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UVODNIK

Če bomo stopili skupaj, 
nam bo uspelo
Vodenje Premogovnika Velenje prevzemam v času, ki je 
izjemno zahteven, tako z vidika obvladovanja likvidnosti 
kot tudi proizvodnje. Ob vsesplošni gospodarski krizi, ki 
se ji tudi naše podjetje ni izognilo, nam je še narava bolj 
kot kdaj prej pokazala svoje zobe, kar seveda zahteva do-
datna dela in ukrepe, predvsem pa to v tem težkem finanč-
nem položaju predstavlja ogromno dodatnih stroškov.

Premogovnik Velenje in celoten sistem v njem dobro 
poznam, saj sem že dolga leta član tega kolektiva. Če sam 
ne bi verjel, da se kljub izjemno težkim razmeram in kljub 
velikim žrtvam na vseh ravneh tako znotraj Skupine PV 
kot tudi celotne skupine Holding Slovenske elektrarne 
naše podjetje in hčerinske družbe da popeljati iz krize, 
če ne bi videl luči na koncu tunela, te odgovorne funkcije 
prav gotovo ne bi sprejel. 

Zavedam se, da bo izjemno težko, toda če bomo vsi stopili 
skupaj, verjamem, da nam bo uspelo. K temu pa bomo 
morali prispevati vsi. Vsak izmed nas bo moral naredi-
ti največ, kar zmore. Vem, da ni lahko sprejemati in se 
navaditi na slabše pogoje, sploh če nam je bilo desetletja 
dolgo samoumevno, da smo imeli lepe plače, vedno pla-
čane tudi vse prispevke, prejemali pa smo še veliko drugih 
bonitet, o katerih so lahko zaposleni v drugih družbah le 
sanjali, toda za izgovore »Ne morem« in »Ne da se« nam je 
preprosto zmanjkalo manevrskega prostora. Zdaj je čas za 
delo in tudi odpovedovanja.

Naša prva naloga bo konsolidirati Premogovnik in raz-
mere v proizvodnji, torej osnovno dejavnost, saj so vsi 
drugi procesi in programi vezani nanjo, pri čemer pa v 
zmanjšanje varnosti v jami sam ne bom nikoli privolil. Po 
drugi strani moramo manko, ki smo ga v zadnjih mesecih 
pridelali tudi zaradi težjih naravnih geomehanskih razmer, 
čim hitreje nadomestiti. Na kateri način, bomo v najkraj-
šem možnem roku dogovorili z vsemi socialnimi partner-
ji. Pri tem se moramo vsi skupaj zavedati, da v proizvodnji 
vladajo zelo zahtevne razmere in da brez solidarnostnih 
dnin ne bo šlo.

Poseben pomen bomo morali posvetiti komuniciranju, 
predvsem med različnimi nivoji. Notranjo komunikacijo 
moramo izboljšati na vseh ravneh, tako v okviru formal-
nih in neformalnih poti komuniciranja. Ob tem želimo 
ponovno vzpostaviti hierarhijo in kompetentnost vodenja 
– vsak bo moral prevzeti odgovornost na svojem področju. 

Zaradi tega z vaše strani, s strani vseh zaposlenih, pričaku-
jem konstruktiven dialog. Pričakujem vaše pripombe, pre-

dloge in mnenja, toda pričakujem tudi možne rešitve in 
ideje, predvsem pa pripravljenost za pogovor in dogovor 
– tako na eni kot na drugi strani, saj brez tega ne bo šlo.

Žal nas čakata tudi izvajanje ukrepov in pristajanje na 
kompromise, ki ne bodo lahki in nas bodo boleli. Edino, 
kar lahko obljubim, je, da se bomo borili za vsako delovno 
mesto in da bomo skušali med slabimi rešitvami poiskati 
in izbrati najboljšo.

Ukrepati moramo hitro, vendar ne prehitro. Čarobne 
palice nimamo, vendar verjamem, da je s skupnimi močmi 
mogoče spremeniti stvari na boljše. Za našo skupno priho-
dnost smo tokrat odgovorni prav vsi zaposleni: ne zgolj 
vodstvo, ne samo sindikat in svet delavcev, ne spontano 
stavkajoči – odgovoren je prav vsak izmed nas. In prav 
vsak lahko (in mora) prispevati svoj delež k lepši in sve-
tlejši prihodnosti Premogovnika. Zavedajmo se tega!

Srečno!

mag. Ludvik Golob, predsednik Uprave
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Tradicije si ne pustimo vzeti
Letošnje leto se bo v zgodovino velenjskega premogovništva gotovo zapisalo v posebni luči, saj 
smo celo rudarski praznik zaznamovali nekoliko drugače, predvsem pa kasneje, kot smo ga v pre-
teklih letih.

Ponosni na uniformo in rudarski poklic (foto: Hans)

Izvesti ali ne izvesti?
To, nekoliko prirejeno hamletovsko 
vprašanje smo si v odboru za pripra-
vo prireditev ob rudarskem prazniku 
zastavljali še tik pred zdajci. Toda ko 
smo videli več sto uniformiranih ru-
darjev, med njimi so imeli nekateri na 
plečih že več kot osem križev, ko smo 
videli množico obiskovalcev, ki je 
iskrivih oči in v pričakovanju stopala 
proti stadionu, si je večina potihoma 
rekla: Bilo je vredno! Zaradi njih. 
Zaradi nas vseh. Zaradi našega šahta. 
Zaradi tradicije.
Obiskovalci so že nekaj minut pred 
peto popoldne zasedli svoja mesta, 
ko smo zaslišali takt koračnice, ki jo 
je uniformirancem dajala rudarska 
godba. Vrste so bile strnjene in dolge. 
Nekaj minut za tem so ob strelih 

kanonade prikorakali na stadion. Po-
končno, strumno in ponosno. Morda 
nam je letos zaradi težkih razmer še 
toliko več pomenilo, da je bila udelež-
ba tako številna. S tem so zaposleni in 
upokojeni sodelavci pokazali pripa-
dnost rudarskemu stanu – v dobrem 
in slabem. Knapi vemo, kdaj moramo 
stopiti skupaj.

Ne ustrašimo se 
nobenega izziva!
Zaradi znanih dogodkov smo bili 
primorani našo tradicionalno prire-
ditev prestaviti na primernejši čas. 
Čeprav so Premogovnik Velenje in 
njegova hčerinska podjetja v izjemno 
težkem finančnem položaju, smo 
sprejeli odločitev, da zaradi ohranja-
nja tradicije izvedemo prireditev in 

že 54. zapovrstjo omogočimo mladim 
rudarjem, da se s skokom čez kožo 
simbolično priključijo rudarskemu 
stanu. Vsi smo si bili enotni, da si 
tega ne pustimo vzeti.
»Pred 23 leti se je Skok prav tako 
odvijal 20. septembra. Takrat nas ni 
ustavila niti vojna, danes nas prav 
zaradi ohranjanja običajev ne smejo 
in ne morejo ustaviti drugi razlogi,« 
je komandant parade mag. Matjaž 
koželj nagovoril polne tribune. »Prav 
s tem namreč dokazujemo, da se ne 
ustrašimo nobenih izzivov, tudi naj-
težjih ne. Pregovorna rudarska trma 
ni le del legend iz zgodovine, am-
pak dejstvo, da znamo in zmoremo 
in – kar je najpomembnejše – tudi 
hočemo!«
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Danilo Lamut:
»Kot mentorji smo te fante 
vzgajali in učili,
da rudarsko znanje in vrednote 
bi si pridobili.
Zdaj za nami tu stojijo
in med knape skočiti si želijo.
Ker žeja hudo pritiska, srčno 
upajo,
da v roke čim prej pir dobijo.
Da funkcija botrska bo čist' 
popolna,
saj smo jim za vzgled,
tud' mi mor'mo kakšnega roga-
ča zdej podret'!«

Vsak bo moral narediti 
največ, kar zmore
To smo dokazovali tudi v preteklosti. 
Ko je bilo najtežje, smo znali stopiti 
skupaj in potegniti naš voz naprej. 
»Mi si socialne varnosti zaposlenih ne 
pustimo vzeti, vendar je zdaj potreb-
no, da tudi vsak posameznik naredi 
največ, kar zmore, za svoje podjetje, 
da se bo to rešilo iz težkega finančnega 
položaja. Imamo dovolj strokovnega 
znanja, voljo do dela in izobraževa-
nja, imamo vizijo ter znamo poiskati 
prave rešitve. Imamo izkušnje in ljudi, 
predane svojemu delu, zato verjamem, 
da bomo s skupnimi močmi dosegli 
vse zastavljene cilje. Težave nam ne 
smejo jemati poguma, ampak nam 
morajo predstavljati izziv, ki nas vodi 
do končnega cilja. Prepričan sem, da 
lahko s trdim delom, z voljo, premi-
šljeno, korak za korakom spremenimo 
stvari na bolje.« 

Ni več lahkih poti, ampak 
tudi nemogočih ni
Poleg skoka za novince smo v Velenju 
uvedli tudi častni skok. Čast, da se 

pridruži rudarskemu stanu, je 30. 
avgusta 1963 kot prvega doletela sov-
jetskega predsednika Nikito Hruščo-
va. Častni skok so v Velenju ponovno 
uvedli leta 1994 in od takrat so čez 
kožo skočili še mnogi pomembni 
posamezniki. 
Letos je častna naloga pripadla mag. 
Ivanu Ivču kotniku, direktorju šol-
skega centra velenje in nekdanje-
mu ravnatelju rudarske šole, ki je 
povedal tole geslo: »naj živi rudarski 
srečno. In naš šolski srečno. ter 
moj srečno za vse nas, za svetlo 
prihodnost in nasmejan obraz!« 

Če bomo držali skupaj, 
bomo lahko poskrbeli še 
za marsikatero generacijo 
V svojem nagovoru je častni skakalec, 
ki je tokrat čez kožo skočil že tretjič, 
povedal, da ne skače samo zase, 
ampak tudi za Šolski center Velenje: 
»Izjemno smo povezani z okoljem, v 
katerem delujemo, s Premogovnikom 
in z Mestno občino Velenje. Šolski 
center Velenje šteje več kot 55 let, 
zibelka našega centra pa je prav Ru-

darska šola, ustanovljena leta 1958.« 
Mag. Kotnik je prepričan, da ni več 
lahkih poti, ampak tudi nemogočih 
ni: »Če bomo držali skupaj, bomo 
lahko poskrbeli še za marsikatero 
generacijo do leta 2054. »Na tem 
degeneriranem območju smo skupaj 
ustanovili tudi Medpodjetniški izo-
braževalni center, center odličnosti 
za področje vzgoje in izobraževanja, 

Številna udeležba na prireditvi dokazuje, da je rudarska tradicija v Šaleški dolini še kako živa. (foto: Hans)
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Magister metalurgije Ivan Ivč 
kotnik je z dušo in s srcem 
predan dvema področjema – 
rudarstvu, ter z njim povezani 
profesuri, in alpinizmu. 

Leta 1971 je končal šolanje 
v Rudarski tehnični šoli pri 
takratnem Rudarskem šol-
skem centru. V času šolanja 
je dodobra spoznal delo 
rudarjev, saj je praktični pouk 
opravljal na Starem jašku, kjer 
danes domuje Muzej premo-
govništva Slovenije, temeljito 
pa je že med šolanjem spoznal 
tudi delo v Zagorju, Mežici in 
Idriji, kasneje pa tudi zunaj 
domovine – vse od Bolidena 
na Švedskem do Čikikomate 
v Čilu.

Osem let je bil ravnatelj Ru-
darske šole, zadnjih 16 let pa 
je direktor Šolskega centra Ve-
lenje, v katerem so z vključno 
letošnjo generacijo izobrazili 
že 3.598 novincev, ki smo jih 
doslej sprejeli v rudarski stan.

Mag. Kotnik učiteljski poklic 
jemlje kot poslanstvo. Meni, 
da vzgajamo in izobražujemo 
z osebnim zgledom, s spošto-
vanjem različnosti, krepitvijo 
samopodobe in posamično 
obravnavo. 

Njegova življenjska in po-
klicna pot se prepletata že od 
nekdaj, saj so mu gore pribli-
žali učitelji, ko se je odločal 
za rudarski poklic – gre za 
dve različni stvari, ki pa sta 
vendarle precej sorodni.

Kot vrhunski alpinist, gorski 
reševalec in član številnih hi-
malajskih odprav namreč pra-
vi: »Pod zemljo in visoko na 
njej sega človek v neokrnjeno 
naravo, ji jemlje deviškost, jo 
krade in odkriva njene skriv-
nosti. Pod zemljo in v višinah 
je človek sam in je življenjsko 
odvisen od prijatelja v moštvu 
ali navezi.«

most med izobraževanjem in delom.«
boter častnega skakalca mag. ludvik 
golob je Ivanu kotniku izročil ru-
darsko palico.

Zelenci radi bi se oglasili
Novinci ali zelenci v pogovornem 
jeziku pravimo mladim fantom in 
tudi dekletom, ki, oblečeni v rudarske 
uniforme, na stadion prikorakajo 
na repu parade v kolonah po štiri 
v spomin na ozke jamske hodnike. 
Vseh dijakov in študentov, ki so v tem 
šolskem letu v Šolskem centru Vele-
nje končali izobraževanje, je bilo 56, 
med njimi 18 geostrojnikov rudarjev, 

17 geotehnikov, 6 inženirjev rudar-
stva in geotehnologije ter 15 dijakov 
elektrostrojne smeri. 
Kako se skače, so novince, katerih 
vodja je bil Franc rošer, naučili 
starešine, pokazali pa so jim botri, 
katerih naloga je tudi, da novincem 
svetujejo pri delu in v življenjskih 
stiskah. 
Še prej so morali povedati gesla, ki 
so bila tudi letos hudomušna, in 
odgovoriti na nekaj zavitih vprašanj 

Letos je naloga častnega skakalca pripadla mag. Ivanu Ivču Kotniku, direktorju 
Šolskega centra Velenje in nekdanjemu ravnatelju Rudarske šole. (foto: Hans)

Boter častnega skakalca mag. Ludvik Golob je Ivanu Kotniku izročil rudarsko 
palico. (foto: Hans)

Andrej Dornik
»V jami znoja veliko sem prelil,
generacij mnogo vzgojil,
ena zadnjih zdaj je ta,
še naprej naj SREČNO vsem 
velja.«

Gašper Blažič:
»So majstri nas u jamo dobili, 
nas glede štroma podučili. 
Po šihtu so za pir dobili, 
da so ocene lepe podelili.«
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komandanta parade. Pri tem so bili 
bolj ali manj uspešni, posebej pa se 
je izkazalo edino dekle med fanti 
andreja jovanović, ob kateri je ostal 
brez besed celo mag. Koželj. Ko jo je 
ta vprašal, kdaj so ženske solze najbolj 
iskrene, je, kot iz topa, izstrelila: »Ko 
potrebuje kartico za bankomat!«

starešine novincem so bili 
rudarski mojstri, ki so bili 
zaslužni, da so zelenci prišli 
do enega od svojih ciljev: 
vladislav korošec, Miran se-
šel, aleš stropnik, vladimir 
Posedel, kristjan Cvetkovič, 
renato rožič, boris verdnik 
in boštjan Potočnik. 

za botre novincem so bili 
določeni stanovski kolegi, ki 
so z vestnim delom, znanjem 
in ljubeznijo do rudarskega 
poklica premagali vse ovire 
in postali vzorni člani naše-
ga podjetja: danilo lamut, 
rudarski nadzornik prak-
tičnega pouka, bogomir 
kranjc, inštruktor praktičnega 
pouka rudarske smeri, andrej 
dornik, inštruktor praktič-
nega pouka rudarske smeri 
in Mirko ocepek, inštruktor 
praktičnega pouka strojne 
smeri.

Blaž Repenšek:
»Praznik danes jaz slavim, 
med vas, rudarje, si želim, 
dober rudar bi rad postal, 
zato izpil bom čašo to,
da lažje bo čez kožo šlo.«

Pet najboljših dijakov v generaciji (foto: Hans)

Letos je v rudarski stan skočilo 56 novincev. (foto: Hans)

Ko vsi novinci skočijo čez kožo, dajo 
slovesno zaobljubo, da bodo pošteno 
opravljali svoj poklic in upoštevali 
tradicijo rudarskega stanu, vsako leto 
med njimi izberemo tudi pet najbolj-
ših dijakov. V šolskem letu 2013/14 
so to bili: blaž repenšek, rok 
špegel, žan koren, gregor skočaj in 
aljaž Menih. 

Če bomo strnili vrste, 
bomo zmogli
Razmere v Premogovniku Velenje 
so izjemno zahtevne in najbrž nas 
največji izzivi ter najtežje odločitve 
še čakajo. »Ne smemo dopustiti, da 
drugi od zunaj vnesejo razdor med 
nas, saj želijo na tak način oslabiti naš 

Marko Žerdoner:
»Šolanje smo mi končali,
med knape zdaj so nas izbrali.
Na zdravje, fantje,
in srečno pot,
da delo v jami bo brez 
nezgod!«
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Rok Špegel:
»Pod zemljo so nevarna 
delovišča,
verjemite, niso kot plesišča,
a tudi vse tako črno ni,
kadar čas malice preti,
takrat pod hrbet paše fala,
v uho pa kakšna dobra šala.«

Na vsakoletni prireditvi Skok 
čez kožo sodelujejo tudi pevci 
rudarskega okteta velenje. 
Ob letošnji 35-letnici delo-
vanja je mag. ludvik golob 
dolgoletnemu članu Francu 
žerdonerju zaradi njegovega 
izjemnega prispevka v oktetu, 
odnosa do glasbe in lepe 
slovenske pesmi podelil znak 
rudarska kladivca.

položaj in izhodišča za dogovore. Ne 
dovolimo tega. Ostanimo povezani, 
strpni, pripravljeni se pogovarjati 
in tudi dogovoriti. Danes je to bolj 
pomembno kot kadarkoli prej!« so 
odločno zvenele besede komandan-
ta parade. »Če bomo držali skupaj, 
če bomo strnili vrste, kot so to na 
praznični dan storili uniformirani 
rudarji, bomo zmogli. Med njimi je 
bilo kar nekaj naših nekdanjih sode-
lavcev, ki štejejo več kot sedem, osem 
desetletij. Tudi njim ni bilo vedno 
lahko, a se niso vdali – in 54. Skok čez 
kožo je tudi obljuba vsem njim, da ne 
bomo pustili, da se rudarska tradicija 
prekine.« 

Tadeja Jegrišnik

Na vsakoletni prireditvi Skok čez kožo sodelujejo tudi pevci Rudarskega okteta 
Velenje. (foto: Hans)

Edino dekle med letošnjimi skakalci je bila Andreja Jovanović. (foto: Hans)

Komandant parade in vodja ceremoniala mag. Matjaž Koželj (foto: Hans)

Novinci, dobrodošli v rudarski stan! 
(foto: Hans)
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Hvala vsem!

Prav zaradi tega smo bili še toliko bolj 
veseli in ponosni tako zaradi številne 
udeležbe uniformirancev v rudarski 
paradi kot tudi ogromne množice 
na osrednji prireditvi na velenjskem 
mestnem stadionu. To je potrditev, da 
v Šaleški dolini še vedno spoštujemo 
rudarsko tradicijo in rudarski stan.

Izvedba takšnega dogodka zahteva 
veliko priprav in organizacijskih na-
porov. Marsikdo od nas se najbrž ni 
nikoli vprašal, kdo so tisti, ki skrbijo 

V soboto, 20. septembra 2014, smo v Premogovniku Velenje rudarski praznik zaznamovali s 54. 
Skokom čez kožo. Za celotno Skupino Premogovnik Velenje so izjemno zahtevni časi, vendar tra-
dicije praznovanja tako pomembnega dogodka nismo želeli prekinjati.

za nemoteno organizacijo in izvedbo 
takšnega dogodka. Veliko jih je in 
prav vsi so naši sodelavci, zaposleni v 
Skupini Premogovnik Velenje.

Odbor za organizacijo rudarskega 
praznika se iskreno zahvaljuje vsem, 
ki ste s svojo zavzetostjo pri delu 
poskrbeli, da se bomo tudi leto-
šnjega praznovanja dneva rudarjev 
spominjali s ponosom. Zahvala gre 
vsem v Premogovniku Velenje in 
njegovih povezanih družbah, ki ste 

se trudili, da je prireditev tudi tokrat 
potekala brezhibno. Hvala vsem, ki 
ste na osrednji prireditvi opravljali 
najrazličnejše naloge, od gostinstva, 
varovanja, ceremoniala, protokola, in 
sprejeli razne, nič manj pomembne 
odgovornosti, ter vsem, ki ste poskr-
beli za to, da smo se imeli lepo. Hvala 
tudi vsem, ki ste s svojo prisotnostjo 
počastili naš rudarski praznik.

Odbor za pripravo praznovanja 
rudarskega praznika

Odbor za organizacijo rudarskega praznika so sestavljali: Pavel Skornšek (predsednik), mag. Ludvik Golob, mag. 
Matjaž Koželj, Boris Štefančič, dr. Vladimir Malenković, Sonja Kugonič, mag. Drago Potočnik, Ivan Žilić, Franc 
Rošer, Viki Hrast, Tadeja Jegrišnik, Melita Božič, Ferdinand Žerak, Bojan Brcar, Bojan Gajšek in dr. Gregor Jeromel.

Obiskal nas je predstavnik 
poljske Fakultete za rudarstvo
V drugi polovici septembra je bil 
na obisku v Premogovniku Velenje 
Pawel Kaminski, profesor s Fakulte-
te za rudarstvo v Krakowu. Namen 
njegovega obiska so bili preventiv-
ni ukrepi pred stebrnimi udari, s 
katerimi se zadnje čase pogosteje 
srečujemo v Premogovniku Velenje. 
Predstavil nam je, kako se s tem spo-
padajo v poljskih premogovnikih. 

Ker se je datum obiska ujemal z 
našim tradicionalnim praznikom 
Skokom čez kožo, smo ga povabili 
tudi na ogled 54. Skoka. 

Zvest tradiciji, je v času obiska nosil 
uniformo poljskih rudarjev, ki se od 
naše razlikuje le v pokrivalu. Tudi 
pri njih je tradicija skoka čez kožo še 
precej živa.

mag. Janez Mayer
Prof. Pawel Kaminski na Skoku čez kožo
(foto: Janez Mayer)

Mag. Janez Mayer s tradicionalnim 
pokrivalom, ki ga nosijo poljski rudarji
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Številni pritoki, ki se zlivajo 
v isto morje
Človekov pogled naj bi bil zazrt v prihodnost. A pride čas, ko se ozremo na prehojeno pot, v 
katero so vtisnjene naše sledi. Svoje sledi so v Skupini Premogovnik Velenje pustili tudi letošnji 
jubilantke in jubilanti Premogovnika in njegovih povezanih družb. Za njihov prispevek smo se jim 
zahvalili na slovesnosti 20. septembra v Veliki dvorani velenjske glasbene šole.

Vsaka obletnica je priložnost, da se 
zahvalimo vsem, ki tako ali drugače 
pripomorejo k varnosti in razvoju 
našega podjetja. Priložnost za to se je 
letos ujemala z dnem, ko je praznova-
la celotna dolina.

Skupina Premogovnik 
Velenje, to ste vi!
»Danes je poseben dan za vse vas, 
dan, ko morda še posebej razmišlja-
mo o prehojeni poti in o spominih, 
ki nas vežejo na to pot. Spomini 
so vedno prijetni, polni nostalgije 
in ponosa, tudi če nam je bilo kdaj 
težko. Včasih pa smo kljub vsemu 
ob teh spominih tudi malce žalostni, 
saj je čas, ki ga živimo, v primerjavi 
s preteklimi časi poln negotovosti, 
jasna in stabilna prihodnost pa se zdi 
kot krhka roža v podivjanem vetru,« 
je prisotne uvodoma nagovoril član 

Vseh jubilantov je bilo letos 224 – od tega 216 delovnih jubilantov in 8 jamskih reševalcev. (foto: Hans)

Uprave Premogovnika velenje boris 
štefančič in nadaljeval: »A vendar 
velja tudi vsem znano drugo pravilo. 
Pogosto so ovire tiste, ki nas spod-
bujajo k iskanju novih rešitev, nas 
utrjujejo in pripravijo na nove izzive. 
Zahtevni časi so odprli pomembna 
vprašanja o prihodnosti. Čakajo nas 
številne naloge. K njim moramo 
pristopiti z razumom in s skupnimi 
močmi. Spremembe so nujne in prvi 
koraki so že bili narejeni.« Štefančič 
je poudaril, da zaposleni opravljajo 
izredno pomembno in cenjeno delo: 
»Nekateri ste danes tu že s 30-letni-
co dela, kar je nadvse spoštljiva in 
občudovanja vredna obletnica. Vsi 
vi ste prispevali k razvoju Skupine 
Premogovnik Velenje in vnesli delček 
sebe v to obdobje. Sledijo prav tako 
častitljive obletnice za 25, 20 in 10 let 
dela. Tega se nikoli ne bo dalo izbri-

sati. Skupina Premogovnik Velenje 
– to ste vi.«

Ujemite pravi val in ta naj 
vas ponese
»Življenje je kljub vsemu razburljivo, 
lepo, zabavno, prekanjeno in mikav-
no. Karkoli že pride za njim; tako kot 
je zdaj, ne bo nikoli več. Imejte čas za 
delo, to je cena uspeha. Imejte čas za 
razmišljanje, to je izvor moči. Imejte 
čas za branje, to je osnova modrosti. 
Imejte čas za ples, to je skrivnost mla-
dosti. In ne nazadnje – imejte čas za 
sanjarjenje, to je pot k zvezdam. Zato, 
raziskujte! Sanjajte! Odkrivajte! Ne 
bojte se novih začetkov, samo ujemite 
pravi val in ta naj vas ponese,« so 
bile besede, s katerimi smo letošnje 
jubilante pospremili v nadaljevanje 
prazničnega dneva. 
Dogodek so popestrili člani Harmo-
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Za 5 let članstva v Jamski reše-
valni četi so bronaste plakete 
prejeli Mitja Kamenik, Janez 
Koren, Rolando Koren, Boris 
Legner, Boštjan Škarja in Pri-
mož Vedenik. Za 10 let član-
stva v četi je srebrno plaketo 
in vazo prejel Simon Rožič, za 
15 let članstva v četi pa zlato 
plaketo Boris Brusnjak.

nikarskega orkestra Barbara Premo-
govnika, ki z igranjem na frajtonarice 
že skoraj sedemnajst let goji tradicijo 
slovenskega ljudskega godčevstva.

Metka Marić

Jubilantom Jamske reševalne čete sta čestitke izrekla  član Uprave Boris Štefančič 
in vodja Službe za varnost in zdravje pri delu ter Jamske reševalne službe 
mag. Bogdan Makovšek. (foto: Hans)

Jubilantov, ki v tem letu zaznamujejo 20 let dela, je bilo 46; od tega v Premogovniku Velenje 33, HTZ-ju 11, PV Investu in 
Gostu po eden. (foto: Hans)

Petindvajset ali trideset let izkušenj je težko ovrednotiti, vsekakor pa si zaslužijo posebno pozornost. (foto: Hans)



1212

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Novo glavno jamsko 
črpališče
Zanesljivo obratovanje sistema za odvodnjavanje jam Premogovnika Velenje je zelo pomembno, 
saj je treba z glavnega jamskega črpališča na površino prečrpati več kot 2 m3 jamske vode na mi-
nuto. Glavno jamsko črpališče na k. –130 je že izrabljeno, zato je potrebna temeljita rekonstrukcija 
celotnega sistema za črpanje jamske vode na površino.

Poskusno obratovanje 
novega črpališča
Konec letošnjega julija smo v 
Premogovniku Velenje končali 
izvajanje prve faze poskusnega 
obratovanja novega jamskega črpališča 
na k. –41,5 in delno obnovljenega 
glavnega jamskega črpališča na k. 
–130. Po končani rekonstrukciji obeh 
črpališč bo tisto na k. –41,5 postalo 
glavno jamsko črpališče PV. V obeh bo 
nameščena najnovejša elektrostrojna 
oprema, ki bo omogočala samodejno 
obratovanje brez stalne prisotnosti 
delavcev v njih. Nadzor nad 
obratovanjem bo potekal na površini, 
in sicer iz Varnostno-tehnološkega 
informacijskega sistema (VTIS-a). 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Rešitve so plod lastnega 
znanja
Vse idejne in tehnične rešitve, ki so 
obdelane v zahtevnih izvedbenih 
rudarskih projektih za rekonstrukcijo 
sistema črpanja jamske vode na 

V zadnjih letih so se zaradi vplivov odkopavanja v strojnici črpališča 
na k. –130 začele pojavljati deformacije na podgradnji strojnice in na 
temeljih črpalk, zaradi česar je vedno več težav s centriranjem črpalk in 
mostnega dvigala, ki je namenjeno vzdrževanju črpalk. Z začetkom od-
kopavanja premoga v stebru CD lahko pričakujemo, da se bodo pojavili 
še dodatni vplivi odkopavanja na strojnico črpališča na k. –130, zato 
je bilo treba za novo glavno jamsko črpališče poiskati drugo lokacijo v 
območju, kjer dolgoročno ne bo več prisotnih vplivov odkopavanja.

površino, so plod lastnega znanja 
strokovnjakov, zaposlenih v 
Tehničnih službah in Pripravi dela.

Ureditev črpališča na k. –130
Glavni jamski zbiralniki bodo ostali 
na k. –130, kjer bo urejeno manjše 

foto: Miran Beškovnik
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Vse idejnje in tehnične rešitve so plod lastnega znanja. (foto: Miran Beškovnik)

Nadzor in obratovanje črpališča bomo izvajali iz VTIS-a. (foto: Miran Beškovnik)

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

črpališče za kontinuirano prečrpava-
nje jamske vode v novo črpališče na 
k. –41,5. Nameščamo manjše črpalke 
za kontinuirano črpanje vode s kapa-
citeto 2,5 m3/min in močjo elektro-
motorja 90 kW, ki bodo premagovale 
višinsko razliko približno 100 metrov. 
Ker imajo nove črpalke manjše 
gabarite kot zdajšnje, bo tudi njihovo 
morebitno centriranje in vzdrževanje 
bolj preprosto.

V juliju 2014 smo namesto črpalke 
št. 3 montirali prvo novo črpalko. V 
končni fazi bo v črpališču nameščena 
najnovejša elektrostrojna oprema, ki 
bo omogočala obratovanje črpališča 
brez stalne prisotnosti delavcev v 
njem. Nadzor in obratovanje črpali-
šča bomo izvajali iz VTIS-a.

Popolnoma avtomatizirano čr-
panje jamske vode na površi-
no ne bo zagotovilo samo ne-
motenega odvodnjavanja jam, 
temveč je za Premogovnik 
Velenje zelo velika pridobitev 
tudi z varnostnega vidika.

Po uspešno opravljenem poskusnem 
obratovanju sistema črpanja jamske 
vode na površino preko novega 
črpališča na k. –41,5 bomo z novima 
črpalkama postopoma zamenjali še 
črpalki na k. –130. S tem bo končan 

zelo zahteven projekt rekonstrukcije 
črpanja jamske vode na površino.

Simon Dobaj, Pavle Skornšek, Anton 
Kotnik in Maksimiljan Lipnik

Vključitev črpališča na k. –41,5 v sistem odvodnjavanja 
jam Premogovnika Velenje
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Podpisali smo pomembni 
sporazum
Premogovnik Velenje je v ponedeljek, 15. septembra 2014, s podjetjem Privredni preporod iz Ba-
njaluke v Bosni in Hercegovini podpisal sporazum za izdelavo idejnega projekta odpiranja rudnika 
rjavega premoga Lješljani pri Novem Gradu.

Sporazum sta podpisala takrat še izvršni direktor Razvojnega področja v Premogovniku Velenje mag. Ludvik 
Golob in direktor Privrednog preporoda Dragan Borković.

Idejni projekt je osnova za izdelavo 
infrastrukturnih rešitev, ki bi morale 
biti izvedene v pripravi odpiranja 
rudnika. Poleg zasnove bomo izde-
lali še tehnično-ekonomsko oceno 
pridobivanja premoga in bentonita. 
Predvidevamo, da bomo za izdelavo 
dokumentov potrebovali pet mesecev, 
nato bo prišlo do sprejetja odločitve o 
izdelavi glavnega rudarskega projekta 
oziroma o izgradnji infrastrukture in 
odpiranju rudnika.  

Po prvih ocenah naših strokovnjakov 
je v rudniku dovolj kakovostnih zalog 
premoga in bentonita. Naša naloga je 
iskanje najboljše tehnologije za njuno 
odkopavanje in separacijo. 

mag. Matjaž Kamenik

Premogovnik Velenje 
prijavil nove mednarodne 
razvojne projekte
Premogovnik Velenje, kot partner, sodeluje v štirih mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih, ki so bili 
15. septembra 2014 prijavljeni raziskovalnemu skladu za premog in jeklo (rFCs) v bruslju. Prijavljeni projekti 
obravnavajo stebrne udare in plinske izbruhe, zajem metana iz jamskega zraka, premogov prah – preventiva in 
kurativa, pozicioniranje odkopa, spremljavo opreme in ljudi po jami.

Največjo pozornost smo namenili rešitvam problematike stebrnih udarov. Veseli smo, da imamo kakovostno 
pripravljen projekt in priznane partnerje.

mag. Matjaž Kamenik
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mag. Ludvik Golob, 
novi predsednik Uprave 
Premogovnika Velenje
V petek, 19. septembra 2014, je Nadzorni svet 
Premogovnika Velenje v skladu s statutom in po-
slovnikom družbe za novega predsednika Uprave s 
polnimi pooblastili za petletno mandatno obdobje 
imenoval mag. Ludvika Goloba, dozdajšnjega izvr-
šnega direktorja Razvojnega področja v Premogov-
niku Velenje, ki izpolnjuje tudi vse pogoje, predpi-
sane v statutu družbe. 

Mag. Ludvik Golob je funkcijo predsednika Uprave 
Premogovnika Velenje nastopil v ponedeljek, 22. 
septembra 2014.

Predsedniku Uprave ob nastopu novega mandata 
čestitamo!

Boris Štefančič, 
član Uprave za področje 
prestrukturiranja
Skladno s statutom družbe, ki predvideva do tri 
člane Uprave, je Nadzorni svet Premogovnika 
Velenje 28. 7. 2014 za člana Uprave PV, ki je v 
družbi odgovoren za področje prestrukturiranja, 
imenoval Borisa Štefančiča.

Pred nastopom te funkcije je zasedal različne 
vodstvene pozicije, poslovno in finančno 
prestrukturiranje pa predstavlja pomemben del 
njegove kariere.

V letu 1992 je na Tehnični fakulteti Univerze v 
Mariboru pridobil naziv univerzitetni diplomirani 
inženir elektrotehnike, v letu 1997 pa v okviru 
centra Brdo IEDC naziv MBA.

Novega člana Uprave pozdravljamo v našem 
delovnem kolektivu!

Proizvodnja v septembru 2014
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –65/C 149.500 194.280 44.780 129,95 8.447
CD1 69.000 15.462 –53.538 22,41 672
Proizvodnja 218.500 209.742 –8.758 95,99 9.119
Priprave 11.500 11.352 –148 98,71 494
skupaj Pv 230.000 221.094 –8.906 96,13 9.613

Proizvodnja januar–september 2014
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 2.776.658 2.425.597 –351.061 87,36 13.041
Priprave 103.161 104.232 1.071 101,04 560
skupaj Pv 2.879.819 2.529.829 –349.990 87.85 13.601
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Koliko goriva ima tvoj motor?
Pri človeškem telesu se energija porablja podobno kot pri bencinskem motorju. Telo ima mišice 
in možgane zato, da delajo in mislijo, za svoje delovanje pa potrebuje gorivo. Delovanje svojega 
»motorja« – vzdržljivost in psihične odzive organizma – so preverili člani Jamske reševalne čete 
Premogovnika Velenje na že tradicionalnem Cooperjevem testu. Ocena odlično!

Drugo nedeljo v septembru so velenj-
ski mestni stadion in bližnje igrišče 
preplavili člani naše reševalne čete. 
Pogledi v nebo so bili to dopoldne 
pogosti, saj so se porajali dvomi o 
tem, ali jim bo vreme naklonjeno ali 

Vsi reševalci so brez težav zmogli Cooperjev test in druge preizkuse. (foto: Metka Marić)

Najboljše rezultate so pri 
Cooperjevem testu dosegli 
Boris Verdnik iz skupine A (v 
dvanajstih minutah je pretekel 
3.250 metrov), v metu krogle 
Aljoša Kokol iz skupine D 
(13,05 metra), metu diska 
Zlatko Kugonič (25,57 metra) 
in skoku v daljino z mesta 
Bojan Hriberšek (2,90 metra), 
oba iz skupine C.

ne. Vreme je za silo zdržalo, zato ni 
bilo ovir, da testa, ki poleg fizične-
ga testiranja vključuje še družabne, 
tradicionalne rudarske in reševalne 
veščine, ne bi izvedli v celoti. Letos 
se ga je udeležilo 86 reševalcev, ki so 

se razdelili v štiri skupine (A, B, C in 
D). Rezultati v vseh skupinah so bili 
precej izenačeni, najbolje pa se je iz-
kazala skupina A, sledile so ji skupine 
D, B in C.

Metka Marić

Zadovoljni člani zmagovalne skupine A. (foto: Metka Marić)
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aleš švarc, Proizvodnja: 
»Z rezultati testa sem zadovoljen, 
čeprav so bili minula leta boljši. 
Letos zaradi poškodbe žal 
pripravljenost ni takšna, kot bi 
morala biti. Sicer trikrat tedensko 
tečem, zato tudi dobri rezultati 
ne izostanejo.«

simon Mežnar, Priprave: 
»Z ekipo A, v kateri sodelujem, 
in z našimi rezultati sem zelo 
zadovoljen, saj smo se odlično 
izkazali. Za svojo kondicijo 
skrbim tako, da tečem, zadnje 
čase se tudi redno ukvarjam 
s svojo petmesečno psičko 
bulterierko.«

rolando koren, Projektiva: 
»Ekipa A, v katero sem bil danes 
dodeljen, je vrhunska, saj smo 
bili do zdaj prvaki. Z rezultati, 
ki smo jih letos pokazali na tem 
testu, smo zadovoljni. Kolikor 
mi dopušča čas, redno tečem, 
obiskujem tudi fitnes. Rezultati 
kažejo, da smo kondicijsko dobro 
pripravljeni.«

Vseh 86 sodelujočih članov Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje je pokazalo veliko znanja in spretnosti. (foto: Metka Marić)

Drugi del preverjanja – nameščanje izolacijskih reševalnih aparatov tipa BG-4, preizkus znanja prve pomoči, izdelava lesene-
ga podboja, vlečenje vrvi in igra med dvema ognjema – je potekal pod budnimi pogledi članov komisij. (foto: Metka Marić)
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Dobro skrbimo za varnost 
in zdravje zaposlenih
Zagotavljanje varnosti in humanosti je v Premogovniku Velenje pomemben strateški cilj. 
Podjetje s svojimi podpornimi službami izvaja različne programe za varovanje zaposlenih pred 
poškodbami in programe za krepitev zdravja. V Službi za varnost in zdravje pri delu pri izvajanju 
vseh programov tesno sodelujemo z mnogimi zdravstvenimi strokovnjaki in drugimi strokovnimi 
službami, zaposlene pa ozaveščamo tudi preko internih medijev.

V mednarodnem projektu 
»Bolj varno in zdravo delo 
v vsaki starosti«.
Potrditev, da na področju skrbi za 
varnost in zdravje zaposlenih deluje-
mo na pravi način in da smo na dobri 
poti, smo dobili januarja letos, saj 
nas je Belgijski raziskovalni inštitut 
(član Evropske agencije za varnost in 
zdravje pri delu), ki je vodja pilotnega 
projekta »Bolj varno in zdravo delo 
v vsaki starosti«, izbral in povabil k 
začetnemu sodelovanju, in to med 

stotimi primeri dobre prakse iz več 
evropskih podjetij kot enega od štiri-
indvajset najboljših.

Program za zmanjšanje 
števila nezgod pri delu 
zajema:
•	 obravnave in analize nezgod pri 

delu;
•	 raziskave nezgod pri delu z ukrepi; 
•	 izobraževanje in usposabljanje 

ter preverjanje znanja s področja 
varnosti in zdravja pri delu;

•	 nadzor upoštevanja pravil za var-
nost in zdravje pri delu.

Program za zmanjšanje 
bolniške odsotnosti od 
dela zajema:
•	 redno spremljanje bolniške odso-

tnosti; 
•	 notranji nadzor bolniške odsotno-

sti; 
•	 opravljanje razgovorov po končani 

bolniški odsotnosti;
•	 razgovore strokovne osebe Službe 

Izvajamo več preventivnih programov, med njimi tudi preventivno-aktivni oddih v Fiesi. (foto: Mrki)

PODJETJE SMO LJUDJE
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Za oblikovanje smernic 
programov za ohranjanje 
in krepitev zdravja v Pre-
mogovniku Velenje upora-
bljamo predvsem podatke 
Inštituta za varovanje zdravja 
RS. Na podlagi teh podatkov 
sistematično načrtujemo 
posamezne programe in 
dejavnosti ter zanje zagota-
vljamo finančna sredstva. 
Izvajamo pet programov, in 
sicer: Program za zmanjšanje 
števila nezgod pri delu, pro-
gram za zmanjšanje bolniške 
odsotnosti od dela, program 
preventivne rekreacije, pro-
gram za krepitev kostno-mi-
šičnega sistema ter program 
zdravstvene preventive.

za VZD in psihologinje z delav-
ci, ki so pogosto odsotni zaradi 
bolezni; 

•	 mesečne obravnave bolniške 
odsotnosti;

•	 sodelovanje z izbranimi osebnimi 
zdravniki;

•	 izvajanje izobraževanj glede 
preventive različnih obolenj in 
obvladovanja stresa;

•	 redna strokovna srečanja z zdrav-
niki specialisti Medicine dela, 
prometa in športa ter z osebnimi 
zdravniki.

Program preventivne 
rekreacije zajema:
•	 različne preventivne programe 

za ohranjanje in krepitev zdravja 
delavcev (program ZPJ1, ZPJ2, 
program PAO (reševalci), program 
MPAO in program PAO); pogoji in 
vsebina teh programov so zapisani 
v Pravilniku o ukrepih za ohranja-
nje in krepitev zdravja; 

•	 izvajanje zimske preventive; 
•	 izvajanje različnih športnih dejav-

nosti v telovadnicah;
•	 možnost izkoriščanja popustov za 

bazenske storitve, savne, fitnese na 
podlagi kartice Športnega društva 
SPV;

•	 akcijo »Gibanje za zdravje« – test 
hoje na 2 kilometra.

Program za krepitev 
kostno-mišičnega sistema 
vsebuje:
•	 preventivne ortopedske preglede, 
•	 fizioterapevtske storitve, 
•	 na portalu objavljena film in 

plakat za delo z računalnikom, ki 
nazorno prikazujeta ergonomsko 
ureditev delovnega mesta pri delu 
z računalnikom z namenom pre-
prečevanja bolezni kostno-mišič-
nega sistema in vezivnega tkiva.

Program zdravstvene 
preventive vsebuje:
•	 preventivne urološke preglede za 

delavce stare nad 46 let; 
•	 preventivne preglede kostne gosto-

te za delavke stare nad 45 let; 
•	 prepoved kajenja znotraj ogra-

jenega območja Premogovnika 
Velenje,

•	 dogovor o preprečevanju in 
odpravljanju posledic spolnega in 

drugega nadlegovanja ali trpinče-
nja na delovnem mestu;

•	 Pravilnik o ugotavljanju alkoho-
liziranosti in prisotnosti drugih 
psihoaktivnih snovi.

Edinstveni projekt v 
svetovnem merilu
Poleg vseh programov in dejavno-
sti edini na svetu izvajamo projekt 
»Vpliv jamske klime na organizem 
v realnem okolju«, pri katerem 
sodelujemo z Zavodom za varstvo pri 
delu Ljubljana in Kliniko za pljučne 
bolezni Golnik.

Vsi našteti in izvajani programi s svo-
jimi dejavnostmi zagotavljajo visoko 
raven varnosti in zdravja pri delu. 
A skrb za zdravje je v prvi vrsti tudi 
odgovornost vsakega posameznika. 
za svoje zdravje smo odgovorni 
sami, odločitev, kako bomo z njim 
ravnali, je zgolj naša.

Jana Žolgar

Skrb za varovanje in krepitev zdravja zaposlenih je v Skupini Premogovnik Vele-
nje primarnega pomena. (foto: Mrki)

PODJETJE SMO LJUDJE



2020

PODJETJE SMO LJUDJE

Še vedno podpiramo 
rudarske poklice
V petek, 29. avgusta, je v Premogovniku Velenje potekal podpis pogodb kadrovskih štipendij 
za prihodnje dijake Rudarske šole Šolskega centra Velenje, ki se želijo izobraziti za poklica 
geostrojnik rudar in geotehnik. Kljub zahtevnim razmeram v Skupini PV smo se tudi letos odločili 
za podelitev štipendij, saj za doseganje zastavljenih ciljev potrebujemo usposobljen kader.

Premogovnik že vrsto let izvaja aktiv-
no politiko štipendiranja, predvsem 
zato, da bi lažje zaposloval. Kljub 
moderni in sodobni tehnologiji so v 
našem premogovniku še vedno spe-
cifične in zahtevne delovne razmere, 
ki zahtevajo še posebej usposobljen 
kader. Tradicija dela globoko pod 
zemljo in tovarištvo, ki ga pozna ru-
darski poklic, sta v tej dolini prisotna 
že skoraj 140 let. Kljub zahtevnemu 
položaju, v kateri je Skupina Pre-
mogovnik Velenje, smo se tudi letos 
odločili za štipendiranje dijakov 
velenjske Rudarske šole. Zavedamo 
se, da lahko svoje naloge opravimo in 
cilje dosežemo le z lastnim ter dobro 
usposobljenim kadrom. 

Rudarili bomo vsaj do 
leta 2054
Podpisa, ki so mu ob dijakih 
prisostvovali tudi njihovi starši 
oz. zastopniki, se je udeležil tudi 
boris štefančič, član Uprave 
Premogovnika velenje, ki je 
zbranim predstavil Premogovnik 
in njegovo vizijo. Poudaril je, da je 
skrb za velenjski premogovnik in 
prihodnost rudarskega poklica v naši 
dolini odveč, saj bomo to dejavnost 
v Šaleški dolini izvajali še vsaj do leta 
2054. »V Premogovniku Velenje smo 
zelo ponosni na svoje zaposlene ter 
njihova znanje in izkušnje, zato še 
posebej poudarjamo in negujemo 
kakovost izobraževalnega procesa, 
čigar del smo že vrsto let – pri 
tem želimo sodelovati še naprej. S 
štipendiranjem želimo pritegniti 
najboljše kadre, ki bodo z nami 
soustvarjali prihodnost našega 

premogovnika. Kljub zahtevnim 
časom bomo tudi v prihodnje 
strateški dobavitelj premoga 
Termoelektrarni Šoštanj, ki je 
pomemben objekt za energetsko 
samooskrbo Slovenije. To pomeni, da 
bo še vrsto let zagotovljena zaposlitev 

Boris Štefančič, član Uprave, je 
zbranim predstavil Premogovnik in 
njegovo vizijo. (foto: Mrki)

Štipendiste je ob prisotnosti njihovih staršev oz. zastopnikov nagovorila vodja Službe izobraževanja v Premogovniku Velenje 
Majda Lampret. (foto Mrki)

Letos smo podelili nekoliko 
manj štipendij kot minula leta.
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Jure Lampreht
»Odločil sem se za poklic 
geotehnik. Razlog za to je 
predvsem v prihodnosti tega 
poklica in možnosti zaposlitve. 
Upam, da bom po končanem 
izobraževanju dobil službo 
v Premogovniku Velenje. 
Čeprav je oče gostinec, mi je 
gostinstvo odsvetoval, mogoče 
tudi zato, ker izviram iz tradi-
cionalno rudarske družine. V 
velenjskem premogovniku so 
svoj pečat pustili dedek, stric, 
brat in bratranci – tudi sam 
želim nadaljevati to tradicijo.«

Kristjan Pečnik
»Za poklic geostrojnik rudar 
sem se odločil predvsem zato, 
ker me veselijo kamnine, s 
katerimi se želim ukvarjati v 
prihodnosti. Rad bi raziskoval 
predvsem na področju 
geologije. Zame in za mojo 
družino bo to še poseben izziv, 
saj bom prvi, ki se bom podal v 
ta poklic. Do zdaj se ni še nihče 
od naših preizkusil v katerem 
izmed rudarskih poklicev.«

Med zaposlenimi v Premogov-
niku Velenje je v tem času veliko 
negotovosti, saj se je Premogov-
nik znašel v zelo težki preizkušnji. 
Tudi zaupanje zaposlenih v legiti-
mno izvoljene socialne partnerje 
je v vedno večji preizkušnji. Člani 
Sveta delavcev Premogovnika 
Velenje smo se v skladu s svojimi 
pooblastili vedno trudili zagovar-
jati naše pravice in smo tako tudi 
delovali. Na nas so v času stavke 
in po njej padali mnogi očitki, 
po našem mnenju je večina 
neutemeljenih. Kot predvideva 
zakon, smo izpeljali tudi volitve o 
odpoklicu članov. Odpoklican je 
bil samo en naš član. 
Spoštovani sodelavci, sodelav-
ke, vedno smo bili pripravljeni 
sprejeti tudi utemeljeno kritiko 
svojega dela, saj lahko samo na 
takšen način še izboljšamo to, 
za kar se ves čas trudimo – biti 
korektni in doseči visoko stopnjo 
soupravljanja v podjetju. 
Veliko je bilo očitkov glede ko-
munikacije in prenosa informa-
cij. Na začetku svojega mandata 
smo sprejeli načrt dela, v katerem 
je bila ena od pomembnejših točk 
tudi, kako izboljšati komunika-
cijo med zaposlenimi. Na tem 
področju smo naredili veliko, a 
očitno še premalo. Pridobili smo 
nove prostore, kjer imamo vsaj 
enkrat na teden uradne ure, v 
internem časopisu Rudar redno 
objavljamo prispevke in informa-
cije, sproti so na oglasnih deskah 
in portalu objavljeni zapisniki 
sej, v zadnjem času najkasneje 
tri delovne dni po seji tudi sklepi 
sej … Ne počutimo se prijetno, 
ko po nas padajo očitki, ki niso 
utemeljeni. Nekatere izjave o 
posameznikih so že žaljive in res 
neprimerne. V tej objavi bi radi 
predvsem opozorili na to, da ni 
čas, ko bi podpihovali medseboj-
no nestrpnost in s tem še otežili 

že tako težke čase. Zavedamo se, 
da smo kot člani Sveta delavcev 
prevzeli nase veliko odgovornost, 
sploh v tem času, ko se v podjetju 
srečujemo s težkimi izzivi. Na 
seji v četrtek, 25. septembra 2014, 
smo sprejeli določene ukrepe, s 
katerimi bomo poskušali delovati 
še bolj učinkovito in podajati 
informacije korektno ter pra-
vočasno. Vas pa prosimo, da ne 
nasedate nepravim informacijam 
in da v primeru kakršnih koli 
nejasnosti izkoristite možnosti, ki 
so vam na voljo, ter tako prido-
bite točne informacije. Časi niso 
lahki in zagotovo bomo v pri-
hodnjih mesecih pred še težjimi 
odločitvami.
Pred kratkim smo dobili novega 
predsednika Uprave Premogov-
nika Velenje. Trudili se bomo 
imeti korekten odnos z Upravo 
PV, hkrati jo bomo, vedno v 
skladu s svojimi pooblastili, 
opominjali na pravice zaposle-
nih. Zavedati pa se moramo tudi 
svojih nalog in vsak po svojih 
močeh dodati svoj del k zgodbi 
o uspehu Premogovnika Velenje. 
Zagotovo bomo govorili tudi o 
neprijetnih zadevah za zaposlene. 
Prestrukturiranje mora potekati 
kot celostna prenova sistema, ne 
samo tako, da bomo na udaru de-
lavci in naše pravice. Ukrepi mo-
rajo biti usmerjeni v vse elemente 
poslovanja. Če bomo zaposleni 
vedeli, kakšna je naša prihodnost, 
se bomo zagotovo pripravljeni 
tudi prilagajati.
Spoštovanje svojih sodelavcev in 
nadrejenih, tudi zaupanje vanje, 
sta temelj za dobro delo. Navse-
zadnje smo tudi na minulem 
Skoku čez kožo pokazali, da smo 
še vedno kolektiv, ki zna in zmo-
re, predvsem pa verjame v boljšo 
prihodnost.
Srečno!

člani Sveta delavcev PV

Kakšna je naša 
prihodnost? 

mladim perspektivnim kadrom, ki se 
bodo odločili za poklice v rudarstvu,« 
je v svojem govoru med drugim dejal 
Štefančič.

Slobodan Mrkonjić
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»V nesreči spoznaš prijatelja«
Na ta stari ljudski rek pomislimo, ko se nam zgodi kaj neprijetnega, slabega ali hudega. Navkljub 
slovenski pregovorni lastnosti – »faušiji« Slovenke in Slovenci ob nesrečah znamo stopiti skupaj 
in si ne samo medsebojno pomagati, temveč nas krasi tudi ena najlepših človeških vrlin, to je 
dobrota, s katero zmoremo pomagati soljudem v težkih življenjskih preizkušnjah.

Ena takšnih nesreč so tudi poplave, 
ki so maja letos prizadele kraje naših 
dolgoletnih poslovnih partnerjev, 
zdaj že skoraj osebnih prijateljev, v 
Bosni in Hercegovini. Prihod takšne 
katastrofe sva s sodelavcem Janezom 
Arličem na žalost opazovala in delno 
tudi občutila »na lastni koži«, ko 
sva 14. maja v poznopopoldanskem 
času hitela proti Sarajevu na oddajo 
ponudbe za mednarodni razpis za 
prodajo šestih kompletov remontira-
nih sekcij – ta posel smo prav v dneh 
pisanja tega članka dobili in tudi dela 
že intenzivno izvajamo.
Občutki in stiska ljudi, ki so ob tej ka-
tastrofi izgubili vse, kar so si s trdim 
delom ustvarili, so bili za naju še toli-
ko bolj prvinski in pristni. Neprijetno 

in kar grozljivo je bilo gledati hitro 
naraščajoče reke ter nepregledno 
poplavljena polja, zato sva ob vrača-
nju domov sklenila, da moramo tem 
ljudem pomagati po svojih najbolj-
ših močeh in jim nekako omogočiti 
nemoteno opravljanje dela.

Pomagali RMU Mramor v 
Kreki
Premogovnik Velenje je že velikokrat 
pokazal, da je podjetje, ki ima posluh 
za ljudi v nesreči. Tako smo že v času 
poplav navezali stik z našimi poslov-
nimi partnerji v Bosni in Hercegovini 
(BiH) ter tudi v Srbiji (RS) in jim 
ponudili pomoč v brezplačnem na-
jemu naših prostih vodnih črpalk. K 
sodelovanju pri pomoči smo povabili 

tudi RRP Trbovlje, a ker je ta premo-
govnik v fazi zapiranja in likvidacije, 
se povabilu žal niso mogli odzvati. 
Ker so naše kapacitete v vodnih 
črpalkah omejene, smo se odločili za 
pomoč rudarski družbi Kreka v Tuzli, 
s katero aktivno in tesno sodelujemo 
že dlje časa, še posebej pri posoda-
bljanju premogovnika RMU Mramor. 
Odziv iz BiH je bil takojšen in velik.
Krekanski premogovniški bazen leži v 
Tuzlanskem kantonu, ki je v severno-
-vzhodnem delu BiH. V sklopu rudar-
ske družbe Kreka je tudi površinski kop 
Šikulje, ki so ga poplave hudo prizadele, 
saj se je v kopu po oceni nabralo skoraj 
30 milijonov m3 vode, temu pa so 
sledili še številni plazovi brežin kopa v 
zaplavljeni površinski kop.

Škoda, ki so jo povzročile poplave, je bila ogromna, skoraj nenadomestljiva, a s solidarnostjo so tudi nemogoče stvari lahko 
popolnoma mogoče in uresničljive. (foto: Damijan Selan)

PODJETJE SMO LJUDJE
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Premoga v Šikuljah še za 
80 let
Površinski kop Šikulje je oddaljen okoli 
18 km od upravnega središča kantona, 
velikega mesta Tuzla. S svojim premo-
gom v največji meri oskrbuje termo-
elektrarno Tuzla (TE Tuzla). Površina 
ležišča površinskega kopa Šikulje je 
okoli 630 ha. Eksploatacijske rezerve 
kopa Šikulje so okoli 86,5 milijona ton, 
kar naj bi bilo dovolj za več kot 80 let 
zdajšnje proizvodnje, ki je okoli 700.000 
ton letno in ima tendenco večanja – 
sploh ob izgradnji novega bloka TE 
Tuzla. Premog iz kopa je kakovosten, 
saj je njegova kurilna vrednost okoli 
11,5 MJ/kg in ima veliko gorljivo moč 
ter visok in močan »plamen«. Ima 
malo vsebnost žvepla, skupaj ga je le 
od 0,42 do 0,60 odstotka, ima malo 
pepela (okoli 9,5 odstotka) in dima. Ta 
premog velja za enega najbolj ekološko 
sprejemljivih na celotnem območju 
BiH. V dnevnem kopu so kot stranski 
produkt odkopavali tudi zelo kakovo-
sten in iskan kvarčni pesek, prod in 
tudi kakovostno glino za proizvodnjo 
opečnih izdelkov.

Poplave so povzročile 
ogromno škodo
Poplavljeni in zasuti so bili rotacijski 
in dreglajner bagerji, etažni, vezni, 
odlagališčni in samohodni transpor-
terji, drobilne postaje, rovokopači, 
buldožerji, elektro in druga oprema 
ter celotna klasirnica premoga za 
površinski kop, kapacitete 800 t/uro. 
Škoda je bila ogromna, skoraj nena-
domestljiva, a s solidarnostjo so tudi 
nemogoče stvari lahko popolnoma 
mogoče in uresničljive.
Vedeli smo, da je v takšnih primerih 
kratek odzivni čas najpomembnejša 
prvina pomoči. Zato smo v soraz-
merno hitrem času štirinajstih dni 
poslali kot pomoč dve visokozmo-
gljivi črpalki FLYGT (visoko tlačno 
črpalko FLYGT B 2400.42 z močjo 90 
kW in težo 1.400 kg ter BS 2201.690 
z močjo 37 kW in težo 450 kg) z vso 
potrebno elektroopremo, to je s kom-
paktno postajo. Čeprav predstavljata 
ti dve črpalki le majhno zmogljivost 
v potrebah po črpanju vode, so nam 
bili strokovni partnerji in prijatelji iz 
rudarske družbe Kreka zelo hvaležni. 

Kasneje, ob ugotovitvah, da bo takšen 
način črpanja vode skoraj neskončno 
dolg, so se strokovni delavci Kreke 
in dnevnega kopa Šikulje odločili, da 
celovito rešijo nastali položaj in so 
prečrpavanje vode zaupali profesio-
nalni družbi z območja BiH, ki ima 
potrebne zmogljivosti, da bo vodo 
izčrpala v krajšem času ter tako omo-
gočila hitrejšo sanacijo nastale škode, 
ki je res velika.
Naše črpalke so zdaj že doma, 
primerno servisirane in spravljene 
v skladišču ter čakajo na morebitno 
uporabo v prihodnjih neprijetnih 
razmerah preobilnega deževja.
Srečno!

Damijan Selan

Prijeten občutek pomoči 
prijateljem v stiski, ki so 
se in se še borijo za svoja 
delovna mesta, ostaja in bo 
ostal za vedno, še posebej 
ob vseh besedah zahvale, ki 
so jih izrekli vsem v Skupini 
Premogovnik Velenje. Lep je 
občutek, da je človek del te 
premogovniške skupine.

Poplavljeni in zasuti so bili rotacijski in dreglajner bagerji, etažni, vezni, odlagališčni in samohodni transporterji, drobilne 
postaje, rovokopači, buldožerji, elektro in druga oprema ter celotna klasirnica premoga. (foto: Damijan Selan)

PODJETJE SMO LJUDJE
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 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Starši so bili na začasnem delu v 
tujini, zato sem otroštvo preživel pri 
stari mami. V spominu so mi ostali 
vsakoletni odhodi v tujino, k staršem 
na počitnice. Poleg fotografij imam 
še vedno shranjeno manjšo igračo, 
ki sem jo dobil pri rosnih dveh letih 
in je z menoj prepotovala nekdanjo 
Jugoslavijo ter del Evrope. Shranil 
sem jo predvsem za to, da sem lahko 
svojima otrokoma pokazal nekaj iz 
svojega otroštva.
 kakšen učenec ste bili?
V osnovni šoli sem bil povprečen 
učenec. Čeprav sem zelo rad bral raz-
lične knjige, me šolski učbeniki niso 

Boris Zovkič 
»Kjer je volja, tam je pot.«
Iskren, zanesljiv in natančen, tako bi lahko na hitro opisali Borisa Zovkiča, ki je v Premogovniku Velenje 
zaposlen že 27 let – zadnjih deset je skupinovodja na pripravski številki 4. Izjemno ponosen je na svojo 
družino, ženo Petro, sina Žana in hčerko Tino. Ponosen je tudi na svoje sodelavce, saj so globoko pod 
zemljo z leti tudi oni postali že prava družina. Zelo rad kolesari in se potepa po planinah. Že od malih 
nog je navajen na trdo delo, zato mu tudi rudarski poklic ne predstavlja večjih težav.

NA OBISKU

dosti zanimali.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Najprej sem želel postati pilot, kasne-
je policist, a sem vesel, da sem se po 
naključju odločil za rudarski poklic.
kje ste zaposleni in kaj počnete?
V Premogovniku Velenje sem v obra-
tu Priprave zaposlen že 27 let, zadnjih 
deset kot skupinovodja na pripravski 
številki 4. Moje delo je pestro in raz-
gibano. Poleg organizacije in vodenja 
delovnega procesa rad poprimem za 
vsako delo.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje z 
dolgoletno tradicijo. Po moji oceni je 

edini zanesljivi vir energenta v naši 
državi, ki ga za proizvodnjo električne 
energije potrebuje TE Šoštanj. Skupaj 
zagotavljamo energetsko neodvisnost.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Največkrat pomislim na to, kako delo 
varno, kakovostno in hitro opraviti, 
da pri tem ne bomo ogroženi moji 
sodelavci in jaz. Vsi si želimo pred-
vsem to, da se vsak dan živi in zdravi 
vrnemo iz jame.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
V prvi vrsti se lahko zanesem nase, 
na svoje večletne izkušnje in znanje 
ter na svoje sodelavce v skupini, 
ki jim 100-odstotno zaupam. Brez 

foto: Mrki
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zaupanja in sodelovanja v skupini 
preprosto ne gre.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Zelo rad kolesarim, hodim na poho-
de, smučam, pogledam kakšen dober 
film v kinu. Skupaj s starši in mojo 
družino skrbimo za okolico hiše. Oče 
ima tudi manjši vinograd, zato dela 
nikoli ne zmanjka.
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Največ mi pomenijo družina, dobri 
medsebojni odnosi, razumevanje in 
prijatelji.
 kdo je na vaši izbrani fotogra-
fiji?
Na izbrani fotografiji so moja žena 
Petra, ki je zaposlena pri Pošti Slove-
nije, sin Žan, študent logistike v Ce-
lju, in hčerka Tina, ki je dijakinja 4. 
letnika gimnazije v Slovenski Bistrici. 
Slika je nastala na letošnjem skupnem 
dopustu, na hrvaškem otoku Ugljanu.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Moje sanje so delno že izpolnjene. Če 
bom dočakal upokojitev, bom skušal 

več časa preživeti nekje ob morju.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
V kinodvorani, pri gledanju kakšnega 
filma ali na koncertu kakšne izbrane 
skupine.
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
To bi lahko bolje povedali moja 
družina, prijatelji in sodelavci. Lahko 
pa rečem, da sem predvsem iskren, 
zanesljiv in natančen. 

 kaj bi spremenili pri sebi?
Nihče ni idealen, tako tudi jaz ne. 
Pri sebi ne bi spreminjal ničesar 
posebnega, rad bi le naredil več zase. 
Več časa bi namenil kolesarjenju in 
potepanju po planinah.
 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Kjer je volja, tam je pot. V življenju 
večkrat naletimo na različne ovire, 
vendar, če imamo voljo in jasen cilj – 
je vse mogoče.

Slobodan Mrkonjić

Borisova žena Petra (z desne), ki je zaposlena pri Pošti Slovenije, sin Žan, študent logistike v Celju, in hčerka Tina, dijakinja 
4. letnika gimnazije v Slovenski Bistrici. (foto: iz družinskega arhiva)
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Zahtevna sanacijska dela
Sanacija bo zajemala izdelavo ka-
mnite zložbe z odvodnjavanjem pod 
pohodno potjo,  dreniranje in sta-
bilizacijo desne brežine na območju 
skakalnice ter stabilizacijo prve ravni 
ter deloma druge in tretje ravni leve 
brežine.
Za izdelavo kamnite zložbe bomo 
zaposleni v RGP naredili izkop 
globine 6 in širine 3,4 metra. Širina 
venca bo znašala pol metra, dolžina 
kamnite zložbe pa bo 30 metrov. Za 
izdelavo temelja je treba pripraviti 
ravno podlago terena ter tamponsko 
nasutje 0–32 mm v debelini 30 cm. 
Na tamponsko nasutje bomo vgra-
dili podložni beton v debelini 20 
cm, v katerega bomo sproti vgradili 
spodnjo vrsto lomljenca debeline 
30–100 mm. Beton bomo na grad-
bišče pripeljali s kamionom in ga na 
mesto vgradnje transportirali ročno 
ter s pomočjo bagra. Vrh kamnite 
zložbe bomo zaključili z izdelavo 
venca v širini 50 cm in debelini 25 cm 
po celotni dolžini kamnite zložbe. Za 
izdelavo odvodnjavanja prostih talnih 
vod bomo na notranji strani kamnite 
zložbe položili drenažno cev. Ta bo 
speljana v zbirni jašek.

Ob koncu še stabilizacija 
brežin
Po končani izdelavi kamnite zložbe 
bo treba urediti še stabilizacijo drugih 
brežin. Za stabilizacijo bomo najprej 
povzeli humus ter uredili naklon po 
celotni dolžini hribine. Višino brežine 
bomo prilagajali terenu. Zaradi po-
javljanja vod v brežini bomo izvedli 
trikrakni sistem drenaž po brežini. Za 
izvedbo drenaž bo izdelan izkop, ki 
ga bomo statično utrdili, nato bomo 
vanj položili drenažne cevi in jih spe-
ljali v zbirni jašek na dno brežine. Po-

RGP sanira plaz pod 
grajskim hribom
V hčerinskem podjetju Premogovnika Velenje družbi RGP smo v avgustu začeli z nujno sanacijo 
plazu pod grajskim hribom, ki so ga povzročile letošnje ujme, ki so prizadele skoraj celo Slovenijo. 
Te so bile vzrok za premik plazu pod pohodno potjo na Velenjski grad in levo pobočje nad dosko-
čiščem velenjske skakalnice. Sanacija zajema plaz, ki se je odtrgal pod pohodno potjo na Velenjski 
grad v dolžini 30 metrov, in plaz na levem bregu nad doskočiščem v skupni dolžini 94 metrov. 
Dela bodo končana predvidoma do konca leta 2014.

Za sanacijo plazu bo treba 
izkopati 1.080 m3 zemljine, 
vgraditi 400 m3 mokrih be-
tonskih mešanic ter 80 metrov 
drenažnih cevi.

tem bomo začeli z izvedbo brizganega 
betona in vgradnjo armaturnih mrež 
po celotni površini, ki je predvidena 
za sanacijo. Zaradi prevelikega na-
klona bo treba vgraditi SIS-sidra* od 
6 do 10 metrov. Za zaključek brežin 
bodo narejeni še AB-zidovi.

Srečko Lednik

Mesto sanacije plazu pod grajskim gričem (foto: Srečko Lednik)

Izdelava varovanja gradbene jame ter vgradnja SIS-sider (foto: Srečko Lednik)
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Med najboljšimi v Sloveniji
V sredo, 17. septembra 2014, je Gospodarska zbornica Slovenije v okviru Dneva inovativnosti po-
delila nacionalna priznanja za najbolj inovativna slovenska podjetja in inovatorje. Med njimi je tudi 
inovacija podjetja HTZ Velenje Naprava za denitrifikacijo pitne vode, ki je prejela srebrno priznanje.

Gre za razvoj tehnologije in mobilne 
naprave za odstranjevanje zdravju 
škodljivih nitratnih ionov iz pitne 
vode. Razgradni produkti nitratnih 
in nitritnih ionov v telesu so zdravju 
škodljivi in dokazano povzročajo 
rakaste tvorbe na črevesju. Zaradi 
intenzivnega kmetovanja in spiranja 
gnojil v podtalnico predstavljajo 
nitrati v podtalnici težavo po vsem 
svetu. Evropska unija zaostruje smer-
nice glede največje dovoljene koncen-
tracije nitratnih ionov v pitni vodi – z 
zdajšnjih 50 mg/l na vsaj 25 mg/l, kar 
pa zahteva uporabo in razvoj novih 
tehnologij. 

Zdravju neškodljiv plinasti 
dušik
Poznamo več učinkovitih načinov 
odstranjevanja nitratnega iona iz pi-
tne vode. V sodelovanju s Kemijskim 
inštitutom (Laboratorij za okoljske 
vede in inženirstvo) smo v podjetju 
HTZ razvili proces, ki vključuje bio-
loško denitrifikacijo, kjer s pomočjo 
bakterijske združbe iz nitratnega iona 
nastaja neškodljiv plinasti dušik. S 
postavitvijo hibridnega membranske-
ga bioreaktorja z uporabo nosilnih 
elementov biomase v anoksični in 

aerobni coni bo iz nitratnega iona 
nastal zdravju neškodljiv plinasti 
dušik. V napravi z ionsko izmenja-
vo predhodno odstranimo več kot 
95-odstotkov nitratnega iona iz pitne 
vode, dobljeni koncentrirani odpadni 
produkt pa obdelamo v membran-
skem bioreaktorju. Tako bistveno 
zmanjšamo velikost bioreaktorja in 
celotnega postrojenja, ki je zgraje-
no za kapaciteto 5 m3/h. Celotna 
naprava je sestavljena v zabojniku in 
bo mobilna. Stranskih produktov ne 
bo povzročala.

Patentno zaščitena 
svetovna novost
Izvedba čiščenja pitne vode je svetov-
na novost, ki je patentno zaščitena. 
Uporabljene so najsodobnejše tehno-
logije, združene v mobilno napravo. 
Inovacijo tržimo v okviru zahtev 
komunalnih podjetij v Sloveniji, svoje 
znanje pa prodajamo v tujino. V okvi-
ru projekta LIFE+ 2014 bomo napra-
vo prenesli v različna okolja, s čimer 
se bo razširila uporabnost postopka. 
Izboljšanje stopnje zdravja zaradi 
znižanja deleža nitratov in nitritov v 
pitni vodi nam bosta pomagala meriti 
tako Kemijski inštitut kot Nacionalni 

inštitut za biologijo, oba partnerja v 
projektu. 
Inovacija je bila na regionalni ravni 
nagrajena z zlatom za najboljše 
inovacije SAŠA regije za leto 2013, 
na nacionalni ravni pa s srebrnim 
priznanjem. Podpirata jo Ministrstvo 
za kmetijstvo in okolje ter nacionalna 
koordinatorka programa LIFE+ 2014, 
prijava bo poslana tudi v Bruselj.

Bojan Voh, dr. Matjaž Ravnjak

Nosilci s srebrom nagraje-
ne inovacije so Bojan Voh, 
Matej Vošnjak (oba HTZ 
Velenje), dr. Matjaž Ravnjak 
(Razvojni center Energija), 
dr. Albin Pintar (Kemijski 
inštitut Ljubljana) in Nataša 
Ževart Uranjek (Komunalno 
podjetje Velenje).

Inovacija podjetja HTZ 
Velenje je plod sodelovanja z 
Razvojnim centrom Energi-
ja, s Kemijskim inštitutom 
Ljubljana in Komunalnim 
podjetjem Velenje. 

Priznanje je iz rok izvršne direktorice GZS Alenke Avberšek v imenu družbe HTZ 
Velenje prevzel Janko Lukner, vodja Kadrovsko-splošnega področja v HTZ Velenje.

Inovativna naprava za denitrifikacijo 
pitne vode. (foto: Matjaž Ravnjak)
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Takšne izmenjave omogoča spletna 
platforma LinkedAge, ki spodbuja 
mobilnost seniorjev in jim po vzoru 
študentov v programu Erasmus omo-
goča potovanja in oddih v domovih 
za starejše po vsem svetu po ugodnih 
pogojih in cenah.
Jožica Kučera se je 22. julija za teden 
dni odpravila na počitnice v dom za 
starejše v kraju Mataro ob španski 
sredozemski obali, v Zimzelen pa 
je prišel Miguel Ribas iz tega doma. 
»Hvala vam za vse, lepo sem se imel. 
Vseh se bom spominjal do konca svo-
jega življenja, v našem domu pa bom 
vsem kazal slike in pripovedoval, 
kako lepa je Slovenija,« je ob odhodu 
dejal Miguel, ki še pred tednom dni 

Španska izkušnja za Jožico 
Kučera in Zimzelen
»Rada potujem, spoznavam nove ljudi, nove kraje, sem zelo odprta oseba. Enkrat na leto se za dva 
meseca odpravim na obisk k nečakinji v Kanado. Veselim se potovanja v Španijo. Kar sanjam že o 
tem. Strah me ni, komaj čakam.« S temi besedami je stanovalka Centra starejših Zimzelen Jožica 
Kučera v juliju pričakovala svoje počitnice v Španiji. Te niso bile kakršnekoli, temveč sta Zimzelen 
in gospa Jožica sodelovala v prvi mednarodni izmenjavi starejših.

Jožica Kučera (tretja z desne) med svojimi španskimi gostitelji.

sploh ni vedel, kam potuje, niti da je 
Slovenija država.

Izziv za zaposlene, 
popestritev za stanovalce
»Življenje v Zimzelenu je življenje v 
skupnosti, kjer se prepletajo ideje sta-
novalcev, svojcev in zaposlenih. Nekaj 
naših aktivnosti je stalnih, veliko pa 
jih ne načrtujemo za celo leto naprej 
in ne brez stanovalcev. Prilagajamo 
se njihovim željam, sposobnostim, 
dinamiko aktivnostim dajejo tudi 
kreativne ideje širše skupine zaposle-
nih. 
Delujemo v povezavi z okoljem in 
glede na različne projekte, ki smo jih 
izpeljali – modni velikani, zgodba gli-

ne in barv, zeliščarstvo – smo sodelo-
vali z različnimi institucijami, društvi. 
Znotraj teh projektov se najdemo za-
posleni in stanovalci,« je predstavila 
filozofijo delovanja Zimzelena vodja 
Andreja Štefan Bukovič in v skladu s 
tem je bilo tudi povabilo k mednaro-
dni izmenjavi stanovalcev izziv. 
»LinkedAge ustreza našemu koncep-
tu in nismo niti pomišljali, da se ne bi 
vključili. Dodatna vrednost je, da so 
se v projekt kot prevajalke vključile 
prostovoljke, dejavne upokojenke, 
tudi to pripomore k vitalnosti v 
širšem pomenu, ne le samo za nas v 
domu, ampak za širšo dolino,« poja-
sni, zakaj smo se za sporazumevanje 
z Miguelom povezali s »študentka-
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V Ljubljano smo Miguela spremljali (od leve) Dijana Galijašević, LinkedAge, mag. 
Alenka Gortan, Andreja Štefan Bukovič, Diana Janežič in Rok Kržišnik, LinkedAge.

ma« španščine pri Univerzi za tretje 
življenjsko obdobje Zinko Moškon 
in Slavico Šumnik ter profesorico 
angleščine in španščine mag. Alenko 
Gortan iz Gimnazije Velenje. 

»Mati moja, kako lepo!«
Miguel je pri 82 letih zelo samostojen 
in vitalen gospod, ki je že prvi dan 
sam raziskoval Topolšico in veliko 
fotografiral. Posebej hribe, saj jih v 
svojem domačem okolju ni vajen. 
Zato je nanj največji vtis naredil 
planinski izlet v Logarsko dolino do 
slapa Rinka, kamor so ga povabile 
in spremljale socialna delavka Tanja 
Ramšak ter Zinka Moškon in Slavica 
Šumnik. »Mati moja, kako lepo!« je 
vzkliknil ob pogledu na slap, še nekaj 
dni pa vsakomur razlagal, kako čudo-
vite gore je videl.

Pokazali smo mu tudi center Velenja 
in Muzej usnjarstva v Šoštanju, zaple-
sal je na Prešernovem trgu v Lju-
bljani, se popeljal po stari Ljubljani s 
kavalirčkom in se srečal z veleposla-
nico Španije Anunciado Fernandez 
de Cordova, ki ji ni pozabil povedati, 
da je dom v Topolšici veliko lepši in 
bolj urejen kot njegov v Španiji. »Jaz 
v domu nimam lastne kopalnice in 
sem na vrsti za tuširanje trikrat na 
teden …«

Četudi smo zaposleni in stanovalci 
Zimzelena z njim »govorili« bolj z ro-
kami kot z besedami, smo spletli tudi 
nekaj prijateljskih vezi. Stanovalca Ivo 
Atelšek in Franček Klančnik sta se vsa 
nasmejana poslavljala od njega. »Jaz 
sem govoril slovensko, on špansko, 
malo sva krilila z rokami in sva se kar 
nekako sporazumela. En večer sva 
šla skupaj na balinanje in bilo je prav 
prijetno druženje,« je povedal Ivo.
Če se ljudje želijo družiti in spo-
znavati, tudi jezik ni ovira, so rekli 
stanovalci, za katere je bilo druženje s 
Špancem zanimiva popestritev dneva. 
Kmalu so ga vsi poznali, pozdravljali 
pa z buenos dias ali pa z dober dan. 
»Naj se tudi on nauči malo sloven-
sko,« so dejali.

In se tudi je. Dober dan in hvala 
je bilo zanj dokaj preprosto, dober 
večer, Topolšica in Šoštanj, pa je šlo 
težje iz ust. Veliko smo se nasmejali, 
v dom je vnesel živahnost in španski 
temperament. 

Dopust na španski obali
29. julija ponoči se je zagorela in še 
bolj mladostna z dopusta na španski 
obali vrnila Jožica Kučera. »Lepo 
je bilo in zadovoljna sem, kako so 
poskrbeli zame, me spremljali na 
različne prireditve. Prvi dan sem šla v 
družbi mlajših spremljevalcev na pla-
žo in peli so pesmi v katalonščini in 
slovenščini. Bila sem v Barceloni, na 
plesni predstavi flamenka, koncertu 
pihalnega orkestra,« je najprej pove-
dala Jožica, ki je predvsem uživala v 
toplem morju.

Vtisi o domu starejših, kjer je bivala, 
pa so povsem drugačni. »Standard 
bivanja z našim domom ni primerljiv, 
čeprav je strošek bivanja v njem, kot 
sem izvedela, skoraj trikrat višji, kot 
je moj. 

Sobe so zelo majhne in skromno 
opremljene. 15 stanovalcev ima sku-
pno kopalnico in stranišče. Obroki 
hrane so skromni, enostavni. Osebja 
je zelo malo. Za izhod iz doma sem 
morala dobiti dovoljenje medicinske 
sestre,« je naštevala Jožica.

Diana Janežič

Jožica in Miguel sta bila udele-
ženca 1. mednarodne izme-
njave starejših. Z množično 
medijsko predstavitvijo tega 
dogodka sta vsem starejšim 
predala pomembno sporočilo: 
nobeno starostno obdobje ni 
ovira za potovanja, druženja, 
spoznavanja novega; meje so 
samo v glavah.

Ivo Atelšek (desno) in Franček Klančnik sta postala Miguelova prijatelja.
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Na »Bergmandelfestu« oziroma prazniku rudniškega 
škrata za udeležence iz rudarskih mest organizirajo tek-
movanja v različnih rudarskih disciplinah. Ker so vsi člani 
Harmonikarskega orkestra zaposleni v Skupini Premogov-
nik Velenje, ni bilo težko izbrati treh, ki so zastopali barve 
našega Premogovnika. Zmagovalno trojico, ki je dejansko 
»pometla« z vso konkurenco, so sestavljali andrej krt, 
Peter Postružin in rado berlak. V posebnem lesenem 
jašku so s škripcem dvigali utež, vrtali so luknje v kamen 
in v troje tekli na lesenih smučeh. Med tekmovanjem in ob 
njegovem koncu se je srečanje razvilo v družabni dogodek, 
na katerem so zaigrali tudi člani Harmonikarskega orke-
stra Barbara Premogovnika Velenje.

Bad Bleiberg je majhen avstrijski kraj, v preteklosti znan 
po odkopavanju svinčeve in cinkove rude. Leta 1993 so 
rudnik zaprli in v njem uredili podzemni muzej »Terra 
Mystica«, ki goji zelo dobre poslovne stike z našim Muze-
jem premogovništva Slovenije.

Slobodan Mrkonjić

Harmonikarji Premogovnika 
Velenje v Avstriji nepremagljivi
V soboto, 6. septembra 2014, je bila v avstrijskem kraju Bad Bleiberg že petnajsta tradicionalna 
prireditev »Bergmandelfest«, ki jo organizira tamkajšnji muzej rudarstva »Terra Mystica«. Prire-
ditve so se na povabilo organizatorja že dvanajstič zapored udeležili tudi člani Harmonikarskega 
orkestra Barbara Premogovnika Velenje, ki so tudi letos v rudarskih igrah premagali konkurenco in 
osvojili prvo mesto.

Zmagovalno trojico so sestavljali Andrej Krt, Peter Postružin 
in Rado Berlak.

TRETJI POLČAS
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V obrazložitvi, objavljeni 
v Uradnem vestniku MO 
Velenje, je zapisano:

»Nekaj ljubiteljev petja, delavcev 
velenjskega premogovnika, je z 
namenom negovanja lepe pesmi 10. 
oktobra leta 1979 ustanovilo Rudarski 
oktet Velenje. Letos bo tako zaznamo-
val že 35-letnico uspešnega delovanja. 
Čeprav so se v oktetu menjavali člani 
in umetniški vodje, je v tem obdobju 
obogatil in razširil svoj repertoar 
od stanovske, narodne in umetne, 
renesančne, čitalniške, romantične, 
domovinske, sodobne, slovenske 
in tuje pesmi do črnske duhovne, 
sakralne in nabožne, popevke in celo 
narodno-zabavne pesmi. Posebno 
skrb namenja negovanju slovenskih 
pesmi, velik del njegovega repertoarja 
pa predstavljajo rudarske pesmi, ki 
jih s ponosom predstavlja občinstvu.

Sodeluje z različnimi glasbeniki, 
organizacijami in s skupinami. V 
okviru projekta Premog je luč, ki je 
potekal v Vrtcu Tinkara, je rudarski 
poklic z rudarskimi pesmimi približal 
najmlajšim. 

Njegov raznoliki repertoar, ki vklju-
čuje tako slovenske ljudske pesmi, 
umetne skladbe iz preteklih obdobij 
in sodobne skladbe kot tudi lahko-
tnejše, zabavnejše ritme, navdušuje 
poslušalce. 

Nastopi Rudarskega okteta Velenje so 
vedno dobro obiskani, polni opti-
mizma in pozitivne energije; obujajo 
spomine, burijo domišljijo, privablja-
jo dobro voljo. Nikogar ne pustijo 
ravnodušnega. Posebej odmevni in 
zelo dobro sprejeti so njegovi nastopi 
v pobratenih mestih. Pogosto ob 
gostovanjih v tujini svoj program 
prilagodi občinstvu. Tako je v Franciji 

predstavil priredbo francoske ljudske 
pesmi »Chevaliers de la table ronde« 
– vitezi okrogle mize. Povsod, kjer jo 
je zapel, so z njim navdušeno zapeli 
tudi poslušalci.

Njegovo petje je tudi na nosilcih 
zvoka. Leta 1990 je izšla kaseta »Ok-
teti rudarjem«, leta 1999 zgoščenka 
»So knapje skup zbrani« in leta 2004 
zgoščenka »Tema, luč in pesem«. 30 
let petja je zaznamoval tudi z izdajo 
četrte zgoščenke »Velenje, srečno«.

S svojimi številnimi nastopi doma in 
v tujini pomembno prispeva k prepo-
znavnosti in promociji Premogovnika 
Velenje, Velenja in Slovenije. Pevci uspe-
šno in ponosno predstavljajo rudarski 
stan, rudarski poklic in uniformo ter 
rudarsko mesto. Komisiji za priznanja 
Mestne občine Velenje predlagamo, da 
Rudarskemu oktetu Velenje podeli grb 
Mestne občine Velenje.«

Rudarskemu oktetu grb 
Mestne občine Velenje
V petek, 19. septembra, so na osrednji slovesnosti ob prazniku Mestne občine Velenje v Domu 
kulture Velenje podelili tudi najvišja občinska priznanja. Grb Mestne občine Velenje je za dolgole-
tno prizadevno in uspešno delo na področju glasbe prejel Rudarski oktet Velenje.
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Čaka nas čisti užitek

Pravijo, da je glasba govor angelov. 
Nobeno drugo izrazno sredstvo, ki 
je dano človeku, ni tako božansko. 
Približa nas neskončnosti. Ta misel 
najbolje izraža vse tisto, kar lahko 
abonenti pričakujemo od prihajajoče 
abonmajske sezone Pihalnega orke-
stra Premogovnika Velenje. V njej 
bomo srečali kar nekaj znanih imen.

Že prvi abonmajski večer bo 
namenjen gostujočim glasbenikom. 
8. novembra 2014 bodo Veliko 
dvorano Glasbene šole Frana Koruna 
Koželjskega Velenje napolnile melo-
dije, ki jih bodo iz svojih instrumen-
tov privabili člani tržaškega mestne-
ga pihalnega orkestra la Civica 
orchestra di Fiati giuseppe verdi. S 
široko paleto glasbenega repertoarja 
za pihalni orkester razveseljujejo po-
slušalce že več kot devet desetletij.

20. decembra 2014 se nam bo v 
istem prostoru predstavil Mladinski 
simfonični orkester glasbene šole 
Celje. Iz njihovih instrumentov kar 
vejejo znanje, talent in velika vnema. 
Njihov repertoar zajema literaturo 
vseh stilnih obdobij, posebno mesto 
pa zasedajo dela slovenskih skladate-
ljev. Sodelovanje z najvidnejšimi soli-
sti, glasbenimi skupinami in zbori na 
številnih festivalih in prireditvah le še 
dodatno potrjuje kakovost njihovega 
ustvarjanja

Da je glasba tudi hrana ljubezni, bodo 
znova dokazali člani Pihalnega orke-
stra Premogovnika velenje na svo-
jem že tradicionalnem novoletnem 
koncertu. Z izvrstnim programom in 
zanimivim gostom nas bodo razvajali 
10. januarja 2015 v velenjskem hra-
mu kulture. Odlične izvedbe, kot smo 
jih vajeni že s preteklih koncertov, 
bodo pobožale naše duše.

28. marec 2015 bo dan, ko nas bo v 
Domu kulture Velenje razveseljeval 
belec z glasom črnskega džezovskega 
pevca, znan po odličnih interpretaci-

Skrbno izbran spored koncertov devete abonmajske sezone velenjskih godbenikov je poklon 
skladateljem različnih kultur in časov. Poslušalce čaka pet navdihujočih glasbenih večerov, polnih 
radosti. Poleg njihovih že tradicionalnih koncertov – novoletnega in spomladanskega – bomo imeli 
priložnost prisluhniti tudi drugim zvenečim imenom iz sveta glasbe. Na prvem koncertu se bo tako 
predstavil tržaški orkester La Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi.

jah skladb Raya Charlesa, Uroš Perić. 
Pevec in pianist, ki se mu po žilah 
pretakajo bluz, soul in džez, je poo-
sebljena pozitivna energija. Skupaj s 
svojim bluenote kvartetom bo ogrel 
tudi naša srca in dlani.

spomladanski koncert velenjskih 
godbenikov, ki bo 18. aprila 2015 
v velenjski glasbeni šoli, kar kliče 
po lahkotno obarvanih skladbah in 

napoveduje novo zgodbo v zgodovini 
njihovih uspehov. Svojo glasbeno 
energijo bodo oddajali skupaj z zani-
mivim gostom.

Mladost, energija in 
značaj
Častitljivih devet desetletij in pol šteje 
Pihalni orkester Premogovnika Vele-
nje. Kljub temu je orkester še mlad, 

PIHALNI ORKESTER
PREMOGOVNIKA VELENJE
ABONMAJSKI PROGRAM / KONCERTNA SEZONA 2014/2015

www.popv.si
PRODAJA IN REZERVACIJA ABONMAJEV
031 677 444

La Civica Orchestra di Fiati 
“Giuseppe Verdi” 

Glasbena šola Velenje / Sobota, 8. nov. 2014, ob 19:30

Simfonični orkester Glasbene šole Celje
Glasbena šola Velenje / Sobota, 20. dec. 2014, ob 19:30

Novoletni koncert 
Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje

Dom kulture Velenje / Sobota, 10. jan. 2015, ob 19:30

Uroš Perič & Bluenote quartett
Dom kulture Velenje / Sobota, 28. mar. 2015, ob 19:30

Spomladanski koncert 
Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje

Glasbena šola Velenje / Sobota, 18. apr. 2015, ob 19:30

Športna
kolekcija

Dance4Fit za
vse plese hip
hop, street
dance, break
dance, zumba,

pilates,..

Kontakt:
Mateja Sovič
e-pošta: mateja.sovic@rlv.si
GSM: 041 609 985

HTZ Velenje, I. P., d. o. o., 
Partizanska cesta 78, 
3320 Velenje
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saj ima mladost, energijo in značaj. 
Pripravljenost žrtvovati svoj prosti 
čas, je za njegove člane še vedno živa 
vrlina. Motivacije za delo in želje 
po ustvarjanju različnih melodij ter 
harmonij več kot sto članom orkestra 
zagotovo ne manjka. S svojimi 
nastopi bogatijo utrip v našem mestu, 
drugje po Sloveniji in zunaj njenih 
meja. Sodelovanje z Glasbeno šolo 
Frana Koruna Koželjskega Velenje je 
odločilnega pomena za njihov obstoj, 
saj se iz vrst poraja podmladek. Na 
področju abonmajskih koncertov 
pihalnih orkestrov so orali ledino. 

Za njimi je lepo število prireditev 
in dogodkov. Vsak od njih je nekaj 
posebnega, so pa utrinki, ki so zasedli 
prav posebno mesto v njihovem 
delovanju. Najbolj sveža sta zagotovo 
prejem zlate plakete na 32. tekmo-
vanju slovenskih godb v koncertni 
težavnosti stopnji leta 2012 v Laškem 
in prejem zlate plakete s pohvalo na 
4. mednarodnem tekmovanju pihal-
nih orkestrov v koncertnem igranju 
»Slovenija 2010«. 

Uspešno sodelovanje na mnogih 
svetovnih tekmovanjih na Nizozem-
skem le še dodatno potrjuje njihove 
izjemne uspehe in prejete nagrade, ki 
so lahko vsem nam v ponos. Ver-
jamemo, da bodo vztrajali na svoji 

poti in svoje poslanstvo opravljali še 
naprej. 

Njihovih koncertov ne smete in noče-
te zamuditi, zato vas že zdaj vabimo v 
njihovo družbo.

Metka Marić

Športna
kolekcija

Dance4Fit za
vse plese hip
hop, street

dance, break
dance, zumba,

pilates,..

Kontakt:
Mateja Sovič
e-pošta: mateja.sovic@rlv.si
GSM: 041 609 985

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

style

15. 
9. –
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. 20
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Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje vabi v nedeljo, 7. decembra 2014, na 
10. tradicionalni štafetni tek svete Barbare.
 Tek bo potekal v okolici Škalskega jezera v Velenju z začetkom ob 10. uri.

10. ŠTAFETNI TEK SV. BARBARE

Ogranizator: 
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje

Gostilnica Pri knapu znova 
odprla svoja vrata  
Gostilnica pri Knapu, ki ima svoje prostore v Mercator centru v Velenju, je ponovno odprla 
svoja vrata. Pričakujejo vas od ponedeljka do sobote med 9. in 17. uro, ob nedeljah med 9. 
in 14. uro.

Za vas bodo pripravljali 
sveže malice, vsakodnevna, 
sobotna in nedeljska kosila, 
jedi za vegetarijance, otroške 
krožnike, jedi po izboru in 
vam postregli tudi sladice iz 
lastne slaščičarne. 

V lokalu je 80 sedežev v 
pokritem delu in 60 na 
pokriti terasi. 

Za informacije in rezervacije 
pokličite 03/896 14 40.

Prijazno vabljeni

20% POPUST 
NA PAKETE FEN FRIZUR!
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zaHvala
Ob boleči izgubi drage mame 
veronike bačovnik 
se iskreno zahvaljujem vsem 
sodelavkam in sodelavcem 
v Premogovniku Velenje za 
izrečena sožalja, darovane 
sveče in denarno pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo 
pospremili na njeni zadnji 
poti.

Jelka z družino

Rešitev nagradne križanke, 
objavljene v rudarju 06/2014, 
je geslo: »SREČNO, STAN 
RUDARSKI«.
Nagrajenci so: Marija Dornik, 
Velenje, Martin Šmon, Šoštanj, 
Franček Klančnik, Topolšica. 
O prevzemu nagrade bodo 
obveščeni po pošti. 
Čestitamo!

O, kad bismo ti darovati mogli
bar jedan otkucaj srca svoga,
pa da srce tvoje zakuca,
da se oči tvoje otvore,
da se usne tvoje nasmiješe,
da se vratiš med nas,
da sve bude kao prije …
Nebo te od nas uze,nama ostavi 
bol i suze.

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega 
moža, očeta, dedija in tasta 
rudolfa Cerovečkega 
upokojenega rudarja 
iz Velenja, se iskreno 
zahvaljujemo vsem 
prijateljem, znancem, 
nekdanjim sodelavcem, ki 
ste ga v tako velikem številu 
pospremili na njegovi zadnji 
poti, k večnemu počitku.

Še posebej se zahvaljujemo 
kolektivu Premogovnika 
Velenje, članom Pihalnega 
orkestra Premogovnika 
Velenje, častni straži, 
praporščaku in gospodu 
Ahacu za spoštljive in sočutne 
besede slovesa ob njegovem 
prezgodnjem grobu.

Vsem še enkrat hvala za 
izrečeno sožalje, darovane 
sveče in cvetje.

žena Marija, sinova Dejan in 
Nenad z Brigito, vnuka Sašo 

in Benjamin

zaHvala
Ob smrti naše drage mame in 
babice 
Fanike jevšek 
se zahvaljujemo vsem 
bližnjim sodelavcem, 
znancem in prijateljem za vso 
izkazano podporo in izrečena 
sožalja.

družina Jevšek, Svetina in 
Vrenčur

zaHvala
Ob izgubi očeta 
karla laha 
se iskreno zahvaljujemo 
sodelavcem in prijateljem 
v delovnem kolektivu 
Premogovnika Velenje za 
izrečena sožalja, darovano 
cvetje in sveče. 

Posebna zahvala za vso 
podporo govorniku Dragu 
Kolarju, častni straži, 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje in 
Sindikatu PV. 

Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji 
poti.

sin Robi in hči Natalija z 
družinama

zaHvala
Ob smrti upokojenke 
Premogovnika Velenje 
jožefe lešnik 
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivu Premogovnika 
Velenje, častni straži in 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje za 
častno slovo na pokopališču v 
Podkraju.

Hvala tudi Dragu Kolarju za 
vso pomoč in besede slovesa.

hčerka Danica in sin Marjan z 
družinama

zaHvala
Ob smrti moža, očeta in 
starega očeta 
Franca ramšaka 

se zahvaljujmo Premogovniku 
Velenje za izrečena sožalja 
in darovano cvetje. Hvala 
rudarski straži, članom 
Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, Dragu 
Kolarju za besede slovesa, 
stanovalcem Tomšičeve 20 
v Velenju in vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji 
poti.

žena Emilija, sin Zoran z 
družino in hčerka Majda z 

družino

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro, le v nas se 
preselijo in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo …
(J. Medvešek)

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega 
moža, očeta, dedija, tasta 
Mirka temnik 

se zahvaljujemo kolektivu 
Premogovnika Velenje 
za izrečena sožalja in 
darovano cvetje.   Iskrena 
hvala tudi častni straži, 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje in 
Dragu Kolarju za besede 
slovesa.

žena Zofija, sin Aleš ter 
hčeri Suzana in Doroteja z 

družinami
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

HABIT, d. o. o., Koroška 48, 3320 Velenje
PE Šaleška 18d, 3320 Velenje

PONUDBA
NEPREMIČNIN
STANOVANJA

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
pritličje
Zgrajeno: 1981
Velikost: 82 m2

Etaža: P/5
Cena: 70.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje, 
center
Adaptirano: 2004
Velikost: 84 m2

Etaža: 10/10
Cena: 89.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1975
Velikost: 64 m2

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2008
Velikost: 95 m2

Etaža: 4/4
Cena: 86.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2010
Velikost: 92 m2

Etaža: 4/5
Cena: 88.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1978
Velikost: 90 m2

Etaža: 4/4
Cena: 80.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Gorica
Adaptirano: 2004
Velikost: 66 m2

Etaža: 5/5
Cena: 65.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
center
Adaptirano: 2008
Velikost: 95 m2

Etaža: 4/4
Cena: 86.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Zgrajeno: 1983
Velikost: 77 m2

Etaža: 3/5
Cena: 85.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kosovelova
Zgrajeno: 2011
Velikost: 145 m2

Etaža: P/3
Cena: 138.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Koroška cesta
Zgrajeno: 1975
Velikost: 64 m2

Etaža: 2/5
Cena: 75.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Adaptirano: 2005
Velikost: 56 m2

Etaža: 4/5
Cena: 55.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kardeljev trg
Zgrajeno: 1982
Velikost: 84 m2

Etaža: 1213
Cena: 75.000 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva cesta
Adaptirano: 2005
Velikost: 63 m2

Etaža: 4/5
Cena: 60.000 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Šoštanj, center
Zgrajeno: 1963
Velikost: 46 m2

Etaža: 4/4
Cena: 45.500 EUR

1,5-SOBNO
Lokacija: Šoštanj, center
Zgrajeno: 1963
Velikost: 46 m2

Etaža: 4/4
Cena: 45.500 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Zgrajena: 1986
Velikost: 395 m2

Velikost parcele:
980 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 298.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Konovo
Adaptirana: 2004
Velikost: 70 m2

Velikost parc.: 517 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 100.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Andraž
Zgrajena: 1993
Velikost: 220 m2

Velikost parcele:
4.500 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

DVOJČEK
Lokacija: Velenje, Lipa
Zgrajen: 1985
Velikost: 326 m2

Velikost parcele:
451 m2

Etažnost: K + P + N + M
Cena: 240.000 EUR

KMETIJA
Lokacija: Šmartno  
ob Paki
Adaptirana: 1957
Velikost: 136 m2

Velikost parcele:  
11.000 m2

Etažnost: P + M
Cena: 120.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
pod parkom
Adaptirana: 2001
Velikost: 337 m2

Velikost parc.: 720 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 290.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Pesje
Adaptirana: 2008
Velikost: 250 m2

Velikost parc.: 594 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Pesje
Zgrajena: 1970
Velikost: 218 m2

Velikost parcele:
598 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 136.000  EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paška vas
Zgrajena: 2009
Velikost: 140 m2

Velikost parcele:
540 m2

Etažnost: P + M
Cena: 174.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Zavodnje
Zgrajena: 1800
Velikost: 24 m2

Velikost parcele:
900 m2

Etažnost: P + M
Cena: 25.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paški Kozjak
Zgrajena: 1992
Velikost: 189 m2

Velikost parcele:
1.158 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 135.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Lipje
Zgrajena: 1987
Velikost: 180 m2

Velikost parcele:
669 m2

Etažnost: P + N + M
Cena: 149.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje,
Prelska
Zgrajena: 1985
Velikost: 262 m2

Velikost parcele:
1.472 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 140.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Kavče
Zgrajena: 1966
Velikost: 103 m2

Velikost parcele:
8.000 m2

Etažnost: K + P 
Cena: 42.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Slovenj Gradec
Zgrajena: 1956
Velikost: 240 m2

Velikost parcele:
6.190 m2

Etažnost: K + P + M

SAMOSTOJNA
Lokacija: Plešivec, Gaberke 
Zgrajena: 2004
Velikost: 370 m2

Velikost parcele:
17.435 m2

V hiši so 4 stanovanja
Cena: 180.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Slovenj Gradec
Zgrajena: 1981
Velikost: 292 m2

Velikost parcele:
706 m2

Etažnost: K + P + M
Cena: 200.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Rečica ob Paki
Zgrajena: 2009
Velikost: 300 m2

Velikost parcele:
799 m2

Etažnost: P + M
Cena: 260.000 EUR

PARCELE

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Cirkovce
Velikost: 814 m2

Cena: 23.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje, 
Hrastovec
Velikost: 1.093 m2

Cena: 45.000 EUR

ZAZIDLJIVA Z
GRADBENIM D.
Lokacija: Šoštanj, 
Ravne
Velikost: 659 m2

Cena: 40.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Podkraj
Velikost: 3.307 m2

Cena: 48.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje
Konovo
Velikost: 800 m2

Cena: 40 EUR/m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje
Lipje
Velikost: 1.754 m2

Cena: 38.000 EUR

POSLOVNI
PROSTORI

TRGOVINA,
STORITVE
Lokacija: Velenje,
Prešernova
Zgrajeni: 1972
Velikost: 91 m2

Etažnost: pritličje
Cena: 95.000 EUR

STORITVE
Lokacija: Gorenje
Zgrajeni: 1949
Velikost: 100 m2

Etažnost: 1/1
Cena: 90.000 EUR

STORITVE
Lokacija: Šoštanj, center
Zgrajeni: 1986
Velikost: 60 m2

Etažnost: P/1
Cena za najem: 5 EUR/m2/
mesec

STORITVE
Lokacija: Velenje, Foitova
Zgrajeni: 1970
Velikost: 171 m2

Etažnost: P
Cena: 155.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.
TELEfON:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POšTA:

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!

www.nepremicnine.habit.si

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.


