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UVODNIK

Inovativnost zaposlenih je 
ključ do uspeha

Podjetje, ki želi biti učinkovito, 
mora biti obenem tudi ustvarjalno, 
inovativno: mora znati izkoristiti 
prednosti ustvarjalnosti svojih ljudi. 
V današnjem poslovnem okolju 
neprestano iskanje poti za izboljšanje 
svojih izdelkov ali storitev ni le pogoj 
za večjo uspešnost, ampak velikokrat 
tudi za golo preživetje. Bolj dinamič-
no, kot se spreminja poslovno okolje, 
bolj bodo uspešna tista podjetja, 
ki spodbujajo razvoj in izražanje 
notranjega ustvarjalnega potenciala 
ter spodbujajo svoje ljudi k iskanju, 
preizkušanju in uveljavljanju novih, 
boljših rešitev. 

Inovativnost je področje, ki mu želi-
mo v Skupini Premogovnik Velenje 
nameniti večjo pozornost, kot smo 
jo v zadnjih letih. Zavedamo se, da 
inovativnost v podjetju pomeni več 

kot le raziskovalno-ra-
zvojno dejavnost. Pomeni 
načrtovanje, izobraževanje 
in usposabljanje zapo-
slenih, ustvarjanje novih 
tehnologij, prenos znanja, 
učinkovito upravljanje z 
idejami in še mnogo več. 
Zmagovalci so tisti, ki v 
poslovne procese vnašajo 
ustvarjalen način delova-
nja in ponujajo svežino, 
drugačnost, prepoznavnost 
in celovite rešitve.

Biti ustvarjalen je tvegano, 
saj je velika verjetnost, da 
bo veliko idej neprimer-
nih. Zavedamo se, da je za 
spodbujanje ustvarjalnosti 
treba pohvaliti tudi ideje, 
ki niso najbolj primerne, 
vendar je v njihov razvoj 

vloženega veliko truda. Najpomemb-
nejši, najmočnejši med motivatorji 
je uspeh. Človeka najbolj motivira 
dosežek, da je nekaj naredil dobro, da 
je bil pri svojem delu uspešen! Ino-
vativnost še posebej pride do izraza v 
spodbudnem okolju, v katerem lahko 
ljudje z ustvarjalno energijo in inova-
tivnimi idejami to okolje bogatijo.

Inovativnost ne prenese hierarhije, ne 
more biti delegirana. Nastaja v glavah 
posameznikov, ki kot gobe srkajo 
ideje, ki so radovedni in ambicio-
zni. Spremembe oziroma inovacije 
se hitreje in lažje razvijajo v okolju, 
kjer so ljudje pripravljeni sodelovati, 
prevzemati odgovornost, se seznaniti 
z napakami, se učiti in ne nazadnje 
veseliti napredka. Dobra ideja, pravi 
ljudje ter finančna podpora so za 
podjetje ključ do uspeha. Ustvarjal-

nosti in inovativnosti ne moremo na 
hitro pridobiti šele takrat, ko nam gre 
slabo. Pridobimo si ju lahko le skozi 
dolgotrajen proces. Nikakor pa ne 
smemo dovoliti, da začnemo toniti v 
morje povprečnosti.

Rezultati na področju inovacijske de-
javnosti so rasli z veliko dinamiko vse 
do leta 2011, ko je bil dosežen vrh, po 
letu 2012 so začeli vztrajno padati in 
v letu 2016 dosegli raven pred letom 
2009. Razloge za slabšanje rezultatov 
lahko iščemo tako v izvajanju finanč-
nega in poslovnega prestrukturiranja, 
nižji organizacijski kulturi kot tudi 
v upadanju motiviranosti za kreativ-
nost posameznikov na vseh ravneh.

Različne klime v različnih podjetjih 
vodijo k različnim rezultatom. Tudi 
za ustvarjalnost in inovativnost velja, 
da se v različnih okoljih pojavljata 
na različne načine in ju spodbujajo 
različni dejavniki. Zato je vsako na-
črtno spodbujanje klime, naklonjene 
ustvarjalnosti in inovativnosti, tem 
bolj uspešno, kolikor bolj izhaja iz te-
meljitega poznavanja klime v podjetju 
ter njegovih zaposlenih. 

V podjetju si želimo, da bi se čim več 
ljudi navzelo inovativnega razmišlja-
nja – pri tem bodite čim bolj drzni, 
pogumni in vztrajni. Letošnjim 
najboljšim inovatorjem, promotorjem 
in organizacijski enoti na tem mestu 
še enkrat iskreno čestitam in vam 
pri vašem nadaljnjem delu želim še 
veliko ustvarjalnosti, dobrih idej in 
njihovih implementacij v naše proce-
se in naše vsakdanje delo.

Srečno!
mag. Drago Potočnik, 

vodja Tehničnega področja
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Lansko leto sklenili pozitivno

Mag. ludvik golob: »Ustvarili smo 
117,5 milijona evrov prihodkov, 
poslovni rezultat bo pozitiven in bo 
znašal okrog 770 tisoč evrov. Prav tako 
bo pozitivno poslovala tudi Skupina 
PV. To dokazuje, da smo uspešno 
sledili zavezam, ki so bile dane v 
NFPP in so bile tudi pogoj za izvedeno 
dokapitalizacijo v letu 2015, da smo 
lani uspeli zadržati trend zniževanja 
stroškovne cene pridobivanja premoga 
ter smo skupaj s socialnimi partnerji 
zmogli sprejeti dogovor o obvladovan-
ju stroškov dela v lanskem letu in smo 
uspešno začeli s postopki reorga-
nizacije in sistemizacije v povezanih 
družbah. Vse to je rezultat različnih 
aktivnosti na področjih stroškovne ra-
cionalizacije, sprememb v obvladovan-
ju poslovnih procesov, dezinvestiranja, 
osredotočanja v osnovno dejavnost 
in reorganizacije poslovanja. Naša 

Za Premogovnikom Velenje so prvi trije meseci leta. Kljub zahtevnim razmeram tako na finančnem 
kot proizvodnem področju so rezultati dobri in potrjujejo, da je smer, ki smo si jo zadali z ukre-
pi in smernicami, potrjenimi v Načrtu finančnega in poslovnega prestrukturiranja (NFPP), prava. K 
pogovoru smo povabili predsednika Uprave PV mag. Ludvika Goloba, ki je uvodoma pojasnil, da 
so poslovna poročila za leto 2016 v končni fazi in revizije še v teku, vendar nerevidirani podatki 
kažejo, da je Premogovnik Velenje lani posloval pozitivno.

naloga še zdaleč ni končana in z veliko 
gotovostjo trdimo, da nas vse čaka še 
veliko dela in veliko sprememb.«

Kako ste zadovoljni s 
proizvodnimi rezultati?

Mag. ludvik golob: »Zelo na roko 
nam je šla proizvodnja v zadnjih 
mesecih leta, saj smo plan presegli 
tako v tonah kot tudi v energiji. Na 
predlog HSE smo v TEŠ dobavili 
dodatne količine premoga in tako lani 
povišali plan na 38.600 TJ energije, 
kar je pripomoglo k rekordni proi-
zvodnji Termoelektrarne Šoštanj v 
vsej zgodovini. Veseli smo, da je tudi 
letošnja proizvodnja premoga v prvem 
tromesečju odlična – v prvih dveh 
mesecih smo pridobili kar 761.578 ton 
premoga, načrtovali smo 635.751 ton. 
Tudi kalorična vrednost pridobljenega 
premoga je bila boljša od napovedane. 

Januarja je ta znašala 11,89 GJ/tono, 
februarja pa celo 11,976 GJ/tono. 
Kot kaže, bomo v prvih treh mesecih 
proizvedli že več kot 1.100.000 ton 
premoga, kar je zelo dober rezultat.«

Vse bolj se osredotočate 
na osnovno dejavnost in 
odprodajate premoženje, ki ga 
ne potrebujete za proizvodni 
proces. V javnosti se ob tem 
pojavljajo različne špekulacije.

Mag. ludvik golob: »Lani smo 
prodali hotela Barbara in Oleander ter 
Center starejših Zimzelen – pri tem 
smo v vseh primerih zagotovili prenos 
vseh zaposlenih na kupca, 15 stano-
vanj in poslovni prostor v Šmartnem 
ob Paki. Junija lani je izvajanje gostin-
ske dejavnosti, ki je potekala v okviru 
družbe Gost, prevzel zunanji izvajalec 
– Gorenje Gostinstvo, prav tako skupaj 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

mag. Ludvik Golob, predsednik Uprave Premogovnika Velenje



55

z vsemi zaposlenimi. Družbo GOST 
smo s preostalimi nepremičninami 
novembra pripojili k družbi PV Invest. 
Vsi postopki odprodaje premoženja 
so potekali preko javnih razpisov, da 
je bila zagotovljena transparentnost. 
O najboljšem ponudniku je odločala 
komisija, vsako odločitev o prodaji 
pa je odobril nadzorni svet družbe. 
Še vedno tečejo tudi aktivnosti za od-
prodajo poslovnih deležev v družbah, 
v katerih ima Premogovnik Velenje 
svoje deleže. 
Sam sem že večkrat ob različnih 
natolcevanjih ter širjenju neresnic na 
družabnih omrežjih in preko ano-
nimk povedal, da če se pri komerkoli 
pojavlja kakršenkoli utemeljen dvom v 
prenizko ceno ali poštenost dela Upra-
ve, naj nemudoma sproži vse legitimne 
postopke za ugotavljanje nepravilnega 
ravnanja in tudi ukrepa skladno s svo-
jimi pristojnostmi. Oba člana Uprave 
odločno poudarjava, da so odločitve 
zdajšnje Uprave strokovne, odgovor-
ne, gospodarne in zakonite, ceno na 
trgu določa kupec – naša naloga pa 
je, da ustreznost te cene presojamo 
skozi različne instrumente, komisije in 
mnenja.«

Kaj pa Golte – z dokapitalizacijo 
imata Premogovnikovi hčerinski 
družbi zgolj še manjšinski delež?

Mag. ludvik golob: »Na Skupšči-
ni družbe Golte v februarju je bila 
izglasovana dokapitalizacija družbe. 
76,6-odstotni lastnik je z vplačilom 
novega deleža postala ljubljanska 
družba Sicom Invest, po dokapitaliza-
ciji pa imata v družbi Golte svoja dele-
ža HTZ Velenje v višini 3,8 odstotka in 
PV Invest 13,7 odstotka. Premogovnik 
Velenje se za dokapitalizacijo družbe 
Golte ni odločil, saj se skladno z NFPP 
osredotoča na osnovno dejavnost.«

Korenito ste se lotili tudi 
nabavnih postopkov ter prevetrili 
javno naročanje – kar gre najbrž 
tudi marsikomu v nos.

Mag. ludvik golob: »Na podlagi 
priporočil revizije je Uprava preno-
vila procese nabave skladno s pravili 
javnega naročanja, kar je med drugim 
razvidno s portala javnih naročil. Iz 
slednjega in Uradnega glasila Evropske 
skupnosti je razvidno, da je bilo sklad-
no s pravili o javnem naročanju naro-
čilo za pomoč in svetovanje pri projek-
tu »Optimizacija procesov nabave in 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

organizacija upravljanja z dobavitelji v 
Skupini PV« oddano najugodnejšemu 
ponudniku. Premogovnik Velenje je 
na področju racionalizacije porabe in 
znižanja stroškov skozi prej navedeni 
projekt od začetka projekta do danes 
dosegel več kot 1,4 milijona evrov 
letnega prihranka, pogodbena zaveza 
pa je, da moramo doseči prihranek na 
letni ravni v višini 2,6 milijona evrov. 
Premogovnik Velenje izvaja vsa na-
ročila v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju, kar je možno preveriti tudi 
na portalu javnih naročil v Sloveniji 
ter v določenih primerih, kot je recimo 
sklenitev pogodbe s Priori Zavaro-
vanjem, kar nam nekateri očitajo, tudi 
na evropskem portalu. Z omenjeno 
družbo smo na začetku lanskega leta 
sklenili posredniško pogodbo, ki nima 
vrednosti in za naročnika ne pred-
stavlja finančne obveznosti. Storitve 
posrednika plača zavarovalnica; v 
našem primeru je bila posredniška 
provizija objavljena v postopku javne-
ga naročanja na portalu javnih naročil. 
Družba Priori ni zavarovalnica in z 
njo ni mogoče skleniti zavarovalne 
pogodbe, ampak samo pogodbo o 
posredovanju. Zavarovanje premožen-
ja in odgovornosti je v Premogovniku 
Velenje izredno kompleksna zadeva, 
saj obstaja možnost potencialnih 
škodnih primerov, delovnih nezgod, 
vse to pa predstavlja izredno veliko 
tveganje za poslovanje družbe. Prav s 
tega razloga je toliko bolj pomembno, 
da na tem področju izkoristimo stro-
kovno pomoč, ki nam je na razpolago. 
Z vključitvijo zavarovalnega posredni-
ka smo dosegli boljša, povišana kritja 
posameznih rizikov tam, kjer so naj-
večja tveganja in s tem zmanjšali našo 
izpostavljenost tveganjem, ki spremlja-
jo dejavnost premogovništva.« 

Uspešni ste tudi pri 
mednarodnem sodelovanju. Kaj 
štejete med največje uspehe na 
tujih trgih?

Mag. ludvik golob: »Marca je 
v Premogovniku potekal delovni 
sestanek mednarodnega razvojno-
-raziskovalnega projekta Coal2Gas, 
ki raziskuje možnosti za podzemno 
uplinjanje premoga in v katerem 
sodeluje tudi naše podjetje. Sofinan-
ciran je iz Raziskovalnega sklada za 
premog in jeklo (RFCS) v Bruslju, pri 
izvajanju pa sodelujemo s partnerji iz 
Romunije, Poljske, Nemčije, Grčije, 

Belgije, Nizozemske. Premogovnik 
Velenje je kot partner sodeloval tudi v 
šestih raziskovalno-razvojnih projek-
tih, ki so bili septembra lani prijavljeni 
na RFCS. V prihodnjih mesecih bo 
podpisana pogodba za sofinanciranje 
v višini 700.000 evrov, kar bo v teh 
turbulentnih časih še kako dobrodo-
šlo. V projektih v večini sodelujemo z 
raziskovalno-razvojnim delom, ki ga 
opravljajo naši strokovnjaki, ter vanje 
primarno vključujemo material in 
opremo, ki ju v vsakem primeru potre-
bujemo. Na takšen način se trudimo 
doseči maksimalno dodano vrednost 
projekta, ki pa ni samo finančna. V 
luči razvoja je pomembno tudi sode-
lovanje s priznanimi mednarodnimi 
partnerji, ki so predvsem iz Poljske, 
Velike Britanije, Nemčije, Španije in 
Grčije. Poleg sofinanciranja je po-
memben tudi dejanski razvoj, ki ima 
lahko potencialno zelo velike finančne, 
varnostne ipd. učinke. Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo nas 
celo navaja kot uspešen primer črpa-
nja razvojno-raziskovalnih sredstev iz 
EU, na kar smo upravičeno ponosni.«

V medijih odmeva sodelovanje 
Premogovnika Velenje 
z Inštitutom za sodobni 
trajnostni razvoj. Za kakšne 
vrste posel pravzaprav gre in 
kako komentirate govorice?

Mag. ludvik golob: »V Premogovni-
ku Velenje smo v skladu s smernicami 
Načrta za finančno in poslovno pre-
strukturiranje, ki med drugim oprede-
ljuje racionalizacijo vseh stroškov, ob 
tem seveda tudi stroškov dela, več let 
iskali ustrezne rešitve, kako urediti in 
oblikovati problematiko upokojevanja. 
Starostna struktura družb v Skupini 
PV je namreč že več let neustrezna, 
kar pomeni, da zaradi neupokojeva-
nja nimamo možnosti zaposlovanja 
mladega kadra oz. pri tem močno 
zamujamo, s čimer nam je onemogo-
čen prenos znanja na mlajše, ki bodo 
že čez nekaj let gonilna sila v podjetju, 
obenem pa predstavlja to tudi največje 
finančno breme za družbo. 
V povezavi s tem smo se maja 2014 
obrnili na Ministrstvo za delo, druži-
no, socialne zadeve in enake možnosti. 
Pridobili smo odgovor, ki delodajalca 
napotuje na določila ZDR in odpovedi 
pogodbe delavcem, ki izpolnjujejo 
pogoje upokojitve in jih delodajalec 
ne potrebuje. Nadalje smo v maju 



66

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

2014 poslali dopise tudi Kapitalski 
družbo in Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Novembra 
istega leta smo se sestali s predstav-
niki Kapitalske družbe. Dobili smo 
odgovor s podrobnejšimi pojasnili 
postopka poklicnega upokojevanja, 
nejasnosti pri izvajanju postopka ter 
obvestilo o statusu vlog zavarovancev 
Premogovnika Velenje. Tematika je 
bila podrobneje predstavljena tudi 
večinskemu lastniku HSE. Proble-
matiko upokojevanja smo novembra 
2014 predstavili Energetski zbornici 
Slovenije in marca 2016 tudi Gospo-
darski zbornici Slovenije. Omenjene 
aktivnosti, žal, niso prinesle želenih 
rezultatov. Na žalost sami nismo imeli 
možnosti sodelovati pri oblikovanju 
zakonodaje na tem področju, kar zdaj 
prinaša s seboj posledice, ki vzbujajo 
nejevoljo tako pri delodajalcih kot tudi 
pri zaposlenih. 
Z Inštitutom za sodobni trajnostni 
razvoj smo sklenili Pogodbo za 
izvedbo projekta (raziskave) »Analiza 
učinkovitosti izvajanja poklicnega 
zavarovanja – panoga rudarstvo«. 
Predmet raziskave so analiza zdajšnje 
ureditve področja poklicnega zavaro-
vanja, prikaz odprtih vprašanj veljavne 
ureditve, prikaz mednarodnih učin-
kovitih praks na tem področju ter kot 
glavni cilj projekta priprava predlogov 
možnih sprememb v tem času veljavne 
zakonodaje in ukrepov, ki bodo 
omogočili, da bo poklicno zavarovanje 
koristilo svojemu namenu, ki ga ima v 
rudarskem poklicu.«

Kolikšen del zaposlenih 
pravzaprav dela na delovnih 
mestih z dodano delovno dobo?

Mag. ludvik golob: »V Skupini 
Premogovnik Velenje je v tem času na 
delovna mesta z dodano delovno dobo 

razporejenih 1.135 delavcev Premo-
govnika Velenje, 281 delavcev HTZ in 
25 delavcev RGP, skupaj torej 1.441 de-
lavcev. Delež razporejenih na delovna 
mesta z dodano delovno dobo med za-
poslenimi Premogovnika Velenje znaša 
90,5 odstotka, v drugih hčerinskih 
družbah je manjši. Med obravnavano 
skupino zaposlenih Premogovnika 
Velenje je zdaj 56 delavcev, ki so že 
izpolnili pogoje starostne ali poklicne 
upokojitve, v HTZ je takih delavcev 60. 
Večina se jih ne želi upokojiti, čeprav 
so posamezniki izpolnili pogoje že v 
letu 2010. 
Ob tem je treba poudariti, da velika ve-
čina zavarovancev ne izkoristi temeljne 
pravice do poklicne pokojnine, ampak 
se raje odloči za odložitev uveljavitve 
le-te ter izplačilo sredstev v enkra-
tnem znesku ali pa prenos sredstev 
v prostovoljno dodatno pokojninsko 
zavarovanje. V letu 2016 je od 4.647 za-
varovancev, ki jim je redno ali izredno 
prenehalo članstvo v SODPZ, kar 96 
% zavarovancev zahtevalo enkratno 
izplačilo sredstev ali prenos v dodatno 
pokojninsko zavarovanje (zaradi pri-
dobitve pravice do starostne pokojni-
ne), le 4 % pa so se odločili za izplačilo 
poklicne pokojnine. Iz tega izhaja, da v 
veliki večini primerov zavarovanje ne 
sledi svojemu namenu, saj posamezni-
ki kljub predpostavki o nezmožnosti 
opravljanja dela po določeni starosti 
delo dejansko opravljajo še naprej do 
izpolnitve pogojev za starostno upo-
kojitev pri Zavodu za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije. Ena-
ko velja tudi za poklic rudarja oziroma 
za dela, ki potekajo pod zemljo, čeprav 
imajo zavarovanci, ki opravljajo ta dela, 
možnost, da se do leta 2019 poklicno 
upokojijo celo pri 51 letih in 6 mesecih.
Povsem se lahko poistovetimo z 

zaposlenimi, ki so tik pred upokojitvijo 
in želijo le-to še za nekaj let odložiti 
zaradi takšnih in drugačnih razlogov, 
a vendarle moramo na problematiko 
pogledati širše – tudi z vidika deloda-
jalca, ki zaradi onemogočenih možno-
sti vpliva na upokojevanje zaposlenih 
ne more slediti načrtovani kadrovski 
politiki.
Da ima omenjeni zakon slabosti, ne 
trdimo zgolj delodajalci; z njim so 
nezadovoljni tudi delavci, kar potrjuje 
dejstvo, da so sindikati s članstvom 
zaposlenih, ki delajo na težkih in 
zdravju škodljivih delovnih mestih oz. 
delovnih mestih, ki jih po določeni 
starosti ni moč zanesljivo opravljati, 18. 
januarja prav na to temo organizirali 
protestne demonstracije.«

Kaj bi ob koncu želeli prenesti 
svojim sodelavcem?

Mag. ludvik golob: »Vsem skupaj in 
še posebej tistim, ki se vsakodnevno 
res trudite, se zahvaljujem za prispe-
vek in energijo, ki jo vlagate v svoje 
delo. Zavedam se, da v našem poklicu 
posameznik ne more premakniti voza 
naprej – vsi skupaj, združeni, pa ga 
lahko. Vesel sem, ko v pogovoru s po-
samezniki še vedno dobivam povratne 
informacije, da se je za našo skupno 
prihodnost vredno (po)truditi in da še 
vedno verjamemo v svetlobo na koncu 
tunela. Izredno težko pa je motivirati 
sodelavce k iskanju boljših rešitev in 
racionalizaciji stroškov, če so pozitivni 
rezultati, ki jih kaže in potrjuje tudi 
poslovanje, v javnosti – in to predvsem 
»anonimno« – nenehno zlorabljeni in 
se z njimi manipulira, nekateri jih celo 
negirajo. Tisti, ki verjamemo v Premo-
govnik Velenje, vemo, da so spremem-
be nujne – verjamemo pa tudi, da smo 
na pravi poti.« 
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Nalepke na čeladah za večjo 
promocijo varnosti pri delu

Glede na to, da nam je najbrž vsem v interesu, da svoje delo 
opravimo varno ter se zdravi in brez poškodb vrnemo do-
mov, verjamem, da bodo tudi te nalepke, ki so del promocije 
varnosti in zdravja pri delu, vsem nam v korist in zadovolj-
stvo. Nalepke so izdelane iz svetlobno odbojnega materiala, 
zato imajo poleg sporočilne tudi varnostno vrednost. 
Sporočilo je namenjeno vsem nam, saj velikokrat pozabimo 
na varno delo ali nevarnosti podcenjujemo ter s tem po ne-
potrebnem ogrožamo svojo varnost in varnost sodelavcev. 
Statistično se največ nezgod zgodi pri manj nevarnih delih 
in zaradi neuporabe osebne varovalne opreme.
Posledica takšne pozabljivosti in nezbranosti je tudi veliko 
število nepotrebnih nezgod in nevarnih dogodkov, ki 
imajo za posledico med drugim tudi velike stroške, ki jih 
občutimo vsi zaposleni.

Dušan Reberčnik
Služba za varnost in zdravje pri delu

Eden izmed strateških ciljev Premogovnika Velenje je tudi zaveza, da bo svojim zaposlenim omogočil 
kar največjo stopnjo varnosti in humanosti pri opravljanju delovnega procesa. Takšna zaveza pa daje 
veliko odgovornost tudi nam zaposlenim, da sodelujemo in pomagamo uresničevati omenjeni cilj; 
predvsem z upoštevanjem navodil in napotkov za varno delo. V Službi za varnost in zdravje pri delu 
zaposlene z različnimi ukrepi vseskozi spodbujamo in nagovarjamo k varnemu delu ter upoštevanju 
varnostnih predpisov. Za še večjo zavest na tem področju, smo pripravili nalepke za čelade z varno-
stno tematiko. Z njimi želimo med zaposlenimi še dodatno spodbujati in promovirati varnost pri delu.

Na čelade bomo nalepili dve nalepki, na vsako 
stran čelade po eno. Na eni nalepki je napis 
delaM varno, na drugi najPrej varnost. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

foto: Miran Beškovnik

NAMESTITEV NALEPK NA ČELADE JE ZA 
VSE ZAPOSLENE obvezna!
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Organizacija delovnega 
procesa, efektivni delovni 
čas in obračun plač
V Premogovniku Velenje se v zadnjem času pojavljajo določene dezinformacije v zvezi z delov-
nim časom, obračunom plač in organizacijo delovnega procesa, ki zadevajo predvsem zaposlene 
v jami. Ker je velik del teh informacij nepopoln in deloma celo zavajajoč, v nadaljevanju podajamo 
informacije s konkretnimi podatki in dejstvi, s katerimi želimo odgovoriti na vprašanja, ki se po-
javljajo med zaposlenimi, potem ko sta družbi Premogovnik Velenje in HTZ Velenje prejeli odločbi 
Inšpektorata RS za delo. 

foto: Goran Vadlja Kamenjašević

Delovni čas
Navedbe, da so »delavci prvih front« 
zadnjih 15 let vsak dan najmanj 30 
minut delali zastonj, nikakor ne držijo. 
Zaposlenim je bil do zdaj priznan in 
tudi plačan 8-urni delovnik, tudi čas 
malice je vštet v polni delovni čas. 
Nihče od zaposlenih v jami dela na 
delovišču ne opravlja efektivno 8 ur, 
ampak v povprečju 6 ur in 30 minut, 
ostali čas pa predstavlja pot od vstopa v 
jamo do delovišča in obratno ter mali-
ca. Ker efektivni delovni čas zadnjih 30 
let nikoli ni bil sporen, niti za deloda-
jalce niti za socialne partnerje, končno 
pa tudi ne za inšpektorje, posebnih 
meritev, preverjanj in statistik na to 
temo ni bilo treba opravljati in voditi. 
Zaradi zadnjih odločb omenjenega 
inšpektorata pa bo družba pridobila 
tudi te podatke. V danem trenutku je 

kakršnokoli prikazovanje izračunov 
nestrokovno in zavajajoče. 
Dejstvo je, da smo do zdaj vsi delovali 
v dobri veri, da so naše zaveze po obeh 
kolektivnih pogodbah (dejavnostne 
in podjetniške) izpolnjene, saj so bile 
sprejete soglasno med delodajalci in 
delojemalci. Pri delodajalcu namreč 
ves čas, torej v celotnem obdobju, ni 
bilo nikoli dvoma o pravilnosti obraču-
navanja delovnega časa, saj delodajalec 
ni prejel nobene zahteve po drugač-
nem načinu obračunavanja le-tega, 
niso bile predlagane spremembe obeh 
kolektivnih pogodb v delu, ki ureja 
delovni čas, niti zoper delodajalca niso 
bili sproženi nobeni postopki zaradi 
kršenja določil kolektivnih pogodb.
Tudi po izdanih odločbah ostaja, 
skladno s kolektivnimi pogodbami, 
obveznost delavca še vedno osemurni 

delovnik. Prva in glavna naloga uprave 
in strokovnih služb po prejemu prej 
navedene odločbe je organiziranje 
delovnega časa skladno z zahtevami, 
ki izhajajo iz odločbe. Vsi skupaj se 
moramo zavedati, da poseganje v spre-
membe organizacije dela in zmanjševa-
nje časa, ko delo tudi dejansko poteka, 
predstavlja precejšnji izpad v nepo-
sredni proizvodnji, kar se na koncu 
seveda odraža tudi v denarju.

Organizacija delovnega 
procesa
Zaradi zahteve po uvedbi novega 
delovnega časa bodo moštva v jami 
prisotna manj časa. Med jutranjo 
in popoldansko ter med nočno in 
jutranjo izmeno se bodo pojavili časov-
ni razmaki, ko delavci z običajnim 
(novim) delovnim časom ne bodo 
imeli delovne obveznosti v jamskih 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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oblačilih, z vso potrebno ter predpi-
sano varovalno opremo. Ocenjujemo, 
da bo zaradi izpolnjevanja zakonskih 
zahtev, pomembnosti nekaterih vital-
nih naprav in objektov ter nemotene-
ga dela servisnih služb za oskrbo in 
prevoz ljudi v jamo in iz nje nekaterim 
delovnim skupinam nujno potrebno 
odrediti delovno obveznost zunaj de-
lovnega časa, predvidenega za večino 
zaposlenih. Največ teh sprememb 
bo na področju OUTN, kjer je treba 
zagotoviti 24-urno pokritje delovnega 
mesta strojnik GHH, zagotoviti dovolj 
delavcev za preglede izvoznega stroja 
GHH, zagotoviti zapolnitev delavcev za 
redne prevoze ljudi z izvoznim strojem 
GHH, zagotoviti 24-urno dežurstvo 
usposobljene osebe elektrostroke za 
posredovanje na izvoznih strojih in 
ventilatorskih postajah, zagotoviti 
zapolnitev delavcev za izdajo in spreje-
manje prenosnih merilnikov jamskih 
plinov.
Zaradi navedenih razlogov bo treba or-
ganizirati delo delavcev znotraj ene de-
lovne skupine z več delovnimi časi, ki 
se bodo prilagajali realizaciji navedenih 
zahtev in zahtevi po efektivnem delov-
nem času 7,30 ure za jamske delavce. 
V nekaterih primerih brez nadurnega 
dela ne bo šlo, v drugih primerih pa 
bo moralo biti delo organizirano tudi 
tako, da za določeno skupino zaposle-
nih ne bo organiziranega avtobusnega 
prevoza na delo in z njega.
Še posebej bo novi delovni čas vplival 
na obseg proizvodnje in s tem na pro-
duktivnost družbe kot celote, ker bodo 
poleg drugih delovišč tudi odkopna 
delovišča po novem obratovala 1,5 ure 
dnevno manj kot do zdaj. Vsem v PV 
pa je najbrž popolnoma jasno, da je 
obseg proizvodnje merilo za zaslužek 
družbe in s tem plač vseh zaposlenih 
znotraj nje. 
Ob vsakodnevnem izpostavljanju 
novih in novih »pravic« se pogosto na-
menoma pozablja, da so bile nekatere 
pravice v preteklosti dogovorjene prav 
zaradi upoštevanja naše narave dela 
– priprava na delo, umivanje … Ena 
izmed takšnih »pravic«, katerih posle-
dice se prenašajo v današnje poslova-
nje, je zagotovo sprememba 42-urnega 
v 40-urni tednik.
V Premogovniku Velenje je v obdobju 
med letoma 1970 in 1985 veljal 42-urni 
tednik oz. za zavezance takratnega 
Družbenega dogovora celo 48-urni 

tednik. Med letoma 1986 in 1990 je za 
vse veljal 42-urni tednik, z letom 1991 
pa smo prešli na 40-urni tednik. Po 
naših podatkih vsaj od leta 1979 dalje 
velja lestvica dopusta, ki je še vedno v 
veljavi, kar pomeni, da se s prehodom 
na 40-urni tednik število dni dopusta 
ni nič zmanjšalo, čeprav je bilo okoli 
100 ur manj opravljenega dela (oz. 13 
delovnih dni).
Ob navajanju, da je predsednik Uprave 
PV že v letu 2016 izrazil željo po 
zmanjšanju števila dni dopusta, čemur 
naj bi bili razlog varčevalni ukrepi in 
zniževanje stroška dela, želimo poja-
sniti, da zmanjšanje števila dni dopusta 
nima direktnega vpliva na znižanje 
stroška dela, temveč vpliva na pove-
čanje produktivnosti, ki lahko prinese 
pozitivne posledice pri drugih ukrepih 
(npr. zmanjšanju št. zaposlenih), kar pa 
vpliva na maso plač. V vsakem prime-
ru mora biti o tem doseženo soglasje 
med socialnimi partnerji. To je le ena 
izmed možnosti, ki nima neposredne-
ga vpliva na višino posameznikove 
plače.

Obračun plače
Delodajalec plačo obračunava skladno 
z veljavno zakonodajo in avtonomno 
ureditvijo, torej skladno z Zakonom o 
delovnih razmerjih (ZDR-1) in veljav-
nimi kolektivnimi pogodbami. ZDR-1 
v 142. členu loči efektivni delovni čas 
od časa odmora in časa upravičene 
odsotnosti z dela. Vse troje skupaj 
je delovni čas, ne predstavlja pa vse 
navedeno efektivnega delovnega časa. 
V efektivnem delovnem času delavec 
izpolnjuje svoje delovne obveznosti iz 
pogodbe o zaposlitvi. 
Po definiciji Zakona o delovnih 
razmerjih (ZDR-1) je osnovna plača 
določena upoštevaje zahtevnost dela, 
za katerega je delavec sklenil pogodbo 
o zaposlitvi. Delovna uspešnost delavca 
pa se določi upoštevaje gospodarnost, 
kakovost in obseg opravljenega dela, 
za katerega je delavec sklenil pogodbo 
o zaposlitvi. Dodatki se obračunajo 
v nominalnem znesku, v odstotku 
od osnovne plače in ustrezne urne 
postavke. Dodatki se morajo in smejo 
obračunavati zgolj za čas, ko se delavec 
nahaja v teh razmerah oziroma dela 
pod temi pogoji (npr. delo ponoči, 
popoldne, v jami …).
V Premogovniku Velenje je element, 
s katerim ugotavljamo delovno 

uspešnost posameznika in skupine, 
tudi akord, ki ga v drugih panogah 
imenujejo »norma«. Akord predsta-
vljajo tehnični, analitični in izkustveni 
normativi časa, količine in kakovosti, 
ki vsi skupaj opredeljujejo normalno 
oz. doseženo delovno produktivnost, 
ki jo je delavec dosegel pri opravljanju 
svojega dela. Sicer pa je akord podrob-
no dogovorjen s socialnim partnerjem 
in zapisan v 246. členu Kolektivne 
pogodbe Premogovnika Velenje (KP 
PV). Iz navedenega izhaja, da delavec v 
času priprave na delo ni upravičen do 
npr. jamskega dodatka ali dodatka za 
posebne pogoje dela, saj jim v tem času 
ni izpostavljen. Zaradi dela v izmeni 
je delavec tudi v času priprave na delo 
do izmenskega dodatka upravičen. 
Nesporno pa je, da v času priprave na 
delo ne moremo ocenjevati delovne 
produktivnosti v smislu dogovorjene 
in zapisane definicije akorda.
K že zapisanemu še dodajamo, da 250. 
člen KP PV govori o tem, da so do 
jamskega dodatka upravičeni delavci za 
vsako uro dela pod zemljo. V času pri-
prave na delo niso pod zemljo, v času 
malice pa so. Podobno velja za dodatke 
za delovne razmere, ki se obračunavajo 
za opravljene dnine v posebnih delov-
nih razmerah (plin, prah, gibanje zraka 
in hrup), v času priprave na delo pa 
delavec ni izpostavljen tem neugodnim 
razmeram. 

Kaj torej plačuje 
delodajalec – čas ali delo?
Pa si za konec zastavimo še čisto 
preprosto vprašanje – kaj je pravzaprav 
plača? Ali je plačilo za naše delo ali za 
kaj drugega? Logika razmišljanja in vse 
prevečkrat tudi ravnanja nam prepogo-
sto in zelo zgovorno priča o tem, da gre 
razmišljanje, žal, v smeri, da delavec 
uradno prebije (ja, nekateri naši za-
posleni očitno menijo, da so že s tem, 
da so prišli v službo, naredili »šiht«) 
na delovnem mestu 5 dni tedensko po 
8 ur in da skozi rutino in izkušnje iste 
naloge opravlja v vedno krajšem času, 
a kljub temu ostaja njegov delovni čas 
nespremenjen. Najbrž nam že zdrava 
kmečka pamet pove, da se plačuje delo, 
saj se le z delom ustvari tisto, kar lahko 
prodamo in od tega dobimo denar, 
ki je namenjen za plače in delovanje 
podjetja.

Uprava Premogovnika Velenje

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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sindikat sdres v svojih novicah, 
ki jih je izdal 5. februarja 2017, pod 
naslovom Represija uprave PV se širi 
na zdravstvene ustanove in njihove 
uslužbence ponovno širi dezinfor-
macije med zaposlenimi, ko skuša 
na svoj populistični in zavajajoči 
način, kakršnega smo pri njem, žal, 
že navajeni, javnost seznaniti, na 
kateri način se je Uprava Premo-
govnika velenje lotila zmanjševanja 
bolniške odsotnosti. 
V Novicah je uvodoma omenjeno, 
da naši delavci delajo v neustreznih 
in nehigienskih razmerah in da med 
delavci in nadrejenimi vladajo ne-
zdravi medsebojni odnosi. Rudarska 
dela v podzemlju povsod po svetu 
spremljajo različni nevarni pojavi in 
Premogovnik Velenje pri tem ni izje-
ma. Vzroki za nastanek teh pojavov so 
različni, tveganje za njihovo pojav-
nost pa zmanjšujemo na najnižjo 
možno raven z zagotavljanjem čim 
višjih standardov varnosti in zdravja 
pri delu. Varstvo in zdravje pri delu 
je eden ključnih strateških ciljev 
Premogovnika Velenje, zato posveča-
mo temu področju veliko pozornost. 
Ukrepe, ki jih je možno izvajati, 
izvajamo vsakodnevno in s tem na 
delovnih mestih zagotavljamo najvišjo 
možno stopnjo varnosti pri delu. 
V podjetju redno, čez vse leto, 
potekajo inšpekcijski pregledi. Iz 
zapisnikov inšpekcijskega nadzora je 
razvidno, da je delo v Premogovniku 
Velenje organizirano in se izvaja v 
skladu z veljavno rudarsko zakono-
dajo in pravili. Razumeti je treba, da 
se delo rudarjev še vedno odvija v po-
sebnih delovnih razmerah, kjer smo 
nenehno v stiku z naravo in njenimi 
zakonitostmi.
Prav zakonitosti narave nas dostikrat 
primorajo v spremembe prvotno 
načrtovanih aktivnosti in delovnega 
koledarja, kamor spada tudi nadur-
no delo. Nadurno delo je izvajano v 
skladu s pravili in določbami Zakona 
o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki 
opredeljuje in določa nadurno delo.
Očitek, da smo se v Premogovniku 
Velenje lotili zmanjševanja bolniške 
odsotnosti z represivnimi in spornimi 
metodami, kaže ali na nepoznavanje 

Zmanjševanje bolniške odsotnosti
delovnopravne zakonodaje s strani 
vodilnih v sindikatu SDRES ali na 
namerno ozkogledni in enostran-
ski prikaz. Nadzor zaposlenih med 
bolniško odsotnostjo ni represivna 
metoda, še manj sporna, saj ima 
delodajalec pravico nadzorovati, kako 
zaposleni spoštuje s strani zdravnika 
predpisani režim zdravljenja. Ob tem 
želimo izpostaviti, da se je bolniška 
odsotnost zaposlenih, ki je bila nad-
zorovana (to je do 30 dni odsotnosti), 
zmanjšala, kar za delodajalca pomeni 
lažje načrtovanje in izvedbo delovnih 
načrtov.
Če kateri od zaposlenih prejema klice 
nadrejenih domov, naj čim prej »kon-
ča bolniško«, naj to prijavi s konkre-
tnimi imeni in podatki – govoriti o 
tem počez in pavšalno je neodgovor-
no in dejansko povzroča zgolj slabo 
voljo in nemir med ljudmi.
Tudi očitanje vodstvu Premogovnika 
Velenje, da je obiskalo Zdravstveni 
dom Velenje in apeliralo na njegovo 
vodstvo, naj ne »odpirajo bolniške oz. 
le-to hitro zaključijo, v nasprotnem 
primeru jih bomo zamenjali kot 
izvajalca medicine dela«, je ponovno 
zgolj ena od dezinformacij s strani 
SDRES. Poudarjamo, da sta lahko 
samo kakovost in cena storitev razlog 
za odpoved pogodbe med obema 
strankama, nihče s strani Premogov-
nika Velenje ni tega pogojeval z od-
stotkom bolniške odsotnosti. Namen 
sestanka je bila izmenjava strokovnih 
mnenj s področja bolniške odsotnosti 
in možnosti izboljšanja sodelovanja 
na področju zdravstvenih storitev Di-
spanzerja za medicino dela, prometa 
in športa za potrebe Premogovnika 
Velenje.
Hujskaška pozivanja SDRES, name-
njena zaposlenim, kako naj se v pri-
meru »posebne obravnave« s strani 
zdravnikov obrnejo na sindikalne 
zaupnike, in celo poziv vodstvom 
zdravstvenih zavodov, da naj delajo v 
skladu s svojo strokovnostjo in uspo-
sobljenostjo, nas lahko resno (za)
skrbijo. Sindikat bi se moral v prvi 
vrsti zavedati, kaj za podjetje pomeni, 
če je znašala bolniška odsotnost za-
poslenih v januarju alarmantnih 12,4 
odstotka. V ta odstotek so v prvi vrsti 

zajete bolezni in poškodbe zunaj dela 
– precej zgovoren je podatek, da so 
nezgode zunaj dela od leta 2012 nara-
sle kar za trikrat. Te poškodbe nimajo 
nobene povezave s težkimi delovnimi 
razmerami, ki po mnenju avtorjev 
članka nastopajo na delovnih mestih. 
Te nezgode se pripetijo pri različnih 
aktivnosti zunaj delovnega okolja in 
časa, ki si jih zaposleni izbirajo sami.
V drugih podjetjih je nadzor ali 
kontrola zaposlenih med bolniško 
odsotnostjo že uveljavljena praksa in 
nekaj povsem normalnega. Večina 
zaposlenih se namreč zaveda, da bo 
s tem podjetje zgolj pridobilo, saj pri 
manjšem odstotku odsotnih ne bo 
treba tistim, ki so v službi, opravljati 
še dodatnega dela vseh tistih, ki jih 
zaradi različnih vzrokov ni. V Pre-
mogovniku Velenje je zaradi nezgod, 
bolezni ali nege vsak dan povprečno 
odsotnih 125 delavcev. To je ogromna 
številka. Da je delo opravljeno, ga 
mora narediti nekdo drug! Vsak dan.
Ob vseh kritikah na račun vodstve-
nega kadra podjetja v omenjenem 
članku glede medsebojnih odnosov, 
slabe komunikacije in organizacije 
dela avtorji članka nikjer ne pozivajo 
svojih članov in drugih zaposlenih k 
zdravemu načinu življenja zunaj de-
lovnega okolja. Navsezadnje vsi pre-
živimo dve tretjini dneva doma ali kje 
drugje po lastni izbiri. Skrb za lastno 
zdravje mora biti naša prioriteta ves 
čas, ne le na delovnem mestu. Tega 
se vodstvo podjetja še kako zaveda 
in temu namenja veliko pozornosti. 
Z ustreznimi strokovnimi službami 
organizira in zaposlenim ponuja 
preventivne dejavnosti, fizioterapev-
tske in ortopedske storitve, različne 
športne aktivnosti v okviru preventiv-
ne rekreacije in strokovna predavanja 
o zdravem načinu življenja. Na tem 
področju vodstvo podjetja še ni reklo 
zadnje besede, saj skrb za zdravega 
delavca je in bo ostala prioriteta, pri 
tem pa pričakuje odkrito in pošteno 
sodelovanje socialnih partnerjev brez 
laži in podtikanj.

Uprava Premogovnika Velenje

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Predstavila sta nam 
izračune pooblaščene-
ga aktuarja Kapitalske 
družbe (KAD), ki so 

bili narejeni za povprečno plačo v Sloveniji in ob predpo-
stavki, da se je delavec zaposlil letos. Pri izračunu je bilo 
mogoče opaziti, da je aktuar upošteval vsakoletno rast plač 
za 1,66 odstotka, kar se nam je zdelo zelo nenavadno, zato 
smo se spraševali, kje so dobili takšno predpostavko.
Izračun je prikazoval sorazmerno ugodno poklicno po-
kojnino, ki bi znašala okoli 800 evrov in več, odvisno od 
delovnega mesta, v katero kategorijo spada in pri kateri 
starosti bi se posameznik zaposlil. Poudarjeno je bilo, 
da bo takšen zaposlenec delal 32–34 let, nato pa preje-
mal poklicno pokojnino v navedenih zneskih. Po tem se 
bo starostno upokojil in prejemal pokojnino po novem 
pokojninskem načrtu, kot da je delal 40 let (brez malusov). 
Zamolčano pa je dejstvo, da si bo moral vsak poklicni 
upokojenec 6–8 let sam od izračunane poklicne pokojnine 
plačevati prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarova-
nje v višini 75,77 evra/mesec (kar znese od 5.455 do 7.273 
evrov vplačil). Prav tako ni omenjeno, da KAD zaračunava 
upravljavske stroške tudi, ko na račun ne prihajajo sred-
stva – v času mirovanja, in da zaračunava stroške izplače-
vanja poklicnih pokojnin.
Sindikati smo nasprotovali takšnim izračunom, saj so bili 
narejeni na osnovi plače, ki jo večina poklicnih zavarovan-
cev ne dosega. Predlagali smo, naj naredijo izračun poklic-
ne pokojnine za plačo okoli 1.100 evrov bruto, saj največ 
zavarovancev prejema takšno plačo in delodajalci za njih 
plačujejo povprečno 100 evrov prispevkov za poklicno za-
varovanje. Po naših izračunih in predvidevanjih to pomeni 
okoli 460 evrov poklicne pokojnine, kar je nedopustno.
Na našo zahtevo o preklicu znižanja prispevne stopnje 
so odgovorili, da jo bo treba uskladiti z delodajalci, saj se 
pojavljajo presežki sredstev, in da je to njihova zahteva. 
Večkrat je bila omenjena tudi možnost vrnitve na nekda-
nji sistem »beneficirana delovna doba«, na način, da se 
zavarovancem poberejo sredstva iz osebnih računov in se 
prestavijo v blagajno ZPIZ. S tem se v SPESS-Sindikatu PV 
ne strinjamo in menimo da je zadeva neizvedljiva oz. bi 
povzročila nove krivice in anomalije.
Upravljavsko provizijo bo KAD povrnil na stopnjo, ki je 
veljala po prejšnjem pokojninskem načrtu in je enaka kot 
zdaj 1 %. Razlika je zgolj v tem, da je moral KAD po prej-
šnjem pokojninskem načrtu, ko je zbranih dovolj sredstev, 
začeti postopoma nižati provizijo na 0,75 odstotka. O tej 
proviziji ministrica ni vedela nič, niti tega ne, kolikšna je.

Odločno proti znižanju prispevne 
stopnje za poklicno upokojevanje
21. februarja 2017 smo se predstavniki sindikatov, ki zastopamo člane, zaposlene na zdravju škodlji-
vih delovnih mestih in pri delih, ki jih po določeni starosti ni več mogoče opravljati, sestali na Ministr-
stvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z ministrico Anjo Kopač Mrak in državnim 
sekretarjem Petrom Pogačarjem.

Z novim pokojninskim načrtom je zaživel tudi solidarno-
stni sklad, iz katerega bodo pokrite poklicne pokojnine 
tistih, ki bi imeli le-te izračunane manj kot starostne. 
Ugotavljajo, da je sredstev v tem skladu že z januarjem 
dovolj za letos, in sicer okoli 137.000 evrov, ocena pa je, da 
bo potrebnih 110.000 evrov.
Sindikati smo ponovno opozorili na anomalije v sistemu, 
na previsoke provizije, ki se morajo znižati za polovico, in 
na zvišanje prispevne stopnje, ki naj bo najmanj toliko kot 
do zdaj, in sicer 9,25 odstotka od bruto plače. Če naših zah-
tev ne bodo upoštevali, bomo stopnjevali sindikalni boj.  
21. februarja 2017 ob 14. uri je potekala seja odbora za 
delo, družino, socialne zadeve in invalide v državnem 
zboru rs, ki smo se je udeležili tudi predstavniki sindika-
tov, ki zastopamo člane, zaposlene na zdravju škodljivih 
delovnih mestih in pri delih, ki jih po določeni starosti ni 
več mogoče opravljati. na odbor so bile naslovljene enake 
zahteve po zvišanju prispevne stopnje na 9,25 odstotka 
in znižanje upravljavske provizije na 0,5 odstotka. seja 
je bila sklicana na zahtevo poslanske skupine združene 
levice, predlagatelji pa smo bili sindikati. 
Deležni smo bili enake razprave kot že prej na ministrstvu 
za delo, hkrati pa smo lahko ugotovili, kakšni poslanci nas 
zastopajo v Državnem zboru. Veliko poslancev – članov 
omejenega odbora – se seje sploh ni udeležilo ali so prišli 
nanjo le toliko, da so v listo prisotnosti vpisali svoje ime in 
priimek. Nekateri navzoči pa so nas ignorirali z branjem 
časopisa ali pa z upravljanjem telefona.
Po daljši in burni razpravi so člani odbora glasovali o 3 
sklepih, ki so bili podani že z vabilom (o zvišanju prispev-
ne stopnje na 9,25 odstotka, znižanju upravljavske provi-
zije na 0,5 odstotka in o diferenciranju prispevnih stopenj 
v skladu s 5. točko 199. člena ZPIZ-2). Vsi sklepi so bili 
preglasovani s strani koalicijskih poslancev z 9 glasovi 
ProtI in 2 glasovoma za.
Na seji odbora so koalicijske poslanske skupine pripravile 
nov sklep, ki se glasi: 
Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide pripo-
roča vladi RS naj v sodelovanju s socialnimi partnerji na 
podlagi objektivno določenih kazalnikov čim prej določi 
merila iz 4. odstavka 199. člena ZPIZ-2 ter pripravi nov 
seznam delovnih mest iz 1. odstavka 199. člena ZPIZ-2. 
Izglasovan je bil z 10 glasovi za in 0 ProtI.

Simon Lamot,
predsednik SPESS-Sindikata PV

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Proizvodnja premoga nad 
pričakovanji
Letošnja proizvodnja premoga v Premogovniku Velenje je po nekajletnih težavah takšna, kot si vse-
skozi želimo – na zelo visoki ravni. V manj kot treh mesecih bomo odkopali milijon ton premoga, kar 
je izjemno. Zdajšnje razmere v jami so dobre, zato upamo in si želimo, da nas bodo takšne spremljale 
celo leto. Več o proizvodnji in načrtih v jami nam je povedal vodja Proizvodnega področja in glavni 
tehnični vodja Premogovnika Velenje mag. Bogdan Makovšek.

foto: Aleksander Kavčnik
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Uspešen začetek leta
Prve dni novega leta smo proizvodnjo 
premoga zagotavljali z dvema odkopo-
ma, k. –80/D in CD2. 16. januarja smo 
zagnali še odkop k. –80/C, kar pome-
ni, da smo polovico januarja in cel 
februar premog pridobivali kar s treh 
odkopov hkrati. To je bil za vse nas 
velik organizacijski izziv, zato smo na 
odkopih CD2 in k. –80/D delo kombi-
nirali dvoizmensko. Na slednjem smo 

V letu 2017 načrtujemo proizvodnjo premoga 3.232.864 ton, kar pri 
napovedani kalorični vrednosti 11,48 GJ/t v energiji znaša 37.107 TJ. 
Pri izdelavi jamskih prog letos načrtujemo 5.728 metrov novih prog, 
692 metrov pretesarb in 148 metrov sanacij stabilnih jamskih objektov. 
Po osnovnem delovnem koledarju načrtujemo 248 delovnih dni.

28. februarja končali z odkopavanjem 
in je zdaj v fazi demontaže. Proizvo-
dnjo premoga tako spet zagotavljamo 
z dvema odkopoma. Odkop CD2 naj 
bi po načrtih obratoval do začetka 
junija, odkop k. –80/C, ki je ključen za 
doseganje letošnje proizvodnje, pa do 
konca tega leta. Sredi junija načrtu-
jemo zagon novega odkopa k. –95/E, 
saj si ne želimo ponovitve lanskega 
scenarija, ko smo več kot dva meseca 

premog pridobivali le z enim odko-
pom. Priprava in izdelava jamskih 
prog za novi odkop k. –95/E potekata 
po načrtih. Izdelujemo že tudi proge 
za prihodnja odkopa CD3 G in k. 
–95/A, ki bosta ključna za proizvodnjo 
v letu 2018. 

1,1 milijona ton v prvih 
treh mesecih
Letošnja proizvodnja premoga je 
odlična – v prvih dveh mesecih smo 
pridobili kar 761.578 ton premoga, 
načrtovali smo 635.751 ton. Tudi 
kalorična vrednost pridobljenega 
premoga je bila višja od napovedanih 
11,48 GJ/tono. Januarja je ta znašala 
11,89 GJ/tono, februarja pa 11,976 
GJ/tono. Marca načrtujemo odkop 
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324.000 ton premoga in predvidevamo, da bomo ta načrt 
presegli. Kot kaže, bomo v prvih treh mesecih proizvedli že 
več kot 1.100.000 ton premoga, kar je zelo dober rezultat. 
Na pobudo HSE smo v prvih treh mesecih dosegli nekaj več 
proizvodnje, kot smo je načrtovali, saj je bila večja tudi po-
raba premoga v TEŠ. Zaradi tega smo nekaj delovnih sobot, 
ki smo jih načrtovali v kasnejših mesecih, prestavili v prvo 
trimesečje. Deponija premoga je ob koncu februarja znašala 
dobrih 320.000 ton.
Pri izdelavi jamskih prog nam je v prvih dveh mesecih 
končno uspelo to, kar nam že dolgo ni – presegli smo 
načrtovano izdelavo jamskih prog. skupaj s pretesarbami 
smo načrtovali 1.300 metrov jamskih prog, naredili pa 
smo jih 1.350 metrov. 
Zaradi delnega pomanjkanja zaposlenih v jami imamo 
nekaj težav pri hkratnem zagotavljanju moštva za izdelavo 
jamskih prog in za sanacijska dela. Zaradi tega občasno 
ustavljamo tiste pripravske številke, ki niso na kritični poti. 
Njihova moštva občasno prerazporejamo kot pomoč pri 
izdelavi jamskih plaščev. Tudi pri strežnikih jamske meha-
nizacije imamo čedalje manj zaposlenih, zato bomo nada-
ljevali s projektom avtomatizacije presipnih mest oziroma 
odvozov. V kratkem bomo avtomatizirali še več presipov oz. 
odvozov, kjer bo to le mogoče.

V prvem polletju načrtujemo 1,8 milijona ton
Izjemne proizvodnje iz prvih dveh mesecev, ko smo premog 
pridobivali kar s treh odkopov, žal, ne bomo mogli nada-
ljevati. Nadaljevali bomo z dvema odkopoma, s katerima v 
povprečju načrtujemo med 13.000 in 15.000 ton premoga 
dnevno. Marca načrtujemo 324.000 ton, aprila 220.000 ton, 
maja 210.000 ton in junija še 270.000 ton. V prvi polovici leta 
tako načrtujemo okoli 1,8 milijona ton premoga, kar pomeni, 
da bomo imeli nekoliko lažje delo v drugi polovici leta.

Kolektivnega dopusta ne načrtujemo
Tako kot že nekaj let zapored tudi letos ne načrtujemo 
kolektivnega dopusta. Kljub temu imamo tri »pakete« z 
večdnevno odsotnostjo. Za prvomajske počitnice smo pro-
sti kar enajst dni, za jesenske počitnice pet dni in ob koncu 
leta prav tako enajst dni.

Slobodan Mrkonjić

Mag. bogdan Makovšek, vodja Proizvodnega 
področja in glavni tehnični vodja Premogov-
nika velenje: »Vsem sodelavkam in sodelav-
cem se zahvaljujem za odlične rezultate, ki jih v 
tem času dosegamo. Želim si, da bi ta uspešna 
zgodba trajala čim dlje, da bi se vsi skupaj tudi 
v prihodnje zavedali svojih obveznosti in jih iz-
polnjevali. Predvsem si želim, da bi delo izvajali 
na varen način in brez podcenjevanja nevarnosti, 
saj je varnost, ki je osnovni pogoj za doseganje 
naših ciljev, še vedno na prvem mestu.«

Proizvodnja v februarju 2017
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –80/D 42.000 89.851 47.851 213,93 4.279
CD2 105.000 112.547 7.547 107,19 5.359
E. K.  –80/C 147.000 180.209 33.209 122,59 8.581
Proizvodnja 294.000 382.607 88.607 130,14 18.219
Priprave 12.600 17.411 4.811 138,18 829
skupaj Pv 306.600 400.018 93.418 130,47 19.048

Proizvodnja januar–februar 2017
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 614.651 727.840 113.189 118,42 16.927
Priprave 21.100 33.738 12.638 159,90 785
skupaj Pv 635.751 761.578 125.827 119,79 17.711

foto: Aljoša Videtič
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Današnje ideje so seme 
jutrišnje žetve
Sklepni del akcije Inovator leta, ki sta jo sedmič zapored pripravila Premogovnik Velenje in HTZ Ve-
lenje, smo pripravili v prostorih prezivnice Muzeja premogovništva Slovenije. Vsi, ki so sodelovali pri 
nizanju in podajanju idej, koristnih predlogov in inovacij, se dobro zavedajo, da inovativnost ni tekmo-
vanje, ki se konča, ko prečkamo ciljno črto, temveč je proces nenehnih izboljšav in iskanja novih poti. 

Zmagovalci vnašajo v 
procese ustvarjalen način 
delovanja
»Inovativnost je področje, ki mu 
želimo v Skupini Premogovnik 
Velenje nameniti še večjo pozornost, 
inovativnost pa je ključna tudi za 
poslovni uspeh,« je zbrane nagovoril 
vodja tehničnega področja mag. 
drago Potočnik in dodal, da so zma-
govalci tisti, ki v poslovne procese 
vnašajo ustvarjalen način delovanja 
in ponujajo svežino, drugačnost, pre-
poznavnost in celovite rešitve.«
V letu 2016 smo na področju inova-
cijske dejavnosti dosegli rezultate:
•	 prevzetih koristnih predlogov je bilo 

62, kar je za 57 % slabši rezultat od 
doseženega v letu 2015 (144);

•	 realiziranih koristnih predlogov je 
bilo 61, kar je za 43 % slabši rezul-

tat od doseženega v letu 2015 (107);
•	 inovatorjev (avtorjev in soavtor-

jev) je bilo 51, kar je za 56 % slabši 
rezultat od tistega v letu 2015 (115).

Inovativni smo konkurenčni
Ravno inovacijska sposobnost 
omogoča podjetju hitro prilagajanje 
spremembam, ki se dogajajo v medna-
rodnem prostoru. Hkrati edina ponuja 
možnosti za izboljšanje konkurenčne-
ga položaja. Le visoko inovativno pod-
jetje bo lahko na dolgi rok ohranjalo 
prednost pred konkurenti ter na tak 
način zagotavljajo konkurenčnost.

Največja inovacija 
prihodnosti bo 
sprememba nas samih 
Tisti, ki je goro prestavil, je začel z 
drobnim kamenjem. Enako je pri 
inovacijah. Ne nastanejo čez noč. 

Potrebno je veliko truda, znanja, volje 
ter ustvarjalnega in inovativnega 
razmišljanja. Največja inovacija pri-
hodnosti bo sprememba nas samih, 
današnje ideje pa so seme jutrišnje 
žetve. Iz večine bo pognala trava, iz 
redkih mogoče drevo.

Najboljši promotorji
V točkovanju za najboljšega promo-
torja se je skozi vse leto odvijalo zani-
mivo tekmovanje. Da je tako, pričajo 
tudi končni rezultati. aleš britovšek 
za področje Htz, strojni remont je 
kot tretjeuvrščeni promotor prevzel 
17 koristnih predlogov, od katerih jih 
je bilo 15 realiziranih, njihova gospo-
darska korist je bila 7.500 €.
Drugouvrščeni promotor Franjo Ma-
zaj za področje Pv, Priprave dela in 
dežurne službe je prevzel 3 koristne 
predloge, od katerih sta bila 2 realizi-

foto: Aleksander Kavčnik
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rana, njuna gospodarska korist znaša 207.900 €. 
Prvouvrščeni promotor silvo Pečovnik za področje Htz, 
elektro remont je prevzel 22 koristnih predlogov, od 
katerih je bilo 19 realiziranih, njihova gospodarska korist 
pa znaša 87.200 €. 

Najboljši inovatorji
Tretjeuvrščeni inovator slavko gros je prijavil 1 koristni 
predlog z udeležbo enega soavtorja. Predlog je bil uspešno 
realiziran, zanj je bila izračunana gospodarska korist, ki 
znaša 77.700 €. Gospodarska korist realiziranih predlogov 
je namreč dejavnik, ki neposredno kaže uspešnost inova-
cijske dejavnosti, hkrati pa pomembno vpliva na točkova-
nje najboljših v tej dejavnosti. 
Drugouvrščeni inovator Mirko šumah je prijavil 3 kori-
stne predloge brez udeležbe soavtorjev. Vsi trije koristni 
predlogi so bili uspešno realizirani, zanje je bila izračuna-
na gospodarska korist 77.200 €. 

Prvouvrščeni inovator Miroslav lenart je prijavil 1 ko-
ristni predlog z enim soavtorjem. Za realizirani koristni 
predlog je bila izračunana gospodarska korist 130.200 €. 

Najboljša organizacijska enota
V kategoriji za najboljšo organizacijsko enoto na podro-
čju inovativnosti za leto 2016 je prešla lovorika v druge 
roke, saj je to postal elektro remont Htz. V imenu enote 
je prehodni pokal prevzel vodja Elektro remonta HTZ 
anton kotnik.

Priložnosti so vsepovsod okrog nas
V tem času nujno potrebujemo spremembo stanja duha, 
zato si želimo, da bi se inovativnosti nalezli vsi. Nemir-
ni, ustvarjalni duhovi bodo nenehno iskali načine, da se 
umaknejo iz rutine in najdejo nove, boljše, enostavnejše 
možnosti. Priložnosti za to so vsepovsod okrog nas, le 
prepoznati jih je treba.

Tadeja Jegrišnik

Zbrane je nagovoril vodja Tehničnega področja Premogovnika 
Velenje mag. Drago Potočnik. (foto: Aleksander Kavčnik)

Najboljši promotor inovacijske dejavnosti v letu 2016 je Silvo 
Pečovnik iz podjetja HTZ. (foto: Aleksander Kavčnik)

Najboljši inovator v letu 2016 je Miroslav Lenart iz Premo-
govnika Velenje. (foto: Aleksander Kavčnik)

Pokal za najboljšo enoto na področju Inovacijske dejavnosti 
je prejel HTZ Elektro remont. (foto: Aleksander Kavčnik)
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V Premogovniku Velenje srečanje 
projektnih partnerjev mednarodnega 
raziskovalnega projekta Coal2Gas 

Projekt, ki ga sofinancira Razvojni 
sklad za raziskave v premogovništvu 
in jeklarstvu pri Evropski komisiji, 
je stekel v sredini leta 2014 in bo 
končan v sredini letošnjega leta. 
Koordinator projekta je romunski 
ISPE (Institute for Studies and Power 
Engineering), kjer je zaposlena tudi 
koordinatorka projekta Camelia Va-
sile. V Premogovniku Velenje smo za 
izvajanje projekta odgovorni sodelav-
ci Čistih premogovnih tehnologij.
Poleg naštetih partnerjev so v 
projektno skupino vključeni še GIG 

Sredi marca 2017 je Premogovnik Velenje gostil projektno skupino, ki sodeluje pri izvajanju raz-
iskovalno-razvojnega projekta Coal2Gas, čigar cilj je raziskava možnosti podzemnega uplinjanja 
premoga. Uplinjanje premoga je proces, pri katerem se premog pod visokimi temperaturami in 
tlaki (∼1200 °C, 5–40 bar) spreminja v sintetični plin, čigar glavne komponente so ogljikov dioksid, 
vodna para, metan in vodik. Zaradi slednjih je proces zanimiv za raziskovanje, saj vodik in metan 
predstavljata energetski vir.

(Poljska), DMT (Nemčija), CERTH 
(Grčija), MCE (Belgija), TNO (Nizo-
zemska) in CE Oltenia (Romunija). 
Celotna vrednost projekta znaša 2,2 
milijona EUR, pri čemer sta naša vlo-
ga ter delež tokrat obrobna (101.875 
EUR).
Premogovnik Velenje je bil povabljen 
v skupino z namenom posredovanja 
geološko-geomehanskih podatkov 
za izdelavo digitalnih modelov ter za 
vzorce lignita za laboratorijske ekspe-
rimente uplinjanja premoga.
Tokratni projektni sestanek v Velenju 

je bil namenjen pregledu izvedenih 
aktivnosti od lanske jeseni, ko je 
projektni sestanek gostil CERTH iz 
Grčije. Poleg predstavitev rezultatov 
je bilo treba izdelati še plan dela do 
konca junija, ko bo projekt končan. 
V tem obdobju je treba izvesti zadnje 
sklope raziskav ter končni poskus 
uplinjanja premoga na odprtem kopu 
lignita v romunski Oltenii, za kate-
rega so odgovorni DMT, CE Oltenia 
ter ISPE.
Končni sestanek ter delavnica s predsta-
vitvijo rezultatov projekta bosta konec 

Projektni partnerji s sodelavci iz Premogovnika Velenje po ekskurziji (foto: Mrki)
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letošnjega junija v romunski Craiovi, 
kamor bodo povabljeni vsi sodelujoči 
pri projektu ter gostje iz ustanov, ki se 
ukvarjajo s tem področjem.
Kot zanimivost naj navedemo, da je 
poljski partner GIG izvedel nizko in 
visokotlačne laboratorijske poskuse 
uplinjanja na vzorcih lignita iz našega 
premogovnika. Pri nizkotlačnem 
poskusu je ob reakciji nastajalo 5,7 
m3/h sintetičnega plina s kalorično 

vrednostjo 6,4 MJ/m3. Pri visokotlač-
nih poskusih se vrednosti v povprečju 
podvojijo, vendar je reakcija posle-
dično hitrejša. V obeh primerih je 
izkoristek procesa relativno ugoden, 
saj ta v povprečju znaša 45 %.
Ena od nalog projekta je tudi izdelava 
tehničnih in zakonskih smernic za 
podzemno uplinjanje premoga. V 
zdajšnji delovni verziji zbrane smer-
nice dajejo prednost podzemnemu 

Utrinek s projektnega sestanka (foto: Mrki)

Reakcijska celica za visokotlačno uplinjanje premoga v poljskem GIG (foto: Sergej Jamnikar)

uplinjanju premoga na lokacijah, 
kjer premog nastopa v tankih slojih, 
ter lignitnim slojem, kjer konvenci-
onalno pridobivanje ni ekonomsko 
upravičeno.
Projektni sestanek smo nadgradili z ek-
skurzijo v jamo Premogovnika Velenje, 
kjer smo gostom pokazali izgradnjo 
jamske proge na pripravski številki (št. 
8) in si ogledali odkop k. –80/C. 

dr. Sergej Jamnikar
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1. Projekt obravnava emisije metana iz premogovnikov kot potencialni vir za proizvodnjo energije in kemikalij. Preverjene bodo različne strategije v okviru 
razvoja postopkov, naprednih reaktorjev in izgorevalnih naprav.

2. Predvidene aktivnosti bodo pregled stanja in analiza nevarnosti premogovega prahu v EU, vzorčenje, razvoj optičnega merilnega real-time inštrumen-
ta za koncentracije prahu (in-situ testi, analize), analiza in simulacije/modeliranje usedanja premogovega prahu z zaščitnimi ukrepi, avtomatizacija 
odpraševanja glede na fazo delovnega procesa, analiza in testiranje zaščitne opreme ter izdelava e-aplikacije za učenje in trening.

3. Projekt zajema med drugim razvoj senzorjev, robotov/dronov za preglede, mehanskih strojev za reševanje, avtomatiziranih sistemov in komunikacijo 
skozi hribino.

4. Večplastni projekt na temo varnosti pri transportu in logističnih procesih – naš del je predvsem razvoj ekspertnega sistema NOR ter testiranje detekcije, 
razvoj optimalnega logističnega sistema za pravočasni/optimalni (JIT) transport opreme in materiala v jamo, po jami, iz jame in na površini.

Štirje projekti, v katerih sodeluje tudi 
PV, so bili odobreni za izvajanje in 
so zasedli prvo, tretje, peto in sedmo 
mesto. 
Odobreni projekti zajemajo tematike:
•	 Zajem metana iz jamskega zraka s 

pomočjo nanomembran oziroma 
katalizatorjev (METHENERGY 
PLUS)1;

•	 Premogov prah – preventiva in 
kurativa (ROCD)2;

•	 Jamsko reševanje – razvoj tehno-
logij in zagotavljanje informacij 
(INDIRES)3;

•	 Razvoj ekspertnega sistema NOR 
in sistem optimizacije logistike 
(INESI)4.

Vsi projekti so triletni in jih bomo za-
čeli izvajati julija 2017. Višina upravi-
čenih stroškov se giblje od 2,6 milijona 
do 3,4 milijona EUR na projekt, kar 
pomeni sofinanciranje projekta v 
višini od 1,6 milijona do 2 milijonov 
EUR. 
Tako bo Premogovnik Velenje v priho-
dnjih letih upravičen do sofinanci-
ranja v višini cca 700.000 eUr, kar 
bo v teh turbulentnih časih še kako 
dobrodošlo. Pri projektih v večini 
sodelujemo z raziskovalno-razvojnim 
delom, ki ga opravljajo naši strokov-
njaki in zaposleni. V projekte primar-
no vključujemo material in opremo, ki 
ju v vsakem primeru potrebujemo. Na 
takšen način se trudimo doseči maksi-
malno dodano vrednost projekta, ki ni 
samo finančna. 
Pomemben je tudi dejanski razvoj, 
ki lahko ima potencialno zelo velike 
finančne in varnostne učinke. 

Zelo uspešno pridobivanje evropskih 
sredstev za raziskave in razvoj 

Premogovnik Velenje je kot partner sodeloval v šestih raziskovalno-razvojnih 
projektih, ki so bili 15. septembra 2016 prijavljeni Raziskovalnemu skladu za 
premog in jeklo (RFCS) v Bruslju. Skupaj je bilo na razpis prijavljenih 45 projektov, 
izmed katerih je bilo 8 odobrenih (cca 18-odstotna uspešnost).

Kot vidimo, so odobreni projek-
ti pretežno varnostne narave, kjer 
bomo skušali med drugimi uporabiti 
najnovejše IT-tehnologije in sisteme. 
Pri tem bomo sodelovali s priznanimi 
mednarodnimi partnerji, ki so pred-
vsem iz Poljske, Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske, Nem-
čije, Španije, Češke in Grčije. 
Premogovnik Velenje pri partnerjih 
uživa ugled modernega in visoko 
usposobljenega premogovnika, pred-
vsem pa tudi dobrega partnerja, kar 
smo dokazali med drugim s kako-
vostnim delom pri projektih, ki so v 
teku oziroma zaključevanju (COGA-
SOUT, LOWCARB, OPTI-MINE, 
M-SMARTGRID, GHG2E, TOPS, 
MAPROC). 

V tem času potekajo intenzivne 
priprave in komunikacija s koordina-
torji projektov, ki vključujejo pripravo 
pogodb ter administrativne in orga-
nizacijske zadeve. V Premogovniku 
Velenje bomo sestavili kompetentne in 
ustrezno motivirane projektne time, 
ki bodo glede na naravo projektov 
vključevali najrazličnejše strokovnjake 
s področij rudarstva, geologije, hidro-
geologije, strojništva, elektrotehnike in 
informatike. 
Letos smo prejeli tudi čestitke Ministr-
stva za gospodarski razvoj in tehnolo-
gijo, pri čemer nas navajajo kot uspe-
šen primer črpanja R & R sredstev iz 
EU in upajo, da bomo v prihodnjih 
letih še naprej tako uspešni. 

mag. Matjaž Kamenik

Primeri načrtovanih postrojenj, sistemov in simulacij iz projektnih prijav
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Dejstvo je, da kar jemo v službi, jemo 
približno 240 dni v letu, zato ni nepo-
membno, kako se takrat prehranjuje-
mo – ne glede na to, ali so to sendviči 
ali topli obroki. Obrok, ki ga delavec 
zaužije v službi, je pogosto tudi njegov 
glavni dnevni obrok, zato mora biti 
uravnotežen. S pravilno prehrano se 
bomo počutili bolje, izboljšali bomo 
svoje razpoloženje, predvsem pa bomo 
prejeli energijo, ki jo potrebujemo za 
opravljanje vsakodnevnih obveznosti. 
Veliko let je za organizirano prehra-
no zaposlenih v Skupini PV skrbelo 
podjetje Gost. Zaradi odločitve o 
reorganizaciji celotne Skupine PV in 
dezinvestiranja poslovno nepotrebne-
ga premoženja je bila sprejeta odlo-
čitev, da to storitev prevzame pod-
jetje Gorenje Gostinstvo, ki za našo 
prehrano skrbi od 1. junija 2016 dalje. 
komisija za prehrano, ki ji predsedu-
je Peter bolha, skrbno bdi nad vsem, 
kar je povezano s prehrano zaposlenih. 
Z njim smo se pogovarjali o njenem 
delovanju.
komisija za prehrano v novi 
sestavi deluje od septembra lani. 
kdo so njeni člani?
Člani komisije smo predstavniki 
svetov delavcev, obeh sindikatov, 
družbe HTZ, Službe za varnost in 
zdravje pri delu PV ter dva predstav-

Zaposleni svoje predloge in 
pobude posredujte v skrinji-
ce za predloge, pripombe in 
pohvale, ki se nahajajo na ob-
močju Premogovnika Velenje 
in HTZ Velenje, ter na elek-
tronski naslov info@rlv.si, saj 
bo le-tako lahko ponudba jedi 
takšna, kot si jo vsi želimo.

Prehrana na delovnem mestu je 
pomembna
Vsak izmed nas si sredi delovnega dne privošči obrok – rudarji na deloviščih v jami, veliko zaposlenih 
obeduje v jedilnici, nekateri si pripravljeni obrok prinesejo od doma. Kaj si bomo privoščili, je odvisno 
od naših navad in potreb, narave dela, predvsem pa od tega, kaj nam je v danem trenutku na voljo. 
Uprava Premogovnika Velenje se zaveda pomena ustreznega prehranjevanja zaposlenih, zato je v pod-
jetju aktivna Komisija za prehrano.

nika Gorenja Gostinstvo. Dogovori 
potekajo tudi na vodstveni ravni – 
med direktorjem Gorenja Gostinstvo 
Stankom Brunškom in vodjo poseb-
nih projektov v PV dr. Vladimirjem 
Malenkovićem. Komisija se sestaja po 
potrebi, od septembra do zdaj se je 
trikrat.

vsak posameznik ima drugačne 
prehranjevalne želje in potrebe, 
zato mora biti sodelovanje med 
vsemi akterji še toliko bolj skrb-
no. kakšno je sodelovanje med 
komisijo za prehrano in gore-
njem gostinstvo?
Sodelovanje je zgledno. Gorenje 
Gostinstvo ponudbo prilagaja željam 
zaposlenih in  poskuša njihove predlo-
ge upoštevati v največji možni meri. 
Začetne težave glede ponudbe send-
vičev, sistema razdeljevanja malic ipd. 
smo rešili. V tem času se dogovarjamo 
glede možnosti koriščenja bonov za 
jedi po naročilu v Restavraciji Jezero, 
dodatkov pri topli malici, možnosti 
dviga malice za domov ob sobotah, 
označevanja energijske vrednosti jedi 
in še kaj. Nekaj članov komisije je 
obiskalo obrate Gorenja Gostinstvo 
z namenom primerjave ponudbe in 
postrežbe malic v Gorenju, Termoe-
lektrarni Šoštanj in pri nas.

v preteklosti so bili uvedeni zaj-
trki in kosila, kar pa ni delovalo 
veliko časa. ali se na tem podro-
čju obetajo kakšne novosti?
Kosila so bila ukinjena, ker zanje s 
strani zaposlenih ni bilo dovolj zani-
manja. Dogovarjamo se, da bi na željo 
zaposlenih ponovno uvedli zajtrke.
ljudje smo različni, vsak ima 
razvit svoj okus za hrano. kakšna 
so vaša opažanja o (ne)zadovolj-
stvu zaposlenih, glede prehrane 
na delu?
Nezadovoljstvo se je pojavljalo pred-
vsem pri razdelitvi obrokov, zato smo 
za izdajo malic ob 5. uri zjutraj uvedli 
dodatno delilno mesto. Pritožbe so 
se nanašale še na obnašanje nekate-
rih delivcev malic ter razpoložljivost 
dodatkov, kar smo že uspešno rešili. 
Opozarjamo tudi na primerno tempe-
raturo hrane. Pobudo glede denarnega 
izplačila za malice smo zavrnili, saj so 
le-te namenjene delavcem v delovnem 
času.
ali se v bližnji prihodnosti obeta-
jo še kakšne novosti?
S 1. aprilom 2017 bo tudi za drugo 
izmeno uvedena topla malica. Pojesti 
jo bo možno med 16.30 in 17.00 v 
jedilnici NOP. Ob uvedbi bo pri-
pravljenih 40 do 50 toplih obrokov, ka-
sneje bomo število prilagodili interesu 
uporabnikov.

Metka Marić
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Bodite del naše zgodbe in 
se nam pridružite
Zavedamo se, da izbira poklica pri petnajstih letih ni ravno preprosta naloga. Za poklicno odločitev 
je zelo pomembno dobro poznavanje sebe in pogojev opravljanja določenega poklica. Premogovnik 
Velenje se skupaj s Šolo za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra Velenje trudi učencem ponuditi 
čim več uporabnih informacij, saj bomo morebiti prav mi v prihodnjih nekaj letih vaši spremljevalci.

Premogovnik najpogosteje pove-
zujemo z besedo rudar, toda danes 
premogovnik zahteva ljudi, ki imajo 
široko znanje, razum in delovne 
roke. Z vpisom v smeri geostrojnik 
rudar in geotehnik si ne omogočite 
možnosti zaposlitve zgolj v premo-
govnikih, rudnikih, ampak tudi v 
kamnolomih, peskokopih, glinoko-
pih, gramoznicah, pri gradnji tunelov, 
sanacijah površine in cestogradnji. 
Izobraževanje na obeh smereh odpira 
številne možnosti za zaposlitev, saj je 
tovrstno znanje povsod dobrodošlo. 
Za vse, ki želite delati v zanimivem 
okolju, ki omogoča hitro zaposlitev in 
dober zaslužek, je to zagotovo prava 
odločitev.

Šola ni edina, ki mlade 
ljudi uči
Premogovnik Velenje in Šola za 
rudarstvo in varstvo okolja sta tesno 
povezana. Sodelovanje med teoretič-
nim in praktičnim izobraževanjem, 
povezava strokovnih vsebin in splo-
šno-izobraževalnih vsebin ter uspo-
sabljanje v podjetjih v času rednega 
izobraževanje so v današnjem času še 
kako pomembni. Pomemben prispe-
vek za kakovostno izobraževanje nudi 
tudi Medpodjetniški izobraževalni 
center, ki predstavlja enega izmed 
najsodobnejših izobraževalnih parkov 
v Sloveniji in Evropski uniji. Tovrstna 
znanja in izkušnje so dobra popotnica 
za hitro vključitev v delovno okolje ali 
nadaljnje šolanje.
Vsi dijaki v rudarskih programih 
opravljajo prakso v realnem de-
lovnem okolju, torej v jami, pod 
nadzorom inštruktorjev. Inštruktorji 
so visoko usposobljeni starejši rudarji 
z veliko izkušnjami, ki poznajo jamo 
in jamske razmere in znajo delati 
z dijaki. Praksa poteka v majhnih 
skupinah, s  tremi do štirimi dijaki. 

Praksa je malo krajša od delovnika 
rudarjev, poteka pa tako dopoldne 
kot popoldne, torej izmensko. Po 
mnenju dijakov je praksa v jami naj-
lepši in najzanimivejši del njihovega 
izobraževanja.

Premogovnik Velenje se tudi sicer 
aktivno vključuje v učni proces, naši 
sodelavci učijo na rudarski šoli, so-
ustvarjamo učne programe. Upravi-
čeno smo lahko ponosni na to, da je 
naš model partnerstva med podje-

od rUdnIka, kaMnoloMa, PeskokoPa, 
Cestnega Predora … teče naša delovna Pot

geostrojnIkI rUdarjI se laHko zaPoslIjo v PreMogovnIkIH, 
rUdnIkIH, kaMnoloMIH, PeskokoPIH, glInokoPIH, graMoznICaH, 

PrI gradnjI tUnelov, sanaCIjaH PovršIne In CestogradnjI.

•	Izobraževanje traja 3 leta.
•	Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom.
•	Po zaključku šolanja je možna zaposlitev ali 

nadaljnje izobraževanje (3+2) za geotehnika.
•	Možnost subvencioniranega bivanja v 

dijaškem domu.

Premogovnik velenje dijakom šole za 
rudarstvo in varstvo okolja omogoča:

•	 štipendiranje,
•	 jamski dodatek in nagrado za uspešnost pri 

praktičnem izobraževanju, 
•	 opravljanje praktičnega izobraževanja v 

realnem okolju, 
•	 brezplačne avtobusne prevoze, malico, 

zdravniške preglede ...

GEOSTROJNIK RUDAR

Kontakt:
Šolski center Velenje (www.scv.si): 
e-pošta: peter.rozman@scv.si; tel.: 03 896 06 77
Premogovnik Velenje (www.rlv.si):
e-pošta: majda.lampret@rlv.si; tel.: 03 899 64 47

g e o z n a n j e  j e  d o b r o d o š l o  P o v s o d ,  P r I d r U ž I  s e  n a M !

PODJETJE SMO LJUDJE
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tjem in šolo postal eden od vzorčnih 
modelov pri pripravi novega zakona 
o vajeništvu. 
»Premogovnik Velenje našim dija-
kom omogoča številne ugodnosti: 
štipendiranje, jamski dodatek in 
nagrado za uspešnost pri praktičnem 
izobraževanju, opravljanje praktič-
nega izobraževanja v realnem okolju, 
brezplačne avtobusne prevoze tako v 
šolo kot na prakso, malico, zdrav-
niške preglede in drugo,« poudarja 
ravnatelj šole za rudarstvo in 
varstvo okolja mag. albin vrabič in 
dodaja: »Oddaljenost kraja bivanja 
od šole ni težava, ker imate možnost 
subvencioniranega bivanja v dija-
škem domu.«

Zaposlujemo, zaposlovali 
bomo tudi v prihodnje
Pri odločanju o svojem poklicu 
je prav, da si vsaj malo ogledate 
kasnejše možnosti zaposlitve. Dovolj 
zgovoren je podatek, da je Premo-
govnik Velenje v letu 2016 zaposlil 
50 geotehnikov in geostrojnikov 
rudarjev, zaposlovali bomo tudi v 
prihodnje. 

Srečno globoko pod 
površjem
Šolski center Velenje je v 
sodelovanju s Premogovnikom 
Velenje pripravil kratek film Šole 
za rudarstvo in varstvo okolja z 
naslovom »Srečno globoko pod 

površjem«. Film, ki ga je režiral 
Peter Vrčkovnik, poskuša v objektiv 
ujeti utrip preteklosti in sedanjosti 
odkopavanja črnega zlata. Vpraša-
nja, kam se vpisati po končanem 
šolanju, so razrešili trije učenci. V 
Muzeju premogovništva Slovenije 
so se z dvigalom vrnili v prete-
klost, spoznavanje prave podzemne 
tovarne pa so pod budnim očesom 
mentorja doživeli v aktivnih jamah 
velenjskega Premogovnika. Navdu-
šenje nad moderno tehnologijo jih 
je spremljalo še pri ogledu Medpod-
jetniškega izobraževalnega centra 
in Šolskega centra Velenje. Film si 
lahko ogledate med obiskom Muzeja 
premogovništva Slovenije ali na 
povezavi https://www.youtube.com/
watch?v=rhQ2ILCe-aE, oziroma s 
klikom na spodnjo QR kodo.

Tiste, ki se še odločate za 
svojo poklicno pot, vabi-
mo v Šaleško dolino med 
»knape« in vam kličemo
SREČNO!

Če se še vedno pojavljajo 
vprašanja, vam bomo z 
veseljem odgovorili. 
Kontakta za vse 
informacije sta Šolski 
center Velenje (peter.
rozman@scv.si, 03 896 
06 77) in Premogovnik 
Velenje (majda.lampret@
rlv.si, 03 899 64 47).

PRIDRUŽI SE NAM

znanje, delo, karIera, zadovoljstvo, tradICIja

Hidravlični in električni stroji, avtomatizirane naprave, optična in laserska ter GPS-merilna tehnika 
zahtevajo od geotehnika strokovna znanja za opravljanje vse zahtevnejših nalog v rudarstvu, 
geotehnologiji, geotehniki, geologiji, geodeziji, vrtalni tehniki, gradnji predorov, pridobivanju 
mineralnih surovin na površini, predelavi surovin, sanaciji plazov, gradnji cest …

UgodnostI:
•	 možnost pridobitve štipendije,
•	 brezplačen učbeniški sklad, 
•	 več individualnega dela z 

dijaki v razredu, 
•	 brezplačen prevoz na prakso,
•	 jamski dodatek, 
•	 zanimive strokovne 

ekskurzije,
•	 projektni tedni v naravi, 
•	 možnost subvencioniranega 

bivanja v dijaškem domu …

GEOTEHNIK

zaPoslItev: 
•	 v premogovništvu
•	 v rudarstvu, 
•	 na površinskih kopih, 
•	 pri gradnji predorov, cest, 
•	 pri sanaciji plazov, 
•	 na geodetskih in 

jamomerskih delih, 
•	 pri geoloških raziskavah, 
•	 pri geotehničnih delih, 
•	 na vrtalnih delih, 
•	 v predelavi surovin …

Premogovnik 
velenje je v letu 
2016 zaposlil 50 
geotehnikov in 
geostrojnikov 
rudarjev.

Izobraževanje:
•	 Izobraževanje za poklic 

geotehnika traja štiri leta. 
•	 Zanj se lahko odločijo 

tudi tisti, ki so uspešno 
končali ustrezno srednje 
poklicno izobraževanje 
in nadaljujejo s šolanjem 
v poklicno-tehniškem 
izobraževanju še dve leti 
(3 + 2).

o d l o č I  s e  P r av I l n o ,  P r I d r U ž I  s e  n a M !

geoteHnIk je sodoben teHnIškI PoklIC za kandIdate, 
kI želIjo delatI v zanIMIveM okoljU, kI oMogoča 

HItro zaPoslItev In dober zaslUžek.

PODJETJE SMO LJUDJE
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PODJETJE SMO LJUDJE

OddamO v najem:
•	 garažne bokse na Kraigherjevi 4 v Velenju,  

mesečni najem od 45 €;
•	 stanovanje na Cesti Talcev 12 v Velenju  

(Razgledi ob Paki), novogradnja, 105 m2,  
energetski razred C.

Prodajamo stanovanja v lasti Pv Invest 
na območju velenja in Šoštanja. 

Več informacij:
Kristijan Kolenc, telefon: 03 899 6183
e-pošta: kristijan.kolenc@pvinvest.si

n e p r e m i č n i n e

Slednja je stopila v veljavo 15. 
novembra 2016. Do nadaljnje 
spremembe v podjetju je prišlo 1. 
januarja 2017, ko so bile v okvi-
ru poslovnega prestrukturiranja 
Skupine Premogovnik Velenje na 
družbo Premogovnik Velenje pre-
nešene dejavnosti urejanje okolja in 
jamomerstvo ter geodetske storitve, 
na družbo HTZ Velenje, I. P., pa 
dejavnost gradbeno-komunalnega 
vzdrževanja. V prevzemne družbe so 
prešli tudi zaposleni v teh dejavno-
stih, aktivni posli, ki so bili sklenjeni 
v preteklosti, vezani na prenesene 
dejavnosti, in potrebna oprema ozi-
roma sredstva.

Reorganizacija in sistemizacija družbe
PV Invest ter sprememba dejavnosti

V podjetju PV Invest, na lokaciji 
Koroška cesta 62b, Velenje, ostaja 
manjše število zaposlenih v progra-
mu Nepremičnine. Spremenila se je 
tudi glavna dejavnost podjetja, po 
standardni klasifikaciji dejavnosti je 
to oddajanje in obratovanje lastnih 
in najetih nepremičnin. V praksi to 
pomeni, da podjetje PV Invest skle-
pa z najemniki najemne pogodbe in 
izvaja primopredaje nepremičnin, iz-
stavlja račune za najemnine, opravlja 
izterjavo v primeru neplačil, izvaja 
preglede nepremičnin glede stanja 
in ustrezne rabe s strani najemni-
kov, pripravlja investicijske plane 
in nadzira izvedbo investicijskih in 
vzdrževalnih del. 

Poleg gospodarjenja z lastnimi 
nepremičninami, to so predvsem 
stanovanja in garaže ter nepremič-
nine, ki so prešle v last PV Invest 
po pripojitvi družbe Gost novem-
bra 2016, se bo družba v manjšem 
obsegu ukvarjala tudi z gradbenim 
nadzorom za trg in posredovanjem 
v prometu z nepremičninami. V 
lasti podjetja PV Invest je več kot 
300 stanovanjskih enot in pribli-
žno 120 garažnih prostorov, ki so 
oddani v najem za nedoločen čas.  
Del nepremičnin, ki bo v tem letu 
na razpolago za najem, bo predno-
stno ponujen v najem zaposlenim v 
Skupini Premogovnik Velenje, nekaj 
nepremičnin, potrebnih večje obno-
ve, pa bo ponujenih v prodajo.

V letu 2016 je v podjetju PV Invest, kot v prvi družbi Skupine Premogovnik Velenje, potekala reorgani-
zacija in sistemizacija delovnih mest. 
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Sindikat SPESS je svoje člane tako kot vsako leto tudi letos 
povabil na izborne tekme v veleslalomu na Golte. Orga-
nizator tekem je bilo Športno društvo SPV. Tekme so se 
odvijale v dveh terminih, in sicer 29. 1. in 5. 2. 2017.
Člani SPESS-Sindikata PV so lahko sodelovali kot 
tekmovalci ali kot prosti smučarji. Smučanja se je udeleži-
lo 150 članov.
Obe tekmi sta potekali v sončnih nedeljah in bili odlično 
izpeljani. Tekmovalci, ki so posegli po medaljah, 
so pokazali svojo smučarsko pripravljenost, ki so jo potre-
bovali že v nedeljo, 12. 2. 2017, na izborni tekmi Premo-
govnika Velenje.

Člani SPESS-Sindikata PV smučali na Golteh

Rezultati prvih treh v skupnem seštevku 
obeh tekem
29. 1. 2017
1. darko Postrpinjek, HTZ, moški nad 50 let – 37.84
2. Mirko ocepek, ESD, moški od 40 do 50 let – 37.92 
3. Matjaž Mihelič, Zračenje, moški od 40 do 50 let – 38.81
5. 2. 2017
1. Franci Plevnik, Priprave, moški od 40 do 50 let – 41.48
2. vito Mihalinec, Klasirnica in OUTN, moški od 40 do 

50 let – 42.39 
3. jože virbnik, Proizvodnja, moški od 40 do 50 let – 42.58

Klub podjetnikov SAŠA regije 
Februarja letos je bil v Podjetniškem cen-
tru Standard ustanovljen Klub podjetnikov 
SAŠA regije. Za člana Upravnega odbora je bil 
imenovan predsednik Uprave Premogovnika 
Velenje mag. Ludvik Golob. Klub bo pripomo-
gel h krepitvi sodelovanja in povezovanja tako 
gospodarskih kot negospodarskih organizacij. 
Omogočena bosta nadaljnji gospodarski in 
podjetniški razvoj SAŠA regije ter ustvarja-
nje novih delovnih mest, ki bodo občanom 
zagotavljala boljšo kakovost življenja. Tovrstno 
povezovanje je dobrodošlo, saj vpliva na boljše 
rezultate celotne regije.

PODJETJE SMO LJUDJE
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Štefan Marđetko
»Vse se uredi, zato se ureja tudi zdaj!«
Vesel, razigran, zanesljiv in dosleden, takšen je naš sogovornik Štefan Marđetko, dolgoletni tehnik 
internega radia Premogovnika Velenje. Štefana je pot iz rodnega Međimurja v Velenje pripeljala že zelo 
zgodaj, takoj po končani osnovni šoli. Splet okoliščin ga je leta 1983 pripeljal v Premogovnik Velenje, 
kjer bo, kot kaže, dočakal tudi upokojitev, saj se letos odpravlja na zasluženo tretjo življenjsko pot. Je 
velik ljubitelj živali, predvsem konj, ki ga spremljajo že vrsto let. Neizmerno rad ima svojo družino, še 
posebej vnukinji, ki ju razvaja, kadar mu le dopušča čas.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Zgodnje otroštvo sem preživljal na 
Hrvaškem, v kraju Goričan v Međi-
murju, v varstvu pri babici in teti, 
saj sta bila starša v službi v Velenju. 
Nikoli ne bom pozabil dneva, ko 
sem se skupaj z mamo, ki se je takrat 
vrnila nazaj domov, selil v novo hišo. 
Star sem bil osem let. Selitev je bila 
zame velik tres, saj sem bil zelo rad 
pri babici.
 kakšen učenec ste bili?
Osnovno šolo, ki sem jo opravil z 
odliko, sem obiskoval v Goričanu. Po 
končani osnovni šoli sem se preselil 
v Velenje, kjer sem obiskoval elektro-
tehniško šolo v takratnem Rudarskem 
šolskem centru Velenje. Na splošno s 

šolo nisem imel večjih težav.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Pri desetih še nisem imel izobliko-
vane predstave o poklicu. Od nekdaj 
me je zanimala elektrika, zato sem se 
tudi vpisal v Rudarski šolski center 
Velenje. Ob tem pa sem vseskozi imel 
tudi željo, da bi lahko kakorkoli delal 
z glasbo. Glasbo imam rad, poslušam 
vse glasbene zvrsti. Po končanem 
šolanju sem se zaposlil v gradbenem 
podjetju Vegrad, saj sem bil njegov 
štipendist. Nekaj mesecev po zaposli-
tvi sem dobil vpoklic v vojsko v Tuzlo 
(BiH), na šolanje za desetnika. Po šo-
lanju sem za »nagrado« dobil preko-
mando v Bilečo. Po vrnitvi iz vojske 
sem se vnovič zaposlil pri Vegradu, 

a ker ni bilo ustreznega delovnega 
mesta, smo se sporazumno razšli. Za-
poslil sem v takratnem RŠC-ju, kjer 
sem delal na terenu. Ponovno me je 
pot zanesla v Bosno in Hercegovino, 
in sicer v kraj Lopare. V tistih časih 
je RŠC tam opremljal trgovske hiše z 
elektro- in vodovodnimi instalacija-
mi. Delavce, ki smo prihajali iz Slove-
nije, so v BiH zelo cenili, tamkajšnji 
prebivalci so nas imeli radi. Zaradi 
pomanjkanja vodilnega kadra sem bil 
premeščen na delovišče v Slavonskem 
Brodu na Hrvaškem. Tam sem tudi 
spoznal svojo življenjsko sopotnico 
Snježano. Po poroki se nama je rodil 
sin Dario, zato sem opustil terensko 
delo. Pozneje sva dobila še hčerko 
Martino.
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NA OBISKU

Nekaj posnetkov iz družinskega albuma

 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Leta 1983 sem se zaposlil v Premogovniku Ve-
lenje in začel delati v jami, kot strežnik jamske 
mehanizacije v Klasirnici. Kmalu sem moral 
jamo zaradi zdravstvenih težav zapustiti. Takrat 
je izšel razpis za operaterja Razglasne postaje, 
na katerega sem se prijavil in bil izbran. Bil sem 
zelo vesel, saj je bila to vseskozi moja velika 
želja. Na našem internem radiu poslušalci ne 
morejo spremeniti postaje in so prisiljeni poslu-
šati to, kar jim ponuja operater, zato je še toliko 
bolj pomembno, da vrtimo raznoliko glasbo, ki 
je všeč večjemu krogu poslušalcev. Upam, da 
naši knapi niso bili prevečkrat jezni name pri 
izboru glasbe, saj sem jo vedno skušal izbrati za 
vsak okus. Poleg tega je moje delo zajemalo ve-
liko ozvočenj različnih prireditev, kot so odprtja 
razstav, smučarski skoki, mednarodni atletski 
mitingi, skok čez kožo ob rudarskem prazniku 
in drugi dogodki.
 kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj 
stavkih?
Menim, da je Premogovnik Velenje zelo dobro 
podjetje. O njem je bilo napisanih že veliko 
dobrih in žal tudi slabih stvari. Kljub temu sem 
prepričan, da so dobre v ospredju. Socialna 
varnost je še vedno velika, plača je redna, tudi 
dodatki se redno izplačujejo. Rad hodim v služ-
bo, saj se sodelavci dobro razumemo. Vseskozi 
se trudim delati po svojih najboljših močeh.
 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Ob odhodu na delo pomislim, da bi tudi ta dan 
minil brez nezgod, da ne bomo na našem radiu 
poročali o nevšečnosti v jami ali zunaj nje. To si 
resnično najbolj želim.
 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko naj-
bolj zanesete?
Pri svojem delu se najprej zanašam nase, na 
svoje znanje in izkušnje. Seveda pa se lahko 
stoodstotno zanesem tudi na svoje sodelavce.
 kaj najraje počnete v prostem času?
V prostem času najraje postorim kaj okoli hiše. 
Pomagam otrokoma, predvsem hčerki Martini 
pri oskrbi konj in sinu Dariu pri varovanju hčer-
ke Eme, čeprav sta obe mladi družini nekoliko 
oddaljeni, saj živita v Laškem.
 kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
V življenju mi največ pomeni družina, žena Snježana, 
otroka Dario in Martina ter seveda moji vnukinji Ema in 
pred kratkim rojena Tia.
 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Moja življenjska želja je, da bi imel majhno pritlično hiško 
na podeželju, in to ob potoku, kjer bi me spremljalo žubo-
renje vode in žvrgolenje ptic.
 v kateri kulturni ali športni ustanovi vas lahko naj-
večkrat srečamo?
Večkrat sem na raznih atletskih prireditvah, kjer skrbim 
za ozvočenje napovedovalcev. Pred časom sem bil tudi v 
upravnem odboru Kulturnega društva Međimurje Velenje, 

najrajši pa sem doma ob svojem konjičku.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Rad pomagam ljudem, če le morem. Boli me krivica, pa 
naj se ta zgodi ljudem ali živalim. Slednjim še posebej, saj 
si ne morejo same pomagati. Sem bolj vesele narave in se 
včasih rad pošalim na tuj in tudi svoj račun.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Nič. Včasih sicer razmišljam, da bi spremenil to ali ono, 
vendar življenje kaj hitro pokaže, da ubira pravo pot in 
prav je tako.
 katero načelo vas spremlja skozi življenje?
Zjutraj, ko se zbudim, si na glas povem: »Vse se uredi, zato 
se ureja tudi zdaj!«

Slobodan Mrkonjić
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Gradnja usedalnika 3 na 
južnem delu deponije premoga
Podjetje RGP je začelo letos za naročnika TEŠ izvajati dela na projektu Ekološka tehnološka sanaci-
ja zaprtega krogotoka voda na področju sanacije ugreznin. V sklopu sanacije poteka tudi urejanje 
odvodnjavanja meteornih vod na južnem delu deponije premoga z izgradnjo usedalnika 3.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Za izboljšanje varovanja vodotokov in 
podtalnice na južnem delu deponije 
premoga poteka gradnja zemeljskega 
usedalnika za sprejem padavinskih 
vod z deponije premoga. S tem se 
bodo meteorne vode s povečano 
vsebnostjo trdnih delcev prečistile 
pred izpustom v okolje. 
V sklopu usedalnika 3 poteka tudi 
gradnja črpališča in tlačnega cevovo-
da, po katerem bo možno v dolžini 
približno 1.500 m vodo prečrpavati v 
objekte zdajšnjega zaprtega krogotoka 
voda (ZKV). Pred izpustom vode iz 
usedalnika v okolje bodo avtomatizi-
rano potekale meritve motnosti vode. 
V primeru neustreznih parametrov 
bo samodejno vklopljeno prečr-
pavanje vode v predusedalnik na 
objektih ZKV.
Usedalnik 3 bo izveden kot vkopa-
ni zemeljski usedalnik z naklonom 
brežin 1 : 1,5. Dolžina usedalnika 

Izvedba dna usedalnika in črpališča

znaša 83 m, koristna globina vode pa 
h = 1,5 – 1,75 m (koristni volumen 
ca. 480 m3).
Vodotesnost usedalnika izvajamo 
z oblogo iz bentonitne polsti (GCL 
polst), ki bo pred izsušitvijo zaščitena 
s 60-centimetrsko plastjo glinenega 
grušča. Za preprečitev erozije bodo 
brežine zatravljene in armirane z 
biorogoznico iz kokosovih vlaken.
Dno usedalnika in brežine na ob-
močju vtoka in iztoka iz usedalnika 
so tlakovani z betonsko in kamnito 
oblogo za preprečitev erozije dote-
kajočih vod in za lažje vzdrževanje. 
Padec dna usedalnika je zaradi bolj-
šega usedanja trdih delcev izveden v 
nasprotni smeri toka voda v naklonu 
ca. 0,2 odstotka, na najnižjem delu 
je dodatna poglobitev zaradi lažjega 
čiščenja.
Za umiritev dotekajoče vode je na 
vtoku izvedena kamnita pregrada, 

prav tako tudi pred iztokom iz bazena 
za zadrževanje usedlih delcev.
Izkopna dela za usedalnik 3 so se 
začela v januarju, v tem času potekajo 
dela pri hidroizolaciji usedalnika, 
tlakovanju in izgradnji črpališča. 
Vsa dela bodo predvidoma končana 
v pomladnih mesecih, ko bomo in-
tenzivno izvajali tudi dela na drugih 
objektih v sklopu pogodbenih del 
projekta Ekološka tehnološka sanacija 
zaprtega krogotoka voda na področju 
sanacije ugreznin. Kaj več o tem napi-
šemo v prihodnjih številkah Rudarja.
Podjetje RGP ima na področju gra-
dnje hidrotehničnih objektov bogate 
izkušnje, saj veliko del izvaja pri 
gradnjah hidroelektrarn. Z gradnjo 
tovrstnih objektov bo pridobilo še 
nove reference, koristne za pridobitev 
posla na trgu.

mag. Marko Venta
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SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Karakteristični prečni prerez usedalnika 3 (vir PZI, Andrejc, d. o. o., 2017)

Izkop za usedalnik 3

Polaganje bentonitne polsti za hidroizolacijo
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Živo in prav nič zaprašeno 
gasilsko društvo
Iz leta v leto se lahko prepričamo, da se Prostovoljnemu industrijskemu gasilskemu društvu Pre-
mogovnika Velenje (PIGD PV) ni treba bati prihodnosti. Tudi letos se je na 85. občnem zboru dru-
štva, ki je bil 18. februarja, zbralo veliko gasilk in gasilcev.

TRETJI POLČAS

Prostovoljstvo. Izraz, ki se še posebej 
izraža v času, ko smo za vsako stvar 
primorani plačevati. In ravno takrat, 
ko se nam zdi, da moramo plačati 
vse storitve, je prostovoljstvo še kako 
pomembno. 51 članov PIGD PV (39 
članov in 12 članic) je prostovoljcev 
in brez njih delo na operativnem in 
organizacijskem področju ne bi pote-
kalo nemoteno. Večina je operativnih 
članov, ki so strokovno usposobljeni za 
posredovanje v izrednih razmerah. 

Zadovoljni z opravljenim 
delom 
Tudi po 85. letih obstoja in delovanja 
smo gasilci še vedno zvesti tradiciji in 
svojim načelom. Po uvodnem pozdra-
vu predsednika društva in po izvolitvi 
delovnega predsedstva se je uradni 
del občnega zbora začel. Po fotograf-
skem pregledu delovanja društva v 
minulem letu je svoje poročilo podal 
predsednik društva simon dobaj: 
»Prvo nedeljo v juniju smo se udeležili 
občinskega tekmovanja v Šmartnem 
ob Paki. 25. junija smo bili organiza-
torji 48. Srečanja gasilskih enot rudar-
stva in energetike Slovenije (GERES). 
Tako smo nadaljevali tradicijo tekmo-
vanj, ki so jih zastavili naši predhodni-
ki. Na obeh tekmovanjih so sodelovale 
vse štiri desetine – članski desetini A 

Gasilci PIGD PV z gosti na 85. občnem zboru (foto: Ivan Knez)

in B, ženska desetina B ter veterani. 
V oktobru, mesecu požarne varnosti, 
smo bili še bolj aktivni kot sicer. Mesec 
je bil naporen, a hkrati izredno pou-
čen, saj smo izvedli štiri uspešne vaje. 
Kot vsako leto smo tudi lani posodobi-
li nekaj naše opreme in dali poudarek 
izobraževanju.« Dobaj je povedal, 
da se je Upravni odbor sestal 7-krat, 
izpeljani so bili trije članski sestanki. 
»Ni tedna v letu, da ne bi s svojo uspo-
sobljenostjo in znanjem pripomogli 
k temu, da imamo v Premogovniku 
Velenje in pridruženih družbah visoko 
raven požarne varnosti. Zahvala velja 
Upravi družbe, ki ima razumevanje za 
delovanje društva,« je še dodal.
Poročilo poveljnika borisa špeha o 
delovanju društva v letu 2016 je po-
novno dokazalo, kako živo in prav nič 
zaprašeno ni društvo. »Z opravljenim 
delom smo lahko zadovoljni. Potru-
dili se bomo, da bomo tudi v priho-
dnje upravičili zaupanje, ki nam ga 
izkazujejo ljudje in podjetja. Dela nam 
gotovo ne bo zmanjkalo, idej za še 
bolj uspešno delo tudi ne,« je povedal 
Špeh. V naše vrste je povabil nove 
člane in članice: »Želimo, da bi skupaj 
pokazali, kaj znamo in zmoremo.«
Poročilo članic o delu je podala 
Marija Fortag. »Na minulem občnem 
zboru je poveljnik pozval ženske, da 

se pridružijo društvu. Konec februarja 
lani je tako nastala ženska desetina, ki 
danes šteje 12 članic. Ženske smo že 
po naravi precej vedoželjne, zato smo 
srkale znanje in izkušnje drugih.«

Korak za korakom po 
zastavljeni poti
V društvu že snujemo načrte za letos. 
»Tudi to leto bo iz finančnega vidika 
zahtevno. Kot se lani nismo predali 
pesimizmu, ampak smo vztrajno, ko-
rak za korakom nadaljevali z začrtano 
potjo, tako bomo delovali tudi letos. 
Vedno imamo dve poti – biti pasivni 
ali biti aktivni soudeleženci. Zavedati 
se moramo, da bomo zgolj s slednjim 
načinom lahko izpolnili svoje potre-
be in želje. Mi se bomo potrudili, da 
bomo uresničili zastavljeni načrt dela. 
Prepričan sem, da bomo odlično so-
delovali,« je povedal poveljnik boris 
špeh.

Dobro izurjeno gasilsko 
moštvo
K besedi smo povabili mag. bogda-
na Makovška, vodjo Proizvodnega 
področja in glavnega tehničnega 
vodjo Pv, ki je dejal: »Gasilci še 
predobro veste, da nam narava vedno 
znova sporoča, kako nepredvidljiva, 
neukrotljiva, predvsem pa veliko 
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Znački za 20 let dela v operativi sta prejela Marko 
Brložnik in Bogdan Kristavčnik, slednji je prejel 
še značko za dolgoletno delo (20 let). Višji čin so 
pridobili: Andrej Gradišnik, gasilec pripravnik, Peter 
Skaza in Marko Kvar, gasilec 1. stopnje, ter Robert 
Rotovnik, gasilski častnik 2. stopnje.

Za priznanje Gasilske zveze Slovenije I. stopnje je 
bil predlagan Bogdan Kristavčnik, za priznanje II. 
stopnje pa Damjan Praznik. Gasilsko plamenico I. 
stopnje bo ob dnevu gasilca prejel Franc Grudnik.

Člani, ki so v minulem letu nadgradili svoje znanje. (foto: Ivan Knez).

Sprejem novih članic (foto: Ivan Knez)

močnejša je od nas. Pri našem delu je izjemno pomemb-
no, 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. Ponosni smo na to, da imamo v 
svojih vrstah tako dobro in usposobljeno ekipo, ki ji lahko 
popolnoma zaupamo, ki zna in zmore posredovati, kadar 
je to potrebno.« 
Njegovemu mnenju se je pridružil tudi dušan reberčnik, 
strokovna oseba za požarno varnost v Pv.
Po končanem uradnem delu je bila priložnost za obujanje 
spominov in kovanje načrtov za prihodnost.

Metka Marić



30

TRETJI POLČAS

Kot v preteklih letih smo v sodelovanju z OZ RK Velenje ob 
pomembnejših dnevih Rdečega križa posebno pozornost 
namenili določeni tematiki. Tako smo zaznamovali dneve 
in dogodke: 5.–8. marec – teden boja proti raku, 7. april – 
svetovni dan zdravja, 8. maj – mednarodni dan rdečega 
križa, 8.–15. maj – teden rdečega križa, 31. maj – svetovni 
dan brez tobaka, 4. julij – dan krvodajalcev, 16. oktober 
– svetovni dan hrane, 1. december – svetovni dan aidsa, 
4. december – svetovni dan invalidov, 9. december – dan 
miru, 10. december – dan človeških pravic.
V teh dneh smo na različne načine s pomočjo propagandne-
ga materiala poskušali ljudi seznaniti s čimbolj zdravim in 
uspešnim načinom življenja.
Največ poudarka je bilo v našem Aktivu RK PV pri darova-
nju krvi. Iz števila odvzemov je vidno, da v našem podjetju z 
darovanjem krvi še vedno izkazujemo humanost in nesebič-
no pomoč; v celem letu je bilo 1.287 odvzemov krvi, kar je 
34 več kot v letu 2015. 9. septembra smo izvedli krvodajalsko 
akcijo v Splošni bolnišnici Izola, udeležilo se je je 35 krvoda-
jalcev, ki so kri darovali več kot 40-krat. V Skupini PV je 560 
aktivnih krvodajalcev.
Poleg naštetega smo pomagali starejšim krajanom v Ravnah 
in Šentilju, sodelavcem na daljšem bolniškem dopustu pa 
smo v decembru omogočili pomoč v obliki vrednostnih 
bonov. 
Z informacijami o delovanju Aktiva RK PV, ki sva jih posre-
dovala z Dragom Kolarjem, smo se redno predstavljali tako 
v našem časopisu Rudar kot tudi v širši javnosti, pri čemer 
so nama pomagali Tadeja Jegrišnik, Slobodan Mrkonjić in 
Dragica Marinšek.

Aktiv Rdečega križa 
Premogovnik Velenje v letu 2016
Lani smo predstavniki Aktiva RK PV v sodelovanju z zaposlenimi v Območnem združenju (OZ) RK 
Velenje skušali čimbolj izpolniti zastavljeni program dela. Pri uresničevanju nalog smo bili uspe-
šni, čeprav imamo precej manj članov kot pretekla leta. Pojavljale so se tudi mnoge nenačrtovane 
naloge, ki smo jih prav tako uspešno opravili.

Članarina – 4 evre – za leto 2017 bo 
odtegnjena pri aprilski plači v maju. Pristopne 
izjave k našemu aktivu dobite pri Mariji 
Strahovnik v tajništvu SPESS-Sindikata PV in 
v Kadrovski splošni službi, pri Aniti Svetina 
(pritličje upravne stavbe, pisarna 15). 
Vabljeni v naše vrste!

V Skupini PV je zaposlenih kar nekaj krvodajal-
cev, ki so kri darovali že več kot osemdesetkrat. 
To so: zoran Predolnik (106), darko kralj 
(102), robert lešnik (101), aleksander oder 
(96), zlatko šlogar (94), jože čas (95), jože 
rihtar (92), daniel bauman (90), drago kolar 
(88), tomislav vrstovšek (88), aleksander ko-
lar (84), aleš gostečnik (83), Miran gril (82), 
Pejo grbić (82) in janez sevšek (80). 
Vsem krvodajalcem se iskreno zahvaljujemo.

datum lokacija izvajalec
10. 7. 2017 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana
11. 7. 2017 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana
12. 7. 2017 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana
13. 7. 2017 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana
14. 7. 2017 Velenje Univerzitetni klinični center Maribor
30. 10. 2017 Ravne pri Šoštanju Univerzitetni klinični center Maribor
13. 11. 2017 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana
14. 11. 2017 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana
15. 11. 2017 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana
16. 11. 2017 Velenje Zavod RS za transfuzijsko medicino, Ljubljana
17. 11. 2017 Velenje Univerzitetni klinični center Maribor

Krvodajalske akcije v letu 2017

Aktiv ima 821 članov, kar je 41 članov manj kot leta 2015. De-
lujoči člani smo Damjana Kričej, Tatjana Koželj, Jelka Šilih, 
Drago Kolar, Peter Bršek in Boštjan Priteržnik. Za pridobitev 
novih članov bo treba zopet izpeljati dobro oglaševanje. 

Damjana Kričej
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SREDNJA ŠOLA 
SLOVENJ GRADEC IN MUTA:
• OBDELOVALEC LESA
• TRGOVEC
• GASTRONOMSKE IN 
   HOTELSKE STORITVE
• MIZAR
• EKONOMSKI TEHNIK
• GASTRONOMIJA IN TURIZEM
• PREDŠOLSKA VZGOJA
• OKOLJEVARSTVENI TEHNIK
• LESARSKI TEHNIK - NOVOST!

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA:
• ZDRAVSTVENA NEGA
• BOLNIČAR - NEGOVALEC

GIMNAZIJA:
• SPLOŠNA GIMNAZIJA

www.sc-sg.si

Info: 02 884 65 02 www.vss.sc-sg.si

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA  SLOVENJ GRADEC 
JE ŠOLA Z MEDNARODNIMI IZKUŠNJAMI 
IN ŠTEVILNIMI PRIZNANJI, 
KJER IMA VSAK ŠTUDENT SVOJE IME

!! AKCIJA !!
N A J N I Ž J A  Š O L N I N A

(ZA VPIS NA DISLOCIRANI ENOTI VELENJE)

999 EUR
(možnost obročnega odplačila)

!! NOVO !!
MOŽNOST IZREDNEGA ŠTUDIJA
NA DISLOCIRANI ENOTI VELENJE

v programih

E K O N O M I S T  in
POSLOVNI SEKRETAR

Dokapitalizacija  
družbe Golte
27. februarja 2017 je potekala 
30. redna seja Skupščine družbe 
Golte, na kateri je bila izglaso-
vana dokapitalizacija družbe v 
višini 450.000 evrov. 76,6-odsto-
tni lastnik je z vplačilom novega 
deleža postala ljubljanska druž-
ba Sicom Invest, imenovani so 
bili tudi novi člani Nadzornega 
sveta družbe.

Rudarski oktet v svoje vrste vabi 
drugi tenor

Nekaj ljubiteljev petja, delavcev velenj-
skega premogovnika, je z namenom 
negovanja lepe pesmi leta 1979 usta-
novilo Rudarski oktet Velenje. Oktet 
je v tem obdobju obogatil in razširil 
svoj repertoar od stanovske, narodne 
in umetne, renesančne, čitalniške, ro-
mantične, domovinske, sodobne, slo-
venske in tuje pesmi do črnske duhov-

ne, sakralne in nabožne, popevke in 
celo narodno-zabavne pesmi. Posebno 
skrb namenja negovanju slovenskih 
pesmi, velik del njegovega repertoarja 
pa predstavljajo rudarske pesmi, ki jih 
s ponosom zapoje občinstvu. 
Pevci uspešno predstavljajo rudarski 
stan, rudarski poklic in uniformo ter 
rudarsko mesto Velenje.

V svoje vrste vabijo novega člana – 
drugega tenorja, ki bo skupaj z njimi 
skozi glasbo med poslušalce vnašal 
optimizem in pozitivno energijo.
Dodatne informacije na 041 592 174 
(Simon Klinc) ali 031 483 363 (Samo 
Frankovič).
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Hura, počitnice na Golteh!
Najmlajši člani Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje so preživeli nepozabne počitnice 
na smučeh.

Otroci so se vsako jutro z avtobusom odpeljali na Golte, 
kjer so se s prijaznimi učitelji smučanja podali po belih 
strminah ter srkali znanje in veščine na smučeh. 
Vodja smučarske odprave v sklopu Smučarskega kluba 
Velenje je bil Uroš Verdev. Skupaj z vsemi našimi učitelji, 
zaposlenimi v Premogovniku Velenje, se je trudil, da so 

se otroci naučili kar najboljše smučati in – kar šteje še 
več – da so se vse dni gibali na svežem zraku, si našli nove 
prijatelje, prejeli priznanja in slike ter odšli domov z nepo-
zabnimi spomini.

Jožica Peterlin

Športno društvo Skupine PV je najmlajšim članom duštva tudi letos omogočilo nepozabne zimske počitnice na Golteh.
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ŽENSKE

kategorIja nad 50 let: 
1. Romana Ramšak 
kategorIja od 40 do 50 let: 
1. Jožica Peterlin 
kategorIja od 30 do 40 let:
1. Nina Papež; 2. Anita Rednjak; 3. Maja Hribar 

MOŠKI

kategorIja nad 50 let: 
1. Darko Postrpinjek, 2. Janez Gorjanc in 3. Jože Jelen 
kategorIja od 40 do 50 let: 
1. Franci Plevnik, 2. Mirko Ocepek, 3. Vito Mihalinec 
kategorIja od 30 do 40 let: 
1. Sašo Brajlij, 2. Zdenko Pesjak, 3. Matjaž Mihelič 
kategorIja do 30 let: 
1. Peter Robida, 2. Vlado Posedel, 3. Tomaž Mešl 

Prvenstvo žensk in moških 
v veleslalomu 2017
V nedeljo, 12. 2. 2017, se je odvijalo prvenstvo delavcev Premogovnika Velenje v veleslalomu. 
Tekmovanja se je udeležilo 70 tekmovalcev in tekmovalk v petih kategorijah. Tekmovanje je pote-
kalo v dobrem razpoloženju in najboljši so lahko pokazali svoje znanje in veščine – vsem čestita-
mo za sodelovanje in dobro voljo.

absolutna prvaka tekme: Franci Plevnik in Nina Papež 
absolutni prvak: Franci Plevnik 
absolutna prvakinja: Nina Papež 
ekIPnI rezUltat ženske: 1. HTZ, 2. PV
ekIPnI rezUltat MoškI: 1. ESD, 2. Priprave, 3. 
Proizvodnja, 4. Strokovne službe, 5. Klasirnica-OUTN, 6. 
Zračenje, 7. Izobraževanje, 8. Transport, 9. HTZ
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Dolga leta smo bili kot eno
Otroško obdobje prehitro mine, le da se tega zavemo, ko je že davno za nami. Ko smo otroci, bi bili 
radi odrasli, ko odrastemo, ugotovimo, da je biti otrok preprosto čudovito. Skozi celo življenje se 
učimo in nikoli vsega ne znamo. Kot bi trenil, nas starost opomni, da smo prispeli v obdobje, ko nam 
ura ni več gospodar. To je tudi čas, ko se lahko pridružimo Klubu upokojencev Skupine Premogovnik 
Velenje, ki povezuje nekdanje sodelavce in z različnimi aktivnostmi skrbi za prijetna druženja. 

V četrtek, 23. marca 2017, je sončno 
popoldne v Dom kulture Velenje 
privabilo številne upokojenke in 
upokojence Skupine Premogovnik 
Velenje (SPV) – udeležili so se Obč-
nega zbora Kluba upokojencev, tokrat 
že desetega.

Z modrostjo in 
izkušnjami dosegamo na 
videz nedosegljivo
Prisotne je pozdravil predsednik 
Uprave Premogovnika velenje mag. 
ludvik golob: »V časih, ko se zdi, da 
so naši medsebojni odnosi še posebej 
na preizkušnji, so takšna srečanja, kot 
je današnje, toliko bolj dobrodošla. 
Utrjujejo namreč našo medsebojno 
povezanost, saj so za nami desetletja 
skupne gradnje velenjskega premo-
govnika. Upokojenci ste sodelovali 
pri njegovem delovanju in napredku, 
ki je rezultat trdega in predanega 
dela številnih generacij.« Nadaljeval 
je z besedami: »V Premogovniku 
Velenje smo – tudi z vašo pomočjo – 

doživeli razmah in razvoj, toda tudi 
težke trenutke – včasih vse preradi 
pozabljamo, da nam tudi v preteklosti 
ni bilo z rožicami postlano in da so 
morali, ste morali prestati marsikate-
ro grenko izkušnjo in spoznanje. Pri 
vsem tem je morda najpomembnejše, 
da niste nikoli obupali. Tudi ko je bilo 
najtežje.« Mag. Golob je izrazil hva-
ležnost za prispevek in dodal: »Vaša 
druženja, izleti in druge dejavnosti, za 
katere si v okviru Kluba upokojencev 
prizadevate, so najboljši dokaz za to, 
kako je življenje lahko lepo, izpolnju-
joče in navdihujoče. Želim vam, da 
bi si ga obarvali, kot si sami želite«. 
Poslovil se je s povabilom na letošnji 
Skok čez kožo, ki bo v soboto, 1. juli-
ja, na Mestnem stadionu Velenje.

Aktivni tudi v minulem letu
Predsednik kluba upokojencev 
tomislav lipnik je povedal, da je 
članarino za minulo leto vplačalo 
1.094 članov: »Februarja smo izvedli 
smučanje na Golteh, junija organizi-

rali kopalni avtobus v Terme Banovci, 
julija izlet na Gorenjsko, oktobra smo 
si ogledali gradbišče HE Brežice in 
okoliške znamenitosti, decembra smo 
obiskali praznično okrašeno Ljublja-
no.« Prav tako ni manjkalo drugih 
aktivnosti, kot so koriščenja bazenov, 
savn, igranje tenisa, smučanje, poho-
di in ribištvo: »Na osnovi sporazuma 
o sodelovanju s Športnim društvom 
SPV imamo člani Kluba z izkaznico 
društva številne popuste in ugodno-
sti.« Lipnik se je za sodelovanje in 
pomoč pri delu Kluba zahvalil Upravi 
PV, SPESS-Sindikatu PV, svetoma 
delavcev PV in HTZ, Športnemu dru-
štvu SPV, Atletskemu klubu Velenje, 
Upravi NK Rudar ter družbama Golte 
in RGP. »Zahvala za vestno delo velja 
tudi Kristini Zupanc, predsednici 
Nadzornega odbora od ustanovitve 
Kluba leta 2007 vse do danes, in 
Tatjani Koželj,« je še dodal.
Člani Kluba najbolj pogrešajo vsa-
komesečno izdajanje časopisa Rudar, 
saj zanje predstavlja vir informacij in 

Zadovoljstvo in sproščen klepet članov Kluba pred uradnim začetkom Občnega zbora. (foto: Metka Marić)
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napovednik dogodkov: 11. 4. pohod po Plešiv-
cu, 12. 4. predčasni vpis za izlet v Beograd, 19. 4. 
predprodaja teniških nalepk, 26. 4. vpis za izlet v 
Beograd, 9. 5. pohod Dolič–Rakovec, 17. 5. vpis 
sindikalnih apartmajev, 24. 5. vpis za celodnevno 
plavanje, 7. 6. predprodaja smučarskih kart, 8. 6. 
celodnevno plavanje, 13. 6. pohod Pernice–Koše-
njak–Dravograd, 26.–28. 6. delitev blokov ob dne-
vu rudarjev, 27.–30. 6. izlet z vlakom v Beograd, 1. 
7. Skok čez kožo.
Datumi dogodkov še niso potrjeni, točne informa-
cije bodo poslane s SMS-obvestili.

Med drugimi sodobnimi oblikami obveščanja 
članov kluba upokojencev skupine Premogovnik 
velenje se je poleg spletne strani www.kupv.webs.
com in telefonskega odzivnika 080 98 93 najbolj 
uveljavilo pošiljanje SMS-sporočil. Na SMS-obve-
ščanje se naročite tako, da pošljete IME in PRII-
MEK na 070 254 006.

Prisotne člane Kluba upokojencev Skupine Premogovnik 
Velenje je nagovoril Tomislav Lipnik, predsednik Kluba. 
(foto: Metka Marić)

Občni zbor je hkrati priložnost za mnenja članov.  
(foto: Metka Marić)

stik s podjetjem. Najbolj jih moti negativen odziv medijev 
na poslovanje Premogovnika Velenje, odnos lastnikov do 
malih delničarjev ter občutek, da rudarska tradicija počasi 
tone v pozabo.
Na njihovo mnenje se je odzval predsednik Uprave Pv 
mag. ludvik golob: »Uprava bo tudi v prihodnje po 
svojih močeh skušala pripomoči k nemotenemu delovanju 
Kluba, saj je bilo poslovanje v letu 2016 dosti boljše kot 
v letih prej. Razlog za to so dobri proizvodni rezultati in 
odprodaja poslovno nepotrebnega premoženja. Rezultati 
kažejo, da so bile odločitve zdajšnje Uprave prave.«
Nikoli nismo prestari, da si ne bi postavili še kakšnega 
cilja ali da ne bi sanjali novih sanj! Prihodnost bo vsaj tako 
lepa, kot je bila preteklost, če jo bomo znali vzeti v svoje 
roke, tako kot smo v veliki meri znali v svojih rokah imeti 
preteklost oziroma življenje, ki je za nami.

Metka Marić
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Klub upokojencev Skupine Premo-
govnik Velenje je 15. februarja za 
svoje člane organiziral rekreativno 
smučanje na Golteh. Za željne tek-
movanja je organiziral tudi velesla-
lomsko tekmo. Vabilu se je odzvalo 
29 upokojencev, 22 se jih je odločilo 
tudi za tekmovanje. Tekmovalci so 
nastopili v dveh kategorijah.

Rezultati tekmovanja v 
veleslalomu

Mlajši upokojenci:
1. Martin Fajdiga – 31.36; 2. Franc 
Krt – 32.15; 3. Edo Mežnar – 32.32
starejši upokojenci:
1. Jože Sebanc – 36.43; 2. Štefan Mer-
šak – 37.82; 2. Drago Tamše – 40.84

Članarina za leto 2017 ostane enaka kot v preteklem letu. Poravnate jo lahko vsako delovno sredo od 9. do 11. ure 
v klubski pisarni, soba 115, v prvem nadstropju Steklene direkcije, Rudarska ulica 6 v Velenju. Več informacij o 
delu Kluba je objavljenih na spletni strani www.kupv.webs.com, telefonskem odzivniku 080 98 93 in na oglasni 
deski Kluba. Na brezplačna SMS-obvestila o delu Kluba se naročite tako, da pošljete SMS z IME in PRIIMEK na 
070 254 006.

Upravni odbor Kluba

Rekreativno smučanje na Golteh za 
člane Kluba upokojencev Skupine PV

Na odlično pripravljenih progah in v 
lepem sončnem vremenu smo užili 
pravo zimsko pravljico in si obljubili, 
da se prihodnje leto spet srečamo. Va-

bljeni tudi tisti smučarji in smučarke, 
ki smo vas letos pogrešali. Vse rezul-
tate tekmovanja in nekaj fotografij 
najdete na www. kupv.webs.com.



3737

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega 
moža, očeta, dedija in tasta  
avguština bračiča
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivu Premogovnika 
Velenje, častni straži Premo-
govnika Velenje, rudarski 
godbi, Dragu Kolarju za gan-
ljive besede slovesa in Rudiju 
Lemežu.
Iskrena hvala vsem, ki ste ga 
velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti.

žalujoči vsi njegovi

Cilj je izpolnjen, pot je končana
in konec upov je in hrepenenja
in konec zmot, bolesti in trpljenja.
(Alojz Gradnik)

zaHvala
Ob boleči izgubi moža, očeta, 
dedka
ervina kordiša
se iskreno zahvaljujemo vsem, 
ki so bili z nami v času bolezni, 
in vsem kameradom, ki so ga 
pospremili na njegovi zadnji 
poti, tako kot si je želel.
Hvala!

vsi njegovi

zaHvala
Ob nenadomestljivi izgubi 
moža, očeta, dedija in tasta

Franca škofleka
izrekamo zahvalo Dragu Ko-
larju za izbrane besede slovesa, 
rudarski častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje in vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji 
poti.

žena Gelca, hči Mateja z 
Dušanom ter vnuka Pia in Jan

zaHvala
Ob boleči izgubi očeta, dedka, 
pradedka, prapradedka, tasta in 
življenjskega sopotnika
Ignaca kovšeta,  
upokojenega rudarja,
se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje, 
rudarski častni straži, rudarski 
godbi in vsem, ki ste ga pospre-
mili na zadnji poti na pokopa-
lišču v Podkraju v soboto, 4. 
februarja.

otroci Marjana, Boris, Majda, 
Zofija z družinami in Silva z 

otroki

zaHvala
Ob boleči in nenadni izgubi 
dragega očeta in dedija
karla kolarja
se iskreno zahvaljujemo 
rudarski častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje, praporščakom, 
pevcem za odpete žalostinke in 
govorniku Srečku Ramšaku za 
besede slovesa. 
Vsem in vsakomur še enkrat 
hvala.

hčerki Brigita in Sonja, sin 
Drago in vnukinja Edita

Solza, žalost, bolečina
te zbudila ni,
a ostala je tišina,
ki močno boli.
(T. Pavček) 

zaHvala
Ob boleči izgubi drage žene, 
mame, tašče in stare mame
antonije sadek
se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, prijateljem, sose-
dom, znancem ter Stankinim 
sodelavcem v podjetjih HTZ in 
Premogovnik Velenje za izre-
čena sožalja, darovano cvetje in 
sveče.
Posebna zahvala dr. Grošlju, 
Patronažni službi ZD Velenje 
in CSD Velenje za pomoč na 
domu, gospodu duhovniku za 
opravljen obred ter Dragu Ko-
larju za poslovilne besede.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili 
na njeno zadnjo pot.

žalujoči mož Henrih, sin 
Danilo, hčere Sonja, Stanka in 

Malčka z družinami

zaHvala
Ob boleči izgubi očeta, dedija in 
pradedija
slavka Paterneša
se iskreno zahvaljujemo častni 
straži in članom Pihalnega 
orkestra Premogovnika Velenje 
za spoštljivo slovo z besedami 
in pesmijo na pokopališču v 
Doliču. 
Sodelavcem, sorodnikom, sose-
dom in prijateljem pa globoka 
zahvala za izkazano sočustvova-
nje, besede tolažbe in ponujeno 
pomoč.
Hvala tudi vsem, ki ste ga 
pospremili na zadnji poti.

hči Slavica z družino

Ni res, da je odšla – nikoli ne bo. 
Ujeta v naša srca, z najlepšimi 
spomini, bo vsak naš korak 
spremljala v tišini ...

zaHvala
Ob boleči izgubi naše drage 
mame, tašče, babice in prababice 
štefke venišnik
se iskreno zahvaljujemo častni 
straži Premogovnika Velenje, 
kvintetu pihal za zaigrane 
žalostinke in govorniku Dragu 
Kolarju za vodenje pogrebne 
svečanosti in ganljiv govor.

hčerki Erika in Heda z 
družinama
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Ujeti v trenutku ...
foto: Goran Vadlja Kamenjašević
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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
HIŠE IN PARCELE

HIŠA - LIPA
Lokacija: VELENJE, LIPA
Zgrajeno: 1985
Velikost: 264,9 m2

Velikost parcele: 469 m2

Etažnost: P+1+M
Cena: €173.000,00

HIŠA CESTA V BEVČE
Lokacija: CESTA V BEVČE
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2007
Velikost: 395 m2

Velikost parcele: 980 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €268.000,00

HIŠA GORICA
Lokacija: VELENJE, 
GORICA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2015
Velikost: 226,3 m2

Velikost parcele: 732 m2

Etažnost: K+P+M
Cena: €199.000,00

HIŠA ŠKALE
Lokacija: ŠKALE
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2007
Velikost: 170 m2

Velikost parcele: 999 m2

Etažnost: K+P+M
Cena: €160.000,00

HIŠA CELJE, LOKROVEC
Lokacija: CELJE
Zgrajeno: 1984
Velikost: 200,3 m2

Velikost parcele: 1000 m2

Etažnost: K+P+1
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €210.000,00

HIŠA PAŠKA VAS
Lokacija: VELIKI VRH, 
PAŠKA VAS
Zgrajeno: 2016
Velikost: 135 m2

Velikost parcele: 489 m2

Etažnost: P+1
Cena: €165.000,00

HIŠA SONČNI PARK
Lokacija: VELENJE, 
SONČNI PARK
Zgrajeno: 1982
Velikost: 228 m2

Velikost parcele: 352 m2

Etažnost: P+1
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

Cena: €130.000,00

HIŠA ŠENTILJ
Lokacija: PODKRAJ, 
ŠENTILJ PRI VELENJU
Zgrajeno: ADAPTIRANA 
1998
Velikost: 140 m2

Velikost parcele: 1667 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €135.000,00

HIŠA VITANJE
Lokacija: VITANJE, 
CENTER
Zgrajeno: 1700
Velikost: 178 m2

Velikost parcele: 718 m2

Etažnost: P+1+M
Cena: €49.000,00

ENODRUŽINSKA HIŠA
Lokacija: ŠMARNO OB 
PAKI - GAVCE
Zgrajeno: 1990
Velikost: 135,7 m2

Velikost parcele: 1498 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €109.000,00

SAMOSTOJNA HIŠA
Lokacija: ŠMARTNO OB 
PAKI
Zgrajeno: OBNOVLJENO 
2010
Velikost: 153 m2

Velikost parcele: 965 m2

Etažnost: K+P+1
Cena: €149.000,00

HIŠA DOBRNA
Lokacija: DOBRNA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2000
Velikost: 171 m2

Velikost parcele: 2852 m2

Etažnost: K+P+M
Cena: €149.000,00

KMETIJA LEPA NJIVA
Lokacija: LEPA NJIVA
Zgrajeno: 1970
Velikost: 65,5 m2

Velikost parcele:  
25508 m2

Etažnost: K+P
Energetska izkaznica: 
razred G: od 210 do 300 
in več kWh/m2

Cena: €75.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1960
Velikost: 302 m2

Velikost parcele: 455 m2

Etažnost: P+1
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

Cena: €140.000,00

VIKEND MALI VRH
Lokacija: MALI VRH, 
ŠMARTNO OB PAKI 
Zgrajeno: OBNOVLJENO 
1988
Velikost: 57 m2

Velikost parcele: 8842 m2

Etažnost: P+N
Energetska izkaznica: 
razred G: od 210 do 300 
in več kWh/m2

Cena: €55.000,00

HIŠA KAVČE
Lokacija: KAVČE
Zgrajeno: 1988
Velikost: 270 m2

Velikost parcele: 1912 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

Cena: €170.000,00

HIŠA KONOVO
Lokacija: KONOVO
Zgrajeno: 2004
Velikost: 225 m2

Velikost parcele: 833 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do 
vključno 105 kWh/m2

Cena: €159.000,00

HIŠA RAVNE
Lokacija: RAVNE PRI 
ŠOŠTANJU
Zgrajeno: 1991
Velikost: 212 m2

Velikost parcele: 1246 m2

Etažnost: K+N+M
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €129.000,00

DVOJČEK VINSKA GORA
Lokacija: VINSKA GORA
Zgrajeno: 1970
Velikost: 253 m2

Velikost parcele: 2000 m2

Etažnost: K+P+N+M
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €137.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: FLORJAN 
ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1985
Velikost: 187 m2

Velikost parcele: 970 m2

Etažnost: K+P+1+M
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €145.000,00

FLORJAN HIŠA
Lokacija: FLORJAN
Zgrajeno: ADAPTIRANA 
2012
Velikost: 277 m2

Velikost parcele: 584 m2

Etažnost: K+P+N
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €139.000,00

ZEMLJIŠČE - SEVČNIK
Lokacija: POLZELA - 
SEVČNIK
Velikost parcele: 2393 m2

Cena: €16.000,00

PARCELE ŠMARTNO - 
SLATINA
Lokacija: Šmartno ob Paki
Velikost parcele:  
21862 m2

Cena: €634.000,00

ŠMARTNO - SLATINA
Lokacija: Šmartno ob Paki 
- Slatina
Velikost parcele: 1000 m2

Cena: €32.000,00

PARCELA HRASTOVEC
Lokacija: VELENJE 
HRASTOVEC
Velikost parcele: 972 m2

Cena: €25.000,00

PARCELA MOZIRJE
Lokacija: MOZIRJE  
LEPA NJIVA
Velikost parcele: 980 m2

Cena: €21.000,00

PARCELA SLOVENJ 
GRADEC
Lokacija: SLOVENJ 
GRADEC, ŠTIBUH
Velikost parcele: 1004 m2

Cena: €39.000,00

PARCELA GUBČEVA
Lokacija: VELENJE
Velikost parcele: 1073 m2

Cena: €125,00/m2 

PARCELA RAVNE
Lokacija: RAVNE PRI 
ŠOŠTANJU
Velikost parcele: 572 m2

Cena: €30.000,00

POSEST Z VIKENDOM
Lokacija: MALE 
BRASLOVČE
Velikost: 3115 m2

Velikost parcele: 3115 m2

Etažnost: P
Cena: €121.858,00

FLORJAN
Lokacija: FLORJAN
Velikost: 531 m2

Velikost parcele: 531 m2
Cena: €25.000,00

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.


