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Časopis Skupine Premogovnik 
Velenje 

Prestrukturiranje Skupine Premogovnik 
Velenje je na kritični točki
Prvih šest mesecev, kar sem v Premo-
govniku Velenje, je bilo zelo turbu-
lentnih in dinamičnih. Priča smo bili 
menjavam uprave, vsak mesec smo le 
z velikimi napori zagotavljali izplačila 
plač in plačila dobaviteljem ter ban-
kam, pogosto smo »gasili požare« in 
reševali težave, ki so se nakopičile iz 
preteklih let. Družba HTZ Velenje je 
bila tik pred stečajem, Premogovnik 
Velenje pa se je zaradi težke likvidno-
stne situacije prebijal iz tedna v teden.
Poleg vsega naštetega je zaradi zah-
tevnih geomehanskih razmer prišlo 
še do zatesnitve izvozne proge odko-
pa CD1. Normalen potek proizvodnje 
je bil na tem odkopu onemogočen 
skoraj dva meseca in pol. 
S primanjkljajem v proizvodnji se je 
v drugi polovici leta 2014, predvsem 
v novembru in decembru, dodatno 
zaostril likvidnostni položaj Premo-
govnika Velenje, saj je zaradi tega 
izpadlo 22 milijonov evrov prihod-
kov, brez upoštevanja DDV. Zaradi 
posledičnih slabih kazalcev poslova-
nja nam nobena banka ne bi odobrila 
dodatnih premostitvenih sredstev, 
edina možnost pokrivanja izpada je 
bil večinski lastnik HSE. 
Za reševanje likvidnosti in s tem 
izplačila plač ter drugih obveznosti 
smo tako novembra lani na HSE na-
slovili predlog za povečanje avansne-
ga plačila, ki ga je HSE že zagotovil 
za vrednost premoga na deponiji v 
lanskem letu. Zaloge na deponiji so 
se zato, ker odkop CD1 ni obratoval, 
takrat prepolovile, povečanje sred-
stev s strani HSE pa je bilo možno le 
ob ustreznem zavarovanju oziroma 
zastavitvi ustreznega premoženja. 
Premogovnik Velenje ima vse premo-
ženje v nepremičninah zastavljeno 
pri bankah, možno je bilo zastaviti 
le naložbo PV Invest, kar smo takrat 
tudi naredili. Ves postopek je potekal 
transparentno in v skladu s predpisa-
no prakso korporativnega upravlja-
nja, ki velja na tem področju. 

Vsebina

stran 3
Prestrukturiranje Skupine 
PV je na kritični točki

stran 4
Za nami je zelo zahtevno 
leto

stran 6
Načrt finančnega 
in poslovnega 
prestrukturiranja Skupine 
PV

stran 10
Vi ste gonilo inovativnega 
razmišljanja

stran 12
Spomin na pogumno 
dejanje!

stran 13
Podpisali Socialni 
sporazum

stran 14 
Pregledali in ocenili delo v 
minulem letu

stran 16
Zakaj sem se odločil za 
rudarski poklic?

stran 17
Dejavnosti Sindikata 
Premogovnika Velenje

stran 18
Na obisku: Andrej Filipović

stran 20
Sanacija podvodnih 
poškodb na vodni pregradi 
Ajba

stran 21
RGP je začel s sanacijo 
odvodnega kanala HE 
Zlatoličje

stran 22
Prišla bo pomlad

stran 24
Jaz tebi, ti meni

stran 25
Najgloblje ležeče 
razstavišče v Sloveniji

stran 26
Gost, odlična izbira!

stran 28
Ogenj – dobro in zlo

stran 30
Vznemirjeno pričakovanje 
novega



33

UVODNIK

Prestrukturiranje Skupine Premogovnik 
Velenje je na kritični točki

Decembra 2014 smo za reševanje li-
kvidnosti izvedli prodajo s povratnim 
poslovnim najemom dela opreme 
Premogovnika Velenje Holdingu 
Slovenske elektrarne. Takšen pristop 
se uporabi, če lastnik nekega premo-
ženja potrebuje finančna sredstva, 
lahko pa le-ta pridobi z odprodajo in 
s povratnim najemom dela premože-
nja. S tem pristopom nam je uspelo 
omenjene likvidnostne težave preb-
roditi, s pogodbo pa je dogovorjena 
predkupna pravica Premogovnika 
Velenje.
Če HSE v novembru in decembru 
ne bi financiral likvidnostnih potreb 
Premogovnika Velenje, bi nastopili 
velika likvidnostna kriza in nezmo-
žnost Premogovnika Velenje za po-
ravnavanje plač ter drugih obvezno-
sti, posledično pa stečaj. Kaj bi stečaj 
pomenil za Premogovnik Velenje, je 
danes zelo težko odgovoriti. Poraja 
se cel kup vprašanj glede zastavljenih 
nepremičnin za osnovni proces PV in 
HTZ do bank, prenosa koncesije in 
rudarske pravice. Vprašanje je, če bi 
se izkop premoga sploh lahko nada-
ljeval v sklopu Premogovnika Velenje 
v stečaju zaradi ogromno neznank, ki 
bi spremljale ta proces.
Leto 2014 je bilo tudi v znamenju 
pogajanj z bankami o podaljšanjih 
in reprogramih kreditov v Skupini 
Premogovnik Velenje. Pogajanja 
so bila zelo zahtevna, vendar lahko 
zaključimo, da so bila tudi uspešna, 
saj nam je uspelo podaljšati kratko-
ročne kredite in refinancirati neka-
tera dolgoročna posojila. V primeru 
odpoklica katerega od posojil s strani 
poslovnih bank bi nas to prav tako 
lahko privedlo do likvidnostne krize 
in nezmožnosti poravnavanja obve-
znosti do zaposlenih in dobaviteljev.
Lani smo pristopili tudi k intenzivne-
mu varčevalnemu programu na vseh 
področjih, predvsem varčevanju pri 
storitvah in materialu. V okviru Pre-
mogovnika Velenje nam je na račun 

teh dejavnosti uspelo pri-
varčevati milijon evrov.
Izpeljali smo delne 
reorganizacije v Premo-
govniku Velenje, prišlo 
je do sprememb na drugi 
ravni vodenja PV, imeno-
vali smo nova vodstva v 
odvisnih družbah HTZ 
Velenje in Gost.
Od septembra do decem-
bra 2014 smo usklaje-
vali in potrdili načrte 
finančnega in poslovnega 
prestrukturiranja družb 
v Skupini PV. Načrti so 
usklajeni s HSE, SDH in 
predstavljajo smer delo-
vanja Skupine v priho-
dnjih nekaj letih.
Januarja letos smo s soci-
alnimi partnerji sklenili 
socialni sporazum. To 
je pomemben mejnik in eden od 
mnogih ključnih ukrepov za sanacijo 
poslovanja.
Pristopili smo k dezinvestiranju 
poslovno nepotrebnega premoženja. 
Največ na tem področju je uspelo 
družbi HTZ, ki je lani odprodala sko-
raj vse poslovno nepotrebno premo-
ženje iz svojega nabora.
Leto 2015 bo izredno zahtevno. 
Ključni poudarki bodo na poostre-
nem obvladovanju vseh vrst stroškov: 
dela, materiala in storitev. Pristopili 
bomo k javnemu zbiranju ponudb 
za odprodajo nepremičnin, ki so 
določene kot poslovno nepotreb-
no premoženje. V prvi fazi sta to 
hotela Barbara in Oleander, v drugi 
še ostale nepremičnine. Vzporedno 
bomo odprodajali naložbe oziroma 
odvisne in pridružene družbe, ki niso 
nujne za osnovni proces pridobivanja 
premoga. V končni organizaciji bodo 
ostali le Premogovnik, HTZ in del PV 
Investa. Vsi postopki bodo potekali 
javno in pregledno preko zbiranja 
ponudb. Družbe, ki bodo ostale v 

Skupini, bodo morale svoje poslova-
nje optimizirati v veliki meri. 
Letos je treba izvesti dokapitalizacijo 
Premogovnika Velenje s strani HSE, 
pasti mora tudi odločitev glede NOP 
II. Z bankami bo treba ponovno sesti 
za pogajalsko mizo. Končati moramo 
tudi sistematizacijo delovnih mest. Z 
Ministrstvom za gospodarski razvoj 
in tehnologijo ter družbeniki RCE se 
je treba dogovoriti za sporazumno 
rešitev glede usode projekta. Ne glede 
na odločitev o dezinvestiranju naložb 
smo pristopili k intenzivni sanaciji 
odvisnih družb, saj le tako lahko 
pričakujemo interes kupcev za nakup 
teh naložb. Vse aktivnosti, ki so bile 
zastavljene v letu 2014, se v letu 2015 
nadaljujejo.
Ocenjujem, da je prestrukturiranje 
Skupine Premogovnik Velenje na 
kritični poti za doseganje dolgoročne 
vzdržnosti poslovanja Premogovnika 
Velenje. Nalog je še veliko, izzivov ne 
manjka. Verjamem, da nam bo uspe-
lo, če si tak cilj zastavimo vsi skupaj.

Boris Štefančič, član Uprave PV
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Za nami je zelo zahtevno leto
Razmere v jami Premogovnika Velenje že drugo leto zapored niso takšne, kot bi si želeli. Razlogov za 
to je več, o njih smo veliko pisali tudi v časopisu Rudar. O tem, kakšno je bilo leto 2014, o težavah v 
jami, razlogih za nedoseganje načrtovane proizvodnje premoga ter načrtih za letos, smo se pogovarjali 
z mag. Bogdanom Makovškom, vodjo Proizvodnje in glavnim tehničnim vodjo Premogovnika Velenje.

mag. Bogdan MakovšekPridobivanje našega lignita je čedalje zahtevnejše. (foto: Miran Beškovnik)

Kako komentirate 
razmere v jami?
Leto 2014 je bilo v novejši zgodovini 
delovanja Premogovnika Velenje eno 
najzahtevnejših. Končna proizvodnja 
premoga je znašala 3.108.203 tone. 
Izpad načrtovane proizvodnje v višini 
581.302 ton smo »pridelali« pred-
vsem v centralnem delu jame Preloge 
na odkopu CD1. Tu so nas večji del 
leta spremljale izjemno zahtevne 
montangeološke razmere. Težave so 
se pojavljale že pri pripravi odkopa, 
izdelavi smernih prog in komore – to 
smo izdelali v izjemno težkih razme-
rah. Po začetnih težavah z zagonom je 
proizvodnja na tem odkopu le nekako 
stekla, a smo jo morali v septembru 
zaradi zatesnitve odvozne proge za 
dva meseca ustaviti. Pretesariti smo 
morali več kot 80 metrov proge, kar je 
bilo zaradi težkih razmer in zelo ru-
šljive hribine izredno zahtevno delo. 
Sreča v nesreči je bila, da je odkop 
CD1 brez večjih težav prestal dvome-
sečno mirovanje. Pred tem v zgodo-
vini našega premogovnika tako dolge 
zaustavitve proizvodnje na odkopu še 

nismo imeli. Zaradi tega izpada smo 
imeli tudi nižje prihodke od proda-
je premoga, zaradi nenačrtovanih 
pretesarb in dodatnih dnin pa so se 
povečali tudi stroški. Drugi odkopi so 
delovali v skladu z načrtom.

Je in bo zahtevno tudi 
leto 2015?
Predvidevamo, da bo prva tretjina 
leta precej zahtevna, saj imamo manj 
produktivno odkopno fronto. K sreči 
v prvih dveh mesecih ni bilo izpada 
proizvodnje zaradi razmer v jami. V 
teh dveh mesecih smo odkopali okoli 
430.000 ton premoga, kar je v okviru 
letnega načrta. Podobna proizvodnja 
v višini več kot 200.000 ton bo tudi 
v marcu. Kljub temu bo tudi letos 
doseganje proizvodnje zelo zahtev-
no. V končni fazi je priprava novega 
odkopa k. –80A v jami Pesje, ki naj 
bi po zadnjih načrtih začel z obra-
tovanjem okoli 10. aprila. Ta odkop 
moramo čim prej odkopati, da bomo 
lahko v odkopavanje v zadnji četrtini 
leta vključili še odkop k. –80B, ki 
je prav tako v jami Pesje. Od tega 
odkopa spet pričakujemo zelo dobre 

proizvodne rezultate. Z njim naj bi 
odkopali okoli 2.000.000 ton – letos 
sicer manjši del, saj je glavnina proi-
zvodnje s tega odkopa načrtovana v 
prihodnjem letu.

Kakšno je stanje na 
odkopu CD1?
Odkop CD1 trenutno napreduje v 
skladu s pričakovanji. Nekaj skrbi 
in težav nam povzroča stanje glav-
ne odvozne proge CD, ki se poča-
si deformira, zato se upravičeno 
sprašujemo, ali bo proga zdržala do 
konca delovanja tega odkopa. Upam 
in želim si, da nam zaradi morebitne 
pretesarbe te proge ne bo treba spet 
ustavljati odkopa.

Kako je z odkopom k. –65D?
Odkop k.–65D bo na začetku aprila 
končal z obratovanjem. Ta odkop je 
krovninski, kar pomeni, da imamo 
nekaj težav s plinskim stanjem, prav 
tako pa se krovnina dokaj težko 
zarušuje, zato je tudi dosežena pro-
izvodnja nekoliko nižja, kot je bila 
načrtovana v letnem merilu. 
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Proizvodnja v februarju 2015
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –65/D 105.000 101.362 –3.638 96,54 4.827
CD1 84.000 93.739 9.739 111,59 4.464
Proizvodnja 189.000 195.101 6.101 103,23 9.291
Priprave 10.500 16.259 5.759 154,85 774
skupaj Pv 199.500 211.360 11.860 105,94 10.065

Proizvodnja januar–februar 2015
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 414.682 407.736 –6.946 98,32 8.864
Priprave 21.000 29.166 8.166 138,89 634
skupaj Pv 435.682 436.902 1.220 100,28 9.498

Nam lahko poveste kaj več 
v zvezi s pripravo novega 
odkopa v jami Pesje?
Priprava novega odkopa k. –80E v 
jami Pesje nam povzroča kar precej 
težav. V tem delu jame smo morali in 
bomo še morali izvesti več pretesarb, 
zato smo z izdelavo dostavne pro-
ge začeli šele pred kratkim. Zaradi 
tega tudi priprava odkopa nekoliko 
zamuja. Naredili bomo vse, da bi 
časovni zamik čim bolj skrajšali, a 
kljub vsemu ta odkop, ki je ključen 
za doseganje letošnje proizvodnje, po 
zadnjih načrtih ne bo začel obratovati 
prej kot konec avgusta ali na začetku 
septembra.

Kakšen je letošnji načrt 
proizvodnje?
Letošnji načrt proizvodnje je podob-
no kot minula leta odvisen od do-
sežene kurilne   vrednosti premoga. 
Zdajšnja kurilna vrednost je v okviru 
načrtovane, v januarju smo dosegli 
11,904 GJ/tono. Podobno bo tudi v 
februarju. Letni načrt proizvodnje 
v tonah znaša 3.571.106, pri kuril-
ni vrednosti 10,27 GJ/tono. Če bo 
dosežena kurilna vrednost okoli 11 
GJ/tono, bo treba odkopati nekoliko 
manj, in sicer okoli 3,35 milijona ton. 
Kljub vsemu so te številke še vedno 
zelo ambiciozne in visoke, kar po-
meni, da se bomo morali za njihovo 
doseganje vsi maksimalno angažirati.

Kako bomo letos delali?
Letošnji delovni koledar je potrjen. 
Pravzaprav imamo dva koledarja, 
eden je z 258 delovnimi dnevi, z dru-
gim pa načrtujemo 254 delovnih dni. 
Prvi, ki je na zgornji meji 39-urnega 

delovnega tedna, velja za delavce, 
ki delajo 8 ur v jami, in tiste, ki so 
nujno potrebni za izvajanje tehnolo-
škega procesa v zvezi s proizvodnjo 
premoga; drugi, ki je na spodnji meji 
39-urnega delovnega tedna, pa velja 
za vse druge. V jami smo letos že 
opravili dve redni delovni soboti, eno 
v januarju in eno v februarju. Načrtu-
jemo še dve, in sicer po eno v marcu 
in aprilu. Vendar to za doseganje leto-
šnje proizvodnje ne bo dovolj, zato 
moramo opravljati tudi t. i. »rdeče 
dnine«. Delavci na obeh odkopih in 
pripravskih deloviščih pri pripravi 
odkopa k. –80A v jami Pesje so v ja-
nuarju opravili še dve dodatni soboti. 
Podobno je bilo tudi v februarju. Kaj 
bo v prihodnje, ne moremo natanč-
no predvideti, zato bomo morebitne 
dodatne rdeče dnine sproti prilagajali 
oz. jih bo treba opravljati tudi v pri-
hodnjih mesecih. Zaradi neugodne 
odkopne fronte tudi letos ne načrtu-
jemo kolektivnega dopusta.

Kakšno je stanje na 
deponiji premoga?
Z novim letom je bilo na deponiji 
285.000 ton premoga, kar je v energiji 
znašalo 2.942 TJ pri kurilni vrednosti 
10,323 GJ/tono. Prvotni načrt porabe 
premoga v Termoelektrarni Šoštanj je 
bil zelo visok. Predvidevali so porabo 
tudi do 300.000 ton na mesec. Glede 
na to, da v prvem delu letošnjega leta 
načrtujemo nekoliko manjšo proizvo-
dnjo – dobrih 200.000 ton mesečno, 
bi se lahko deponija ob takšni porabi 
premoga zelo zmanjšala. V TEŠ so v 
januarju porabili 273.000 ton premo-
ga, proizvedli pa smo ga 225.000 ton. 
To pomeni, da se je deponija nekoli-

ko zmanjšala. V februarju so v TEŠ 
porabili 240.000 ton, zato je bilo na 
deponiji ob koncu februarja še vedno 
okoli 200.000 ton. S takšno kontinu-
iteto porabe in naše proizvodnje bo 
ob koncu marca na njej okoli 150.000 
ton premoga. Potem bomo v proi-
zvodnjo vključili nov odkop k. –80A 
v jami Pesje, ki naj bi bil po načrtih 
nekoliko bolj produktiven kot odkop 
k. –65D, ki bo končal z obratovanjem, 
zato tudi načrtujemo nekoliko večjo 
proizvodnjo premoga. V poletnih 
mesecih bo ta spet nekoliko manj-
ša, saj bomo mesec ali dva delovali 
zgolj z enim odkopom. Po načrtih bo 
odkop CD 1 končal z odkopavanjem, 
odkop k. –80E pa do takrat še ne bo 
pripravljen za obratovanje. K sreči je 
v teh mesecih tudi načrtovana poraba 
premoga v TEŠ nekoliko manjša.

Bi ob koncu morda še kaj 
sporočili? 
Časi, ki jih preživljamo v celotni 
Skupini Premogovnik Velenje, niso 
rožnati. V našem premogovniku 
smo se v preteklosti že spopadali z 
različnimi težavami, a smo jih vedno 
uspešno premagali in smo zanje znali 
poiskati prave rešitve. Prepričan sem, 
da bo tudi tokrat tako. To pa bo v ve-
liki meri odvisno od nas samih, zato 
od vseh zaposlenih v Premogovniku 
Velenje in drugih družbah v Skupini 
PV pričakujem, da se maksimalno 
potrudimo in čim prej pridemo do 
boljših rezultatov in časov. Vsem 
skupaj še enkrat polagam na srce, naj 
delo opravljajo odgovorno, vestno, 
predvsem pa varno!

Slobodan Mrkonjić
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Načrt finančnega in poslovnega 
prestrukturiranja Skupine PV
Nepričakovane zahtevne razmere v proizvodnji iz naslova višje sile v letu 2014 so dodatno zaostrile 
poslovanje, pomenile izpad proizvodnje in prodaje ter vplivale na likvidnostni položaj družbe Premo-
govnik Velenje ter posledično poslabšanje finančnega položaja odvisnih družb. Večinski lastnik je na 
zahtevo SDH (Slovenskega državnega holdinga) angažiral svetovalno družbo, ki je skupaj z vodstvom 
PV in Skupine PV izdelala osnutek predloga »Načrt finančnega in poslovnega prestrukturiranja Skupine 
PV«, ki je bil osnova za načrte prestrukturiranj družb v Skupini PV.

Premogovnik Velenje in družbe v 
Skupini PV imajo potrjene načrte fi-
nančnega in poslovnega prestrukturi-
ranja (NFPP), ki so bili dokončani in 
potrjeni v skladu s priporočili NS PV 
v decembru 2014. S potrditvijo NFPP 
2014–2030 je razveljavljen trenutno 
veljavni Razvojni načrt 2009–2018.
Za uspešno izvedbo prestrukturira-
nja je bil izdelan akcijski načrt po 
sklopih z nosilci sklopov, zadolženimi 
osebami za posamezne dejavnosti 
in roki, ki ga mesečno obravnava 
Uprava PV. Akcijski načrt zajema 9 
ključnih sklopov po področjih, ki so 
ključna za uspešno izvedbo prestruk-
turiranja. To so: potrditev NFPP, 
komuniciranje z deležniki, finanč-

no prestrukturiranje, stroškovna 
optimizacija v SPV – splošni ukrepi 
za znižanje stroškov, dezinvestira-
nje poslovno nepotrebnih sredstev, 
poslovno prestrukturiranje odvisnih 
družb, optimizacija in avtomati-
zacija – povečanje produktivnosti 
v osnovnem procesu pridobivanja 
premoga ter vključenost zaposlenih 
in motivacija.

Finančno 
prestrukturiranje
Finančno prestrukturiranje zajema 
dogovor z bankami o refinanciranju 
kreditov, ki bodo prilagojeni denar-
nemu toku družb v Skupini PV v 
obdobju, ki ga pokrivata NFPP ter 

reprogram finančnih obveznosti do 
HSE.

Stroškovna optimizacija 
– splošni ukrepi za 
znižanje stroškov
V okviru splošnih ukrepov stroškov-
ne optimizacije smo v Premogovniku 
Velenje v letu 2014 znižali stroške 
v višini 1,1 milijona EUR. V okviru 
stroška storitev je prihranek dosežen 
z racionalizacijo stroška sponzorstev, 
reklam in reprezentance, stroška 
rudarskih škod ter znižanjem čiščenja 
jamske vode. V okviru ostalih od-
hodkov je racionalizacija posledica 
ukinitve donacij in stroškov, ki so 
vezani na lokalne skupnosti.

foto: Miran Beškovnik
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Razmere v odvisnih družbah 
Premogovnika Velenje so zelo 
zahtevne in odražajo težave, s 
katerimi se srečuje tudi Pre-
mogovnik Velenje. 

Učinek stroškovne optimizacije v letu 
2014 znaša 2,7 milijona EUR. Od 
tega je največji prihranek pri strošku 
storitev 0,95 milijona EUR ter drugih 
odhodkih v višini 0,76 milijona EUR. 
Optimizacija stroška dela je dosežena 
s podpisom socialnega sporazuma. 
Za leto 2015 načrtujemo, da bomo s 
splošnimi ukrepi za znižanje stroškov 
dosegli 3,67 milijona EUR prihranka. 
Obvladovanje in nadzor stroškov 
izvajamo v okviru mesečnih Odbo-
rov za stroške ter v okviru mesečnih 
sestankov s poslovodstvi odvisnih 
družb, kjer obravnavamo KIP (KIP – 
kratka informacija o poslovanju).

Dezinvestiranje
Aktivnosti dezinvestiranja poslovno 
nepotrebnega premoženja hčerinskih 
družb HTZ, Gost, PV Invest in RGP 
so centralizirane in vodene s strani 
Premogovnika Velenje. Zaradi večje 
preglednosti postopkov dezinvesti-
ranja za nepremičnine, zemljišča ter 
dolgoročne finančne naložbe, ki so v 
lasti družb v Skupini PV, bomo izve-
dli postopek mednarodnega javnega 
zbiranja ponudb za prodajo, ki bo 
potekal v več fazah.
Postopek omogoča transparentnost 
in preglednost v vsakem trenutku ter 
sodelovanje v razpisu širšemu naboru 
ponudnikov, Premogovniku Vele-
nje pa kot prodajalcu omogoča tudi 
naknadna pogajanja z najugodnejšimi 
ponudniki. Postopek javnega zbiranja 
ponudb omogoča v primeru nezado-
voljivih ponudb odstop od prodaje v 
vsakem trenutku, pred izbiro najugo-
dnejšega ponudnika in brez obvez in 
stroškov za prodajalca.
Predmet odprodaje bodo nepre-
mičnine: Hotel Barbara Fiesa; Vila 
Široko z zemljišči; Steklena direkcija, 
Rudarska 6, Velenje; Poslovni prostor 
Šmartno ob Paki; Bela dvorana; 
Center starejših Zimzelen; Hotel 
Oleander Strunjan, Upravna zgradba 
Gost; Restavracija Jezero ter različna 
zemljišča.
Izbira ponudnika bo temeljila na naj-
ugodnejši in najustreznejši ponudbi, z 
upoštevanjem posebnih pogojev, ki so 
vezani na posamično nepremičnino. 
Posebni pogoji bodo veljali predvsem 
pri prodaji hotelskih kompleksov, 
pri čemer bo moral kupec dokazati 
sposobnost nadaljevanja hotelirstva, 
podobne turistične dejavnosti ozi-

roma dejavnosti, ki omogoča razvoj 
kompleksa ter prevzem delavcev, ki 
so zaposleni v hotelih.
Postopek javnega zbiranja ponudb je 
opredeljen v protokolu, ki je bil po-
trjen s strani Uprave PV ter predsta-
vljen Nadzornemu svetu Premogov-
nika Velenje. Revizijo in ustreznost 
postopka ter mnenje o ustreznosti bo 
pred objavo v Uradnem listu Repu-
blike Slovenije in v tujini izvedlo in 
pripravilo priznano svetovalno pod-
jetje. Komisija, ki bo vodila postopek 
izbire, bo obvestila Upravo PV o 
izbiri najugodnejšega ponudnika.
V skladu z zakonodajo in s postopki 
bomo za vsako prodajo pridobili 
soglasje Nadzornega sveta Premogov-
nika Velenje in o tem obvestili tudi 
socialne partnerje.

Poslovno 
prestrukturiranje Skupine 
Premogovnik Velenje
Premogovnik Velenje se je moral v 
želji po ohranjanju konkurenčnosti 
velikokrat prilagajati različnim 
izzivom in spremembam, predvsem 
na trgu zunaj svoje osnovne dejav-
nosti. Eden večjih izzivov, s katerim 
se je moral srečati v preteklosti, ga 
je doletel na začetku devetdesetih 
let minulega stoletja, ko se je zaradi 
sprememb, ki so se takrat obetale 
v energetiki, znašel pred ključnim 
vprašanjem, kako naprej.
Na podlagi opredeljenih ključnih 
strateških ciljev smo na začetku 90-ih 
let minulega stoletja pristopili k obli-
kovanju odvisnih družb. Formirane 
odvisne družbe so (vsaj v enem delu) 
opravljale dejavnosti, ki jih je Premo-
govnik Velenje še naprej potreboval 
za svoje delovanje. Pri tem je bila 
predvidena tudi postopna tranzicija 
odvisnih družb, kjer bi podjetja v prvi 
fazi večji del prihodkov zanesljivo do-
segala pri matični družbi oziroma pri 
drugih odvisnih družbah, ob tem pa 
bi se intenzivno poskušala prilagoditi 
razmeram in zahtevam na odprtem 
trgu.
V drugi fazi je bil predviden razvoj 
odvisnih družb v smislu intenzivnega 
zmanjševanja odvisnosti od matične 
družbe oziroma drugih odvisnih 
družb ter povečevanja prihodkov 
na eksternih trgih. Doseganje tega 
cilja je bilo pogojeno s prilagajanjem 

proizvodnega/storitvenega portfelja, 
razvojem potrebnih poslovnih funkcij 
…
V zadnji fazi prestrukturiranja je bila 
predvidena možnost umika Premo-
govnika Velenje iz lastniške strukture 
družb in vstop strateških partnerjev, 
ki bi omogočili nadaljnji razvoj teh 
družb.
Trenutna situacija glede lastniških 
deležev Premogovnika Velenje je:
•	 odvisne družbe, v katerih je 

lastniški delež Premogovnika Ve-
lenje od 50 do 100 %, so: HTZ, PV 
Invest, GOST, RGP;

•	 pridružene družbe, v katerih 
je lastniški delež Premogovnika 
Velenje od 20 do 50 %, so: ERI-
CO Velenje, Inštitut za ekološke 
raziskave, (23-odstotni delež), 
PLP, lesna industrija, (26-odstotni 
delež), Sipoteh, strojna in proizvo-
dna oprema, (42-odstotni delež), 
PV Fairwood, v mirovanju (delež 
40 %);

•	 druge družbe, v katerih ima 
Premogovnik Velenje manjšinski 
delež, ki je pod 20 %, so: Karbon, 
(delež 11 %) in RCE (delež 11 %).

Ena ključnih usmeritev prestruk-
turiranja Premogovnika Velenje je 
fokusiranje na osnovno dejavnost 
pridobivanja premoga. V okviru tega 
procesa bo izpeljano tudi dezin-
vestiranje poslovno nepotrebnega 
premoženja, nepremičnin in finanč-
nih naložb, kar smo začeli intenzivno 
izvajati že v letu 2014.
V tej fazi procesa poslovnega pre-
strukturiranja smo svoje dolgoročne 
finančne naložbe opredelili z vidika, 
ali so nujno potrebne za proces ali 
podporo osnovne dejavnosti prido-
bivanja premoga ali ne. Z drugimi 
besedami smo opredelili naše naložbe 
na strateške in nestrateške, kar kaže 
slika v nadaljevanju.
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Koncept druge faze prestrukturiranja Premogovnika Velenje z vidika dolgoročnih finančnih naložb

1. Strateške na-
ložbe

2. Nestrateške 
naložbe

AKCIJSKI IN 
IZVEDBENI 
PLAN
2014-2016/17

na podlagi verifikacije dejavnosti in 
nujnosti po posameznih družbah so 
ključne naslednje ugotovitve!

Strateške naložbe (predvidene za 
ohranitev znotraj Skupine PV):
•	 Htz velenje, I. P., d. o. o – 

ključnega pomena za delovanje 
Premogovnika Velenje tako zaradi 
storitev, ki jih opravlja za Pre-
mogovnik Velenje in so nujno 
potrebne za delovanje osnovne 
dejavnosti, kot tudi zaradi statusa 
invalidskega podjetja ter bonitet, 
ki izhajajo iz tega. HTZ bo opti-
miran z vidika delovanja (fokus 
na podporo osnovni dejavnosti in 
eksternim programom, s katerimi 
je HTZ lahko konkurenčen) in 
pristopili bomo k procesu prenosa 
premoženja, nujno povezanega s 
pridobivanjem premoga, nazaj v 
Premogovnik Velenje.

•	 Pv Invest, d. o. o. – predpostav-
ke so odprodaja enote Zimzelen 
v letu 2015, v preostalem delu 
svojega programskega portfelja pa 
podpora osnovni dejavnosti (zlasti 
geodetsko-jamomerske storitve), 
bistveno bolj intenzivno trženje 
storitev na eksternem trgu ter 
učinkovito gospodarjenje s stvar-

nim premoženjem, ki ga družba 
ima (stanovanja). V primeru, da 
ciljev ne bomo dosegli, je mogoča 
koncentracija nujnih dejavnosti na 
osnovnem procesu nazaj v Premo-
govnik Velenje.

Nestrateške naložbe (predvidene za 
odprodajo):
•	 preostale odvisne družbe,
•	 vse pridružene družbe,
•	 vse ostale družbe.
Proces izpeljave prodaje dolgoročnih 
finančnih naložb bo izpeljan v letih 
2015 in 2016, kar je tudi upoštevano 
v naših projekcijah poslovanja. Pri 
procesu prodaje je treba poudariti, da 
bo izpeljan transparentno z iskanjem 
partnerjev, ki bodo maksimalno 
omogočili razvoj omenjenih družb 
tudi v prihodnje.

Kadrovsko področje
Za akcijski načrt finančnega in po-
slovnega prestrukturiranja Skupine 
Premogovnik Velenje na področju 
kadrovske problematike velja, da je za 
izvedbo potrebno predhodno soglasje 
socialnih partnerjev.
Akcijski načrt zajema najprej reor-
ganizacijo Skupine Premogovnik 
Velenje in potem imenovanje vodstev. 

Točki sta v domeni Uprave in ju že 
izvaja. Največ dejavnosti v tem času
poteka v okviru hčerinskega podje-
tja HTZ, I. P., d. o. o. Vzporedno s 
tem mora potekati tudi optimizacija 
stroškov režije v vseh družbah ter 
povečevanje produktivnosti v osnov-
nem procesu. V sklop obvladovanja 
stroškov spada tudi preveritev in 
usklajevanje vseh bonitet zaposlenih 
ter omejitev izrednih plačanih in 
neplačanih odsotnosti z dela.
Naslednja točka so dejavnosti na 
področju nove sistematizacije delov-
nih mest. Na ravni sindikata in sveta 
delavcev je bila oblikovana skupina 
predstavnikov, katere naloga je, da 
skupaj s strokovnimi službami uskla-
di predlog spremembe. Potrditev 
končnega predloga sistematizacije je 
v pristojnosti Uprave Premogovnika 
Velenje, d. d.
Posebno pozornost v podjetju name-
njamo spodbujanju upokojevanja. 
Delodajalec skrbi za to, da lahko 
delavci pravočasno dobijo celoten na-
bor informacij, skrbi za odpošiljanje 
vse dokumentacije na KAD in ZPIZ, 
opravlja razgovore s prihodnjimi 
upokojenci. V skladu z zakonodajo 
je bilo ukinjeno plačevanje ODPZ za 
sodelavce, ki že izpolnjujejo pogoje za 
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poklicno upokojitev.
Uprava PV in vodstva družb so s sin-
dikati podpisali socialni sporazum, 
ki velja za družbe PV, d. d., HTZ, I. 
P., d. o. o., PV Invest, d. o. o., in RGP, 
d. o. o. Vsake tri mesece bo Uprava 
seznanjala zaposlene z napredkom in 
uresničevanjem vseh točk socialnega 
sporazuma.
V organizaciji Energetske zbornice 
Slovenije je bil pripravljen predlog 
prenovljene Panožne kolektivne 
pogodbe za premogovništvo, vzpo-
redno s prenovo Kolektivne pogodbe 
elektrogospodarstva Slovenije. Pre-
dlogi bodo predvidoma še v marcu 
posredovani socialnim partnerjem.

Motivacija zaposlenih
V okviru Akcijskega načrta za izved-
bo finančnega in poslovnega pre-
strukturiranja Skupine Premogovnik 
Velenje je začrtano delo skupine, ki 
obravnava vključenost zaposlenih v 
delo in njihovo motivacijo. V skupini 
so sodelavci iz Službe VZD, s kadro-
vskega in pravnega področja ter vodje 
obratov in služb.
Naloga skupine je, da poišče možne 
poti za zmanjšanje bolniške odso-
tnosti zaposlenih. V ta namen so že 
bili opravljeni razgovori z zdravniki 
Dispanzerja za medicino dela v Zdra-
vstvenem domu Velenje, z osebnimi 
zdravniki v Zdravstvenem domu 
Velenje pa bodo izvedeni v marcu. 
Poleg sodelovanja z zdravniki skupina 
pripravlja nadgradnjo do zdaj uvelja-
vljenih pogovorov neposrednih vodij 
z zaposlenimi po koncu bolniške 
odsotnosti. Neposredni vodje imajo 
velik pomen pri komuniciranju, mo-
tiviranju in vključevanju zaposlenih 
v proizvodni proces podjetja. Zato 
skupina pripravlja program dodatne-
ga izobraževanja neposrednih vodij 
za delo z ljudmi s poudarkom na 
njihovi vlogi pri vodenju in motivi-
ranju zaposlenih. Del tega izobraže-
vanja bo izveden na izobraževanju za 
letno preverjanje znanja nadzorno-
-tehničnega osebja. Ker želimo ostati 
podjetje, ki se opira na lastno znanje, 
bomo v okviru skupine poizkušali 
povečati pomen uvajanja izboljšav in 
predlogov zanje v delovno okolje, še 
posebej tistih, ki imajo neposreden 
vpliv na varno delo.
Del delovne skupine preverja zakon-
ske in pravne podlage za posodobitev 

načina kontrole bolniške odsotno-
sti. Na podlagi ugotovljenega bodo 
pripravljeni predlogi za spremembe 
in izvedbo ukrepov zoper kršitelje. 
V podjetju se zavedamo, da lahko k 
zmanjšanju bolniške odsotnosti pri-
pomoremo tudi zaposleni sami, zato 
smo se lotili, seveda v okviru mo-
žnosti, iskanja načinov nagrajevanja 
tistih zaposlenih, ki dlje časa ne bodo 
na bolniškem dopustu.
Vsi zaposleni se moramo zavedati, da 
vsaka naša odsotnost z dela zahteva 
v procesu dela naše nadomeščanje. 
Neupravičena odsotnost z dela slabi 
uspešnost in negativno vpliva na 
zaposlene. Naloga nas vseh je, da s 
svojim odnosom do sodelavcev in 
podjetja storimo vse za zmanjšanje 
neupravičenih izostankov z dela.

Optimizacija in 
avtomatizacija v 
osnovnem procesu
V okviru tega sklopa je ob razpolo-
žljivih sredstvih načrtovana izvedba 
investicij za povečanje produktivnosti 
in učinkovitosti. Aktualna projekta 
sta: daljinsko vodenje RTP 20/6 kV 
Nove Preloge ter avtomatizacija črpa-
lišča odpadne in čiste vode. 
Z daljinskim vodenjem rtP 20/6 
kv nove Preloge želimo doseči dol-
goročno zanesljivo in varno obrato-
vanje, z nizkimi obratovalnimi stroški 
in zmanjšanje stroškov za zaposlene, 
ki so prisotni v RTP-ju 24 ur. Po-
vezano mora biti v center vodenja, 
od koder bo potekal nadzor obrato-
vanja sistema, seveda z možnostjo 
posredovanja operaterja. Projekt, ki 
bo potekal v več fazah, bo končan 
predvidoma do maja 2017.
V skladu z RP-399/2013ML, čigar 
predmet je avtomatizacija črpališča 

odpadne in čiste vode na k. +120 
in k. +85 v jami Škale, planiramo na 
teh črpališčih opravili tele posege: 
črpališče k. +85: rekonstrukcija 
jamskega prostora; montaža novega 
zbiralnega rezervoarja za vodo iz 
vrtin; montaža novih potopnih čr-
palk; montaža samočistilnih filtrirnih 
naprav; montaža cevnih vodov in pri-
padajočih armatur iz lokacije k. +85 
do k. +120; demontaža stare opreme 
vključno s cevnimi vodi; črpališče 
k. +120: rekonstrukcija jamskega 
prostora; montaža novega rezervoarja 
za potrebe črpanja vode v odprtem 
režimu; montaža novih centrifugal-
nih črpalk; montaža cevnih vodov 
in pripadajočih armatur; demontaža 
stare opreme vključno s cevnimi vodi.
Vsa strojna oprema bo v skladu s pla-
nom investicij in bo dobavljena do 1. 
9. 2015. Nabava manjkajoče opreme 
zaradi finančnih sredstev pred letom 
2015 ni bila možna. V sklopu izvedbe 
projekta bomo zamenjali tudi celotno 
elektroopremo.
Zaradi zagotavljanja oskrbe s tehno-
loško vodo in zadovoljevanja potreb 
odvodnjavanja Premogovnika Velenje 
bomo dela izvajali v skladu z mo-
žnostmi zagotavljanja obratovalne 
zanesljivosti opreme in bodo trajala 
predvidoma 1 leto.
Izvedba navedenih dejavnosti je 
nujna zaradi dotrajanosti opreme. 
Nova oprema bo zagotovila nemote-
no oskrbo jam Premogovnika Velenje 
s tehnološko vodo ter odvodnjavanje 
jamske odpadne vode iz navedenega 
območja. Z avtomatizacijo črpa-
lišč pa se bo zmanjšalo tudi število 
zaposlenih na navedenih deloviščih, 
predvidoma s sedanjih sedem na dva 
zaposlena.

vir: strokovne službe PV

foto: Miran Beškovnik
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Vi ste gonilo inovativnega 
razmišljanja
Vse razvojno naravnane in v prihodnost usmerjene družbe si med drugim močno prizadevajo, da ima-
jo v svojih delovnih okoljih čim več inovativnih sodelavcev. Ni skrivnost, da se moč uspešnih podjetij 
danes meri tudi po številu prijavljenih, še bolj pa uporabljenih inovacij. Ravno zaradi tega smo v okviru 
Premogovnika Velenje in HTZ Velenje pred petimi leti začeli z akcijo Inovator leta kot z enim od moti-
vacijskih orodij z namenom spodbuditve kreativnosti pri vseh tistih, ki jim ni vseeno, kako se aktivno-
sti v procesu odvijajo.

Kljub zaostrenim finančnim razme-
ram, ki od vseh družb v Skupini PV 
zahtevajo optimizacijo stroškov na 
vseh segmentih, smo se odločili, da 
inovacijsko dejavnost spodbujamo 
tudi v prihodnje. Prepričani smo na-
mreč, da je lahko kriza velikokrat tudi 
priložnost za nekaj novega, boljšega 
in da je podjetje, ki znižuje ali morda 
celo ukinja sredstva za razvoj, obsoje-
no na propad.
V lanskoletni akciji je sodelovalo 
22 promotorjev in 77 inovatorjev 
(avtorjev in soavtorjev), prevzetih 
oziroma v akcijo vključenih je bilo 
91 koristnih predlogov. 80 koristnih 

predlogov je bilo realiziranih, ostali pa 
so v različnih fazah izpeljave. Zgovo-
ren je podatek, da je 80 % prevzetih 
in realiziranih koristnih predlogov 
vezanih na šest delovnih področij, v 
katerih je zaposlenih manj kot 20 % 
vseh zaposlenih v obeh podjetjih.
Koristni predlogi so bili vrednoteni 
glede na število uresničenih in število 
sprejetih koristnih predlogov ter nji-
hov gospodarski prihranek. Komisijo 
za ocenjevanje koristnih predlogov 
so sestavljali bojan stropnik, boris 
Potrč, simon klinc in bojan zorko.
»Premogovnik Velenje se je v svoji 
140-letni zgodovini spopadal s števil-

nimi izzivi takratnih časov, da je lahko 
zrasel v moderno, varno in tehnološko 
razvito podjetje, kakršnega poznamo 
danes. Ravno to, da smo bili s svojimi 
idejami in odločitvami velikokrat pred 
drugimi, nas je bogatilo ter nam dajalo 
smernice in spodbudo za razvoj.
Danes smo s svojo lastno Velenjsko 
odkopno metodo, ki je plod znanja in 
razvoja naših sodelavk in sodelavcev, 
mednarodno prepoznavni, zato ni 
čudno, da k nam na izmenjavo znanj 
in izkušenj prihajajo strokovnjaki z 
vsega sveta,« je udeležence v imenu 
Skupine PV nagovorila direktorica 
Htz velenje mag. suzana koželjnik. 

Najboljši inovatorji in promotorji inovacijske dejavnosti v Premogovniku Velenje in HTZ Velenje v letu 2014 (foto: Mrki)
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Rezultate akcije smo razgla-
sili v sredo, 25. februarja, 
v Muzeju premogovništva 
Slovenije. V kategoriji Naj-
boljši inovator leta so si prva 
tri mesta razdelili: damjan 
Maze, rolando koren in 
bojan bračič, ki so skupaj 
(večinoma samostojno, nekaj 
pa s soavtorji) prijavili 15 
koristnih predlogov in jih 14 
tudi vpeljali v prakso. 

V kategoriji najboljši 
promotor leta so si prva tri 
mesta razdelili: silvo Pečov-
nik, vladimir sredenšek in 
andrej krt, ki so skupaj pre-
vzeli 60 koristnih predlogov 
in jih 56 tudi uresničili.

V kategoriji najboljša sku-
pina je prvo mesto zasedla 
organizacijska enota elektro 
remont iz Htz velenje.

To seveda ni naključje. V Premogov-
niku Velenje smo od nekdaj veliko 
pozornosti in sredstev vlagali v razvoj 
družbe in izobraževanje zaposlenih, 
kar je pripomoglo, da imamo zapo-
slene strokovnjake, ki so cenjeni tako 
doma kot tudi v tujini.
K temu so zagotovo prispevali tudi 
podpora inovacijski dejavnosti, ino-
vativno razmišljanje naših sodelavk 
in sodelavcev ter številne novosti in 
izboljšave, ki so jih ti prispevali. 
»Današnja prireditev je namenjena 
vsem tistim inventivnim posame-
znikom, ki smo pripravljeni tudi kaj 
spremeniti, če smo prepričani, da bo 
sprememba prinesla pozitiven učinek 
kjerkoli v poslovnih procesih, ki teče-
jo v Skupini PV,« je zbrane nagovoril 
tudi vodja inovativne dejavnosti in 
razvojnega področja bojan stro-
pnik. »Za vsemi temi invencijami na-
mreč stojite prav vi, inovatorji, ki ste 
se odzvali povabilu in povedali, kje in 
kako vidite priložnosti za izboljšanje 
posameznih faz delovnih procesov, ki 
tečejo v našem poslovnem procesu, 
člani strokovnih skupin, ki si znate 
vzeti čas za verifikacijo koristnih pre-
dlogov, znate ločiti uporabno od manj 
uporabnega ter prispevate k uresniči-

Rezultate je predstavil Bojan Stropnik, vodja Inovacijske dejavnosti in Razvojnega področja v Premogovniku Velenje. (foto: Mrki)

tvi posameznih predlogov ter vodstvo 
podjetja, ki je omogočilo izvajanje 
inovacijske dejavnosti oziroma daje 
podporo pri realizaciji koristnih 
predlogov.«

Tadeja Jegrišnik

V imenu Skupine PV je udeležence na-
govorila direktorica HTZ Velenje mag. 
Suzana Koželjnik. (foto: Mrki)
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Spomin na pogumno dejanje!
V Premogovniku Velenje smo se v torek, 10. februarja 2015, s postavitvijo spominske plošče po-
klonili vsem, ki so bili pred skoraj 25 leti s pogumnimi in domoljubnimi dejanji zaslužni za to, da 
imamo danes svojo lastno in neodvisno državo. Slovenska osamosvojitvena zgodovina se je med 
drugim pisala tudi pri nas, saj smo na začetku devetdesetih let minulega stoletja del orožja in dru-
ge opreme takratne Teritorialne obrambe Slovenije skrili v prostorih našega premogovnika. S tem 
smo preprečili, da bi to prišlo v roke takratne Jugoslovanske ljudske armade.

Slovenska osamosvojitvena zgodovina se je med drugim pisala tudi v Premogovniku Velenje (foto: Metka Marić)

Spomnimo! Na začetku devetdesetih 
let so bile razmere v nekdanji skupni 
državi zelo napete in zaostrene. Potek 
nekaterih dogodkov, ki so sledili, pa 
je dal vedeti oziroma slutiti, da sku-
pna država drvi v neizogiben razpad. 
Vojaški vrh Jugoslovanske ljudske 
armade je zaradi nekaterih inciden-
tov, ki so se dogajali na območju 
nekdanje skupne države, sprejel ukaz 
o prenosu orožja republiških teritori-
alnih obramb v skladišča Jugoslovan-
ske ljudske armade. Dejanski cilj pa je 
bil razorožitev teritorialnih obramb, 
s čimer bi onemogočili vojaško moč 
posameznih republik, v katerih so 
takrat že tekle posamezne aktivnosti 
za osamosvojitev. 
Temu smo se v Sloveniji odločno 
uprli in tako dokazali, da Slovenci le 
nismo takšni »hlapci«, kot so morda 
nekateri menili. Takoj nam je bilo 
jasno, da takšen ukaz pomeni razoro-

žitev slovenske teritorialne obrambe, 
saj je bilo to orožje zelo dobro čuvano 
in hranjeno, zato ni bilo nobene po-
trebe po njegovem prestavljanju.
Občinski štab teritorialne obrambe 
Velenje se je odločil, da tega orožja 
ne preda in tako ne upošteva ukaza 
nadrejenega štaba. Tudi takratne poli-
tične strukture ter vodstvo Občine 
Velenje, izvršni svet ter vsi nosilci 
vidnejših političnih funkcij so to 
odločitev podprli. 
Ta korak se je kasneje izkazal za zelo 
pomembnega pri naši zmagi nad 
agresorsko vojsko, saj se je s tem 
orožjem delno oborožilo 11 bojnih 
enot teritorialne obrambe. Z njim so 
ustavile kolono Jugoslovanske ljudske 
armade pred Dravogradom, razoroži-
le vojaško posadko v Logarski dolini 
in na Pavličevem sedlu, varovale 
letališče Lajše in Turiško vas ter pred 
možnimi vpadi kolon Jugoslovanske 

ljudske armade varovale širše obmo-
čje občine Velenje.
Zbrane je v imenu Premogovnika 
Velenje pozdravil vodja Proizvo-
dnje in glavni tehnični vodja mag. 
bogdan Makovšek, ki je v svojem 
govoru med drugim dejal: »Izjemno 
ponosni smo na to, da je del slo-
venske osamosvojitvene zgodovine 
tudi Premogovnik Velenje, saj smo 
s tem, ko smo se leta 1990 pridružili 
tistim, ki so se zavestno izpostavili 
in skrili orožje takratne Teritorialne 
obrambe, tudi sami marsikaj tvegali. 
A zgodovina nas uči, da je pogum po 
navadi na strani zmagovalcev, zato 
pri tem dejanju nikoli nismo oklevali. 
Zavedali smo se, da gre za nas in našo 
prihodnost. V svoji 140-letni zgodo-
vini smo v Premogovniku Velenje ve-
likokrat dokazali, da imamo najboljši 
kader, ki zna in zmore premagati tudi 
največje ovire in sprejeti vse izzive. 
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Najzaslužnejši za pogumno dejanje ob spominski plošči v avli upravne zgradbe 
Premogovnika Velenje (foto: Metka Marić)

Tudi težave, s katerimi se v Skupini 
PV srečujemo v zadnjem času, bomo 
zmogli premagati samo s skupnimi 
močmi in ob zavedanju, da gre tudi 
v tem primeru za nas in našo skupno 
prihodnost.«

zdenko Hriberšek, predsednik 
območnega združenja veteranov 
vojne za slovenijo, je v svojem 
govoru dejal: »Bodimo ponosni na 
to, da smo takrat, ko je bilo to najbolj 
potrebno, stopili skupaj in obranili 
svojo domovino. Žal je v osamo-
svojitveni vojni za Slovenijo moralo 
spregovoriti tudi orožje. Enajst bojnih 
enot, ki so delovale pod poveljstvom 
89. štaba teritorialne obrambe, je 
bistveno vplivalo na razvoj dogodkov 
v Savinjsko-Šaleški regiji in drugje. V 
spomin na te dogodke tudi posta-

vljamo spominsko ploščo, saj ste se v 
Premogovniku Velenje s tem, ko ste 
hranili orožje omenjenih bojnih enot, 

Podpisali Socialni sporazum
15. januarja 2015 je bil med socialnimi partnerji in Upravo Premogovnika Velenje podpi-
san socialni sporazum za leto 2015, ki velja za vse zaposlene v Skupini PV, za katere veljajo 
določila Kolektivne pogodbe premogovništva Slovenije. Sporazum je bil sklenjen predvsem z 
namenom ekonomskega in socialno uravnoteženega razvoja podjetja.

Cilji ukrepov, zapisanih v socialnem sporazumu, so uspešna sanacija poslovanja celotne Skupine Premogovnik 
Velenje in ter ohranjanje delovnih mest v Skupini; odločitve, ki bi lahko vplivale na ekonomsko-socialni položaj 
zaposlenih, morajo biti sprejete ob socialnem dialogu; hitrejši gospodarski razvoj in poslovanje Skupine, ki bosta 
omogočila hitrejši napredek s stabilnimi poslovnimi razmerami, temelječimi na uravnoteženih dohodkovnih raz-
merjih in spoštovanju vseh pridobljenih pravic vseh zaposlenih ter skrb za socialni razvoj; zagotavljanje socialne 
varnosti in zmanjšanje socialnega tveganja za zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje.

Za doseganje stabilnega poslovanja v letu 2015 so poleg doseganja proizvodnje nujni še znižanje stroškov materi-
ala, storitev in dela.

Socialni sporazum so partnerji sklenili za obdobje med 1. 1. in 31. 12. 2015 ter hkrati sprejeli zavezo, da se bodo 
najkasneje do 18. decembra 2015 dogovorili in podpisali sporazum za prihodnje leto.

uprli takratni težnji po razorožitvi 
slovenskega naroda.«

Slobodan Mrkonjić
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Pregledali in ocenili delo v 
minulem letu
Aktiv delovnih invalidov Skupine Premogovnik Velenje je v sredo, 25. februarja 2015, v Zeleni dvorani 
upravne zgradbe NOP pripravil zbor svojih članov. Številna udeležba članic in članov je dokaz, da je 
Aktiv ves čas vpet v delo in dogajanje v kolektivu.

Kot je že običaj, sta bili najprej na 
vrsti poročilo o delu in finančno po-
ročilo predsednika Aktiva. Iz poročil 
je mogoče razbrati, da smo v letu 
2014 izpeljali zastavljene naloge, kar 
je že vsakoletna stalnica. Veseli smo, 
da se naše članice in člani udeležujejo 
različnih akcij in dogodkov, čeprav 
bi udeležba glede na število članov 
lahko bila še večja. Akcije in dogodke 
organiziramo sami ali pa jih pripra-
vita Medobčinsko društvo invali-
dov Velenje (MDI) oziroma Zveza 
delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) 
iz Ljubljane. V delo organov MDI in 
ZDIS smo močno vpeti, saj imamo 
tudi v tem mandatu v svojih vrstah 
predsednika ZDIS.

Zbor članov Aktiva delovnih invalidov Skupine PV je bil izveden pod budnim očesom delovne komisije. (foto: Metka Marić)

Leto zaznamovale 
številne aktivnosti
V minulem letu smo prvič imeli sami 
možnost razdelitve dopustniških 
kapacitet v zdraviliščih in na morju. 
Zanimanje zanje je tudi letos veliko 
in v večini so že razdeljene.
Vpis je potekal en mesec, komisija pa 
je na podlagi kriterijev kapacitete tudi 
razdelila. Udeležujemo se še rehabili-
tacijskega programa, ki ga iz sredstev 
Fundacije za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v Repu-
bliki Sloveniji delno financira ZDIS, 
naš Aktiv pa pomaga udeležencem 
s prispevki. V organizaciji MDI smo 
se udeležili športnih tekmovanj, 

kjer smo dosegali dobre rezultate; še 
posebej nas veseli zmaga naše ekipe 
na tradicionalnem avtomobilskem 
reliju. Sami pa smo izpeljali tekme 
v streljanju z zračno puško in tekmi 
v virtualnem bovlingu. Na tekme 
smo povabili tudi kolege in kolegice 
aktivov delovnih invalidov ETI Izlake 
in Kamnik. Organizirali smo izlet na 
Primorsko in tako imeli priložnost 
videti delček naše lepe domovine. 
Izlet smo sklenili v Pivki z ogledom 
Parka vojaške zgodovine. Svoje delo 
smo celo leto prilagajali potrebam 
in željam članic in članov, želimo pa 
si, da bi se akcij udeleževali v večjem 
številu.

PODJETJE SMO LJUDJE
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»Sodelovanje z vami si želimo ohraniti in ga še obogatiti, saj smo tako lahko 
bolj pristni v lokalnem okolju pri reševanju invalidske problematike,« je v svojem 
nagovoru dejal vodja Proizvodnje in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje 
mag. Bogdan Makovšek. (foto: Metka Marić)

S skupnimi močmi nam 
uspeva
Naše delo je v veliki meri odvisno od 
finančnih zmožnosti. Dotacij zaradi 
težkih razmer ne prejemamo, sred-
stva od članarine, ki znaša 7 evrov na 
člana, pa zberemo le enkrat letno, in 
to je tudi ves denar, s katerim Aktiv 
razpolaga. Kljub temu smo pomagali 
in se odzivali na različne prošnje 
članic in članov, kar bo naše delo tudi 
v prihodnje.
Zavedamo se tudi izjemno pomemb-
nega sodelovanja z drugimi organi 
v podjetju, predvsem s sindikatom 
in svetoma delavcev Premogovni-
ka in HTZ Velenje. Veseli smo, da 
nas obravnavajo kot enakopravne 
partnerje.

Drago Kolar,
predsednik ADI Skupine PV

PODJETJE SMO LJUDJE

Premogovnik Velenje, d. d., razpisuje

zbiranje ponudb za oddajo 
kompleksa Avtokamp Jezero v 
najem

Predmet najema
Predmet najema je kompleks Avtokamp Jezero, na naslovu Cesta Simona Blatnika 27, 3320 Vele-
nje in obsega:
•	 objekt Avtokamp, št. stavbe 439-1, neto tlorisna površina 187 m2,
•	 objekt recepcija Avtokamp, št. stavbe 440-1, neto tlorisna površina 197 m2 in
•	 ograjen prostor za kampiranje, parcelna št. 937, k.o. Velenje, v izmeri 22.259 m2.

Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko od četrtka, 5. 3. 2015, dalje do izteka roka za oddajo ponudb 
prevzamete na sedežu Premogovnika Velenje, d. d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (soba 11) 
ali zahtevate, da vam jo pošljemo po pošti oz. elektronski pošti.

Rok za oddajo ponudb 
Ponudniki morajo svojo ponudbo z vsemi zahtevanimi prilogami iz razpisne dokumentacije 
poslati do 19. 3. 2015 do 12. ure. 

Dodatne informacije
Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani v delovnem času preko telefona 03 
899 61 25 ali 041 374 636 oz. po elektronski pošti: matija.rovsnik@rlv.si.

Premogovnik Velenje, d. d.
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V podjetju Premogovnik Velenje sem 
se zaposlil kot rudarski tehnik. Za ta 
poklic sem se odločil zaradi družin-
ske tradicije. V našem podjetju je 
zaposlen še brat, bil pa je tudi oče. Po 
končani srednji šoli nisem razmišljal 
o nadaljnjem izobraževanju, saj sem 
zaradi takratnih ugodnih gospodar-
skih razmer takoj dobil zaposlitev, ki 
sem jo seveda sprejel. Z nastopom 
službe pa se je učenje šele začelo. Za 
opravljanje mojega dela je ustrezala 
takratna formalna izobrazba. Vendar 
je čas pokazal, da zaradi konkurenč-
nosti na delovnem mestu formalna 
izobrazba ne bo dovolj. Želel sem pri-
dobiti nova znanja, nove kompetence 
ter oblikovati drugačne družbene 
vrednote. 

Kasneje je bila v Velenju ustanovlje-
na Višja strokovna šola za rudarstvo 
in geotehnologijo. Izkoristil sem 
možnost in se vpisal v višješolski pro-
gram. Za študij sem se odločil zaradi 
različnih spodbud sodelavcev in želje 
po lastni osebni rasti. Hkrati sta bila 
to cilj in želja preizkušanja samega 
sebe. Vsako dodatno izobraževa-
nje je priporočljivo, saj na podlagi 

Zakaj sem se odločil za 
rudarski poklic?

teoretičnih znanj lažje razumemo in 
izvajamo praktične primere. Kljub 
skromnim pričakovanjem sem z 
višjo strokovno šolo dobil veliko 
več, kot sem pričakoval. Dodatna 
znanja, pridobljena iz strokovnega 
dela programa, sem lahko upošteval 
že med samim študijem. Osnovna 
znanja ekonomije in organizacije dela 
uporabljam pri svojem vsakdanjem 
delu tako v službi kot tudi doma. Pri-
dobljeno znanje lahko v enoti Prak-
tičnega izobraževanja neposredno 
prenašam na potencialne prihodnje 
kandidate v rudarskih poklicih. Z 
višješolskim programom sem bil zelo 
zadovoljen. Na delo, ki ga opravljam 
in mi predstavlja izziv, gledam po štu-
diju še bolj strokovno in odgovorno. 
Zaradi potreb po dodatnih poklicnih 
kompetencah se je program kasneje 
nadgrajeval z vsebino, ki jo je nareko-
valo okolje. Prav bi bilo, da sodelo-
vanje med Šolskim centrom Velenje 
in okolico pri prenovi programov v 
izobraževanju še naprej krepimo.

Uspešna podjetja se morajo v dana-
šnjih časih zavedati pomena izobra-
ževanja zaposlenih. Zaradi intenziv-

nejšega uvajanja novih tehnologij in 
moderne opreme za pridobivanje pre-
moga je v podjetju, kot je Premogov-
nik Velenje, zaželeno, če ne že nujno, 
izobraževanje zaposlenih ob delu. 
Moderna oprema zahteva optimalno 
znanje o njeni uporabi, razumevanju 
različne dokumentacije ter visoko 
usposobljenost za uporabo strojev in 
naprav pri izvajanju delovnih opera-
cij. Govorimo torej o nujno potreb-
nih poklicnih kompetencah in večji 
konkurenčnosti podjetja. Smiselna je 
opredelitev, ali je izobraževanje stro-
šek ali dodana vrednost zaposlenih h 
konkurenčnosti podjetja.

Poleg osnovnih rudarskih poklicev 
rudarske, strojne in elektro sme-
ri imamo v Skupini Premogovnik 
Velenje ljudi zaposlene tudi na 
področjih informatike, gostinstva in 
turizma ter varovanja okolja oziroma 
ravnanja z njim. Prav je, da s tem 
člankom ozaveščamo vse zaposlene, 
ki imajo željo oziroma možnost za 
nadaljnje izobraževanje v višješolskih 
programih, da se vpišejo v primerne 
programe. Šolski center Velenje omo-
goča nadaljevanje šolanja dijakom in 
vsem zaposlenim, ki želijo nadgraditi 
in razširiti svoje srednješolsko znanje 
v višješolskih programih Geoteh-
nologija in rudarstvo, Mehatronika, 
Elektronika, Informatika, Gostin-
stvo in turizem ter Varstvo okolja in 
komunala. 

Vsem zaposlenim in dijakom, ki želi-
jo razvijati svojo osebnost in pridobiti 
nove delovne veščine, sporočam, da 
je vedno pravi čas za vseživljenjsko 
učenje. Začetki kateregakoli izobraže-
vanja so v vsakem primeru težki, am-
pak tako ali drugače dobro poplačani. 

Srečno!  
Franc Rošer

Franc Rošer, vodja praktičnega izobraževanja rudarske usmeritve v Premogovniku 
Velenje (foto: Srečko Sentočnik)
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Dejavnosti Sindikata 
Premogovnika Velenje

Tisti, ki smo v Premogovniku Velenje 
zaposleni že dolgo, se spominjamo 
dobrih in malo manj dobrih časov za 
zaposlene in naše podjetje. Vemo, da 
je vedno prihajalo do nihanj. Vedno 
smo v PV znali ta nihanja izničiti 
in kljub malo slabšim poslovnim 
rezultatom smo vedno znali ohraniti 
socialni čut. 

Sindikat Premogovnika Velenje je 
in bo poskušal zagotavljati svojim 
članom redne plače in socialno 
varnost. Vrednote, ki so povezovale 
njegove člane, so bile tiste, ki so mu 
dale možnost, da je lahko uveljavljal 
socialno politiko. Gre za tovarištvo 
in povezanost zaposlenih. Zaradi 
tega nam v PV ni bilo nikoli treba 
odpuščati delavcev. Marsičemu smo 
se znali odreči za dobro vseh nas, 
da ohranimo delovna mesta in da 
se število zaposlenih znižuje zaradi 
naravnega odliva. Tu gre predvsem za 
upokojevanje.

Z zamenjavo generacij se ta socialni 
čut izgublja in vse preveč je sebično-
sti. Ta trend Sindikatu Premogovnika 
Velenje zmanjšuje manevrski prostor 
in nekaterim omogoča, da s svojimi 
sebičnimi idejami pritegnejo enako 
misleče ljudi na svojo stran. To je po-
sledica razsipniške družbe in poskus 
uveljavljanja nesocialnih načel tako v 
Premogovniku Velenje kakor tudi v 
Sindikatu Premogovnika Velenje. 

Sindikat mora skrbeti za vse svo-
je člane in ne more biti orodje za 
uveljavljanje sebičnih načel ozkega 
kroga posameznikov, ki jim ni mar za 
sodelavce, ki se niso po svoji krivdi 
prezaposlili v katero od hčerinskih 
podjetij. Sindikat Premogovnika Ve-
lenje je bil in bo na strani zaposlenih 
in jim bo vedno poskušal, v okviru 
svojih možnosti in pooblastil, zago-

tavljati socialno varnost. Če komu to 
ni všeč, naj še enkrat poudarim, da je 
članstvo v Sindikatu PV prostovoljno 
in se vsak sam odloča, ali bo njegov 
član ali ne. 

Sindikata Premogovnika Velenje ni 
možno izrabljati za obračunavanja z 
vodilnimi strukturami HSE-ja. Se pa 
bojim, da nekateri hočejo v ta namen 
izrabiti rudarje. Želje po tem so se 
pokazale že v preteklosti; ko nismo 
pristali, da bi bili orodje v rokah 
vodstvenih položajev željnih posame-
znikov, smo postali nevarni. Poskus 
prevzema Sindikata Premogovnika 
Velenje je bil korak v tej smeri. Ferdi-
nand Žerak in IO Sindikata PV na to, 
da bomo člani izkoriščeni v bojih za 
vodilna mesta v HSE in PV, ne bosta 
nikoli pristala. Tisti, ki si te položaje 
želijo, naj jih zasedejo brez pomoči 
Sindikata PV, predvsem s poštenim 
delom in strokovnostjo. Bojim pa se, 
da bodo naši zaposleni v veri, da se 
borijo za svoje pravice, izkoriščeni 
prav v takšen namen.

Sindikatu Premogovnika Velenje je 
pomembna socialna varnost zaposle-
nih. V tem trenutku so razmere na 
energetskem trgu in višina naložbe 
B6 v TEŠ ključni dejavniki, ki so 
celotni skupini HSE in s tem tudi 
Premogovniku Velenje naložili zelo 
veliko breme. Padec cen električne 
energije in naložba B6 nam vsem 
povzročata velike likvidnostne težave. 
Premogovnik Velenje ima ob vsem 
tem še kar nekaj grehov iz preteklosti, 
ki jih je treba poplačati. Zaradi tega je 
še bolj izpostavljen v smislu likvi-
dnostnih težav. Opustitev nekaterih 
programov pomeni višek delovne 
sile. Če je nujno potrebno zniževati 
tudi stroške dela, sta za to samo dve 
možnosti. Ena je tista, s katero se 
Sindikat PV ne more strinjati. Tudi 
zaradi takšnih scenarijev, uporablje-
nih v nekaterih podjetjih, imamo da-
nes v državi 120.000 brezposelnih, in 
to v veliki meri mlajših ljudi. Druga 
možnost zajema znižanje nekaterih 

pravic in prestrukturiranje v daljšem 
časovnem obdobju. To možnost smo 
v manj dobrih obdobjih za podjetje že 
uporabljali. Sindikat jo bo zagovarjal 
tudi v prihodnje, ker je manj boleča 
in v korist vseh nas, ne samo ozkega 
kroga ljudi. Tudi lokalne skupnosti se 
morajo zavedati, da so takšne rešitve 
prave, ker zagotavljajo delovna mesta 
in manj socialnih težav.

Socialni sporazum, ki je bil sklenjen 
med socialnimi partnerji, meni in 
sindikalnim zaupnikom ni všeč. Je 
pa zagotovilo, da bomo letošnje leto 
preživeli in da bomo imeli možnost 
delati vsi, ki smo v tem sistemu in si 
to tudi želimo. Tisti, ki pa si ne želijo 
delati, imajo vedno odprto pot.

Dodati moram še svoje osebno 
mnenje o novem sindikatu v druž-
bi. Vsak lahko organizira sindikat. 
Poznam kar nekaj družb, v katerih je 
več sindikatov. Kot sem že napisal, je 
članstvo v sindikatu pravica vsake-
ga posameznika in je popolnoma 
osebna odločitev, v kateri sindikat 
bo nekdo vključen. V Premogovniku 
Velenje smo v preteklosti že imeli dva 
sindikata. Višina članarine je stvar 
posameznega sindikata kakor tudi 
ugodnosti, ki jih posamezni sindikat 
nudi svojim članom. Novoustano-
vljenemu sindikatu in njegovim 
sindikalistom želim veliko dobrega in 
uspešnega dela.

Še pojasnilo za tiste, ki bi želeli 
izstopiti iz Sindikata Premogovnika 
Velenje. Pred izstopom morajo Sindi-
katu Premogovnika Velenje poravnati 
vse svoje finančne obveznosti v zvezi 
z njim; tu gre predvsem za poplačilo 
stroškov letovanj in posojil iz BVP.

Srečno!
Ferdinand Žerak,

predsednik Sindikata PV 
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Andrej Filipović
Je to, kar je, in dela tisto, v čemer je najboljši!

NA OBISKU

Bogata rudarska tradicija v naši dolini je nekaj, na kar smo njeni prebivalci še posebej ponosni. 
Podobno velja tudi za Andreja Filipovića, ki ima rudarski poklic v krvi, saj je že četrta generacija 
rudarjev v svoji družini. Na rudarstvo in rudarski poklic je zelo ponosen, že v otroštvu si je želel postati 
rudar. Zase pravi, da je marljiv, pošten in zanesljiv – to so potrdili tudi njegovi sodelavci. V dobrih 
desetih letih, kar je član našega kolektiva, je pridobil neprecenljive izkušnje, ki jih vselej rad deli z 
drugimi. Izjemno ponosen je na svojo družino, za katero, kot pravi, živi in se zanjo tudi bori.

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Na otroštvo imam zelo lepe spomine. 
Spomnim se, kako sem počitnice 
preživljal s svojimi starimi starši. Z 
dedkom sem jezdil konja, medtem, 
ko je babica pripravljala domačo po-
jedino. Še vedno čutim vonj po sveže 
pečenem kruhu, zato še vedno rad 
obiščem kraje, kjer so moje korenine.
 kakšen učenec ste bili?
Bil sem povprečen učenec. Nekateri 
šolski predmeti so mi bili ljubši od 
drugih, še najbolj bi poudaril mate-
matiko in fiziko. V srednji šoli so me 
zanimale predvsem elektrotehnika in 

inštalacije, tudi praktični pouk v Pre-
mogovniku Velenje sem z veseljem 
opravljal.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
V družini sem četrta generacija 
rudarjev, na kar sem zelo ponosen. 
Že od nekdaj sem želel postati jamski 
elektrikar. Lahko bi rekel, da sem svo-
jo željo izpolnil s tem, kar počnem, 
čeprav cilji še vedno obstajajo.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
V Premogovniku Velenje sem se kot 
pripravnik zaposlil leta 2004. Od leta 
2006 delam kot dežurni elektrikar v 
jami Preloge. Pred tem sem bil pri 

montažni skupini elektro Preloge.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je že od nekdaj 
zelo cenjeno podjetje, ne zgolj v Slo-
veniji, temveč tudi v Evropi in še kje. 
Veliko družin je »nahranil« in še ve-
dno jih hrani. Večina zaposlenih smo 
ponosni, da smo del tega podjetja. 
Glede na trenutni položaj, v katerem 
je naš premogovnik, upam, da bomo 
v čim krajšem času ter predvsem s 
pokončno držo in še večjo rudarsko 
enotnostjo spet prišli na normalne 
tirnice, obenem pa izpolnili znani rek 
»za pošteno delo pošteno plačilo«.
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 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Svoje delo jemljem zelo resno, zato ga 
tudi opravljam vestno in odgovorno. 
Delo rudarjev je zahtevno in nevar-
no, čeprav se morda nekateri tega ne 
zavedajo. Zato je moja misel vsak dan 
enaka: delo želim opraviti varno in se 
zdrav vrniti domov k svoji družini.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Vsi delavci v jami se pri svojem delu 
najbrž najprej zanesemo na svoje 
izkušnje, znanje in sposobnosti. Ob 
tem pa moram poudariti tudi to, 
da si sodelavci v kriznih razmerah 
moramo zaupati in pomagati – brez 
tega delo tako globoko pod zemljo ne 
bi bilo mogoče. 
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
V prostem času se ukvarjam s 
športom, rad smučam in kolesarim. 
Veliko prostega časa posvečam tudi 
svoji družini ter urejanju našega 
doma in okolice hiše. Lani sem začel 
čebelariti, kar je bila moja velika želja 
iz otroštva.
 kdo ali kaj vam v življenju 
največ pomeni?
Največ mi pomeni družina. Z ženo 
imava dva sinova, ki nama vsako-
dnevno lepšata življenje. Veliko mi 
pomenijo tudi družinska srečanja. 
Rad sem v družbi dobrih ljudi, ki 
jim zaupam in se lahko nanje vedno 
zanesem.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na izbrani fotografiji so tisti, za katere 
vsak človek živi in se zanje bori – to je 
moja družina. Ob meni so moja žena 
Anela ter najina sinova Tian in Enej.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Najbolje se počutim tam, kjer sem 
navajen. Dokler je življenje v Slove-
niji sprejemljivo in varno zame in za 
mojo družino, so moje sanje izpol-
njene.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sre-
čamo?
Z mojo boljšo polovico se rada spro-
ščava ob kakšni komediji v gledališču. 
Rada obiskujeva tudi wellness centre, 
kjer si zbistriva misli in poskrbiva za 
svoje dobro počutje. 

 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Sem marljiv, pošten in zanesljiv. 
 kaj bi spremenili pri sebi?
Imam grdo navado, ki se ji je težko 
odpovedati, in to je kajenje. Morda 
mi bo kdaj uspelo – upam!

 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Bodi to, kar si, in delaj tisto, v čemer 
si najboljši. Le tako lahko rečeš, da si 
resnično srečen in uspešen.

Slobodan Mrkonjić

Andrej je izjemno ponosen na svojo družino. Po novem pa je tudi strasten čebelar.
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Sanacija podvodnih poškodb 
na vodni pregradi Ajba
Družba RGP je pridobila posel izvedbe zahtevne sanacije podvodnih poškodb na prelivnih poljih 
vodne pregrade Ajba na reki Soči. Pregrada je po svoji konstrukcijski zasnovi kombinacija težno-
stne pregrade, ki jo predstavljata dve masivni betonski prelivni polji, in zaporničnega jezu, čigar 
del pregrade sestavljajo tri pretočna polja. Celotna količina akumulacijske vode za pregrado, ki je 
bila zgrajena v letih 1938–1940, znaša 2.100.000 m3.

Tehnološke faze sanacije smo 
izvedli v dveh delih; zaje-
male so pripravo armature 
v podvodnih odprtinah na 
lokacijah podslapja, izdelavo 
opaža za podvodno betonira-
nje, betoniranje, čiščenje fug 
in injektiranje.

RGP izvaja zahtevno sanacijo podvodnih poškodb na prelivnih poljih vodne 
pregrade Ajba na reki Soči. (foto: Marko Ranzinger)

Pred začetkom opažanja smo v odprti-
ne s pomočjo ročnega orodja namestili 
armaturo različnih profilov. Dela smo 
izvedli s pomočjo potapljačev. Opa-
žanje podvodnih odprtin je potekalo 
z uporabo klasičnih opažnih plošč 
BLED debeline 27 mm (za ravne po-
vršine) oz. iz vezane plošče debeline 9 
mm (za ukrivljene površine). Opažne 
plošče smo utrdili z jeklenimi sidri. 
Sestavo betonske mešanice smo obde-
lali v projektu betona. Vrsta betona je 
bila izdelana v skladu norm SIST EN 
206-1 in SIST EN 1026. Za podvodno 
betoniranje je bil pripravljen hidroteh-
nični črpni transportni beton C 45/55, 
ki je dosegel marko po JUS MB 40.
Vgradnjo betona smo izvedli s po-
močjo avtomikserjev in črpalke, saj 
lokacija omogoča dostop s to vrsto 
mehanizacije. Cev – kontraktor je bila 
izvedena tako, da smo z njo dosegli 
vse lokacije betoniranja. V času pripra-
ve in vgradnje betona je bil prisoten 
laborant, ki je skrbel za pravilno konsi-
stenco betona. Zaradi transportiranja 
betona po cevi navzdol je cementno 
mleko predhodno odtekalo in bi 
lahko prišlo do zabitja, zato sta bili 
zelo pomembni konsistenca betona in 
prisotnost laboranta.

Čiščenje fug in injektiranje
Na lokacijah, kjer so bile fuge med 
kamnitimi bloki in betonom sprane, 
preperele in razrušene, smo z uporabo 

visokotlačnega čistilca in tlakom 400 
barov izvedli čiščenje. Tako pripravlje-
ne odprtine smo zapolnili s posebno 
fugirno maso. Fugiranje je bilo strojno 
z uporabo vijačne črpalke tip Putzma-
ister. Minimalna globina fugiranja je 
znašala 2 cm, pri tem je bila ključnega 
pomena izravnava stikov med kamni-
timi bloki. 

Varnost vodnih pregrad
V Sloveniji je po merilu Mednarodne 
komisije za velike pregrade (ICOLD) 
že okrog 40 velikih pregrad, ki spa-

dajo med zahtevne objekte in katerih 
poškodbe ali celo porušitev lahko 
povzročijo veliko gmotno škodo ter 
človeške žrtve. Predvsem zaradi gra-
dnje hidroenergetskih objektov število 
pregrad v zadnjih letih narašča in ta 
trend je predviden tudi v prihodnosti. 
S sanacijo takšnih objektov družba 
RGP pridobiva pomembne reference. 
Svoje znanje na področju izdelave 
betonov lahko uporabi za izdelavo 
zahtevnih hidrotehničnih objektov.

mag. Marko Ranzinger
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Osnovna naloga je sanacija obeh prebojev ter izgradnja visokovodnega nasipa, 
ki bo zagotavljal, da v prihodnje ne bo več prihajalo do prelivanja ter vnašanja 
materiala v ta odvodni kanal. (foto: Miha Britovšek)

Poplave so povzročile prelivanje vode 
iz reke Drave v odvodni kanal in dva 
preboja vode čez nasip. Prelivanje je 
povzročilo erozijo brežin na levem 
bregu kanala ter posledično vnos 
dodatnega materiala v strugo odvo-
dnega kanala.
Osnovna naloga je sanacija obeh 
prebojev ter izgradnja visokovodnega 
nasipa, ki bo zagotavljal, da v priho-
dnje ne bo več prihajalo do prelivanja 
ter vnašanja materiala v ta odvodni 
kanal. Poleg tega je treba izvesti tudi 
čiščenje dna struge odvodnega kanala 
s pomočjo plovnega bagra ter z bagri 
»longreach« in demperji za odvoz 
izkopanega materiala. Dela potekajo 
v odseku okoli 2.800 metrov. 

RGP je začel s sanacijo 
odvodnega kanala HE Zlatoličje
Družba RGP je pridobila posel za sanacijo odvodnega kanala HE Zlatoličje, poškodovanega v po-
plavah, ki so prizadele Slovenijo med 4. in 7. novembrom 2012. Takrat je veliko vodotokov dose-
glo pretok stoletnih voda, tudi v reki Dravi je bil presežen do zdaj največji izmerjeni pretok. Pretok 
na jezu Melje je po podatkih Dravskih elektrarn Maribor znašal kar 2.833 m3/s, sicer je srednji 
letni pretok na tej HE približno 270 m3/s. Ta izjemni dogodek je povzročil veliko škode na ener-
getskih objektih na reki Dravi. Zaradi poplav je bil med odvodnim kanalom HE Zlatoličje in reko 
Dravo poškodovan nasip, ki ga je treba sanirati. 

Za izvedbo vseh del bo treba izko-
pati približno 400.000 m3 materiala. 
Iz vode bomo izkopali 170.000 m3 
materiala.
Dela potekajo v dveh fazah. Teh-
nologija prve faze obsega izkope s 
klasičnimi bagri, prevoze materiala 
s kamioni in z demperji, razstiranje 
materiala z buldožerji ter izdelavo 
nasipov z utrjevanjem s pomočjo 
valjarjev. Pri izvedbi nasipov je treba 

pozornost namenjati geomehanskim 
meritvam vgrajenega materiala skla-
dno s tehničnimi pogoji za zemeljska 
dela. Meritve, ki potekajo v času vgra-
dnje materialov, zajemajo merjenje 
granulometrijske sestave materiala, 
gostote po modificiranem postopku 
po Proctorju, merjenje deleža vlage in 
gostote, nosilnosti plasti – dinamični 
deformacijski modul in merjenje 
nosilnosti plasti – statični deformacij-
ski modul. 
Druga faza obsega izkope iz odvo-
dnega kanala HE Zlatoličje. Izvajanje 
izkopov iz struge poteka počasneje 
kot prva faza, saj izkope izvajamo 
pod konstantnim pretokom vode, ki v 

Sanacija zajema tudi širitev 
odvodnega kanala, izvedbo 
zasipov med strugo Drave in 
odvodnim kanalom, skalo-
metnih zaščit ob brežinah na 
strani reke Drave in odvodne-
ga kanala, izvedbo visokovo-
dnega nasipa med Dravo in 
odvodnim kanalom, odstra-
nitev starega kartodroma ter 
ureditev servisne ceste ob 
odvodnem kanalu.

kanal priteka zaradi delovanja hidroe-
lektrarne. Izkopi druge faze potekajo 
s tehnologijo bagrov z dolgo oziroma 
podaljšano roko ter s plovnimi bagri 
z vso pripadajočo opremo.
Ob koncu projekta je predvidena tudi 
ureditev servisne ceste ob odvodnem 
kanalu v dolžini 4,5 kilometra. Cesto 
je treba obnoviti v celoti, vključno 
z asfaltiranjem štiri metre širokega 
vozišča. Vsa dela, predvidena v po-
godbi, morajo biti končana do konca 
tega leta.

Miha Britovšek
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Vrt
Vsako leto je na tržišču kar nekaj 
novih sort semen, ki nas z embalaže 
vabijo s svojimi barvnimi slikami. Pa 
smo porabili vse lansko seme, imamo 
nekaj te zaloge že doma? Preverimo in 
si naredimo načrt za letošnjo sadilno 
sezono. 
Najprej se moramo vprašati, kaj 
si sploh želimo pridelati na vrtu. 
Spomnimo se, kje smo lani pridelali 
kakšno zelenjavo in kako je na tisti 
gredici uspevala, s čim in kako močno 
smo pognojili. Vse to potrebujemo, 
da si lahko pripravimo sadilni načrt 
za letos. 
Potem preverimo, katere rastline so 
dobri in katere slabi sosedje, in to 
upoštevamo pri načrtovanju letošnjih 
posevkov. S tem si lahko prihranimo 
jezo zaradi vpliva bolezni in škodljiv-
cev na pridelek, rastline si bodo med 
seboj pomagale same in plodovi bodo 
lepši, bolj aromatični. Tako nam ne 
bo treba škropiti in pridelek bo za naš 
organizem še bolj zdrav.
Nismo prelopatali vrta in ga pognojili 
z veliko prikolico dobrega domačega 
gnoja? Nič hudega. Smo prepričani, da 
so naše rastline porabile vsa hranila? 
Po vsej verjetnosti ne. Naši vrtovi so 
na splošno preveč pognojeni in pre-
globoko obdelani. Poskusite letos vrt 
samo prekopati z motiko in pognojiti s 
kompostom, ki ste ga pridelali v lanski 
sezoni. Na gredah bo manj plevela in 
s tem manj pletja, pridelki pa bodo 
verjetno prav tako lepi, predvsem pa 
v njih ne bo preveč nitratov, zlasti v 
solatnicah. 
Sicer pa za 10 kvadratov veliko gredico 
ne potrebujemo več kot 40 kg dobro 
uležanega hlevskega gnoja, kar pome-
ni samo eno samokolnico. 
Gredice so pripravljene, pregledamo 
še tople grede, preverimo, ali imamo 
dovolj zimske koprene za pokrivanje 
prvih posevkov, kakšne so mreže za 
kumare in opore za paradižnik. Seveda 
ne smemo pozabiti na pregled orodja, 
nabrusiti škarje, nože in motike … 

Prišla bo pomlad
Zima je čas, ko se nam zdi, da tudi ura počasneje teče. Vendar pa se celo narava v tem času počasi 
pripravlja na prebujanje. Zato ne smemo zaspati, ampak se moramo na prebujanje pravočasno pri-
praviti. Zdaj je čas, da naredimo načrte, kako bomo preživljali prosti čas, ki ga je v hitrem tempu 
življenja čedalje manj. V ta načrt lahko vključimo vrt in domače okolje, kjer si nabiramo energijo 
čez poletje. 

Kjer imamo pokrite rastlinjake, lahko 
začnemo s setvijo prvih zelenjadnic 
in tako s pripravo prvih sadik. Čebu-
lo, por, peteršilj, zeleno lahko sejemo 
že od konca januarja, prav tako prve 
sorte solate, zgodnjega zelja, cvetače 
in brokoli. Tako si pripravimo sadike 
za svoje grede. 
Solatnice in kapusnice potrebujejo 
nižje temperature za kalitev (18–22 
°C), medtem ko so paprike, jajčevci 
in paradižniki toplotno zelo zahtevni 
in potrebujejo za kalitev 25 °C in več 
ter jih sejemo v februarju. 
Zdaj imamo vse pripravljeno za 
pomlad. Pazimo le, da ne bomo 
prehitri pri setvah in saditvah na 
prostem, saj nas zima lahko še kako 
preseneti. Dokler se zemlja ne segreje 
in ostane odmrznjena tudi čez noč, je 
naša setev brez pomena. Seme ne bo 
vzkalilo, če pa ga že predrami močno 
pomladansko sonce, ga nizke tempe-
rature ponoči zagotovo zakrknejo in 
bomo zastonj čakali prve klične liste. 
Zopet bo kriva semenarna, ki nam je 
prodala pokvarjeno, staro seme.

Sadno drevje
Ste v sadovnjaku pregledali, ali je 
sneg polomil veje ali je sadovnjak 
obiskala katera od divjih živali? 
Mesto poškodbe gladko odrežemo in 
premažemo s cepilno smolo. Preve-

rimo tudi bele zaščitne premaze na 
deblu, ki drevo ščiti pred sončnimi 
žarki, in s tem preprečimo prezgodnje 
pretakanje sokov po drevesu. 
Pregledamo vse zaščite pred zmrzaljo 
in divjadjo ter jih po potrebi popra-
vimo. Obrezovati lahko začnemo 
jablane in hruške, porežemo tudi 
jesenske maline, ribez in privežemo 
na podpore veje dreves, oblikovane 
na kordon. Opravimo tudi pred-
pomladno zaščitno škropljenje na 
osnovi bakra. 

Z nasaditvijo narcis, česna in mlečka 
odganjamo voluharja, ki naredi veliko 
škode na sadnem drevju ravno pozi-
mi. Veliki pomočniki v sadovnjaku so 
ptice, zato jih v mrzlih dneh hranimo 
z raznimi semeni in lojem. Svojo 
hvaležnost nam bodo vračale skozi 
celo leto s prijetnim petjem, prehra-
njevale se bodo s škodljivci s sadnega 
drevja in pomagale pri vzgoji zdravih, 
neškodljivih plodov. 

V prihajajočih mesecih lahko posa-
dimo nova drevesa v sadovnjak, saj 
drevesa zdaj počivajo in se po njih 
še ne pretakajo sokovi, spomladi, ko 
se prebudijo, pa bodo takoj začela z 
vraščanjem v novo okolje in bodo do 
prihodnje zime lahko že sama skrbela 
zase. 
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vrtnina dobri sosedje slabi sosedje
blitva korenček, redkvice, kapusnice  
bučke čebula, fižol, rdeča pesa  
cvetača zelena  
čebula bučke, solata, radič, rdeča pesa, kumare, korenček, jagode grah, fižol, kapusnice
česen paradižnik, kumare, rdeča pesa, jagode, korenček fižol, grah, kapusnice
endivija por, fižol, kapusnice  
fižol krompir, kumare, paradižnik, redkvice, zelena, kapusnice, jagode grah, čebula, česen, por
grah zelena, solata, redkvica, korenček, kapusnice, kumare krompir, fižol, čebula, česen, por
hren korenček  
jagode solata, špinača, por, česen, fižol, redkvica kapusnice
kapusnice solata, špinača, zelena, paradižnik, grah  
korenček čebula, česen, por, paradižnik, redkvice, solata  
krompir špinača, hren, pastinak, fižol, jagode bučke, paradižnik, kumare, zelena, rožmarin
kumare por, čebula, solata, fižol, grah krompir, paradižnik, redkvice
motovilec por, čebula, kapusnice, rabarbara  
paradižnik por, česen, korenček, kapusnice, solata, špinača, zelena, radič krompir, kumare, grah
peteršilj redkvica, jagode, paradižnik glavnata solata
por paradižnik, solata, zelena, jagode, endivija, korenček fižol, grah
radič paradižnik, solata, korenček, fižol  
rdeča pesa kumare, čebula, česen, kapusnice krompir, špinača, por
redkvica fižol, grah, korenje, blitva, paradižnik, solata, peteršilj, jagode kumare
solata por, čebula, stročnice, jagode, korenje, kumare, paradižnik, radič, 

redkvica
peteršilj

špinača fižol, jagode, krompir, paradižnik, redkvice, kapusnice  
zelje zelena  
zelena por, fižol, kapusnice, kumare, paradižnik krompir, solata

Okrasni vrt
Ta del vrta nam poleti nudi sprošču-
joče trenutke, zato ga je treba tudi v 
tem letnem času pravilno oskrbeti. 
Zimski čas so nam olepšale različne 
trave in druge trajnice. Zdaj jih lahko 
porežemo, nizkim sortam cvetočih 
trajnic odstranimo nekaj listne mase, 
da pridejo cvetovi bolj do izraza (npr. 
teloh), obrežemo bršljan, visterijo, 
viniko in po cvetenju zimski jasmin 
ter stranske poganjke jasminove trobe, 
na dva do tri brste. 
Še je čas za sajenje novih okrasnih gr-
mov in dreves, tudi tistih, ki jih lahko 
kupimo brez koreninske grude. Pre-
prečujemo zimsko sušo v legah, kjer 
ni bilo padavin (pod napušči, strehami 
…). Zdaj je še zadnji čas za izdelavo 
podtaknjencev šipka, ribeza, forzicije, 
japonske kutine … in koreninskih po-
taknjencev maka, floksov, lučnika …

Vrtna trata
Čeprav zdaj travne površine počiva-
jo, naj omenim tole. V veliki večini 

odvečni sneg z dovoznih poti mečemo 
na travno površino. Če je teh snežnih 
zaplat okoli 10 cm, to še ne predstavlja 
večjih težav, v nasprotnem primeru pa 
je treba te zmrznjene zaplate razbiti 
ali jih preprosto posuti s šoto, da bodo 
sončni žarki, ki se bodo uprli v te-
mnejšo podlago, opravili delo namesto 
nas. Kaj rado se namreč zgodi, da bo 
pod snegom idealno mesto za vzgojo 
snežne plesni, le-te pa si verjetno nih-
če ne želi na trati. Kadar travne povr-
šine niso zmrznjene, z njih počistimo 
liste, ki jih je prinesel veter. 

Pa naj še kdo reče, da pozimi nimamo 
dela z vrtom. Kdor želi delati, si ga že 
najde tudi v mrzlih dneh in ga preživi 
v naravi z naravo. Kadar je zunaj le 
premrzlo, pa preglejmo rastline, ki 
smo jih umaknili pred mrazom v 
zaščitene prostore. Malo jih zalijmo, 
preglejmo listke, če je na njih kakšen 
nepovabljen obiskovalec in če ga naj-
demo, ga umijmo z rahlo milnico. Če 
to naredimo pravočasno, ne bo treba 
poseči po kupljenem pripravku. 

Zdaj pa sedite k oknu, poglejte, 
koliko ptičk je okoli vaše ptičje hiške, 
nastavite lice sončnim žarkom in v 
mislih preletite načrt, kaj vse je treba 
pred pomladjo še postoriti, da bodo 
prosti trenutki v naravi še lepši.

Aleksandra Korez

Upam, da sem vas spomnila 
na kakšno dodatno opravilo, 
ki vam je ušlo s seznama vr-
tnih opravil, ali pa tudi nisem 
vseh napisala. Morda vam 
jih povem, če nas obiščete v 
Šoštanju v Rastlinjaku Jezero, 
ali pa vi meni daste kakšen 
nasvet, poveste izkušnjo. 
Lahko se pogovorimo, si sve-
tujemo ali pa samo poslušamo 
vaše želje in vam poskušamo 
pomagati. 

Dobri in slabi sosedje vrtnin v gredi
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Animatorka v Zimzelenu in koordi-
natorka prostovoljstva Ana Šimenc je 
sestavila tridnevni program med-
generacijskega druženja dijakov s 
stanovalci. Prvi dan smo dijakom 
predstavili delovanje Zimzelena in 
jih popeljali na ogled hiše, delovna 
terapevtka Janja Koželj pa jim je 
predstavila potek fizioterapije ter 
pripomočke za hojo oz. vožnjo gi-
balno oviranih stanovalcev. Dijaki so 
se z nekaterimi stanovalci dopoldne 
sprehodili po dvorišču.

Moja, tvoja mladost
Drugi dan je bil namenjen druženju 
dijakov s stanovalci. V dveh bival-
nih enotah so stanovalci dijakom 
pripovedovali, kakšna je bila njihova 
mladost, kakšne odnose so imeli s 
svojimi starši, kako so hodili v šolo, 
kakšne učbenike so imeli, s čim so 
se igrali ter kako so se odločali za 
poklic.
Dijaki so izvedeli, da svoje mladosti 
ne morejo primerjati z mladostjo 
starejših ljudi, saj so njihovo mladost 
zaznamovali popolnoma drugi časi, 
vojna, pomanjkanje hrane, težko 
fizično delo, ki jim je pogosto jemalo 
čas in energijo za učenje, marsikomu 
je vzelo tudi možnosti za šolanje za 
želeni poklic.
Kljub razmeroma žalostnim zgodbam 
stanovalcev so ti vendarle poudarjali, 
da se radi spominjajo svoje mladosti. 
Zanimalo jih je tudi, kaj danes mladi 
počnejo v prostem času. Vedro raz-
položenje so ustvarili z recitiranjem 
pesmi, skupaj z dijaki – bili so sami 
fantje – pa so pekli tudi kekse in ob 
tem delu so se dijaki bolj razgovorili 
ter tudi šalili.
dijak rok je povedal: »Zanimivo in 
dobro je bilo priti na obisk v Zimze-
len. Marsikaj novega sem slišal, rad 
poslušam starejše ljudi, ko pripovedu-
jejo o svojem življenju. Zdaj živimo 
zelo drugače, prosti čas nam zapol-
nijo računalnik, televizija, telefon, 
včasih pa so se otroci bolj družili 
in igrali. Do starejših ljudi imam 

Jaz tebi, ti meni
Pod tem naslovom je sredi januarja potekala ena od vsebin tedna projektnega dela Elektro in raču-
nalniške šole v Šolskem centru Velenje, mentorica Petra Mastnak pa si je zamislila obisk dijakov v 
Centru starejših Zimzelen. Za razpisano vsebino se je prijavilo 12 dijakov.

spoštljiv odnos. V naši družini živita 
tudi stara mama in dedi, zato smo 
veliko skupaj. Starejši ljudje so veliko 
doživeli in se lahko kaj naučimo od 
njih, točno vejo, kaj govorijo, to so 
njihove izkušnje.«
rene je užival pri peki keksov in tudi 
sicer: »Zelo dobro sem se imel v Zi-
mzelenu. Slišal sem, kakšno mladost 
so imeli stari ljudje, in bila je zelo 
drugačna, kot je naša. V nekaterih 
ozirih so se imeli bolje, v nekaterih pa 
zelo slabo. Spoštujem starejše ljudi; 
imam 90-letno staro mamo, ki je še 
zelo samostojna in skrbi zase.«
domen ima izkušnje s starejšimi 
ljudmi: »Lepo je videti, kako starej-
ša generacija živi, kaj pripoveduje, 
prijetno mi je druženje s starejšimi. 
V našem okolju živi nekaj starejših 
ljudi, pridejo tudi k nam na obisk, 
včasih komu pomagamo s fizičnim 
delom in tudi pri uporabi tehnologi-
je. Strica in mamo sem učil delati z 
računalnikom.«

Odnos za 5+
Tretji dan so se dijaki pridružili stanoval-
cem pri redni jutranji telovadbi, nato pa 
so z njimi igrali različne družabne igre.
ana šimenc, animatorka, o tem, 

kaj so dijaki pridobili: »Sodelovanje 
dijakov v tem šolskem projektu jim je 
ponudilo priložnost, da so spoznali 
potrebo po strpnosti do starejših, nu-
denju pomoči, če jo drugi potrebuje. 
Predvsem pa so pridobili izkušnjo, da 
starejši potrebujejo spodbudo in čas 
za neko opravilo.«
Petra Mastnak, profesorica zgodo-
vine, je povzela namen projekta: »Ko 
razpišemo projektni teden v ŠCV, si 
vsak učitelj izbere eno temo in dijaki 
se prostovoljno vpišejo v temo, ki jih 
pritegne. Večinoma gre za strokovne 
vsebine, ker smo elektro in računalni-
ška šola, sama pa po navadi ponudim 
humanistične vsebine. Za letos sem 
se odločila dijakom ponuditi spozna-
vanje življenja starejših v domu, da bi 
doživeli, kako je tudi starost lahko ak-

Dijaki so se ob pripravi keksov razgovorili in zabavali. (foto: Diana Janežič)

V Zimzelenu spodbujamo 
različne oblike medgeneracij-
skega druženja stanovalcev in 
mladih. Omenjeno sodelovanje 
z dijaki ŠCV je predvsem po-
tekalo v duhu ene od vrednot 
Zimzelena, to je spoštovanja 
sočloveka, in takšen odnos 
dijakov do starejših je dobra 
popotnica za njihovo življenje.
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tivna in življenje v domu pestro. Moj 
namen je bil, da bi dijaki dobili nove 
izkušnje, slišali o življenju starejših 
v njihovi mladosti in oblikovali tudi 
spoštovanje do starejših. Druženje v 
Zimzelenu je bilo uspešno in menim, 
da smo namen dosegli.«

Kako pa so druženje z 
dijaki ocenili stanovalci? 
»Radi imamo, če nas obiščejo mladi. 
Dijaki ŠCV so bili zelo prijetni, 
prijazni, prisluhnili so našim pripo-
vedim in nekaj povedali tudi o svoji 

mladosti. Bili so spoštljivi do nas. 
Zelo lepo so vzgojeni. Njihovo obna-
šanje ocenimo z oceno 5+!«

Diana Janežič in Ana Šimenc

Odprtje razstave je bil svojevrsten 
dogodek, saj je ta postavljena v po-
sebnem podzemnem okolju, kar 160 
metrov pod zemljo. Lahko rečemo, 
da je to najgloblje ležeče razstavišče v 
Sloveniji, verjetno je takšnih razsta-
višč malo v svetu. Le to je postavljeno 
v avtohtone rudniške prostore in nudi 
posebno izkušnjo tako za razstavljav-
ca kot tudi za obiskovalce. V muzeju 
želimo ta edinstveni razstavni prostor 
pod zemljo namenjati tudi podob-
nim postavitvam, saj je to razstavišče 
namenjeno predvsem za kiparske 
razstave. Tako prispevamo k doda-
tno ponudbi k že obstoječi muzejski 
zgodbi o delu in življenju rudarjev, 
ki dobiva čedalje večji pomen in s 
tem širi pozitivno promocijo o naši 
dejavnosti.
Obiskovalci razstave so si lahko ogle-
dali tudi podzemni del muzeja, kjer 
so nameščene lutke rudarjev iz po-
sameznih obdobij delovanja premo-
govnika, le te pa je izdelal prav Ciril 
Hočevar. Tre lutke tudi prispevajo k 
visoki kakovosti in prepoznavnosti 
našega premogovniškega muzeja.
Ciril Hočevar se je rodil leta 1949 v 
Ljubljani. Študiral je gradbeništvo na 
FAGG Univerze v Ljubljani, kjer je di-
plomiral leta 1975. Vzporedno je leta 
1973 vpisal študij kiparstva pri prof. 
Zdenku Kalinu na ALU v Ljubljani, ki 
ga je po diplomi na FAGG prekinil in 
se leta 1976 zaposlil kot statik. Po letu 
1992, ko dobi status samostojnega de-
lavca v kulturi, prične z izdelavo mu-

Najgloblje ležeče razstavišče v Sloveniji
V sredo, 11. februarja 2015, smo v Muzej premogovništva Slovenije, odprli razstavo skulptur 
Cirila Hočevarja, ki so razstavljene v najgloblje ležečem razstavišču v Sloveniji, 160 metrov pod 
zemeljsko površino. V kulturnem programu se je s kitaro predstavil Uroš Planinc, razstavo pa je 
odprl vodja muzeja Stojan Špegel.

V razstavišču v Beli garderobi 
so predstavljene tudi skulptu-
re iz ciklov Plesalke in Gib.

zejskih lutk (90 primerkov), sodeluje 
pa tudi z gledališči ter se predstavlja 
na samostojnih in skupinskih razsta-
vah s svojo malo plastiko v glini in 
bronu. Izdeluje maskote za reklamne 
spote, sodeluje pri likovni opremi za 
velike ladje tujih naročnikov, je avtor 

priznanj: SP v podvodni fotografiji, 
SOVA za visokošolske profesorje Uni-
verze v Ljubljani, KOVAČ za obrtnika 
Obrtne zbornice Slovenije ter pri-
znanje časnika Finance na izboru za 
najboljšo družbo na Borzi Slovenije. 

Stojan Špegel

Nekaj utrinkov s podzemne razstave

foto: Vaska Hočevar

foto: Jernej Vogrin



26

Gost, odlična izbira!
Gost je podjetje z dolgoletno gostinsko tradicijo, ki jo bogati z novimi idejami v ponudbi. O večle-
tnem obstoju podjetja govori letnica njegove ustanovitve – 1991. Osnovnima dejavnostima – go-
stinstvu in turizmu – se pridružuje še prireditvena dejavnost. Pri vseh dejavnostih pa se zaposleni 
trudijo združevati tradicijo in moderne pristope. Njihove prednosti so bogate izkušnje in strokov-
nost. Obiščite jih v Restavraciji Jezero, Bistroju Arkada in Gostilnici Pri Knapu v Velenju, Vili Široko 
v Šoštanju ter Hotelu Barbara v Fiesi in Hotelu Olender v Strunjanu in se sami prepričajte!

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

V Restavraciji Jezero v Velenju vam poleg bogate kulinarične ponudbe postrežejo tudi s sladicami iz svoje slaščičarne.

Dvorna restavracija Vila Široko vam v čudovitem ambientu nudi številne možnosti za proslavitev posebnih dogodkov.
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Osebje podjetja Gost se vselej potrudi, da nas razvaja.

Hotel Barbara v Fiesi in Hotel Oleander v Strunjanu vabita na oddih v čudoviti naravi slovenske obale.

Podjetje Gost med drugim skrbi tudi za organizirano prehrano zaposlenih in študentov. Njegovi zaposleni 
dnevno pripravijo več kot 3.000 obrokov za več podjetij. Bogato kulinarično ponudbo si lahko privoščite v vseh 
njihovih hotelih, restavracijah in okrepčevalnicah. Več o ponudbi Gosta na www.gost.si ali na 03 896 43 00.
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Ogenj – dobro in zlo
Veliko človekovo odkritje – ogenj – omogoča prijetno življenje, hkrati pa povzroča požare, s kate-
rimi se uspešno spopadajo dobro izurjeni gasilci, ki so za dobro vseh pripravljeni žrtvovati sebe, 
svoj čas in znanje. Vsako leto se zberejo na občnih zborih, člani Prostovoljnega industrijskega 
gasilskega društva Premogovnika Velenje (PIGD PV) so se 21. februarja 2015 zbrali že na triino-
semdesetem.

Naši gasilci so v prisotnosti gostov 
in prijetnem razpoloženju v dvorani 
Gasilskega doma Velenje potegnili 
črto pod letom 2014 in si zastavili 
nove naloge za leto 2015. Po uvo-
dnem nagovoru predsednika društva 
Simona Dobaja in izvolitvi organov 
konference so se z minuto molka 
poklonili pred kratkim preminulemu 
članu Milanu Klavsu – Miliju, ki je 
bil njihov član kar dve desetletji. Ker 
fotografije povedo več kot besede, ni 
manjkal fotografski pregled društve-
nega dogajanja v minulem letu, za 
še boljše razpoloženje pa je poskrbel 
mladi glasbenik rok rednjak, ki je 
raztegnil meh svoje harmonike.

Vsak novi član društvu 
veliko pomeni
»Sodelovanje s Premogovnikom 
Velenje in hčerinskimi družbami 

je izredno dobro in na zelo visoki 
ravni. Večkrat letno se znajdemo v 
položaju, ko lahko s svojim znanjem 
priskočimo na pomoč. Ob tej 
priložnosti se v imenu vseh članov 
PIGD PV in v svojem imenu Upravi 
Premogovnika Velenje in vsem 
podjetjem v Skupini zahvaljujem za 
njihovo razumevanje za naše delo. 
Gasilci našega društva se zavedamo, 
da smo del stroškov v sistemu, temu 
primerno se tudi gospodarno obna-
šamo in tako bo tudi v prihodnje. 
Upamo, da bo Uprava imela vedno 
tako dober posluh za naše delo,« je 
prisotne nagovoril predsednik PIgd 
Pv simon dobaj. 
Društvo šteje 39 članov, ki se tako 
ali drugače aktivno vključujejo v 
njegovo delo: »Večina je operativnih 
članov, ki so strokovno usposobljeni 

za posredovanje v izrednih razmerah. 
Za tako dobro usposobljenost gre 
seveda zahvala tudi našim starejšim 
članom gasilskim veteranom, ki nam 
s svojimi izkušnjami in nasveti po-
magajo, da lažje rešimo marsikatero 
tako operativno kot tudi organizacij-
sko težavo,« se je veteranom zahvalil 
Dobaj. Upravni odbor društva se 
je v minulem letu sestal štirikrat: 
»Udeležba je bila zmeraj odlična, 
sklepčnost zagotovljena, potrjene so 
bile vse potrebne zadeve za normalno 
delovanje društva. Izpeljani so bila 
trije članski sestanki, kjer smo člane 
društva seznanili z delom in načrto-
vanimi dejavnostmi,« je še povedal 
Dobaj.

Pustili svojevrsten pečat
»Leto 2014 je bilo, tako kot za večino 
gasilskih društev po vsej Sloveniji, 

Posamezniki, ki izžarevajo še posebno željo po skupnem delu, so pomemben del mozaika, zato jim na občnem zboru za 
njihovo delo, zanos in prizadevnost izkažejo pozornost. (foto: Denis Debelak)
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delavno tudi za naše društvo,« so bile 
uvodne besede poveljnika PIgd Pv 
borisa špeha: »Že na začetku leta 
smo posredovali v eni intervenciji, 
ki pa je imela večje razsežnosti. 16 
naših članov je od 1. do 7. februarja 
pomagalo pri odstranjevanju posledic 
ledene ujme, ki je zajela tudi Šaleško 
dolino.« Uspešnih intervencij ne bi 
bilo brez rednih in izrednih vaj, ki jih 
je bilo v minulem letu kar nekaj – v 
požarnem rovu Škale, meddruštvena 
taktična vaja na posestvu Turn in vaja 
v sodelovanju s podjetjem PLP. Med 
letom so poskrbeli za izobraževanje 
in usposabljanje svojih članov, svoje 
znanje pa so prenašali tudi na druge. 
Izvedli so številna dežurstva, se od-
zvali povabilu članov poklicne gasil-
ske enote Gorenje na ogled njihovega 
podjetja, bili na sklepni prireditvi 
vseslovenske akcije »Stopimo skupaj 
za gasilce«, kjer so prejeli motorno 
žago. Uspešni so bili na občinskem 
tekmovanju v Šmartnem ob Paki, 
izkazali so se na tradicionalnem 
tekmovanju Gasilskih enot rudarstva 
in energetike Slovenije (GERES) v 
Zabukovici, športnega tekmovanja na 
prvem gasilskem reliju v Vinski Gori 
pa so se udeležili trije člani. To je le 
nekaj utrinkov iz njihovega bogatega 
delovanja v minulem letu. Opravili so 
kar 3.436 ur dela in usposabljanja, kar 
je 110 ur več kot leto prej. 

»Vsi, vsak na svoj način, smo z 
neizmerno voljo, pogumom in 
navdihom tudi v letu 2014 pustili 
svojevrsten pečat. Ne vemo, s čim vse 
nam bo postreglo to leto, prepričan 
pa sem, da bomo s svojim delom 
tudi upravičili zaupanje, ki nam ga 
izkazujejo ljudje in podjetje,« je dodal 
Špeh.

Ranljivi smo tako doma 
kot na delovnih mestih
»V Premogovniku Velenje smo zaradi 
narave našega dela v svoji 140-letni 
zgodovini, že večkrat lahko občutili, 
kolikšno moč ima narava in da je 
ta kljub najsodobnejši tehnologiji, 
ki jo premoremo, včasih še vedno 
močnejša od nas. Pri našem delu je 
izjemno pomembno, da imamo poleg 
dobro izurjene Jamske reševalne 
čete, ki skrbi za varnost zaposlenih 
v primeru izrednih dogodkov v 
podzemnem delu premogovnika, tudi 
dobro izurjeno gasilsko moštvo. In 

prav rezultati vašega več kot osem de-
setletij dolgega dela so tisti kazalnik, 
zaradi katerega smo lahko ponosni 
na to, da imamo v svojih vrstah tako 
dobro in usposobljeno ekipo, ki ji 
lahko popolnoma zaupamo in ki zna 
ter zmore posredovati, kadar je to po-
trebno,« je prisotne nagovoril vodja 
Proizvodnje in glavni tehnični vodja 
Premogovnika velenje mag. bogdan 
Makovšek. Nadaljeval je: »Cenimo 
vaš trud in pripravljenost, da ne 
oklevate, ko je treba s svojim znanjem 
in opremo priskočiti na pomoč. 

Zavedamo se, kako častno in pleme-
nito je vaše delo. Vsem, ki s svojim 
prostovoljnim delom v gasilstvu 
prispevate k varnosti v našem pod-
jetju in naši širši družbi, izrekam za 
pogum, trud in nesebično pomoč 
iskreno zahvalo.« Zahvalo sta izrekla 
tudi predstavnika Gasilske zveze 
Šaleške doline Bojan Rakun in Boris 
Polak.

Novim nalogam bodo 
s skupnimi močmi 
zagotovo kos
Že prvi mesec tega leta sta bila 
na preizkušnji njihovo znanje in 
odzivnost, saj je bila 8. januarja 
izvedena nenapovedana gasilska 
vaja na objektu 300 Klasirnica, pred 
njimi pa so že številne nove naloge 
in dejavnosti. V letu 2015 načrtujejo 
izobraževanja, nadaljevali bodo z 
izvajanjem preventivnih pregledov v 
Skupini PV, z izvedbo požarnih straž 
in dežurstev, s sodelovanjem z Jamsko 
reševalno četo PV, z izvedbo taktične 
vaje v mesecu požarne varnosti in 
zdaj že tradicionalno skupno vajo s 
PGD Škale ter drugimi dejavnostmi. 
»Ker se je pokazala potreba po novi 
opremi, smo se odločili, da nekaj 
sredstev porabimo tudi v te namene. 
V mislih imam intervencijske čelade, 
ki jim je potekel rok uporabe, svetilke 
za čelade za nosilce dihalnih apara-
tov, baterijske vložke, dežne škornje, 
delovne obleke in rokavice, kravate 
ter priponke,« je povedal poveljnik 
boris špeh in dodal: »Predvidenih 
aktivnosti je kar nekaj, zagotovo pa se 
bo med letom pojavila še kakšna nova 
naloga, ki ji bomo s skupnimi močmi 
zagotovo kos.«

Metka Marić

Člani, ki so največ svojega 
prostega časa namenili v 
skupno dobro in še posebej 
pripomogli k ugledu društva 
v minulem letu, so: Marjan 
Kirar, Zdravko Čas, Peter Ska-
za, Franc Grudnik in Matjaž 
Lihteneker. Posebno zahvalo 
za izjemne zasluge pri delu 
društva je prejel Boris Špeh.

Predstavnika Gasilske zveze 
Šaleške doline sta podelila pri-
znanja članom, ki so pridobili 
višji čin. To so: Aleš Jagrič, Jan 
Koradej in Tadej Zager, vsi 
gasilci I. stopnje, ter Milorad 
Šikman višji gasilski častnik II. 
stopnje. Značke za dolgoletno 
delo v društvu so prejeli: Fra-
njo Gluk za 10 let dela, Suvad 
Ljevaković in Damjan Praznik 
za 20 let ter Marko Frigelj in 
Stanko Grabner za 30 let dela. 
Značke za delo v operativi so 
prejeli: Simon Dobaj, Roman 
Hudournik, Simon Hudournik 
in Dušan Kumek za 20 let ter 
Drago Fortag za 40 let. Plaketo 
gasilskega veterana si je zaslu-
žila Danica Pogorevc. Prizna-
nje gasilske zveze III. stopnje 
so podelili Janu Koradeju, II. 
stopnje pa Franju Gluku. Pre-
jemnik gasilskega odlikovanja 
II. stopnje je Stanko Grabner. 
Posebna izobraževanja so v 
minulem letu uspešno opravili 
člani društva: Aleš Jagrič, Jan 
Koradej in Tadej Zager za 
strojnika, Drago Fortag in Jan 
Koradej za uporabnika radij-
skih postaj in Denis Debelak 
za vodjo skupine.
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Vznemirljivo pričakovanje novega
»Ta koncert bo kakor novo leto, v katerega smo pravkar vstopili. O njem veliko vemo, začrtali 
smo si pot, a vendar nas bo še zmeraj presenetilo in poskrbelo za to, da se bomo na koncu po-
čutili čudovito ali pa vsaj vznemirjeno pred novim,« so bile uvodne besede povezovalke programa 
Novoletnega koncerta Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. In točno tako smo se v soboto, 
10. januarja 2015, počutili poslušalci, ki smo do zadnjega kotička napolnili veliko dvorano Doma 
kulture Velenje.

Na tretjem abonmajskem koncertu 
v sezoni 2014/2015 smo se zbrali 
številni ljubitelji kakovostne glasbe, ki 
je stalnica že tradicionalnega Novole-
tnega koncerta. Izvrstnemu programu, 
ki so ga velenjski godbeniki izvedli 
pod taktirko Matjaža emeršiča, so 
dali posebno noto legenda slovenske 
glasbe Mojmir Sepe in drugi odlični 
solisti. Zveza slovenskih godb je pode-
lila častni prstan mag. Ivanu Marinu, 
ki je tako postal častni član Zveze v 
letu 2014.

Barvna glasbena paleta
V velenjskem hramu kulture se je 
drugo soboto v januarju razlegala 
kakovostna glasba. Novoletni kon-
cert velenjskih godbenikov se je začel 
s skladbo japonskega skladatelja 
Yagisawe, ki ga je navdihnil slogan 
nekega japonskega mesta, ki se glasi 
voda, zelena in zemlja. Skladba je 
takšna, kakršno je življenje – kratka 
in dramatična. Sledila je solistična 
fantazija za alt saksofon, ki za izvaja-
nje potrebuje virtuozinjo, kot je sara 
beriša. Dolgoletna članica orkestra 

Izvrstnemu programu, ki so ga velenjski godbeniki izvedli pod taktirko Matjaža Emeršiča, so dali posebno noto legenda 
slovenske glasbe Mojmir Sepe in drugi odlični solisti. (foto: Metka Marić)

poučuje v velenjski glasbeni šoli in je 
diplomantka zagrebške akademije za 
glasbo. Koncert za pozavno in orke-
ster, ki ga je napisal Bert Appermont, 
sestavljajo štirje stavki, ki temeljijo na 
različnih barvah. Najprej nas je glasba 
ujela v sijočo rumeno, nato potopila 
v dinamično in strastno rdečo, po 
trenutkih neobrzdane strasti in bitke 
za življenje pa je bil čas za zasanjano 
in mirno modro, ki se je v zadnjem 
stavku izlila v zeleno – harmonično in 
polno pričakovanj. Skozi barvno pale-
to nas je popeljal solist na trombonu 
domen jeraša. 

Skladbe, ki bodo za vedno 
živele in žarele
V drugem delu je poslušalce navduše-
val in razveseljeval skladatelj, aranžer, 
dirigent in mojster Mojmir sepe. 
Njegove skladbe so tudi naše, saj so 
kot naša dediščina. Ena od takšnih 
je zagotovo Zemlja pleše, ki bo za 
vedno živela in žarela v Sepetovem 
delu. »Mojster je uglasbil mojstra« je 
bila napoved naslednje pesmi pove-
zovalke programa eme Hozjan. V 

mislih je imela Minattijevo pesem 
Nekoga moraš imeti rad, v kateri se je 
kot solist na krilnem rogu predstavil 
alojz kompan. Po skladbi Conga del 
fuego nuevo mehiškega skladatelja 
Artura Marqueza, ki bi poslušalce v 
drugačnih okoliščinah gotovo zvabila 
na plesišče, je bil čas za živahno polko 
Janžev vrh, delo Sepeta, pri katerem je 
sam prevzel dirigentsko palico. V pro-
gramu so godbeniki izvedli tudi dve 
skladbi, nastali izpod peresa Franeta 
Milčinskega – Ježka, in sicer Glažek 
vinčka ter Stari lajnar, ki ju je zapel 
sam mojster Sepe, obenem pa dokazal, 
da mu črno-bele tipke niso tuje.
V imenu orkestra je Mojmirju Sepetu 
iskreno zahvalo za čas in trud izrekel 
predsednik Pihalnega orkestra Pre-
mogovnika velenje dr. gregor jero-
mel: »Mineva že skoraj 140 let, odkar 
v Premogovniku Velenje kopljemo 
premog. Vsake toliko v njem najdemo 
poseben  »diamant« iz ksilita, ki vam 
ga poklanjamo v spomin na današnji 
nastop.« Sepe je izrazil presenečenje 
nad dejstvom, da se ga spominja 
tudi današnji svet: »Hvala orkestru, 
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28. marca 2015 nas bo na četr-
tem koncertu v nizu abonmaj-
skih koncertov Pihalnega or-
kestra Premogovnika Velenje 
razveseljeval belec z glasom 
črnskega džezovskega pevca, 
znan po odličnih interpreta-
cijah skladb Raya Charlesa, 
Uroš Perić. Pevec in pianist, ki 
se mu po žilah pretakajo bluz, 
soul in džez, je poosebljena 
pozitivna energija. Skupaj s 
svojim Bluenote kvartetom bo 
ogrel tudi naša srca in dlani.

dirigentu in publiki, da ste se odzvali 
v takšnem številu in me sprejeli s 
tolikšnim navdušenjem.« 

Dolgoletnemu dirigentu 
častni prstan
Večer je zaznamovala tudi podelitev 
častnega prstana zveze slovenskih 
godb mag. Ivanu Marinu. »Pozna-
valci zgodovine slovenskih pihalnih 
orkestrov in godb v zadnjih tridesetih 
letih, ko se je začelo slovensko godbe-
ništvo povezovati, ne morejo mimo 
pihalnega orkestra velenjskih rudarjev. 
Izjemen pečat mu je dal Ivan Marin. 
Bogate izkušnje, osebna poznanstva s 
takrat vodilnimi svetovnimi glasbeni-
mi založbami, ustvarjanje za ugodno 
rast in vizijo so Ivana Marina vodili v 
izgradnjo glasbenega šolstva v Velenju, 
ki je ustvarilo pravo kovnico glas-
benikov na vseh področjih. Za svoje 

prizadevno delo je poleg številnih 
drugih nagrad in priznanj v Sloveniji 
prejel tudi najvišje priznanje Zveze slo-
venskih godb plaketo Bojana Adamiča 
in najvišje priznanje mednarodnega 
glasbenega združenja CISM častni 
križ,« je njegovo delo predstavil tone 
Urbas, predsednik zveze slovenskih 
godb, in dodal: »Častni član Zveze 
slovenskih godb v letu 2014 je Ivan 
Marin, ki ga krasijo širina razmišlja-
nja, prodorne misli in vedno prijazen 
odnos ter odprtost do vseh in vsako-
gar posebej.«

Leto, kot uvertura – 
enostavno čudovito
Za konec so godbeniki prihranili slav-
nostno uverturo ameriškega skladate-
lja Jamesa Barnesa in vsem prisotnim 
zaželeli, da bi bilo to leto kot uvertura 
– enostavno čudovito. Povezovalka 

programa si je za poslovilno misel 
izposodila Ježkove besede: »Naj sreča 
vam pravilo bo in ne izjema, tako veli 
vam vaša stara šema.«

Metka Marić

V imenu orkestra je Mojmirju Sepetu iskreno zahvalo za čas 
in trud izrekel predsednik Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje dr. Gregor Jeromel. (foto: Metka Marić)

Častni prstan Zveze slovenskih godb je mag. Ivanu Marinu 
podelil Tone Urbas, predsednik Zveze slovenskih godb. 
(foto: Metka Marić)
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V četrtek, 8. januarja 2015, so se ob 
13.33 oglasili pozivniki, saj je dežurni 
Premogovnika Velenje obvestil gasilce 
PGD Velenje in preko sistema ASK 
še naše društvo, da je na objektu 300 
na področju DIK-a na k. +5 prišlo do 
požara. Na ogroženem objektu Klasir-
nica člani našega društva sicer izvajajo 
dela demontaže notranje opreme, pri 
tem pa se uporablja veliko odprtega 
ognja. Namen vaje je bil preveriti našo 
odzivnost in usposobljenost v primeru 
požara.

Ponovno pokazali veliko 
vnemo in pripadnost
Na prizorišče požara so z vozilom prvi 
prispeli gasilci PGD Velenje, takoj za 
njimi pa vozilo našega društva s šesti-
mi gasilci. Velenjsko društvo je zaradi 
potrebe po večji količini vode na po-
moč poklicalo PGD Vinska Gora. Na 
klic se je odzvalo še šest članov našega 
društva, štirje od teh so zaradi razširi-
tve požara izvozili še z enim vozilom, 
dva sta počakala v gasilskem domu. 

Uspešna nenapovedana društvena vaja
Gasilci Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje smo drugi četrtek 
v januarju prejeli poziv, da je prišlo do požara na objektu Klasirnica. To je bil seveda le del scena-
rija operativne vaje naših gasilcev. Čeprav je bila vaja nenapovedana, se je v nekaj minutah na klic 
odzvalo lepo število članov.

Odziv članov Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika 
Velenje na nenapovedano vajo je bil dober. (foto: Dušan Reberčnik)

Štirje gasilci našega društva, nosilci 
dihalnih izolirnih aparatov, so naredili 
dva notranja napada in omejili ter 
pogasili požar. Gasilci PGD Velenje so 
pregledali notranjost drugih prostorov, 
člani PGD Vinska Gora pa so napajali 
cisterno našega društva.
Sicer je v našem društvu 28 operativ-
cev, od tega se jih je na sklic odzvalo 

dvanajst. Glede na to, da vaja ni bila 
napovedana, sem z odzivom članov 
našega društva lahko zadovoljen, prav 
tako z njihovo vnemo in s pripadno-
stjo društvu. Srečanj ob tako uspešnih 
vajah, kot je bila ta, in ne ob požarih, 
poplavah ali kakšnih drugih nesrečah 
si lahko samo želimo.

Boris Špeh

Mag. Ivan Marin prejemnik zlate plakete za življenjsko delo
v četrtek, 29. januarja, so na osrednji prireditvi javnega sklada republike slovenije za kulturne dejavnosti v lju-
bljani podelili priznanja za izjemne dosežke pri ustvarjalnem, poustvarjalnem, raziskovalnem, publicističnem in 
organizacijskem delu, kulturni vzgoji in izobraževanju, razvijanju kulturnega sodelovanja s slovenci v zamejstvu 
in po svetu ter pri ohranjanju narodne kulturne dediščine. Prejemnik zlate plakete za življenjsko delo na podro-
čju glasbenih dejavnosti je mag. Ivan Marin, dolgoletni vodja Pihalnega orkestra Premogovnika velenje.

Mag. Ivan Marin je ena najvidnejših osebnosti glasbenega ustvarjanja v Sloveniji. Svoje življenje je posvetil glasbe-
nemu ustvarjanju, vzgoji in izobraževanju. Bil je direktor Glasbene šole Frana Koruna Koželjskega Velenje, predaval 
je umetnostno vzgojo – glasbo na Gimnaziji Velenje, vodil Rudarsko godbo, zdajšnji Pihalni orkester Premogovnika 
Velenje, in Dekliški pevski zbor Gimnazije.

Dirigentsko palico Rudarske godbe Velenje je prevzel za svojim očetom leta 1964. Pod njegovim vodstvom je godba nav-
duševala številne poslušalce, prepričala ocenjevalne komisije in glasbene kritike. Udeležila se je mnogih gostovanj doma 
in v tujini. Koncertirala je v Avstriji, Luksemburgu, Italiji, Švici, Španiji, na Češkem, Madžarskem in Nizozemskem.

Godbeniki so posneli vrsto gramofonskih plošč, kaset in zgoščenk. Na petih svetovnih tekmovanjih pihalnih orke-
strov v mestu Kerkrade na Nizozemskem so zmagali, osvojili zlato plaketo in s tem priznanje za odličnost. Tudi na 
drugih tekmovanjih v Sloveniji in mednarodnem okolju so osvojili veliko zlatih in srebrnih plaket, nagrad, priznanj 
in pohval. Leta 2004, po 40-ih letih vodenja, pa se je mag. Ivan Marin uradno poslovil od taktirke.

Iz uredništva časopisa Rudar mag. Ivanu Marinu iskreno čestitamo za prejem zlate plakete za življenjsko delo na po-
dročju glasbenih dejavnosti, ki mu jo je podelil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.
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Izpolnili smo le del predvidenih dejavnosti za leto 2014, ob 
tem pa smo opravili tudi nekaj nenačrtovanih nalog. V od-
boru delujemo Drago Kolar (podpredsednik), člani Tatjana 
Koželj, Peter Bršek in Boštjan Priteržnik ter Damjana Kričej 
(predsednica). Tako kot v minulih letih smo tudi lani ob po-
membnejših datumih RK in v sodelovanju z OZ RK Velenje 
določeni tematiki posvetili posebno pozornost. 
Največ poudarka smo dali odvzemom krvi. Teh je bilo v 
minulem letu manj kot leto prej.
Vse krvodajalske akcije so potekale po predvidenem kole-
darju. Aktivnih krvodajalcev, ki darujejo kri enkrat ali več-
krat letno, imamo 574. V letu 2014 je bilo 1.227 odvzemov 

Novi člani, pristopite!
Lani smo predstavniki Aktiva RK Skupine Premogovnik Velenje v sodelovanju z zaposlenimi Ob-
močnega združenja (OZ) RK Velenje skušali čim bolj uresničiti zastavljeni program dela. Še vedno 
ugotavljamo, da imamo premalo članov. Od 2.120 zaposlenih v Skupini PV je v našem aktivu zgolj 
927 članov, kar je premalo za izvajanje nekaterih nalog.

Letna članarina Aktiva RK SPV bo odtegnjena 
pri aprilski plači v maju, in sicer 4 evre.

krvi, kar je 183 manj kot v letu 2013. 
Letos bodo krvodajalske akcije potekale po načrtu, ki je bil 
sprejet na Zavodu Republike Slovenije za transfuzijsko me-
dicino. Urnik odvzemov je objavljen v tej številki Rudarja; 
izobešen bo tudi na oglasnih deskah v podjetju.
Podpisanih imamo zgolj 927 pristopnih izjav, zato smo se 
odločili, da letos znova poskusimo pridobiti nove člane. Če 
ne bomo imeli dovolj finančnih sredstev, bomo namreč mo-
rali ravnati še posebej preudarno in omejeno, saj se financi-
ramo zgolj iz letne članarine. Morali bomo dobro premisliti, 
kako in komu pomagati, ko bo potrebna humanitarna po-
moč. Vse prošnje zaposlenih bomo obravnavali na izrednih 
sestankih. Podelitev priznanj krvodajalcem bomo izvedli 
konec maja in decembra 2015. Zaradi zaostrenih finančnih 
razmer smo sklenili, da krvodajalcem, ki niso člani našega 
aktiva, plaket in priznanj ne podelimo. Vsi nečlani imajo še 
vedno možnost pristopiti k članstvu.
Ekskurzijo z odvzemom krvi v eni izmed slovenskih bol-
nišnic bomo izvedli v drugi polovici leta  2015. Še naprej 
se bomo trudili, da pridobimo nove člane, zato vas bomo z 
zanimivimi članki obveščali v časopisu Rudar.

Damjana Kričej
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datum kraj izvajalec

12. 3. 2015 Šmartno ob Paki Splošna bolnišnica Celje

20. 3. 2015 Ravne pri Šoštanju Univerzitetni klinični center Maribor

31. 3. 2015 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

1. 4. 2015 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

2. 4. 2015 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

3. 4. 2015 Velenje Univerzitetni klinični center Maribor

3. 6. 2014 Lokovica Bolnišnica Slovenj Gradec

8. 7. 2015 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

9. 7. 2015 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

10. 7. 2015 Velenje Univerzitetni klinični center Maribor

9. 10. 2015 Ravne pri Šoštanju Univerzitetni klinični center Maribor

24. 11. 2015 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

25. 11. 2015 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

26. 11. 2015 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana

27. 11. 2015 Velenje Univerzitetni klinični center Maribor

Krvodajalske akcije v letu 2015
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Zlata poroka v Muzeju 
premogovništva Slovenije
Prva sobota v lanskem septembru je bila za zakonca Kunej in njune najbližje nekaj nepozabnega. 
V podzemnem delu Muzeja premogovništva Slovenije v Velenju sta Ana Kunej in nekdanji rudar-
ski nadzornik v Premogovniku Velenje Ivan Kunej po 50 letih skupnega življenja ponovno potrdila 
zakonske zaobljube.

Izvedba zlate poroke v podzemnem 
delu Muzeja premogovništva Slovenije 
je zakoncema Kunej pomenila veliko, 
saj se je Ivan Kunej po dolgih letih 
pokoja zopet vrnil v jamo in obudil 
spomine na delovne dni. 
Vodja Muzeja premogovništva Slove-
nije Stojan Špegel je ob tej priložnosti 
zlatoporočencema izročil simbolični 
zlati »markici« (označene markice 
sicer rudarji vzamejo s seboj na delo 
in jih po vrnitvi iz jame vrnejo na 
evidenčno tablo prisotnosti).
V Muzeju premogovništva Slovenije 
izvajajo različne dejavnosti, ki naj bi 
v muzej in Velenje privabile čim večje 
število obiskovalcev. V ta namen so, 
poleg zgodovinskega in novega dela, 
uredili še obredni del muzeja, ki je 
sestavljen iz prostora za fotografira-
nje, Ligijevega salona in Kapelice sv. 
Barbare, zavetnice rudarjev. 
Tako urejen jamski prostor omogoča 
edinstveno doživetje pri organizaciji 
posebnih dogodkov, kot so poroke in 
praznovanja rojstnih dni. 

Sklepni del akcije #knap5
V petek, 27. februarja, je v bosanskem kraju  Zenica potekalo 
sklepno dejanje humanitarne akcije #knap5, s katero smo zbirali 
solidarnostne prispevke za žrtve rudarske nesreče v Bosni in Her-
cegovini, kjer je v stebrnem udaru prišlo do smrtne nesreče petih 
rudarjev Rudnika Zenica. Vročitev zbranih sredstev je potekala 
neposredno v roke svojcem preminulih.

Zbrali smo okroglih 5.000 evrov – k zaokrožitvi navzgor so poma-
gali še Medobčinska Zveza prijateljev mladine Velenje ter rudarji 
rudnika RTH, ki so se prav tako pridružili tej akciji in so zbrali 
2.015 evrov.

Organizatorji akcije se vsem sodelujočim zahvaljujejo z rudarskim 
»Srečno«!



3737

zaHvala
Ob nenadni izgubi drage mame in 
babice 
nade gaberšek 
se iskreno zahvaljujeva za izrečena 
sožalja, darovane sveče in denarno 
pomoč sodelavcem Jamske elektro, 
strojne in transportne službe Pre-
loge ter moštvu odkopa CD1.
Hvala tudi vsem sorodnikom, 
prijateljem in sodelavcem, ki ste 
jo v velikem številu pospremili na 
njeni zadnji poti.

sinova Danilo in Igor Gaberšek z 
družinama

zaHvala
Ob boleči izgubi moža, očeta, 
dedka in tasta 
stanislava Hostnika 
se iskreno zahvaljujemo kolek-
tivu Premogovnika Velenje za 
darovano cvetje; hvala častni 
straži, članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje in Dragu 
Kolarju za spoštljive besede na 
pokopališču v Podkraju, kjer smo 
pokojnega upokojenega rudarja 
pospremili k zadnjemu počitku.

žena Marija in sin Gorazd z družino

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega moža, 
atija in dedka 
Friderika (Frica) jovana, 
upokojenega rudarja, se iskreno 
zahvaljujemo kolektivu Premo-
govnika Velenje za izkazano čast 
na pogrebu na pokopališču v 
Žalcu. Hvala častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje in Dragu Kolarju za izje-
mni govor. Hvala vsem za izrečena 
sožalja. 

sin Mišo z družino in mamo 
Gretico

zaHvala
Ob boleči izgubi drage mame, 
tašče, stare mame in babice 
angele koželj 
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivu Premogovnika Ve-
lenje, sorodnikom, sosedom, 
prijateljem in vsem, ki ste 
nam v trenutkih žalosti stali 
ob strani, izrekli sožalje in jo 
pospremili na zadnji poti.
Iskrena hvala častni straži, 
članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, pev-
cem, praporščakom in Dragu 
Kolarju za sočutne besede 
slovesa.
Neizmerno zahvalo namenja-
mo tudi osebju Centra starej-
ših Zimzelen za ves trud in 
prijaznost v zadnjih mesecih 
njenega življenja. 

vsi njeni

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega 
moža, atija in dedka 
Franca obuja, 
upokojenega rudarja, se is-
kreno zahvaljujemo Premo-
govniku Velenje za izkazano 
čast in ganljivo sodelovanje 
na pogrebu. Zahvaljujemo 
se vsem sodelujočim, častni 
straži, članom Pihalnega or-
kestra Premogovnika Velenje 
in govorniku, saj je bil po vaši 
zaslugi pogreb tak, kot bi si 
ga izbral tudi oče, če bi si ga 
lahko sam izbral.

Valerija in Neža Obu ter Bri-
gita Lenošek z družinami

zaHvala
»Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so razdalje, 
kraj in čas.«
(M. Kačič)
Ob nenadomestljivi izgubi 
našega moža, očeta in dedka 
jožeta Učakarja 
izrekamo zahvalo članom 
Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje za odigrane 
žalostinke, Dragu Kolarju za 
skrbno izbrane besede slovesa 
in častni straži za rudarsko 
slovo.

z neizmerno bolečino žena 
Angela, hčerki Darja in Jožica 

z družinama

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega 
moža, očeta, dedija in tasta 
jožeta lešnika 
5. 2. 1944−22. 1. 2015 
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivu Premogovnika Vele-
nje, Sindikatu Premogovnika 
Velenje, Dragu Kolarju za 
besede slovesa, častni straži, 
Pihalnemu orkestru Zarja in 
Bolnišnici Topolšica za izka-
zano pomoč.
Hvala sorodnikom, prijate-
ljem, sesedom Jurčičeve 5, 
delavcem obrata Jamsko vrta-
nje, članom Harmonikarskega 
orkestra Brabara za izerečena 
sožalja, pomoč in darovane 
sveče. 
Hvala vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

žena Cveta, sin Robert in hči 
Renata z družinama

Občni zbor Kluba upokojencev 
Klub upokojencev Skupine Premogovnik 
Velenje vabi na občni zbor, ki bo v 
ponedeljek, 16. 3. 2015, ob 16. uri v Domu kulture v Velenju.

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE
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Veseli ob koncu »šihta« (foto: Mrki)

»Midva sva prava kamerada,« kar je z mežanjem potrdil tudi Miran. »Samoreševalne aparate je treba skrbno preveriti.«

Koncentracija pred prihodom na oder je zelo pomembna!Globoko zamišljeni ...

Ujeti v trenutku ...
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»Za fit postavo je treba trdno garati (zimska prevetiva).«

»Štefan, ali bo ozvočenje zdržalo do konca prireditve?«
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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,
Tomšičeva
Adaptirano: 2010
Velikost: 62 m2

Etaža: 2/5
Energ. razred: D 
Cena: 69.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Kardeljev trg
Adaptirano: 2012
Velikost: 73 m2

Etaža: 6/8
Energ. razred: C 
Cena: 85.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Šmartno 
ob Paki
Zgrajeno: 2007
Velikost: 120 m2

Etaža: 2/2
Energ. razred: D 
Cena: 119.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Goriška
Zgrajeno: 1981
Velikost: 87 m2

Etaža:5/5
Energ. razred: F 
(Cena: 69.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Velenje,
Goriška
Zgrajeno: 1977
Velikost: 30 m2

Etaža: 4/5
Energ. razred: D 
Cena: 35.500 EUR

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Center
Adaptirano: 2012
Velikost: 53 m2

Etaža: 2/5
Energ. razred:F 
Cena: 52.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Velenje,
Desni breg
Adaptirano: 2010
Velikost: 29 m2

Etaža: KP/6
Energ. razred: E 
Cena: 39.000 EUR

4-SOBNO
Lokacija: Topolšica
Zgrajeno: 1992
Velikost: 95 m2

Etaža: 2/2
Energ. razred: D 
Cena: 79.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Stantetova
Adaptirano: 2008
Velikost: 79 m2

Etaža: 8/8
Energ. razred: E 
Cena: 89.000 EUR

HIŠE

SAMOSTOJNA
Lokacija: Gaberke
Zgrajena: 2009
Velikost: 203 m2

Velikost parcele:
811 m2

Etažnost: P + M
Energ. razred: D 
Cena: 168.000 EUR

DVOJČEK
Lokacija: Vinska 
Gora
Zgrajena: 1970
Velikost: 253 m2

Velikost parcele:
2000 m2

Etažnost:K+ P +1+ M
Energ. razred: E 
Cena: 179.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Florjan
Adaptirana: 2012
Velikost: 277 m2

Velikost parcele:
584 m2

Etažnost: K+P + M
Energ. razred: F 
Cena: 155.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Velenje
Ljubljanska
Zgrajena:  
V GRADNJI
Velikost: 160 m2

Velikost parcele:
470 m2

Etažnost: P + M
Cena: 127.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Hrastovec
Zgrajena:  
V GRADNJI
Velikost: 290 m2

Velikost parcele:
1537 m2

Etažnost: P + M
Cena: 120.000 EUR

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

Velikost parcele:
540 m2

Etažnost: P + M
Energ. razred: C 
Cena: 159.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Zavodnje
Zgrajena:  
V GRADNJI
Velikost: 230 m2

Velikost parcele:
900 m2

Etažnost: K+P + M
Cena: 60.000 EUR

PARCELE

ZAZIDLJIVE
Lokacija: Velenje,
Konovo
Velikost:  
700 -3000 m2

Cena: 30–60 EUR/m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje,
Podkraj
Velikost: 1.070 m2

Cena: 39.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje,
Podkraj
Velikost: 750 m2

Cena: 39.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje,
Podkraj
Velikost: 630 m2

Cena: 35.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Florjan
Velikost: 531 m2

Cena: 35.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Rečica ob 
Paki
Velikost: 767 m2

Cena: 27.800 EUR
Hrastovec
Velikost: 1.093 m2

Cena: 35.000 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.


