %

TOM SKI SERVIS, Cesta II/26, Velenje servis smuči in koles, prodaja športne 
opreme in koles

10-30 %

Vasacor, družba za storitve v zdravstvu, 
d. o. o., Subotiška 12 Velenje

25 % popust na vse storitve Kardio 
wellnessa
15 % popust na nakup prehranskega 
dopolnila
10 % popust na storitve kardiološke 
ambulante

10-25 %

Golte d.o.o. 40 % popust za vstop v Wellness
10 % popust za bivanje v hotelu
10 % popust na masaže v hotelu

10-40 %

AS Inženiring d. o. o - Tenis center Jezero balon – bela dvorana:
igranje badmintona in malega nogometa

20 %

zunanja igrišča:
košarka, nogomet, odbojka in mini golf

40 %

Člani športnega društva SPV imajo pri storitvah od 10 % do 50 % popusta.
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ŠPORTNO DRUŠTVO SPV
UGODNOSTI ZA ČLANE

AKCIJE ŠPORTNEGA DRUŠTVA
AKTIVNI ODDIHI
•	 Kranjska Gora – maj, december
•	 Prvomajski oddih ob morju – april, maj 
•	 Družinski aktivni oddih – avgust 
•	 Otvoritveno smučanje (tujina) – december
•	 Organizirani pohodi – po urniku Planinske sekcije Premogovnika Velenje

TEČAJI
•	 Smučanje, deskanje – februar, december 
•	 Plesni tečaj – februar, oktober
•	 Konjeniški tečaj – maj–oktober
•	 Plavalni tečaj – marec, oktober
•	 Teniški tečaj – april, november
•	 Teniški tečaj za otroke (počitniški) – julij, avgust
•	 Tečaj golfa – maj, junij

TURNIRJI
•	 Teniški turnir dvojice – marec, november
•	 Teniški turnir (posamezno) – julij, september
•	 Turnir golfa – maj, oktober
•	 Turnir v odbojki na mivki – avgust
•	 Turnir v košarki (trojke) – avgust

ENODNEVNE AKCIJE
•	 Športni dan na smučeh – december, marec
•	 Kolesarska transverzala – maj–oktober
•	 Izposoja plovil – junij–september
•	 Enodnevno smučanje (tujina) – februar, december
•	 Športne igre – junij
•	 Barbarin tek – december
•	 Zaključni ples – december 

PREVENTIVA ZA ZAPOSLENE
•	 Preventivni program (zimska sezona) – januar, februar, november, december
•	 Bazen Velenje, 
•	 Preventivni oddih (letna sezona) – junij, september
•	 Terme (medicinski preventivni oddih) – maj, junij, september, oktober

REKREACIJA IN TEKMOVANJA ZA ZAPOSLENE
•	 Rekreacija v telovadnicah (razpored objavljen) – oktober–april
•	 Športni center Jezero (koriščenje igrišč) – maj–september
•	 Tekmovanja med obrati – po predhodnih razpisih
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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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TRETJI POLČAS

REZULTATI

Ženske
•	 KATEGORIJA OD 40 DO 50 LET

1. Hribar Maja
2. Podvratnik Romana
3. Finkšt Dušanka

•	 KATEGORIJA OD 30 DO 40 LET
1. Rednjak Anita

Moški
•	 KATEGORIJA NAD 50 LET

1. Mihelič Matjaž
2. Kimperk Jože
3. Mihalinec Vito

•	 KATEGORIJA OD 40 DO 50 LET
1. Polesnik Boštjan 
1. Purg Aleš
2. Posedel Vladimir

•	 KATEGORIJA OD 30 DO 40 LET
1. Ocepek Mirko

Prvenstvo Premogovnika 
Velenje v veleslalomu 2020
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je v nedeljo, 2. 2. 2020, organiziralo prvenstvo v 
veleslalomu na Golteh. Na tekmovanje se je prijavilo 61 tekmovalcev v štirih kategorijah. Sodelovale 
so ženske in moški. Tekmovanje je potekalo v dobrem vzdušju. Proge so bile dobro pripravljene, 
zato so lahko tekmovalci brez težav pokazali svoje smučarsko znanje. Vsem zaposlenim, ki so se 
spustili po strmini proge na Blatniku, čestitamo za pogum in se jim zahvaljujemo za sodelovanje. 
Hvala tudi vsem športnim animatorjem, ki so uspešno prijavili ekipe po posameznih kategorijah.

Absolutna zmagovalca Anita Rednjak 
in Mirko Ocepek

2. Pesjak Zdenko
3. Brajlih Sašo

•	 KATEGORIJA do 30 LET
1. Pergovnik Marko
2. Majhen Aleš
3. Kugovnič Robert

Ekipni rezultat ženske
1. STROKOVNE SLUŽBE
2. HTZ

Ekipni rezultat moški
1. ESD
2. PROIZVODNJA
3. OUTN-Klasirnica
4. ZRAČENJE
5. PRIPRAVE
6. STROKOVNE SLUŽBE
7. IZOBRAŽEVANJE
8. HTZ
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Ženske tekmovalke Moški nad 50 let

Moški od 40–50 let Moški od 30–40 let

Ekipni zmagovalci ESD s predsednikom Sveta delavcevMoški do 30 let
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TRETJI POLČAS

Upokojenci so se na Golteh 
pomerili v veleslalomu
Klub upokojencev je 7. februarja 2020 za svoje člane organiziral rekreativno smučanje na Golteh. 
Ker dobro poskrbijo za pripravo terenov, tekme in smučanje, se je vabilu odzvalo kar 34 članov in 
članic Kluba. 28 se jih je odločilo tudi za tekmovanje v veleslalomu. Tekmovalci so nastopili v dveh 
moških in eni ženski kategoriji.

REZULTATI:

Mlajši upokojenci
1. Martin Fajdiga – 43:21 
2. Jure Goličnik – 44:93
3. Jani Gorjanc – 45:64

starejši upokojenci 
1. Ivo Premužič – 45:27 
2. Jože Sebanc – 50:63
3. Jože Rednjak – 51:50

ženske: 
1. Štefka Lesjak – 58:42 
2. Milena Lah – 58:60
3. Zdenka Čekon

Vse rezultate tekmovanja in nekaj 
fotografij najdete tudi na www.kupv.
webs.com.
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Občni zbor Kluba upokojencev
Klub upokojencev Skupine Premogovnik Velenje vabi na občni zbor v ponedeljek, 30. marca 2020, 
ob 16. uri v Dom kulture Velenje. Člani iz oddaljenih krajev boste lahko eno uro pred občnim zbo-
rom poravnali članarino v preddverju kulturnega doma.

Članarina za leto 2020 znaša 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. Po-
ravnate jo lahko vsako delovno sredo 
med 9. in 11. uro v klubski pisarni na 
jašku Škale v prvem nadstropju nad 
nekdanjim vhodom v Belo gardero-
bo (pred vhodom v Muzej premo-
govništva Slovenije zavijete levo do 
naslednjega vhoda). 
Klub je v času uradnih ur dosegljiv na 
telefon 03 8982 140.

Pohodi pohodniške 
sekcije Kluba od marca 
do junija 2020:
•	 10. marec – od Velunje preko Raz-

borja do Suhodolnice  – 885 m
•	 14. april – Polhograjska Grmada 

– 899 m
•	 5. maj (izjemoma prvi torek v me-

secu) – Lesično–Koprivnik–Bohor 
– 1024 m 

•	 9. junij – Čreta – 996 m
Upravni odbor  

Kluba upokojencev

Vpis za letovanje v sindikalnih 
apartmajih za drugo polovico 
leta 2020 bo v sredo, 27. maja. 
Ne spreglejte obvestila o spo-
mladanskem izletu in drugih 
aktivnostih Kluba. Točne infor-
macije boste prejeli z obvestilom 
preko SMS-a. Če jih še ne preje-
mate, pošljite IME in PRIIMEK 
na 070 254 006, obiščite spletno 
stran www.kupv.webs.com ali 
pokličite na brezplačni telefon-
ski odzivnik 080 9893.

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, tasta in 
dedija

jožeta drobeža
se zahvaljujemo kolektivoma Premogovnik 
Velenje in HTZ Velenje ter častni straži in 
rudarski godbi za dostojno slovo na pokopališču 
v Podkraju. 

žalujoči vsi njegovi

zaHvala
Ob nenadni izgubi 

daMjana dUšIČa 
se iskreno zahvaljujemo vsem za izkazano 
pomoč in podporo. Hvala vsem, ki ste ga v 
velikem številu pospremili na zadnjo pot na 
pokopališču v Andražu nad Polzelo. Še posebej 
se zahvaljujemo kolektivu Premogovnika 
Velenje, častni straži, rudarski godbi in Rudiju 
Lemežu za besede slovesa.

žena Silva, hčerki Katja in Saša z družinama, 
mama Angela, brat Janez ter sestra Dora z 

družinama.

zaHvala
Iskrena hvala Rudarskemu oktetu, častni straži 
in Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje 
za izvedeno Tišino ob slovesu našega dragega 
moža in očeta

Marjana Moškona.
družina Moškon

zaHvala
V 67. letu nas je zapustil dragi mož, ati in dedi

joško Pesjak  
iz Ljubnice.

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom in prijateljem za izrečena 
sožalja, besede tolažbe in darovane svete maše. 
Še posebej se zahvaljujemo družini Borovnik ter 
Lemežovim za pomoč, gospodu Slavku Vetrihu 
za izrečene poslovilne besede ter zdravniku 
Bojanu Ribiču za nudeno pomoč v najtežjih 
trenutkih. Iskrena hvala snahama Barbari in 
Klavdiji, ki sta mu ob zdravljenju pomagali, še 
posebej v zadnjih dneh.

vsi njegovi: žena, sinova in vnuki

TRETJI POLČAS
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Ujeti v trenutku
Nekaj utrinkov naših sodelavk in sodelavcev, posnetih v lanskem letu ...
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Nepremičninski posrednik:  

Dejan GORŠEK, inž., 03 897 51 30 ali 041 665 223, dejan.gorsek@habit.si
Ponudba v oglasu zajema le del nepremičnin, ki jih prodajamo, v bazi imamo več kot 60 aktualnih nepremičnin v 
prodaji (stanovanj, hiš, parcel, kmetij ...). Za vse dodatne informacije o stanju nepremičnin in za termine za oglede  
nas pokličite! 
Posel strokovno in varno vodimo ter izpeljemo od začetka do konca – od podpisa pogodbe do primopredaje 
nepremičnine. Poleg posredovanja pri prodaji nepremičnin vam nudimo individualno svetovanje, sestavo pogodb 
(prodajna, darilna, najemna ...) in pregled že sestavljenih pogodb. Pojasnimo vam lahko posamezne institute (nar. 
ara, odstopnina, pogodbena kazen itd.), ki so vsebovani v pogodbi, in upoštevamo vaše želje pri zavarovanju vaših 
pravic. Pojasnimo vam tudi vaše pravice v primeru kršitve pogodb (neizpolnitve ali delne izpolnitve obveznosti, 
izpolnitve z napakami in zamude z izpolnitvijo) in odgovorimo na vsa ostala vprašanja v zvezi s konkretnim 
pogodbenim razmerjem.

PONUDBA
NEPREMIČNIN www.habit.si

PARCELE
PARCELA VELENJE 
Lokacija: ŽUPANČIČEVA 
Velikost: 704 m2 
Cena: €62.000,00

PARCELA PODKRAJ 
Lokacija: PODKRAJ 
Velikost: 1.002 m2 
Cena: €45.000,00

PARCELA BEVČE 
Lokacija: BEVČE 
Velikost: 1.312 m2 
Cena: €35.000,00

PARCELA VELENJE 
Lokacija: CESTA X 
Velikost: 650 m2 
Cena: €33.000,00

HIŠE 
 
HIŠA LIPJE 
Lokacija: VELENJE LIPJE 
Zgrajeno: adaptirano 2010 
Velikost: 497 m2 
Velikost parcele: 4.000 m2 
Etažnost: K+P+M 
Energetska izkaznica: v izdelavi 
Cena: €360.000,00

HIŠA FLORJAN 
Lokacija: FLORJAN ŠOŠTANJ 
Zgrajeno: 1983 
Velikost: 178,6 m2 
Velikost parcele: 1.248 m2 
Etažnost: P+1 
Energetska izkaznica: v izdelavi 
Cena: €130.000,00

HIŠA FLORJAN 
Lokacija: FLORJAN ŠOŠTANJ 
Zgrajeno: 1965 
Velikost: 122 m2 
Velikost parcele: 3.672 m2 
Etažnost: K+P 
Energetska izkaznica: v izdelavi  
Cena: €130.000,00

VIKEND LEMBERG PRI NOVI GORICI 
Lokacija: LEMBERG PRI NOVI GORICI 
Zgrajeno: 2017 
Velikost: 42 m2 
Velikost parcele: 347 m2 
Etažnost: P+M 
Energetska izkaznica: v izdelavi 
Cena: €27.000,00

HIŠA ŽALEC 
Lokacija: STUDENCE 
Zgrajeno: adaptirano 2009 
Velikost: 242 m2 
Velikost parcele: 1.016 m2 
Etažnost: K+P+M 
Energetska izkaznica:  
D (60 - 105 kWh/m2a) 
Cena: €159.000,00

VEČSTANOVANJSKA HIŠA PESJE 
Lokacija: VELENJE PESJE 
Zgrajeno: 1990 
Velikost: 520 m2 
Velikost parcele: 1.016 m2 
Etažnost: P+1+M 
Energetska izkaznica: v izdelavi 
Cena: €420.000,00

HIŠA PODKRAJ PRI VELENJU 
Lokacija: VELENJE PODKRAJ 
Zgrajeno: 1985 
Velikost: 328,7 m2 
Velikost parcele: 1.006 m2 
Etažnost: K+P+M 
Energetska izkaznica:  
C (35 - 60 kWh/m2a) 
Cena: €199.000,00

HIŠA BELE VODE 
Lokacija: ŠOŠTANJ BELE VODE 
Zgrajeno: 1970 
Velikost: 118 m2 
Velikost parcele: 676,1 m2 
Etažnost: K+P+M 
Energetska izkaznica: v izdelavi 
Cena: €95.000,00

HIŠA SKORNO 
Lokacija: SKORNO 
Zgrajeno: 2019 
Velikost: 90 m2 
Velikost parcele: 602 m2 
Etažnost: P+M 
Energetska izkaznica: v izdelavi 
Cena: €79.000,00

HIŠA LIPJE 
Lokacija: VELENJE LIPJE  
Zgrajeno: 1987 
Velikost: 158 m2 
Velikost parcele: 1.547 m2 
Etažnost: K+P+M 
Energetska izkaznica:  
F (150 - 210 kWh/m2a) 
Cena: €162.000,00

HIŠA KONOVO 
Lokacija: VELENJE KONOVO 
Zgrajeno: 1994 
Velikost: 320,4 m2 
Velikost parcele: 1.670 m2 
Etažnost: K+P+1 
Energetska izkaznica: v izdelavi 
Cena: €250.000,00

STAREJŠA HIŠA V HRASTOVCU 
Lokacija: HRASTOVEC 
Zgrajeno: 1880 
Velikost: 65 m2 
Velikost parcele: 609 m2 
Etažnost: K+1 
Energetska izkaznica: v izdelavi 
Cena: €25.000,00

HIŠA VITANJE 
Lokacija: VITANJE CENTER 
Zgrajeno: 1700 
Velikost: 178 m2 
Velikost parcele: 718 m2 
Etažnost: P+1+M 
Cena: €45.000,00

HIŠA BEVČE 
Lokacija: VELENJE CESTA V BEVČE 
Zgrajeno: adaptirano 2007 
Velikost: 395,5 m2 
Velikost parcele: 980 m2 
Etažnost: K+P+M 
Energetska izkaznica:  
E (105 - 150 kWh/m2a) 
Cena: €258.000,00

HIŠA FLORJAN 
Lokacija: FLORJAN ŠOŠTANJ 
Zgrajeno: 1985 
Velikost: 187 m2 
Velikost parcele: 790 m2 
Etažnost: K+P+1+M 
Energetska izkaznica:  
F (150 - 210 kWh/m2a) 
Cena: €145.000,00

ŠOŠTANJ HIŠA 
Lokacija: ŠOŠTANJ CENTER 
Zgrajeno: ADAPTIRANA 2005 
Velikost: 282 m2 
Etažnost: P+1+M 
Energetska izkaznica: v izdelavi 
Cena: €110.000,00

STANOVANJA
4 SOBNO MOZIRJE 
Lokacija: MOZIRJE CENTER 
Zgrajeno: 2018 
Velikost: 121,8 m2 
Etažnost: 4/4 
Energetska izkaznica:  
B1 (15 - 25 kWh/m2a) 
Cena: €180.000,00

3 SOBNO VELENJE 
Lokacija: TOMŠIČEVA 
Adaptirano: 2010 
Velikost: 69 m2 
Etažnost: 1/5 
Energetska izkaznica: F  
Cena: €95.000,00

3 SOBNO VELENJE 
Lokacija: KERSNIKOVA 
Zgrajeno: 1965 
Velikost: 68,9m2 
Etažnost: 3/5 
Energetska izkaznica: v izdelavi  
Cena: €89.000,00

2 SOBNO OTOK PAG 
Lokacija: PAG 
Zgrajeno: 2015 
Velikost: 53 m2 
Etažnost: P/1 
Energetska izkaznica: v izdelavi  
Cena: €80.000,00

3 SOBNO VELENJE 
Lokacija: Desni breg 
Zgrajeno: 2010 
Velikost: 80,4 + 2 garaži 
Etažnost: 1/2 
Energetska izkaznica: v izdelavi  
Cena: €139.000,00

3 SOBNO ŠOŠTANJ 
Lokacija: TEKAVČEVA 
Zgrajeno: 1956 
Velikost: 69,1 m2 
Etažnost: 2/2 
Energetska izkaznica: v izdelavi 
Cena: €61.000,00


