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UPOKOJILI SO SE

FRANC NOVAK,
upokojen 29. junija 2012.
Rodil se je 18. 6. 1958 v Vuhredu. 
Poročen z Marijo, rojeno Pavlič. 
Oče Antona, Grega, Lidije in 
Martina.

V podjetju se je zaposlil leta 2009 
kot nekvalificirani delavec v obra-
tu HTZ – ločene frakcije. Ob delu 
je opravil izpit za voznika viličar-
ja. Nazadnje je delal s kopačem in 
viličarjem – traktorjem na ločenih 
frakcijah.
Bil je član Sindikata SPESS PV.
Prosti čas si zapolnjuje z živi-
norejo. V pokoju bo še naprej z 
veseljem skrbel za živali, dokler 
mu bo zdravje dopuščalo.
Najlepši dogodek zanj je bil, da 
je po tolikih letih dobil službo v 
Skupini Premogovnik Velenje.
Zahvaljuje se vodstvu HTZ Vele-
nje, da so mu pomagali in stali ob 
strani. Vse bo resnično pogrešal.
Njegovo osebno načelo je: »Bodi 
pošten in dober delavec.«

SALIH BIŠČIĆ,
upokojen 30. junija 2012.
Rodil se je 18. 5. 1962 v Lukavacu 
pri Tuzli v BiH. Poročen z Zina-
ido, rojeno Osmić. Oče Elvisa in 
Emirja.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot kovinostrugar v REK Plasti-
ka, s prekinitvijo zaradi služenja 
vojaščine pa je delal že od leta 
1981. Ob delu je opravil izpit za 

Upokojeni v obdobju 
od 1. 6. 2012 
do 31. 5. 2013

inštruktorja varne vožnje A- in 
B-kategorije in za strojnika VDL 
Scharf. Izšolal se je tudi za kvalifi-
ciranega rudarja. 

Bil je član Sindikata SPESS PV, 
Športnega društva SPV in Rdeče-
ga križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela 
v podjetju, 50-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo, prizna-
nje za inovativnost in več priznanj 
društev. 
Prosti čas si zapolnjuje s kolesar-
jenjem in plavanjem, slikanjem, 
ogledom galerij in drugih kultur-
nih dogodkov. Bil je član likovne 
skupine PIN Premogovnika Vele-
nje. Je tudi član Društva šaleških 
likovnikov, katerega predsednik je 
od leta 2011.
V pokoju bo slikal, saj ima svoj 
atelje. Udeleževal se bo slikarskih 
kolonij v Sloveniji in tujini. Če-
prav ima veliko obveznosti in dela 
kot predsednik Društva šaleških 
likovnikov, bo našel nekaj časa še 
za kolesarjenje in plavanje. 
Pri delu je doživel veliko lepih 
dogodkov.
Sodelavcem želi veliko zdravja 
in sreče, ter da zdravi dočakajo 
upokojitev.
Njegovo osebno načelo je: »Dobro 
se dobrim vrne.«

VEJSIL OMEROVIĆ,
upokojen 14. julija 2012.
Rodil se je 20. 11. 1963 v Lukavici 
v BiH. Poročen s Senijo, rojeno 
Nakić. Oče Sanele in Selma.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot kvalificirani rudar v Klasirni-
ci, s prekinitvijo zaradi služenja 
vojaščine pa je delal že od leta 
1981. 

Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju. 
Prosti čas si zapolnjuje s športom 
in drugimi konjički.
Sodelavcem želi, da še naprej zve-
sto opravljajo svoje delo. Pravi, da 
ostalo pride samo po sebi.

SEJAD IBRIŠIMOVIĆ,
upokojen 30. julija 2012.
Rodil se je 7. 7. 1960 v Kruševici 
v BiH. Poročen s Hadžibo, rojeno 
Husejnović. Oče Alme in Amele.

V podjetju se je zaposlil leta 
1979 kot nekvalificirani delavec 
v Pripravah, s prekinitvijo zaradi 
služenja vojaščine pa je delal že od 
leta 1978. Ob delu je opravil izpit 
za kombajnista GPK-stroja in se 
izšolal za kvalificiranega rudarja. 
Nazadnje je delal kot skladišč-
nik v Strojnem remontu 1, HTZ 
Velenje.
Bil je član Sindikata SPESS PV in 
Športnega društva SPV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 6-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo. 
Prosti čas si zapolnjuje z rekreaci-
jo, predvsem hojo okoli jezera. V 
pokoju se bo sproščal in užival s 
hojo v naravi, ogledi lepih krajev 
in z izleti.
Pri delu je doživel tako dobre kot 
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slabe trenutke. Slednje bo pozabil, 
lepi spomini pa ostajajo.
Sodelavcem želi veliko zdravja, 
dobre volje in jih pozdravlja s 
SREČNO.
Njegovo osebno načelo je: »Življe-
nje je kratko. Uživajmo ga.«

SIFET LUŠNIČKIĆ,
upokojen 11. avgusta 2012.
Rodil se je 6. 1. 1961 v Gradačacu 
v BiH. Poročen z Izeto, rojeno 
Halilović. Oče Aldijane in Amre.

V podjetju se je zaposlil leta 
1982 kot nekvalificirani delavec 
v jami Škale, s prekinitvijo zaradi 
služenja vojaščine pa je delal že od 
leta 1979. Ob delu se je izšolal za 
kvalificiranega rudarja. Nazadnje 
je delal v Muzeju premogovništva 
Slovenije v Velenju.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 50-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo.
Ves prosti čas je namenil ženi in 
hčerkam.
V pokoju se bo z ženo sprehajal v 
naravi.
Dobrih prijateljev, ki jih je pri-
dobil v Muzeju premogovništva 
Slovenije v Velenju, ne bo nikoli 
pozabil.
Sodelavcem želi največ zdravja, 
sreče in denarja ter čim več med-
sebojnega razumevanja.

MARJAN MURN,
upokojen 19. avgusta 2012.
Rodil se je 27. 8. 1959 v Trbovljah. 
Poročen z Bojano, rojeno Polanec. 
Oče Marjana in Janeza.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot nekvalificirani delavec v jami 
Preloge, s prekinitvijo zaradi 

služenja vojaščine pa je delal že od 
leta 1981. Ob delu je opravil tečaje 
za jamskega reševalca, za mentor-
ja pripravnikom in računalniški 
tečaj, hkrati pa se je izšolal za 
inženirja rudarstva na Višji šoli 
za rudarstvo in geotehnologijo. 
Napredoval je na delovna mesta 
obratni tehnik in rudarski poslo-
vodja. Nazadnje je delal v dežurni 
službi kot dežurni premogovnika.
Bil je predsednik Sveta delavcev v 
obdobju 1996–2000, član Sindi-
kata SPESS PV, Športnega društva 
SPV in član nadzornega sveta PV 
od 1998 do 2002.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 15 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi.
Prosti čas si zapolnjuje s potova-
nji, nogometom in pohodništvom. 
V pokoju si bo čas krajšal z rekre-
acijo, pohodništvom in potovanji 
po Sloveniji in Evropi.
Ker je bilo njegovo delo razgibano 
in polno zanimivih dogodkov, 
ne more izpostaviti samo enega. 
Svojim sodelavcem sporoča, naj 
delajo varno, brez nezgod in v 
okviru svojih zmožnosti, saj je bo-
lje mirno opravljati delo kot trpeti 
na delovnem mestu, ki presega 
naše zmogljivosti.
Njegovo osebno načelo je: »Vedno 
se zanesi na samega sebe!«

MILAN PLOHL,
upokojen 22. avgusta 2012.
Rodil se je 27. 4. 1962 v Vinskem 
Vrhu pri Ormožu. Poročen z Mar-
to, rojeno Miholič. Oče Kaje.
V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot rudarski tehnik. Ob delu je 
opravil tečaje hidravlike, za jam-
skega reševalca, za inštruktorja 
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in učitelja praktičnega pouka ter 
izpit za rudarskega nadzornika. 
Hkrati se je izšolal za inženirja ge-
otehnologije in rudarstva na Višji 
šoli za rudarstvo in geotehnologi-
jo. Napredoval je na delovna me-
sta nadzornik na odkopu, vodja 
rud. učnega prostora, poslovodska 
dela. Nazadnje je delal v dežurni 
službi kot dežurni premogovnika.
Bil je član Sindikata SPESS PV in 
en mandat sindikalni zaupnik.
Prejel je priznanja za 20 let dela 
v podjetju, 20 let aktivnega dela 
v Jamski reševalni četi in 60-krat 
darovano kri oziroma za krvoda-
jalstvo.
V prostem času se ukvarja z 
rekreativnim tekom, tenisom in 
streljanjem z zračno puško.
V pokoju se bo ukvarjal z vsem 
drugim, za kar med zaposlitvijo ni 
bilo časa. 
Sodelavcem želi zdravje in varno 
delo.

SLAVKO HOMAN,
upokojen 31. avgusta 2012.
Rodil se je 2. 7. 1957 v Novem 
mestu. Poročen z Danico, rojeno 
Sušec. Oče Jaka.

V podjetju se je zaposlil leta 1980 
kot inženir strojništva v obratu 
Klasirnica. Ob delu je opravil 
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strokovni izpit za ZRUD, ZGO in 
za protieksplozijsko zaščito. Med 
delom se je izšolal za univerzi-
tetnega diplomiranega inženirja 
strojništva. Napredoval je na 
delovna mesta tehnolog, tehnični 
vodja, tehnolog na investicijah in 
projektant. Nazadnje je delal kot 
vodja strojne projektive v Tehnič-
nih službah.
Bil je član Delavskega sveta in 
Inženirske zbornice Slovenije. 
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za inovati-
vnost.
V prostem času se ukvarja s špor-
tom, predvsem s planinarjenjem, 
tekom na smučeh, kolesarjenjem 
in plesom. Rad obiskuje gledali-
šča, je aktiven v planinskem dru-
štvu ter potuje. Njegov konjiček so 
tudi inovacije v energetiki.
V pokoju bo uporabil pridobljeno 
tehnično znanje in izkušnje. Nekaj 
časa bo namenil tudi rekreaciji, 
potovanjem, vožnji z motorjem in 
drugo.
Pri delu je doživel veliko vzponov, 
padcev in »čakanj na odstavnem 
tiru«, kot jih je sam poimenoval. 
Pravi, da je slabo pozabljeno, do-
bro pa ohranjeno. Kot nepozaben 
dogodek navaja otvoritev novih 
objektov NOP.
Sodelavcem želi varno, ustvarjal-
no in uspešno delo z veliko cilji, 
pri doseganju le-teh pa »bodite in 
ostanite ljudje«. Njegovo osebno 
načelo je: »S čisto preteklostjo je 
lažje v sedanjosti in prihodnosti.«

SALKO KAVGIĆ,
upokojen 10. septembra 2012. 
Rodil se je 24. 10. 1954 v Seoni v 
BiH. Poročen z Marico, rojeno Si-
mikić. Oče Salmire, Elvisa, Amala 
in Demirela.
V podjetju se je zaposlil leta 1975 
kot ključavničar v Jamski mehani-
zaciji, s prekinitvijo zaradi služe-
nja vojaščine pa je delal že od leta 
1974. Ob delu je opravil tečaj za 
strojnika parnih kotlov in central-
nega ogrevanja. Ob upokojitvi je 
delal kot strojni vzdrževalec 

centralnega ogrevanja, parnega 
kotla in vodovodne inštalacije v 
HTZ-ESTO.
Bil je član Sindikata SPESS PV in 
stanovanjske komisije.
Prejel je priznanje za 20 let dela 
v podjetju. Bil je ustanovitelj in 
predsednik človekoljubne organi-
zacije Svetloba v času vojne v BiH.
V pokoju se bo posvetil družini, 
zlasti šoloobveznima otrokoma 
Amalu in Demirelu, ter čas preži-
vljal na vikendu.
Sodelavcem želi čim več zdravja, 
delovnih uspehov, medsebojnega 
sodelovanja in spoštovanja ter 
dočakanje upokojitve.
Njegovo osebno načelo je: »Lepo 
je življenje za vse, ki ga znajo 
živeti.«

BOŽO DELOPST,
upokojen 27. septembra 2012.
Rodil se je 31. 1. 1958 v Ljubljani. 
Poročen z Zdenko, rojeno Felici-
jan. Oče Mojce in Maje.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot avtomehanik v obratu TOZD 
Avtopark, s prekinitvijo zaradi 
služenja vojaščine pa je delal že od 
leta 1977. Ob delu je opravil tečaje 
za jamskega reševalca, ključavni-
čarja in hidravličarja. 
Prejel je priznanja za 20 let dela 

v podjetju, za aktivno delo v 
Jamski reševalni četi in za 45-krat 
darovano kri oziroma za krvoda-
jalstvo.
V prostem času se ukvarja s poho-
dništvom, kolesarjenjem, ureja-
njem okolice hiše in rad obišče 
gledališča.
Te konjičke bo ohranjal tudi v 
pokoju ter se udeleževal aktivnosti 
za upokojence.
Pri delu je doživel veliko zanimi-
vih dogodkov, ki jih ne bo pozabil. 
Izpostaviti ne more nobenega.
Sodelavcem želi »srečno in hitro 
za njim«!
Njegovo osebno načelo je: »Treba 
se je znati veseliti majhnih stvari 
in drobnih podrobnosti.«

NEVENKA ČERU, dekl. priimek 
Kmetič,
upokojena 30. septembra 2012.
Rodila se je 14. 11. 1956 v Celju. 
Mati Petre Viki.

Nazadnje je delala kot samostojni 
komercialist.
Bila je članica Športnega društva 
SPV.
Prejela je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju bo vrtnarila in se posve-
tila pohodništvu.

JOŽE MEH,
upokojen 30. novembra 2012.
Rodil se je 9. 2. 1963 v Slovenj 
Gradcu. Poročen s Jolando, rojeno 
Rogelšek. Oče Lare in Zoje.
V podjetju je bil neprekinjeno za-
poslen od leta 1984, s prekinitvijo 
zaradi služenja vojaščine pa že od 
leta 1980. Zaposlil se je kot kvalifi-
cirani električar v obratu 
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Klasirnica. Ob delu je opravil 
tečaj protieksplozijske zaščite v 
rudarstvu. Prav tako se je izšolal 
za elektrotehnika in diplomira-
nega ekonomista. Napredoval je 
na delovna mesta dežurni elektri-
čar, skupinovodja, nadzornik in 
poslovodja.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.

MEHMEDALIJA SPAHIĆ,
upokojen 26. decembra 2012.
Rodil se je 16. 1. 1958 v Gračanici 
v BiH. Poročen z Đulo, rojeno Ha-
lilčević. Oče Emine in Mehmeda.

V podjetju je bil neprekinjeno 
zaposlen od leta 1980. Zaposlil 
se je kot nekvalificirani delavec v 
obratu Transport. Ob delu je opra-
vil tečaj za strojnika. Napredoval 
je na delovno mesto strojevodja 
diesel lokomotiv. Ob upokojitvi je 
delal kot strojevodja diesel loko-
motiv na Logistiki.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s 
pohodništvom in vrtičkanjem na 
vikendu. 
V pokoju bo z veseljem preživljal 
čas na vikendu z vnukinjo Mio.
Pri delu je doživel veliko zanimi-
vih dogodkov, ki jih ne bo pozabil. 
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Pravi, da je bil vsak dan po svoje 
zanimiv.
Sodelavcem želi, da ste kot druži-
na, zato spoštujte drug drugega in 
spodbujajte medsebojno odprtost 
ter iskrenost. »Hvala za vsak tre-
nutek, ki sem ga preživel z vami.«
»Volja in trdno delo me ženeta 
naprej,« je njegovo življenjsko 
vodilo.

JOSUF BEČAREVIĆ,
upokojen 26. decembra 2012.
Rodil se je 24. 3. 1957 v Banovi-
čih v BiH. Poročen s Hazemino, 
rojeno Jusufović. Oče Asmirja in 
Asmire.

V podjetju se je zaposlil leta 1980 
kot nekvalificirani delavec v Jam-
skem transportu.
Opravil je tečaj za strojnika lo-
komotive. Ob delu se je izšolal za 
kvalificiranega rudarja. Napredo-
val je do strojnika lokomotive. Ob 
upokojitvi je delal pri kompletira-
nju objemk v HTZ Logistiki.
Bil je član Sindikata SPESS PV in 
Športnega društva SPV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju bo čas preživljal z vnuki. 
Pogosto bo tudi obiskal svoj roj-
stni kraj. 
Sodelavcem želi, da ostanejo ta-
kšni, kot so: »Dobro in slabo smo 
delili, kar prinesel nam je čas, smo 
na leta pozabili, da hitijo mimo 
nas. Srečno!«
Njegovo osebno načelo je: »Ži-
vljenje je takšno, kot si ga sami 
naredimo, zato ga lahko tudi sami 
spremenimo.«

DRAGO VODOVNIK,
upokojen 26. decembra 2012.
Rodil se je 7. 10. 1964 v Gaberkah 
pri Šoštanju. Poročen z Marijo, 
rojeno Bizjak. Oče Janje in Nataše.

V podjetju je bil neprekinjeno 
zaposlen od leta 1984. Zaposlil 
se je kot nekvalificirani delavec v 
obratu Klasirnica. Opravil je izpit 
za delo z napredovalnim strojem. 
Ob delu se je leta 1993 izšolal za 
kvalificiranega rudarja. Napredo-
val je na delovna mesta kombaj-
nist, vodja na Pripravi in strežnik 
mehanizacije. 
Bil je član Sindikata SPESS PV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in za 25-krat darovano 
kri oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s kole-
sarjenjem, rad se sprehaja in dela 
v naravi.
V pokoju bo kmetoval in kolesaril 
ter se sprehajal v naravi. 
Sodelavcem želi varno in uspešno 
delo do upokojitve, da bi jo vsak 
dočakal čil in zdrav.
Njegovo osebno načelo je: »Kar 
želiš, da drug stori tebi, stori ti 
njemu.«

RUDOLF ŠTRIGL,
upokojen 26. decembra 2012.
Rodil se je 26. 4. 1966 v Slovenj 
Gradcu. Poročen z Danico, rojeno 
Krošlin. Oče Sabine in Klemna.
V podjetju je bil neprekinjeno za-
poslen od leta 1987, s prekinitvijo 
zaradi služenja vojaščine pa že od 
leta 1984. Zaposlil se je kot nekva-
lificirani delavec. Napredoval je za 
pomočnika rudarja na Pripravi. 
Na Pripravskem delovišču št. 4 je 
delal 27 let.
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Bil je član Sindikata SPESS PV in 
Športnega društva SPV.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju ter za 26-krat darovano 
kri oziroma za krvodajalstvo in 
državno odlikovanje kot veteran 
vojne za Slovenijo.
V prostem času se ukvarja z raz-
ličnimi športi in raznimi konjički.
V pokoju se bo sprehajal v naravi 
in gobaril. 
Pri delu je doživel veliko nepozab-
nih dogodkov, ki pa naj ostanejo v 
njegovem spominu.
Sodelavcem želi varno delo, in 
da tudi oni dočakajo upokojitev. 
Še posebej to želi Pripravskemu 
delovišču št. 4.
»Bodi srečen in vesel, pa bodo 
tudi drugi,« je njegov osebni 
moto.

TADE ĆOSIĆ,
upokojen 12. marca 2013.
Rodil se je 27. 3. 1959 v Tesliću v 
BiH. Poročen z Mitro, rojeno Mi-
letić. Oče Sladžane in Snježane. 

V podjetju je bil neprekinjeno za-
poslen od leta 1979, s prekinitvijo 
zaradi služenja vojaščine pa že od 
leta 1977. Zaposlil se je kot nekva-
lificirani delavec v obratu Jamske 
gradnje. Ob delu se je izšolal za 
kvalificiranega kopača. Napre-

doval je do vodje pripravskega 
delovišča. Pred upokojitvijo je 
kot invalid III. kategorije uspešno 
opravljal čevljarska, tapetniška in 
galanterijska dela.
Bil je član Delavskega sveta in 
Športnega društva SPV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju, za 77-krat darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo, za ino-
vativnost ter športna priznanja.
V prostem času se ukvarja z 
različnimi športi, dela v naravi in 
pomaga drugim.
V pokoju bo urejal vikend na 
Kunta Kinte in se rekreiral.
Pri delu je doživel veliko nepo-
zabnih dogodkov, eden takšnih 
je bil, ko je delovišče zalila voda. 
Slekel se je do nagega in usposobil 
vodno črpalko, ki je bila zasuta, da 
je ponovno začela črpati. Potem 
so lahko delali naprej.
Sodelavcem sporoča, naj bodo 
pridni in vestni delavci, kot je bil 
sam.

HAMDIJA VELIĆ,
upokojen 14. aprila 2013.
Rodil se je 21. 11. 1959 v Bužimu 
v BiH. Poročen z Asimo, roje-
no Duraković. Oče Nisveta in 
Nevzeta.

V podjetju je bil neprekinjeno 
zaposlen od leta 1982. Zaposlil 
se je kot nekvalificirani delavec v 
jami Škale. Med delom je opravil 
tečaj za kopača. Nazadnje je delal 
kot skupinovodja v Pralnici.
Prejel je priznanje za 20 let dela 
v podjetju in priznanje Rdečega 
križa.
V prostem času se ukvarja z 
nogometom in je aktiven v lovski 

družini. 
V pokoju se bo ukvarjal z rekre-
acijo in vrtnarjenjem. Pri delu je 
doživel veliko nepozabnih dogod-
kov.
Sodelavcem želi sporočiti, naj se 
spoštujejo med seboj, saj bo tako 
delo opravljeno z lahkoto. Njego-
vo načelo je: »Zastavljene cilje je 
treba izpolnjevati vestno.« 

MEHO AVDIĆ,
upokojen 25. maja 2013.
Rodil se je 4. 1. 1959 v Gnojnici 
v BiH. Poročen s Hašimo, rojeno 
Bečić. Oče Begota in Melihe.

V podjetju je bil zaposlen od leta 
1982 kot nekvalificirani delavec v 
obratu Transport. Opravil je izpit 
za delo s hidravlično stiskalnico. 
Napredoval je do skupinovodje v 
Pralnici. Pred upokojitvijo je delal 
v Proizvodnji zaščitnih sredstev in 
v Pralnici.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in za krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s kole-
sarjenjem in plavanjem.
V pokoju se bo ukvarjal z vnuki 
ter z rekreacijo. Pri delu je najbolj 
cenil sodelovanje s sodelavci.
Sodelavcem želi, da se imajo radi 
in da si med seboj pomagajo.
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mag. MARJAN KOLENC,
upokojen 31. maja 2013.
Rodil se je 30. 7. 1957 v Melišah 
pri Mozirju. Poročen z Ireno, roje-
no Brglez. Oče Vesne in Jureta.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot dipl. inž. rudarstva v jami 
Pesje, s prekinitvijo zaradi slu-
ženja vojaščine pa je delal že od 
leta 1981. Ob delu se je leta 1994 
izšolal za magistra rudarstva. Na-
predoval je od pripravnika do po-
slovodje, vodje obrata in tehnič-
nega direktorja. Pred upokojitvijo 
je delal v vodstvu Premogovnika 
Velenje kot svetovalec direktorja 
za področje varnosti.
Bil je član Športnega društva SPV 
in Delavskega sveta.
Prejel je priznanji za 20 let dela v 
podjetju in 28 let aktivnega dela v 
Jamski reševalni četi ter državno 
odlikovanje Uprave RS za zaščito 
in reševanje.
Prosti čas si zapolnjuje s sprošča-
njem na deželi.
V pokoju se bo ukvarjal z vsem, 
kar bo prinesel čas. Pri delu je 
doživel veliko lepih dogodkov.
Sodelavcem želi, da delajo varno 
in hodijo zadovoljni v službo.

mag. Saša Sevčnikar in Ida Kotnik

Iz Velenja do Ljubljane
Člane Kluba upokojencev Skupine Premogovnik Velenje vabimo 
na izlet iz Velenja do Ljubljane v sredo, 17. julija 2013.

Program: 
Vožnja iz Velenja z vmesnim postankom v Ljubljano. Takoj po 
prihodu se bomo z avtobusom zapeljali na Ljubljanski grad, od 
koder se nam bo odprl lep razgled na prestolnico. Ob doplačilu 
3 evre možnost vzpona na razgledni stolp in povratek z zobato 
železnico. Malico bomo imeli na enem najlepših krajev Ljublja-
ne – na Špici. Špica je del ob Ljubljanici, v bližini Botaničnega 
vrta. Tukaj je bilo nekoč ljubljansko kopališče in je danes čudovit 
prostor za preživljanje prostega časa. Takoj po okrepčilu bomo 
obiskali Mestni muzej, kjer si bomo ogledali najstarejše kolo na 
svetu, staro 5.200 let, ki so ga našli na ljubljanskem barju. Sledil 
bo ogled starega mestnega jedra: od srednjeveških Križank, do 
baročne Uršulinske cerkve in zgradb secesije okrog Prešernove-
ga trga. Pravo doživetje bo obisk mestne tržnice, kjer nas bodo 
očarale barve in vonjave pridelkov. Čas bomo imeli tudi za kavico 
v katerem izmed številnih lokalov ob tržnici. 

Pozno kosilo bomo imeli v eni najstarejših ljubljanskih gostiln Pr‘ 
šestic, kjer so v preteklosti stregli furmanom na poti z Dunaja v 
Trst. Za lep zaključek izleta se bomo pred odhodom zapeljali še z 
ladjico po Ljubljanici, kjer bomo uživali ob pogledu na slikovita 
pročelja stavb in nabrežij, z malo sreče pa bomo uzrli tudi lepo 
Urško in Povodnega moža. Povratek v Velenje v večernih urah.

Zbor potnikov je v sredo, 17. julija 2013, ob 7.00 na Avtobusni 
postaji Velenje. Prijave sprejemamo do srede, 10. julija 2013, v 
klubski pisarni od 9. do 11. ure oziroma do zasedbe dveh avtobu-
sov. Soudeležba na člana je 20 evrov. Vabljeni.

Upravni odbor Kluba upokojencev Skupine PV
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