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UVODNIK

Dvignimo notranjo 
komunikacijo na višjo raven
Sredi marca 2018 je bil končan 4. mandat Sveta delavcev 
HTZ. Zato smo imeli konec februarja volitve za novi sestav 
Sveta delavcev, ki je s svojim delom začel na konstitutivni 
seji, kjer so izvoljeni člani potrdili svoje mandate, izvolili 
delovna telesa ter predsednika in podpredsednika. 
Volitve so potekale v skladu z Zakonom o sodelovanju 
delavcev pri upravljanju. Na volitvah so bili na nekaterih 
voliščih prisotni »opazovalci«, a niso zaznali nepravilnosti. 
Volilna udeležba je bila na enem izmed volišč zelo slaba. 
Bolj kot to, ali je bila resnično izražena volja zaposlenih na 
tem volišču, se mi poraja vprašanje, zakaj se zaposleni niso 
udeležili volitev v večjem številu. V tokratni sestavi sveta 
delavcev je 6 novih članov, 7 članov pa nas je na volitvah 
ponovno dobilo zadostno število glasov volivcev v svojih 
okoljih in bomo vaši predstavniki prihodnja štiri leta.
Biti član sveta delavcev ali celo predsednik predstavlja 
posebno čast za vsakogar, saj gre za voljeno funkcijo, kar 
pomeni, da smo med sodelavci deležni spoštovanja in zau-
panja. Ta občutek je še močnejši, ko ti sodelavci na volitvah 
zaupajo ponovni mandat – s tem dobiš potrditev, da si svoje 
delo v preteklem mandatu dobro opravljal. Delo v svetu 
delavcev predstavlja veliko odgovornost in ni enostavno, 
še posebej, kadar se z vodstvom ne vidite na istem bregu 
oziroma prihaja do razhajanj v mišljenju. 
Biti član sveta delavcev pomeni tudi zavedanje, da smo v 
prvi vrsti predstavniki vseh zaposlenih v družbi, da poda-
jamo predloge, ki so v dobro zaposlenih. Hkrati je tukaj 
tudi zavedanje, da smo organ soupravljanja, kar pomeni, da 
morajo biti naše odločitve premišljene, da ne povzročimo 
škode podjetju.  
Splošno znano je, da so razmere za zaposlene v podjetjih, 
kjer svet delavcev in sindikat dobro sodelujeta, boljše. Po-
gosto pa se pri svojem delu srečujemo s težavo o razmejitvi 
pristojnosti sveta delavcev in pristojnosti sindikata. Tudi 
zaradi tega je nujno potrebno izvajati strokovna izobraževa-
nja članov sveta delavcev in sindikalnih funkcionarjev. Zelo 
pomembno se mi zdi, da ne prihaja do podvajanja funkcij v 
obeh delavskih predstavništvih, kar sicer ni prepovedano, je 
pa sporno vsaj iz etičnega vidika. 
Eden od glavnih razlogov za nezadovoljstvo zaposlenih v 
podjetjih je neustrezna notranja komunikacija. Prihaja do 
napačnih informacij, delnih informacij, posledično do slab-
še organizacijske klime in kasneje vse to skupaj vodi še do 
slabših poslovnih rezultatov in slabih medsebojnih odno-
sov. Zelo pomembno je tudi, kako poteka komuniciranje z 

javnostjo, z novinarji, ki komaj čakajo, da lahko kaj slabega 
objavijo o našem podjetju. Tudi zaradi tega smo si v Svetu 
delavcev HTZ v tem mandatu zadali za eno od pomemb-
nejših nalog, da bomo po svojih močeh pomagali dvigniti 
notranjo komunikacijo na višjo raven. Zavedamo se, da je 
komunikacijskih orodij veliko, nič pa ne more nadomestiti 
osebnega stika.
Sodelavke in sodelavci, pred nami je 1. maj, praznik dela. 
Ne bom vam pisal revolucionarnih parol in razglabljal o 
neusmiljenem kapitalizmu, ki nas vsak dan izčrpava. Želim 
pa ob tem prazniku spomniti na vrednote, ki so v dana-
šnjem času vedno bolj na stranskem tiru, kot so medsebojni 
odnosi, poštenost, skromnost, sprejemanje in spoštovanje 
drugih in drugačnih ipd. Skupek vseh teh vrednot je sreča. 
Torej bodite srečni!

Spoštovani sodelavke, sodelavci, upokojenke, upokojenci in 
drugi – vsem vam ob prazniku dela iskreno čestitam. 

Niko Filipovič
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Investiramo v visoko 
tehnološko opremo
V Premogovniku Velenje nadaljujemo z investiranjem v visoko tehnološko opremo za podzemno od-
kopavanje premoga in s tem izboljšujemo obratovalno zanesljivost.

Premogovnik Velenje nadaljuje 
investiranje v stroje in naprave za 
opravljanje osnovne dejavnosti, to je 
podzemno pridobivanje debelih slojev 
premoga. V marcu 2018 je potekala 
montaža odkopa CD3G. Posebnost 
odkopne opreme sta nov odkopni 
verižni in smerni verižni transporter, 
poimenovan JOY 11, ter vgradnja 
prve serije hidravličnega odkopnega 
podporja, razvitega in izdelanega pri 
nas v PV.
Odkopni verižni transporter služi za 
transport premoga po odkopu. Njegov 
pogon bosta opravljala dva frekvenč-
no regulirana elektromotorja dks-
Wa65UM/3-6, 400 kW, 1.000 V, t. i. 
VSD-motorja. VSD-motorja na odkop 
montiramo zaradi omejevanja konič-

ne proizvodnje. Z njima bo regulirana 
hitrost odkopnega transporterja, saj 
omogočata spreminjanje števila vrtlja-
jev v območju od 80 do 1.800 min-1. 
Pomembna lastnost VSD-motorjev je, 
da lahko vrtljaje in moment motorja 
neodvisno spreminjamo v celotnem 
območju delovanja le-tega, medtem 
ko je pri dvohitrostnih asinhronskih 
elektromotorjih moment odvisen od 
števila vrtljajev motorja, karakteristi-
ka je vnaprej določena. V območju 
vrtljajev do 1.000 min-1 je nazivni 
moment 3.860 nm. Nad omenjenim 
številom vrtljajev motorja začne 
moment padati in pri 1.500 min-1 
znaša še 2.750 nm. V primeru pove-
čanja toka se pri 1.500 min-1 moment 
poveča na 6.480 nm, ki je časovno 

omenjen na 30 s; sledi pregrevanje 
in posledični izklop motorja zaradi 
termične zaščite. Maksimalni moment 
reduktorja na odkopnem oziroma 
smernem verižnem transporterju zna-
ša 4.950 nm, zato je maksimalni dovo-
ljeni moment motorja 4.950 nm. Nad 
1.500 min-1 začne moment padati, 
posledično se začne zmanjševati 
hitrost transporterja, dokler motor 
ne doseže nazivnega momenta. Pri 
polnem transporterju znaša moment 
po podatkih proizvajalca verižnega 
transporterja 2.025 nm.
Treba je poudariti, da se bo hitrost 
odkopnega transporterja spremi-
njala glede na obremenitev motorja, 
moment motorja in višine nasutja na 
smernem verižnem transporterju. 

Montaža odkopa CD3G (foto: Miran Beškovnik)
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Raven nasutja smernega transporterja 
se kontrolira s pomočjo ultrazvoč-
ne sonde. Na odkopu CD3/G bo za 
kontrolo višine nasutja v smernem 
verižnem transporterju uporabljena 
sonda Ultramex. 

Glavni tehnični podatki 
transporterja
•	 Q = do 1.250 t/h … kapaciteta 

transporterja
•	 L = 143 m … dolžina transporterja
•	 P = 2 x 400 kW … vgrajena moč 

(elektromotor: frekvenčni dks-
Wa65 UM/3-6

•	 vodno hlajen qhv = 20 l/min, pmin 
= 3 bar, pmax = 25 bar)

•	 v = 1 m/s … maksimalna hitrost 
transporterja (verige)

•	 veriga: … 2 x f38 mm x 146 mm
•	 reduktor: … planetni L 700 BP z 

napenjalnikom na prvem pogonu, 
vodno hlajenih pogonih (qhv = 20 
l/min)

•	 dolžina žlebov: … 1.750 mm
•	 razdalja med prečniki: … l = 0,756 

m (6 členov verige)
Smerni verižni transporter JOY 11 

je namenjen za odvoz premoga iz 
odkopa do smernega transporterja s 
trakom STAN 1.200 z nizko konstruk-
cijo. Povratni del smernega verižnega 
transporterja in odkopni transporter 
sta povezana s pravokotnim presi-
pom. Smerni verižni transporter in 
povratna postaja STAN 1.200 se po-
mikata naprej s pomočjo potisne sile 
hidravličnega odkopnega podporja in 
potisnimi cilindri, ki so vpeti v konzo-
le pri udarnem drobilniku premoga. 
Sestavna dela smernega verižnega 
transporterja sta še udarni drobilnik 
premoga JOY in hidravlični lomilec 
premoga ABA (hidravlična brana).

Glavni tehnični podatki 
transporterja
•	 b = 900 mm … širina transporterja
•	 Q = max 1.200 t/h … kapaciteta 

transporterja
•	 v = 1,08 m/s … maksimalna hitrost 

transporterja
•	 L = cca 43 m … dolžina transpor-

terja
•	 L1 = 552 mm (6 členov) … razdaja 

med prečniki
•	 P = 1 x 400 kW … moč pogona 

transporterja
•	 2 x f30 x 108 mm & veriga
•	 reduktor: … S 500 E (i = 24,581), 

hlajenje (Qhv = 20 l/min)
•	 žleb: … 222 (222 x 900) dolžine 

1.500 mm
Kot sem v uvodu že omenil, smo 
v Premogovniku Velenje z lastnim 
inženirskim znanjem in predvsem 
na podlagi dolgoletnih izkušenj s 
podzemnim pridobivanjem premoga 
skonstruirali in izdelali hidravlično 
odkopno podporje za odkopavanje 
debelih slojev premoga s širokočelno 
metodo. Na odkopu CD3G smo vgra-
dili 9 kompletov novega hidravlič-
nega odkopnega podporja. Poudariti 
je treba, da je Velenjska odkopna 
metoda posebnost v svetu, saj se z 
izvajanjem te metode premog s stropa 
pridobiva oz. toči neposredno v čelni 
verižni transporter. Glede na metodo 
odkopavanja smo ustrezno priredili 
hidravlično odkopno podporje. Tako 
sta nosilni stojki vpeti v ščit podporja 
in ne v stropnik, kot je to pri večini 
hidravličnega odkopnega podporja, ki 
se uporablja drugje po svetu. 

Na odkopu CD3G je vgrajena prva serija hidravličnega odkopnega podporja, razvitega in izdelanega v Premogovniku 
Velenje. (foto: Miran Beškovnik)
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Seveda se s tem ne končuje posodabljanje za izboljšanje obratovalne zane-
sljivosti. Imamo še kar nekaj projektov, pri katerih intenzivno delamo. 
Navedem naj le najpomembnejše, ki bodo v prihodnje pomembno 
vplivali na obratovalno zanesljivost; to so: optimizacija transporta 
in logistike, nova jamska črpalna postaja, postrojenje za na-
pajanje čelskega delovišča s hidravličnim medijem v sklopu 
energetskega vlaka. 

Lastno hidravlično podporje
Projekt novega hidravličnega odkopnega podporja, ki je 
trajal kar nekaj let, je končno sklenjen. Prejeli smo certi-
fikat za ustreznost opreme, ki nam ga je podelil akrediti-
rani laboratorij Evropske unije za preverjanje in podelje-
vanje tovrstnih certifikatov poljski inštitut Komag.
Zdajšnjo rešitev konstrukcije sekcije smo v Premogovni-
ku Velenje in njegovih hčerinskih družbah razvijali kar 
nekaj let. Pri tem so bila uporabljena znanja in izkušnje 
naših rudarskih, strojnih in elektroinženirjev ter rudarjev 
v jami, ki so skozi svoje vsakodnevno delo sporočali, kakšna 
rešitev bi bila za nas najboljša.
                                          Rolando Koren in Strojna priprava dela

Posebnost odkopne opreme sta nov odkopni verižni in smerni verižni transporter, poimenovan JOY 11, ter vgradnja prve 
serije hidravličnega odkopnega podporja, razvitega in izdelanega pri nas v PV. (foto: Miran Beškovnik)
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143 let Premogovnika Velenje

11. aprila smo v Premogovniku velenje zaznamovali 143. obletnico od začetka pridobivanja premoga. 
11. aprila 1875 je bil namreč prevrtan glavni lignitni sloj, kar je bil odločilni dogodek za razvoj tako 
našega premogovnika kot tudi šaleške doline.

Od začetka delovanja leta 1875 do danes smo v Premogovniku Velenje pridobili že skoraj 248 milijonov 
ton premoga. Od začetnih 3.500 ton v letu 1887 se je največji preboj v proizvodnji zgodil po letu 1955, ko 
smo prvič dosegli in presegli milijon ton premoga. Največji razvoj in modernizacijo pa je premogovnik 
doživljal po letu 1972, ko smo v jamo postopoma začeli uvajati mehanizirane odkope in drugo sodobno 
opremo. Temu primerna je bila tudi proizvodnja premoga, saj smo v letih 1981–1986 presegli 5 milijonov 
ton premoga v enem letu. Danes se naša proizvodnja, ki je odvisna predvsem od porabe edinega kupca 
Termoelektrarne Šoštanj, giblje med 3,2 in 3,8 milijona ton letno.

Intenzivnemu razvoju premogovnika je sledilo tudi število zaposlenih. Leta 1955, ko se je dejansko začel 
razvoj Velenja in Šaleške doline, je bilo v Premogovniku Velenje 1.923 zaposlenih, v letih 1983-1990 pa je 
ta številka presegla 5.000. Največ, 5.471 zaposlenih, je bilo leta 1986. Po letu 1990 se je stalež začel zmanj-
ševati. 

Danes je v Skupini Premogovnik Velenje, kamor poleg Premogovnika Velenje spadajo še hčerinske družbe 
HTZ, RGP, PV Invest in Sipoteh, zaposlenih 2.194 sodelavk in sodelavcev na različnih delovnih mestih, 
kjer predvsem skrbijo za nemoten proces pridobivanja premoga. Od tega je zgolj v Premogovniku Velenje 
zaposlenih 1.242 sodelavk in sodelavcev na različnih delovnih področjih tako v jami kot zunaj nje. Skupaj 
s Termoelektrarno Šoštanj najmanj tretjini Slovenije, ob sušnih obdobjih pa tudi več, zagotavljamo nemo-
teno in stabilno oskrbo z domačo električno energijo.
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V Premogovniku Velenje organizirali 
srečanje partnerjev mednarodnega 
raziskovalnega projekta ROCD
Na začetku marca 2018 je Premogovnik Velenje gostil projektno skupino, ki sodeluje pri izvajanju 
raziskovalno-razvojnega projekta ROCD, povezanega s problematiko premogovega prahu v premo-
govnikih. Ta tematika bo obravnavana s petimi integriranimi delovnimi paketi s strani interdisciplinar-
nega konzorcija 10 institucij iz petih evropskih držav. Glavni cilj raziskave je razvijanje novih naprav za 
spremljanje in zatiranje prahu, posledično pa v čim večji možni meri zmanjšanje zaprašenosti ozračja v 
premogovnikih.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Projekt ROCD združuje multidi-
sciplinarno ekipo iz 10 institucij v 5 
evropskih državah, vključno z univer-
zo (UNEXE) iz Velike Britanije, tremi 
poljskimi rudarskimi ustanovami 
(GIG, KOMAG, EMAG), neodvisnim 

Razvojno-raziskovalni projekt Premogovnika Velenje/ 
Raziskovalni sklad EU za premog in jeklo

MEDNARODNI PROJEKT ROCD

Utrinek s projektnega sestanka ROCD (foto: Slobodan Mrkonjić)

nemškim rudarsko-tehnološkim 
podjetjem (DMT), tremi premogov-
niškimi podjetji – JSWSA in PGG iz 
Poljske in PV, Univerzitetno kliniko 
Freiburg (UKLFR) in Španskim 
nacionalnim raziskovalnim svetom 

(CSIC). Začetek projekta ROCD je bil 
v juliju 2017. Projekt je trileten in se 
konča v juliju 2020.
Koordinator projekta je Univerza 
Exeter v Veliki Britaniji (Cambor-
ne School of Mines). Sestanka se je 
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udeležilo kar 24 partnerjev iz tujine. 
Med udeleženci je bil tudi predstav-
nik Evropske komisije Lucas Janssen 
in podpredsednik Uprave za proizvo-
dnjo Polska Grupa Górnicza (PGG), 
Piotr Bojarski. PGG je holding z 9 
podjetji s kar 15 premogovniki črnega 
premoga, z letno proizvodnjo 32 mili-
jonov ton in 43.000 zaposlenimi. 
Na sestanku smo udeleženci projek-
ta predstavili aktivnosti, ki so bile 
izvedene v prvih šestih mesecih, in 
načrt aktivnosti, ki bodo potekale v 
prihodnjem šestmesečnem obdobju. 
V okviru aktivnosti projekta ROCD 
je predvidenih več faz. V prvi fazi je 
določitev lastnosti prahu – minera-
loška, kemijska sestava in drugih la-
stnosti premogovega prahu, koncen-
tracije lebdečega premogovega prahu 
z merilniki. V nadaljevanju bodo 
izvedene meritve z novorazvitimi 
napravami za merjenje zaprašenosti, 
orodja za napoved zaprašenosti (mo-
del – za celotno jamo za vse pogoje in 
različne premogovnike) ter aktivnosti 
za zmanjšanje zaprašenosti ozračja s 
premogovim prahom na deloviščih v 
jami. Ena izmed aktivnosti projekta 
so tudi vprašalniki, ki so jih v febru-
arju izpolnili rudarji s pripravskih 
deloviščih in odkopov.
Razviti in preizkušeni bodo novi 
sistemi za nižanje koncentracij lebde-
čega prahu, ki jih bo mogoče potrditi 
skladno z direktivo ATEX in bodo 
optimizirani za vse frakcije prahu, 
predvsem najmanjših, za uporabo v 
veliko širšem obsegu različnih sce-
narijev zaprašenosti in preventivnih 
ukrepov za zmanjšanje zaprašenosti 
v premogovnikih. Osnovna ideja je 
globalno razširjanje razvitih proto-
kolov in modulov za usposabljanje 
ter proizvodnja novih naprav za 
spremljanje in zatiranje premogovega 
prahu doma in po svetu.
ROCD je eden izmed štirih projektov, 
ki v PV tečejo v okviru raziskoval-
nega sklada RFSC. Projekt je široko 
zastavljen, izvajamo ga na različnih 
področjih, zato je vanj vključenih 
veliko naših strokovnjakov. Projektno 
skupino ROCD Premogovnika Vele-
nje sestavlja skupina kompetentnih 
sodelavcev, vanjo se glede na fazo 
projekta vključujejo različni strokov-
njaki s področij rudarstva, geologije, 
strojništva, elektrotehnike in infor-
matike. Aktivnost naše projektne 

Rezultati prvih analiz – sledovi fosilov v velenjskem lignitu (UNEXE)

Pametna naprava s sistemom prh, krmiljena prek optičnega senzorja za meritve 
lebdečega prahu v jamskih progah, ki bo nadzoroval intenziteto delovanja prh, za 
optimalno pršenje glede na koncentracije prahu v zraku (KOMAG)

skupine v tem času je pomoč pri 
delovnih paketih v izvajanju. Glavna 
naloga naše projektne skupine ROCD 
PV je v okviru tretjega delovnega 
paketa, čigar naloga je razvoj avtoma-
tiziranega sistema prh na odkopih, ob 
upoštevanju narave in koncentracij 
prahu, iz katerih bodo razviti algo-
ritmi in računalniško vodeni sistemi 
za uravnavanje sistema vodnih prh 
(vodne zavese). 

Različne simulacije in in-situ testi 
bodo izvedeni s pripadajočimi 
predhodno izvedenimi meritvami in 
analizami. Optimizacija in testiranje 
avtomatiziranih sistemov se bosta 
izvajala v različnih situacijah in loka-
cijah v jami Premogovnika Velenje in 
poljskih premogovnikih. Ta delovni 
paket aktivnosti se začne z intenziv-
nejšim delom v drugi polovici leta 
2019.
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Proizvodnja v marcu 2018
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –95/E 36.000 42.005 6.005 116,68 1.750
E. K.  –95/A 208.800 149.921 –58.879 71,80 6.247
CD3/G 24.000 13.547 –10.453 56,45 564
Proizvodnja 268.800 205.473 –63.327 76,44 8.561
Priprave 12.000 7.868 –4.132 65,57 328
skupaj Pv 280.800 213.341 –67.459 75,98 8.889

Proizvodnja januar–marec 2018
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 804.752 677.828 –126.924 88,23 10.270
Priprave 28.944 24.880 –4.064 85,96 377
skupaj Pv 833.696 702.708 –130.988 84,29 10.647

Partnerji projektne skupine so obi-
skali Muzej premogovništva Sloveni-
je, nekateri pa tudi jamo in zunanje 
objekte. Navdušeni so bili nad visoko 
razvitostjo, moderno opremo in 
tehnologijo. 
Koordinator projekta dr. Ben Willi-
amson in drugi partnerji so se zahva-
lili za odlično izpeljan koordinacijski 
sestanek projektne skupine ROCD in 
zlasti, po njihovih besedah, fascinan-
tni ogled jame, za kar se zahvaljujejo 
tako poslovodstvu PV in ekipi, ki je 
organizirala in izvedla srečanje pro-
jektne skupine ROCD.

Robert Lah, 
vodja projekta ROCD PV

Projektni partnerji s sodelavci iz Premogovnika Velenje po ekskurziji v jami 
(foto: Slobodan Mrkonjić)

Partnerji projekta ROCD s sodelavci iz Premogovnika Velenje na obisku Muzeja 
premogovništva Slovenije (foto: Jerneja Sedlar)

Projekt ROCD sofinancira 
Razvojni sklad za raziskave v 
premogovništvu in jeklarstvo 
pri Evropski komisiji (RFCS) v 
vrednosti 2,2 milijona EUR, z 
deležem za PV 168.000 EUR. 
Pri projektih v večini sodeluje-
mo z raziskovalno-razvojnim 
delom, ki ga opravljajo naši 
strokovnjaki in zaposleni. V 
projekte primarno vključuje-
mo material in opremo, ki ju v 
vsakem primeru potrebujemo. 
Na takšen način se trudimo 
doseči maksimalno dodano 
vrednost projekta, ki ni samo 
finančna. Pomemben je tudi 
dejanski razvoj, ki ima lahko 
velike finančne in predvsem 
varnostne učinke.
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65–letne sledi naših stopinj
Zapisano pušča sledi. Sledi misli, dogajanj. Ob prebiranju različnih zapisov spoznavamo podjetje, 
zaposlene. Ljudje smo različni in prav v različnosti je naše bogastvo. V naglici vsakdanjega življenja 
včasih pozabimo na trenutke, pozabimo na drobne sledi. Časopis Rudar je naš stalni spremljevalec že 
šest desetletij in pol. Upamo, da bodo naše sledi tudi v prihodnje našle pot do vas.

Sodelavci, ki so pred petinšestdese-
timi leti orali ledino pri ustvarjanju 
časopisa Rudar, si zagotovo niso 
mislili, da bo upihnil toliko svečk. V 
njem so zapisani spomini, ko je pre-
teklost zaznamovala trenutke obstoja. 
Goethe je nekoč dejal: »Spomini so 
kot iskre, ki pod pepelom tlijo, a ko 
jih razgrneš, vedno znova zaživijo.« 
Mi smo razgrnili naše.

Izgovorjena beseda mine, 
zapisana ostane 
Besede, besede, besede … lahko je 
citat iz Hamleta ali popevka, ki jo je 
pred mnogimi leti prepevala Elda 
Viler. Kakor koli že … oboje namigu-
je na minljivost izgovorjenih besed. 
Tudi latinski rek »Verba volant, 
scripta manent« pomeni »Besede 
letijo, napisano pa ostane.« Neskonč-
nih stopnic, ki smo jih prehodili, se 
spomnijo le še nekateri, zato je prav, 
da je zapisano.

Prva številka časopisa, 
imenovana Velenjski 
rudar, je izšla 1. januarja 
1953. 
Na naslovnici je že takrat pisalo 
»Lastna previdnost je najboljša 
varnostna naprava!«, kar velja še da-
nes. Uredništvo je razmišljalo takole: 
»Tudi naš list želi k utrditvi samou-
pravljanja podjetja in solidnemu go-
spodarstvu vse, kar se doprinesti da. 
Seznanjali vas bomo z vsemi perečimi 
zadevami, tisočimi se našega gospo-
darskega stanja. Skušali bomo dvigati 
zavest našega kolektiva in strokovnost 
naših delavcev in uslužbencev. Ne 
bomo pa pozabili pisati o vsem, kar je 
važno za naše materialno in kulturno 
življenje v okviru naše občine. Tudi 
za zabavo bomo poskrbeli v našem 
časopisu.« 
Obljube so držali in zabavnih objav 
ni manjkalo, za pokušino objavljamo 
eno od številnih.

Naši predhodniki niso pozabili niti 
na mladino, saj se je Velenjskemu ru-
darju čez čas pridružil Mladi rudar, 
ki je predstavljal literarno tribuno 

vseh velenjskih srednješolcev. Član 
uredniškega odbora Franc Žerdin je 
za časopis dejal, da »mladi v njem 
želijo izraziti prav vse: probleme, raz-
očaranja, uspehe itd.« Menil je, da je 
pomembno poslanstvo glasila tudi v 
tem, »da pokaže, da je veliko mladih, 
ki jim beat glasba in dolgi lasje niso 
edina skrb. Želijo tudi drugače uvelja-
vljati svojo osebnost.«
Tako zaposleni kot tudi mladi so vsa 
leta radi vzeli v roke »svoj« časopis, 
kar dokazuje tudi ta arhivska fotogra-
fija, objavljena leta 1966.

»Vse je v človeku, vse je 
za človeka«
Pred nami so prvomajski prazniki, 
zato sem iz arhiva izbrskala članek iz 
leta 1968, ki nosi močno sporočilo: 
»Prepričani smo, da je naša pot pra-
vilna. To nam vliva dovolj moči, da 
pred preizkušnjami ne bomo klonili. 
Z zaupanjem gledamo v prihodnost, 
ko se bomo znova z zadovoljstvom 
ozirali na dosežene rezultate in si 
zastavili še zahtevnejše naloge.«
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Vemo, da je pred nami še veliko no-
vih izzivov in novih izvodov časopisa. 
Hkrati se zavedamo, da so izzivi časa 
drugačni kot tisti pred več kot pol 
stoletja, toda niso nič manj po-
membni kot takrat. Že na naslovnici 
Šaleškega rudarja je bilo leta 1970 
zapisano: »Vse je v človeku, vse je za 
človeka«.

»Ne bodi velik – bodimo 
veliki«
V enem izmed arhivskih izvodov 
sem našla basen z zanimivo zgod-
bo, ki se konča z mislijo: »Ne bodi 
velik – bodimo veliki«. Ta misel zelo 
dobro izraža naše temeljne vrednote, 
ki se skrivajo v pozdravu SREČNO – 
srčnost, resnica, enotnost, človečnost, 
načelnost in odločnost – saj nas te 
vrednote povezujejo in sporočajo, da 

s skromnostjo in z roko v roko lahko 
dosegamo skoraj nemogoče ter tako 
postanemo »veliki«.
Uredniški odbor – njegovi člani smo 
navedeni na začetni strani časopi-
sa – si bo še naprej prizadeval, da 
bo Rudar takšen, da ga boste tudi v 
prihodnje radi vzeli v roke in prebrali 
njegove vsebine. samo, da je zapisa-
no. da ostane – za nami kot del nas.

Metka Marić

Prvi časopis, ki se je pri 
svojem poročanju omejil le na 
Šaleško dolino, je bil velenjski 
rudar. Prva številka časopi-
sa – bil je glasilo sindikata 
Rudnika lignita Velenje, je 
izšla 1. januarja 1953. Časopis 
je izhajal enkrat mesečno, 
konec leta 1957 pa je začasno 
prenehal izhajati. 30. aprila 
leta 1960 so časopis ponovno 
obudili v življenje, iz svojega 
imena pa je izpustil pridevnik 
»velenjski« in se je odtlej 
imenoval rudar, še vedno pa 
je bil glasilo »delovnega kolek-
tiva rudnika Velenje«. Časopis 
je izhajal občasno, od svoje 
pete številke dalje, ki je izšla 
maja 1961, pa je izhajal enkrat 
mesečno. 17. aprila 1965 je 
izšla zadnja številka Rudarja, 
prvega maja 1965 pa je že 
izšla prva številka Šaleškega 
rudarja. Časopis je izhajal 
vsakih 14 dni. Leta 1972 so se 
v uredništvu odločili, da spre-
menijo ime časopisa in skupaj 
z bralci so izbrali ime naš 
čas, kot se časopis imenuje še 
danes. S četrto številko Našega 
časa, ki je izšla 16. marca 1973, 
je časopis iz štirinajstdnevnika 
postal tednik. Takoj po usta-
novitvi Šaleškega rudarja so v 
premogovniku začeli izdajati 
tudi Informator, občasno 
glasilo Službe za informiranje 
kolektiva RLV. Leta 1967 je v 
RLV dozorela ideja o ponovni 
ustanovitvi lastnega glasila in 
Služba za informiranje RLV je 
začela izdajati samoupravlja-
nje, mesečno glasilo kolek-
tiva Rudnika lignita Velenje. 
Maja 1973 je glasilo dobilo 
novo – staro ime rudar in ga 
obdržalo vse do danes. 
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Šaleški rudar, 30. 6. 1966

Zasnova časopisa se je spreminjala, a ne glede na obliko je vsebina tista, ki resnično šteje.
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Ranislav Štukelja, kopalničar
»V Skupini Premogovnik Velenje sem zaposlen že 35 
let. Zdaj delam kot kopalničar oziroma čistilec notranjih 
prostorov v hčerinski družbi HTZ. Delo, ki ga opravljam, 
je odgovorno in velikokrat tudi zelo umazano. S sodelavci 
vzdržujemo celotne prostore od vhoda v prostore Premo-
govnika Velenje do vhoda v jamo. Pri delu upravljamo 
tudi s stroji za čiščenje in sušenje prostorov, opravka ima-
mo tudi s kemikalijami oz. čistili, pri čemer je treba biti 
zelo pozoren. S svojim delom sem zelo zadovoljen. Delo 
je skupinsko. Trudimo se, da so kopalnice in garderobe za 
naše rudarje vedno čiste.
Vsem sodelavkam in sodelavcem želim vesel in srečen 
praznik dela. 
Srečno!«

Igor Kolenc, delavec v pralnici
»V Skupini Premogovnik Velenje sem zaposlen že od leta 
1985. Zdaj delam v pralnici perila HTZ, kjer sem skupaj s 
sodelavci odgovoren za pranje delovnih oblačil. Naše delo 
je sestavljeno iz več faz. Umazana delovna oblačila najprej 
sprejmemo pri okencu za sprejem, kjer jih pregledamo, 
označimo z identifikacijsko številko in jih odložimo v za 
to namenjene vozičke. Takšna oblačila odpeljemo do indu-

Prezrta delovna mesta
V Skupini Premogovnik Velenje se že nekaj časa osredotočamo na osnovno dejavnost pridobivanja 
premoga, kar pomeni, da so temu primerno nekoliko v ospredju tudi poklici, ki so vezani predvsem 
na to dejavnost. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da v celotni Skupini obstajajo tudi takšna delovna 
mesta, ki za našo osnovno dejavnost morda res niso primarnega pomena, a si nemotenega delovanja 
tako Premogovnika Velenje kot tudi naših hčerinskih družb brez njihove podpore ne predstavljamo. V 
nadaljevanju predstavljamo nekaj sodelavcev, ki so zaposleni na takšnih delovnih mestih.

strijskega pralnega stroja, ki lahko naenkrat opere kar 50 
kg perila. Proces pranja traja približno 75 minut. Oprano 
perilo sušimo v posebnih industrijskih sušilnih strojih, 
kar traja dodatnih 30 minut. Oprana in suha oblačila nato 
razvrstimo po priimkih oz. zaporednih številkah sprejema. 
Sortirano perilo na koncu odložimo na police, kjer počaka 
na izdajo strankam. Delo, ki ga opravljamo v pralnici 
perila, je dinamično in zanimivo, veliko ga je, zato nam ni 
nikoli dolgčas.
Vsem sodelavkam in sodelavcem ob bližajočih se praznič-
nih dneh želim lepe, prijetne in razbremenjujoče prvomaj-
ske praznike.«

Miro Ćosić, varnostnik
»V Skupini Premogovnik Velenje sem zaposlen že od 
leta 1982, od leta 1991 pa sem varnostnik. Svoje delo 
opravljam večinoma samostojno, občasno, predvsem ob 
prireditvah ob dnevu rudarjev in nogometnih tekmah, pa 
tudi skupinsko. Poklic varnostnika je zelo zahteven, saj 
moramo biti pri delu vedno psihično in fizično pripravlje-
ni, ob tem moramo biti tudi humani, razsodni in uglajeni. 
S tem, ko nam je zaupano varovanje oseb in premoženja, 
nase dejansko prevzamemo veliko odgovornost. Kljub 
vsemu sem s svojim delom zadovoljen in ga z veseljem 
opravljam.

Ranislav Štukelja Igor Kolenc
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Živimo v času, ko je vse podrejeno kapitalu, pri tem pa se 
velikokrat pozablja na ljudi. Zato ob delavskem prazni-
ku, ki je tudi praznik solidarnosti, vsem sodelavkam in 
sodelavcem želim, da bi prvomajske praznike preživeli v 
prijetnem razpoloženju in v družbi svojih najdražjih.«

Mojca Avberšek, šivilja
»V Proizvodnji zaščitnih sredstev HTZ sem kot šivilja za-
poslena od leta 1996. Delam na delovnem mestu krojačica 
specialistka. Moje delo zajema predvsem šivanje končnih 
izdelkov tako za zaposlene v Skupini PV kot tudi za zuna-
nje naročnike. Pri šivanju končnih izdelkov gre predvsem 

za izdelavo zaščitnih sredstev. Poleg tega se ukvarjamo 
tudi s popravili tekstilnih izdelkov. Takšna popravila 
zajemajo krajšanje ali daljšanje ter oženje ali šivanje 
oblačil, vstavljanje zadrg, robljenje in krpanje. S šivanjem 
se ukvarjam že vse od leta 1986, ta poklic pa še vedno zelo 
rada opravljam.
Vsem sodelavkam in sodelavcem čestitam ob mednaro-
dnem prazniku dela, 1. maju. Želim vam prijetno prvo-
majsko praznovanje, ob tem pa veliko zdravja in delovnih 
uspehov.
Srečno!«

Nevzeta Hnjilica, čistilka
»V Premogovniku Velenje sem se zaposlila leta 1985 kot 
čistilka prostorov v takratnem zunanjem obratu HTZ. Leta 
1990 so storitev čiščenja zaradi reorganizacije podjetja 
prerazporedili zunanjim izvajalcem. Tako je bilo vse do 
leta 2017, ko je dejavnost čiščenja končno spet prešla nazaj 
pod okrilje družbe HTZ. Vseh dosedanjih 33 let opravljam 
delo čistilke, moje delo pa se je v teh letih zelo spremenilo. 

Velikokrat se pošalim, da sem že kemik. Trenutno čistim 
pisarniške in poslovne prostore v upravni zgradbi Premo-
govnika Velenje. Svoje delo, ki je večinoma popoldansko, 
rada opravljam. Pri delu imam rada mir, saj ga tako lahko 
izvajam lažje in temeljiteje. Motijo pa me nekateri odnosi.
Vsem sodelavkam in sodelavcem čestitam ob 1. maju – 
prazniku dela. Želim jim, da se v prazničnih dneh družijo, 
jih preživijo sproščeno, v krogu prijateljev in tistih, ki jih 
imajo radi.«

Slobodan Mrkonjić

Miro Ćosić

Mojca Avberšek

Nevzeta Hnjilica
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Ob podpori in sodelovanju poslovod-
stva, strokovnih služb ter socialnih 
partnerjev družbe so udeležencem 
srečanja, ki je potekalo v prostorih 
Muzeja premogovništva Slovenije, 
predstavili Premogovnik Velenje in 
njegove hčerinske družbe ter sode-
lovanje zaposlenih v Skupini PV pri 
upravljanju družbe in izvajanju social-
nega dialoga.
danilo rednjak, predsednik sveta 
delavcev Pv: »Povabila ZSDS k skupni 
organizaciji srečanja smo bili veseli, a 
hkrati presenečeni, saj menimo, da de-
lovanje Sveta delavcev Premogovnika 
Velenje na splošno bistveno ne odsto-
pa od delovanja svetov delavcev v dru-
gih družbah. A vendar gre za specifič-
no družbo, kjer je osnovna proizvodna 
dejavnost pridobivanje premoga, ki 
poteka pod zemljo. Srečanja članov 
ZSDS so vedno dobrodošla, saj lahko 

V PV gostili Združenje 
svetov delavcev Slovenije 
Združenje svetov delavcev Slovenije vsako leto organizira posebno študijsko srečanje svojih članov v 
enem izmed slovenskih podjetij, katerih sveti delavcev so člani združenja. Namen tovrstnih srečanj je 
spoznavanje in medsebojna izmenjava soupravljalskih izkušenj. Letošnje je 21. februarja gostil Svet 
delavcev Premogovnika Velenje. 

predstavimo naše oblikovanje in 
delovanje Sveta delavcev Premogovni-
ka Velenje in mogoče prikažemo tudi 
kakšno dobro prakso, ki bo nadgradila 
delovanje svetov delavcev v družbah. 
Po drugi strani pa od udeležencev sre-
čanja pridobimo koristne informacije, 
kako lahko še dodatno izboljšamo in 
nadgradimo svoje delovanje.«
Mag. ludvik golob, generalni 
direktor Pv: »Prepričan sem, da 
vključevanje delavcev v upravljanje 
pozitivno vpliva na zavzetost zaposle-
nih. Dejstvo je, da se lahko s stvarmi, 
ki jih sooblikuješ, lažje in močneje po-
vežeš, zainteresiran si za dosego cilja 
in motiviran za iskanje poti za dosego 
tega cilja. Tega se v Premogovniku 
Velenje že zelo dolgo dobro zaveda-
mo in tega nikakor ne izvajamo zgolj 
zaradi zakonske obveznosti. Socialne 
partnerje vključujemo v vse pore dela 

in delovanja družbe, v marsikatero 
delovno skupino, ki se ukvarja s tema-
tiko, ki se dotika delavcev, in z njimi 
skupaj poiščemo rešitve, ki zaživijo in 
živijo v praksi. Segment delavskega 
soupravljanja je pomemben element 
delovanja našega premogovnika, zato 
ga seveda zajamemo in vključimo tudi 
v poslovno poročilo družbe, kar bo 
ostala praksa tudi v prihodnje.«

Kratka zgodovina 
soupravljanja v 
Premogovniku Velenje
Zakon o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (ZSDU) je bil sprejet že 
leta 1993, delavsko soupravljanje v 
duhu tega zakona pa se je v Premo-
govniku Velenje začelo s sprejetjem 
sklepa o oblikovanju in izvolitvi sveta 
delavcev leta 1996. Avgusta leta 1996 
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je bil sprejet poslovnik o njegovem 
delu; takrat je štel 19 članov. Po kon-
čanem lastninskem preoblikovanju 
podjetja v Javno podjetje za prido-
bivanje lignita, d. d., je svet delavcev 
pridobil pravico zastopanja delavcev 
tudi prek predstavnikov delavcev v 
nadzornem svetu in upravi družbe 
(delavskega direktorja). Svet delavcev 
je takrat imenoval tri predstavnike 
delavcev v nadzorni svet, kar je pome-
nilo polovico članov nadzornega sveta. 
Za imenovanje delavskega direktorja 
pa se takrat niso odločili. S sprejetjem 
ZSDU so bili postavljeni temelji za 
oblikovanje in delo sveta delavcev. 
Februarja leta 1999 je bil podpisan 
participacijski dogovor med svetom 
delavcev in delodajalcem, s katerim 
so podrobneje uredili način uresniče-
vanja pravic sodelovanja delavcev pri 
upravljanju. Zaradi zmanjšanja števila 
zaposlenih in ustanavljanja hčerinskih 
družb je bilo na volitvah leta 2004 v 

Svet delavcev Premogovnika Velenje 
izvoljenih 15 članov, od leta 2008 na-
prej pa 13 članov. V Nadzornem svetu 
PV se je število predstavnikov zaposle-
nih nenehno spreminjalo – od 3 do 1. 
Od ustanovitve pa vse do danes člani 
Sveta delavcev Premogovnika Velenje 
opravljajo funkcijo neprofesionalno. 
Leta 2011 je Svet delavcev Premogov-
nika Velenje sprejel nov poslovnik 
svojega delovanja.

Svet delavcev PV danes
Na zadnjih volitvah v Svet delavcev 
leta 2016 je bilo izvoljenih 13 članov. 
Premogovnik Velenje je družba, kjer 
so zaposleni razdeljeni v 6 obratov. 
Število članov Sveta delavcev za po-
samezni obrat je sorazmerno številu 
zaposlenih v njem.
Premogovnik Velenje spada v skupino 
HSE (Holding Slovenske Elektrarne). 
Na ravni skupine HSE deluje Skupni 
svet delavcev skupine Holding Sloven-

ske elektrarne (SSD HSE). Svet delav-
cev PV aktivno sodeluje v SSD HSE s 
svojimi tremi člani. Predsednik Sveta 
delavcev PV do junija 2018 predseduje 
tudi SSD HSE.

Izvajanje zakonskih 
pristojnosti sveta delavcev
Na osnovi zakona ima svet delavcev 
glede svojega vključevanja v proce-
se poslovnega odločanja predvsem 
pravico do obveščenosti, pravico do 
skupnih posvetovanj z delodajalcem, 
pravico soodločanja, pravico zadržanja 
odločitev delodajalca. Predvsem pa 
ima svet delavcev skladno z določbo 
87. člena tudi pravico, da na lastno 
iniciativo podaja različne pobude 
in predloge, ki so v korist delavcev 
(proaktivno delovanje SD), česar se 
Svet delavcev PV prav tako pogosto 
poslužuje.

Slobodan Mrkonjić

15. marca 2018 je v Premogovni-
ku velenje potekal posvet na temo 
delavskega soupravljanja, ki ga je 
v sodelovanju s skupnim svetom 
delavcev skupine Hse organizi-
ralo poslovodstvo Hse. Udeležili 
so se ga direktorji in predstavniki 
družb skupine Hse ter predstav-
niki skupnega sveta delavcev, 
svetov delavcev in socialnih par-
tnerjev iz posameznih družb.
Svoje poglede in stališča so udeleženci 

posveta izmenjevali tudi z zunanjimi 
strokovnjaki, in sicer z dr. Luko Ti-
čarjem, docentom ter predstojnikom 
Katedre za delovno in socialno pravo 
Pravne fakultete Univerze v Ljubljani, 
dr. Elizabeto Zirnstein, docentko 
za področje prava na Fakulteti za 
management Univerze na Primor-
skem in dr. Valentino Franca, izredno 
profesorico za področje prava na 
Fakulteti za management Univerze na 
Primorskem.

Udeleženci posveta so izpostavili, 
da v skupini HSE vzpostavljamo 
nove temelje sodelovanja med po-
slovodstvi, predstavniki delavcev in 
socialnimi partnerji. Izpostavili so 
tudi, da je pri tem bolj kot forma-
lizem ključna vsebina sodelovanja, 
ki pa vsekakor mora temeljiti na 
zakonskih osnovah. Ob tem tudi 
menijo, da se morajo vsi deležniki 
zavedati svojih vlog in odgovor-
nosti, ki jih te prinašajo. V okviru 
soupravljanja in socialnega dialoga 
pa je treba upoštevati hitrost in 
konstantnost sprememb, ki dra-
stično posegajo tudi na področje 
energetike. 
Gostje so bili enotni, da je izjemno 
pomembna vzpostavitev konstruk-
tivnega sodelovanja, ki bo temeljilo 
na zaupanju med vsemi partnerji 
in bo, upoštevajoč zakonodajo s 
tega področja, usmerjeno pred-
vsem v izboljšanje kakovosti in 
vsebine sodelovanja.

Posvet o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju v Skupini HSE
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Spoštovani sodelavke in sodelavci

sPess in sPess-sindikat Premogovnika velenje ob 1. maju, prazniku dela, izrekata voščilo vsem 
sodelavkam in sodelavcem v želji in upanju, da bi delo ponovno dobilo veljavo, ki mu pripada, in delavci 

ne bi bili zgolj orodje ponorelega kapitala za doseganje visokih dobičkov. 

delU čast In oblast!

Povrnimo geslu vrednote, tudi tradicijo.
vidimo se na kresovanjih in prvomajskih shodih.

sPess-sindikat Premogovnika velenje

PODJETJE SMO LJUDJE
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1. maj – praznik dela

Z njim zaznamujemo spomin na demonstracije v Chicagu leta 1886, na katerih so delavci 
zahtevali osemurni delavnik in s tem dostojne življenjske razmere. Praznik industrijske-
ga delavstva se je rodil kot oblika boja za delavske pravice. Ideja o taki obliki izražanja 
zahtev delavcev je prišla iz političnih vrst in tudi organizacija praznovanj je desetletja os-
tala v rokah političnih in sindikalnih organizacij. Ob rojstvu praznika je bilo delavstvo v 
mednarodnem prostoru dobro povezano, zato ni naključje, da so že prvo leto praznovan-
ja praznika dela, leta 1890, v industrijskih središčih evropskih držav in Amerike potekale 
množične manifestacije. Organizirani pritisk delavske množice je obrodil sadove, dosegli 

so osemurni delavnik, splošno volilno pravico in uresničili še druge zahteve.

Kako pa je danes? Danes, 132 let po demonstracijah v Chicagu, se zgodovina malodane 
ponavlja. Zdaj nam praznik organizirajo država, mestne občine, raznorazne levo in des-
no usmerjene politične stranke in med drugim ponekod tudi delodajalci. Le malokje pa 
je danes za takšne prireditve odgovoren sindikat. Zakaj že? Predvsem zato, da se zmanjša 
vpliv sindikatov na organizirano delavsko gibanje, da se lahko širijo ideje kapitalizma 
tudi tisti čas, ko naj bi delavci praznovali praznik – kot spomin na tiste davne dni v letu 
1886, ko je delavec organizirano prevzel vajeti v svoje roke in si izboril določene pravice, 
ki pa nam jih v današnjem času z nezmanjšano hitrostjo bolj kot ne uspevajo kratiti, in 
to le zato, ker se delavci ne vidimo več v organiziranih skupnostih, ki lahko prispevajo za 

blaginjo nas vseh. 

Pa vendarle, čeprav je danes razlika med bogatimi in revnimi velika – in se to vsak dan 
bolj opaža tudi v naši državi –, mora biti prioriteta vseh nas, da se borimo za takšno 
državo, v kateri je pravica mogoča. To pa je mogoče tudi z združevanjem in krepitvijo 
delavskega razreda in sindikatov, ki so nedvoumno na strani delavcev in socialno šibkih 
državljanov. Popuščati kapitalizmu in njegovim prioritetam pomeni kratiti samim sebi 
pravico do dela in pravico do poštenega plačila za opravljeno delo. Če danes dovolju-
jemo delodajalcem in kapitalistom, da nam kratijo pravice, se bo prej ko slej spet nekje 
zgodil Chicago in se bo treba spet organizirati v močne skupine in s prevrati spet poseči 
v zgodovino, da vsaj zadržimo tiste pravice, ki nam pripadajo že iz davnega 19. stoletja. 
Pa je treba spet prelivati kri ali pa je morda bolje že danes s skupnimi močmi korak za 

korakom in organizirano ohranjati že pridobljene delavske pravice?

Ob mednarodnem prazniku dela vam vsem čestitamo, želimo vam prijetno prvomajsko 
praznovanje in veliko delovnih uspehov, predvsem pa vam želimo zavedanje, da niste 

sami in da le skupaj lahko ohranimo vse daleč nazaj že pridobljene delavske pravice.

ŽIVEL 1. MAJ – PRAZNIK DELA!

IO SDRES
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Po pozdravnem nagovoru začasnega 
predsednika Vladimirja Postružina je 
prisotne nagovorila direktorica Pre-
mogovnika Velenje mag. Mojca Le-
tnik. Poudarek v njenem nagovoru je 
bil predvsem na sodelovanju, dejstvu, 
da so delovni invalidi del Skupine PV, 
in zagotovilu, da Skupina PV ostaja še 
naprej  socialno podjetje.
Člani ADI Skupine PV so izvolili 
sedem članov Izvršnega odbora in 
predsednika Vladimirja Postružina. 
Drago Novak je ob koncu zbor 
popestril s kratkim opisom dogajanja 
v Zvezi delovnih invalidov Slovenije, 
novemu vodstvu našega Aktiva pa je 
zaželel uspešno delo. 

v imenu aktiva delovnih invalidov 
skupine Pv se zahvaljujem vsem, ki 
ste kakor koli pripomogli k uspe-
šnem delovanju našega aktiva, ob 
tem pa vas vabim, da tudi v priho-
dnje skupaj ohranjamo njegovo 
37-letno tradicijo.

Vladimir Postružin,
predsednik ADI Skupine PV

Novo vodstvo Aktiva delovnih 
invalidov Skupine PV
Člani ADI Skupine PV so 15. februarja 2018 v Zeleni dvorani Premogovnika Velenje na volilnem 
delnem zboru odločali o novem vodstvu ADI Skupine PV, volili so člane Izvršnega odbora ter novega 
predsednika. Za delovnega predsednika volilnega delnega zbora je bil predlagan Drago Novak, 
predsednik Zveze delovnih invalidov Slovenije.

Člani ADI Skupine PV vabljeni na bovling
Aktiv delovnih invalidov Skupine PV vabi svoje člane na športno sreča-
nje v četrtek, 10. 5. 2018, ob 17. uri v Osmico, Koroška cesta 44, Velenje 
(stari kino). 
Pomerili se bomo v ženski in moški konkurenci.
Prijave sprejemajo Vinko Martinovič na tel. št. 4039, Marija Strahovnik 
na tel. št. 4460 in Zlatka Slapničar na tel. št. 1263. Prijavite se lahko do 
srede, 9. 5. 2018.

Bolniška odsotnost – obveščanje
Skladno s službenim nalogom in Navodili o ravnanju delavcev in kontrolorjev v času odsotnosti z dela zaradi 
bolezni ali poškodbe – oboje je začelo veljati 1. 2. 2018 – zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje obvešča-
mo, da je vsakršno odsotnost z dela zaradi bolezni, nege, spremstva, specialističnega pregleda, poškodbe zunaj 
dela, nezgode na delu ipd. treba sporočiti tudi v Službo za varnost in zdravje pri delu (VZD), kjer prevzamete 
kontrolni bolniški list. To lahko storite osebno ali po elektronski pošti bolniska@rlv.si ali pokličete telefonsko 
številko 03 8996704 (interno 4704). Kontrolni bolniški list lahko prevzamete največ za tri (3) dni nazaj.

Ob znanem datumu zaključka bolniške odsotnosti je treba tudi tega sporočiti v Službo za VZD po postopku, ki 
je opisan zgoraj.

Ob koncu bolniške odsotnosti je treba kontrolni bolniški list oddati neposrednemu vodji, ta pa ga mora posre-
dovati v Službo za VZD.



2121

PODJETJE SMO LJUDJE

www.studiohtz.si

�   ZA DRUGAČEN LOOK   �

Cesta Simona Blatnika 16
3320 Velenje
E: StudioHTZ@rlv.si
T: 080 81 89

PONUDBA ZA DRUŠTVA ALI DRUŽENJE KAR TAKO!

OČALA +
KLOBUČEK +

POTISKAN TRAK
že od 5,90 EUR

MAJICA
S POTISKOM

že od 4,30 EUR*

*  Velja ob naročilu 25 majic. DDV vključen v ceno.
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Da lahko vse aktivnosti potekajo nemoteno in je storitev 
opravljena kakovostno, je potrebno sodelovanje obeh stra-
ni, tako uporabnikov kot skrbnikov prostorov in izvajalcev 
storitev. Za dobro sodelovanje želimo opozoriti na nekaj 
pravil, ki so zelo pomembna in le njihovo dosledno upo-
števanje lahko pripomore k uspešnemu izvajanju storitev 
ter na koncu zadovolji uporabnika.
Uporabnike želimo opomniti na upoštevanje vseh opo-
zoril in navodil, ki so izobešena v prostorih garderob in 
kopalnic, še posebej na navodila uporabnikom pralnice, 
ki so objavljena na steni pralnice ob oknu za sprejem 
delovnih oblačil. 
Pri postopkih pranja in sušenja delovnih oblačil se 
srečujemo z resnimi težavami, ki jih povzročajo različni 
kovinski in drugi predmeti, ki ob predaji delovnih oblačil 
v pranje ostanejo v žepih. To so razne jeklene varovalke, 
žeblji, vijaki itd. 

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

Velike težave na pralnih in sušilnih strojih povzročajo različ-
ni kovinski in drugi predmeti, ki ob predaji delovnih oblačil 
v pranje ostanejo v žepih. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Preobremenjena obešala predstavljajo za uporabnike garderob veliko nevarnost, prav tako je potrebnih veliko več dodatnih 
popravil le-teh. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Med pranjem in sušenjem ti predmeti izpadejo, se 
zagozdijo in povzročajo mehanske poškodbe notra-
njosti pralnih in sušilnih strojev ter mašijo izpustne 
ventile.
Že od poletja 2013 dalje uporabljamo v pralnici za 
sledenje perila tehnologijo RFID, kar se je izkazalo 
za zelo uspešno. Omenjena tehnologija omogoča 
dosledno spremljanje oblačil, hkrati nudi podatke o 
zgodovini uporabe posameznega delovnega oblačila.
Iz pregledov zgodovine uporabe delovnih oblačil je 
tako razvidno, koliko delovnih oblačil poseduje posa-
mezni uporabnik, koliko delovnih oblačil je aktivnih 
in kolikokrat je bilo posamezno oblačilo oprano.
Pri postopku pranja in sušenja delovnih oblačil se 
srečujemo še z eno težavo, to je krpanje delovnih 
oblačil. Ugotavljamo, da je v obtoku veliko delov-
nih oblačil, ki so že močno prešita in dotrajana, kar 
ima za posledico veliko dodatnega dela v pralnici. 
Takšno oblačilo nima več lastnosti varnega zaščitnega 
sredstva, zato prihaja tudi do nezadovoljstva uporab-
nikov. 
Uporabnike garderob želimo opozoriti tudi na to, da 
imajo obešala v garderobah določeno nosilnost in 
da so namenjena zgolj za hranjenje delovnih oblačil. 
Obešala so dimenzionirana za hranjenje 1–2 komple-
tov oblačil. Preobremenjena obešala predstavljajo za 
uporabnike garderob veliko nevarnost, prav tako je 
potrebnih veliko več dodatnih popravil le-teh.

Bojan Gajšek

Na pravilno uporabo garderob in kopalnic ter pralnice perila uporabnike vseskozi opominjajo različna opozorila in navodila.
(foto: Slobodan Mrkonjić)
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Jašek Dol je slepi jašek in je izdelan 
od kote 403,5 do kote 252,4 metra 
nadmorske višine, kar predstavlja 
151,1 metra vertikale. Jaškovna cev 
je razdeljena na dva neenaka dela, 
in sicer pohodnega in transportne-
ga. Svetli profil jaška znaša 13,5 m2. 
Opremo v jašku danes predstavljajo 
pohodni oddelek iz smrekovega lesa 
in zarjaveli profili jeklenih podestov, 
ki statično niso več stabilni. Celotni 
pohodni oddelek je v slabem stanju, 
zato ga je treba odstraniti in nadome-
stiti z novo vertikalno lestvijo.
Glede na to, da je treba objekte jaška 
Dol ohraniti v tej meri, da bodo služi-
li za naravno prezračevanje Zveznega 
obzorja, smo pristopili k sanaciji. 
Odstranjevanje dotrajane opreme po-

Zapiranje Rudnika Trbovlje-Hrastnik
Družba RGP je pristopila k likvidaciji jaška Dol in opuščenih priključnih objektov

Jašek Dol je bil zgrajen leta 1958 kot glavni izvozni jašek za jamo Dol. Uporabljali so ga za vstop 
zaposlenih, dostavo materiala in opreme v jamo ter služil je za vstopni zračni tok za prezračevanje. 
Objekt je v slabem stanju, jašek je neprehoden. Zaradi ohranitve povezovalne proge in zračenja Zve-
znega obzorja, kjer se nahajajo vrtine s kakovostno pitno vodo, ga je treba stabilizirati in ohraniti. 
Družba RGP, ki si je z izdelavo novega Zračilnega jaška NOP II pridobila bogate izkušnje, je tako na 
razpisu uspešno pridobila to zahtevno sanacijo.

teka od zgoraj navzdol z uporabo treh 
manjših vitlov oziroma vrvi. Odpadni 
material s pomočjo vitla na električni 
pogon dvigujemo iz jaška. V obmo-
čju transportnega oddelka sproti z 
napredovanjem del v globino jaška v 
betonsko oblogo pritrjujemo klinasto 
lestev z varovalnim sistemom.
Iz jaška bomo ob končanju del 
odstranili lesene dele podestov, ki se 
nahajajo na tridesetih mestih, leseno 
lestev v pohodnih oddelkih ter 20 
jeklenih profilov tipa NPU. Ocenjena 
količina materiala znaša 10 m3 lesa, 
450 m2 mreže in 7 m3 železa. Ker je 
to slepi jašek, ves material transpor-
tiramo po podkopnem rovu Dol 
dolžine 80 metrov. Vsa dela izvajamo 
v nemetanskem območju, vendar 

moramo pred vstopom v objekte z 
elektronskim inštrumentom preveriti 
prisotnost plinov. Z deli bomo pred-
videno končali v juliju.
Dela, ki jih izvajamo pri izvedbi 
teh sanacijskih del v vertikalnem 
jašku globine 151 metrov, so zaradi 
proste globine in preperelih podestov 
izredno nevarna. Močno korodirana 
je tudi jeklena nosilna konstrukcija 
oddelka za prehod moštva. Zapiralna 
dela RTH potekajo postopoma že 
od leta 2001, zato sanacija jaška Dol 
predstavlja samo posamezni segment 
zapiralnih del, ki jih opravlja družba 
RGP.

mag. Marko Ranzinger
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V NAJEM ODDAMO:
•	 garažne bokse v objektu Triplex na cesti Borisa Kraigherja 4 

v Velenju, mesečni najem od 46 evrov;
•	 garažni boks za motor v objektu Triplex na cesti Borisa 

Kraigherja 4 v Velenju, mesečni najem 49 evrov.

V Šoštanju v bližini Družmirskega jezera prodamo 
sodoben rastlinjak velikosti 500 m2 in kontejner, 
oboje z opremo ter komunalno opremljeno 
zemljišče v izmeri 3.922 m2.

Prodaja poteka na način javnega zbiranja 
ponudb. Več informacij na sedežu podjetja 
PV INVEST in spletni strani www.
pvinvest.si.

N E P R E M I Č N I N E

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

Bogate delovne izkušnje pri izdelavi jaška NOP II prenašamo na sanacijska dela v jašku Dol. (foto: Marko Ranzinger)



2626

TRETJI POLČAS

To je bil trenutek naš
Virtuozi na harmonikah, mojstri mehov so se v četrtek, 22. februarja 2018, zbrali v prezivnici 
Muzeja premogovništva Slovenije. V mislih imamo člane Harmonikarskega orkestra Barbara, ki so 
za to imeli dober razlog. S posebnim koncertom so zaznamovali dvajset let delovanja, hkrati so 
predstavili zgoščenko z naslovom To je bil trenutek naš. Z gotovostjo lahko trdimo, da je to bil 
njihov trenutek!

»Sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne 
pod palcem skrit zaklad. Sreča je, 
ko se delo dobro opravi. In ko imaš 
nekoga rad,« so bile uvodne besede 
napovedovalca, ki si jih je izposodil 
od Toneta Pavčka. Svoje delo dobro 
in z ljubeznijo opravljajo tudi člani 
Harmonikarskega orkestra Barbara, 
ki delujejo pod mentorstvom Mira 
klinca. Uspešnih dvajset let delova-
nja je zavidanja vredna doba, ki jo 
plemeniti čez tristo nastopov. Med 
njimi so najbolj ponosni na nastopa 
na Festivalu narodno-zabavne glasbe 
v Vurberku ter na koncert, ki so ga 
izvedli v okviru gostovanja v Berlinu. 
Uspešni so tudi za studijskimi mikro-
foni, kar dokazuje nova zgoščenka z 
naslovom To je bil trenutek naš.

Člane Harmonikarskega orkestra Barbara druži veselje do glasbe. (foto: Metka Marić)

Ja, ja, k‘je luštno
In ravno naslovna pesem nove 
zgoščenke, ki je nastala izpod peresa 
Mira Klinca, je ogrela poslušalce. 
S pesmijo delimo veselje, radost in 
dobro voljo med ljudi, zato ni manj-
kala Avsenikova »Ja, ja, k‘je luštno«, 
za predstavnice nežnejšega spola pa 
»Ti moja rožica«. Narodno-zabavni 
glasbi se poda odlično petje, zato so 
v goste povabili ženski pevski zbor 
Planike. Njegove članice pravijo, da 
so kot rože planike – so edinstvene, 
lepe, predvsem pa zaščitene, lahko se 
jih samo gleda, dotikati pa se jih ne 
sme. Na vprašanje napovedovalca, 
kaj jim pomenijo četrtkove vaje, so 
odgovorile, da so kot za fante »fusbal 
in pir«. Fantje in dekleta so združili 

svoje glasbene moči ob venčku Avse-
nikovih, nakar so se same odpravile 
čez Šuštarski most po spomine in 
po mladost. Za vse nas so še utrgale 
»Rdečo rožo«, nato je oder zavzel 
vaški posebnež klobasekov Pepi, 
ki nas je nasmejal do solz. Tokrat se 
je lotil kriptovalute bitcoin, ki naj bi 
jo pred tridesetimi leti uporabljal že 
njegov stric, ki je delal v premogovni-
ku: »Takrat ji niso rekli kriptovaluta, 
ampak koln karta! Stric jo je kupil 
poleti, prodal pa jo je pozimi, ko je 
zmanjkalo kolna – po petkrat višji 
ceni.«

Lepo je biti muzikant
Pravijo, da je smeh pol zdravja, ostalo 
pa glasba, zato so ponovno združili 
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Jože Zaluberšek je v zahvalo za delo mentorju Miru Klincu predal »bencinko«. 
(foto: Metka Marić)

moči pevke Planike in harmonikarji. 
»Šel bom v goro, planike nabral in jih 
prinesel v dolino nazaj« ter »Nocoj 
je druga rekla mi, tiste tri besede, ki 
sem jih zaman želel slišati od tebe« 
je zazvenelo v prezivnici premo-
govniškega muzeja. Glasba se je še 
naprej razlegala sredi vrhov, saj smo 
prisluhnili skladbama dveh velikih 
mojstrov, Slavka Avsenika in Lojzeta 
Slaka: »Prelepa zelena Begunjščica, 
zame najlepša si vseh gora« ter »Son-
ce žareče vse plameneče z zlatimi 
žarki vrhove zlati.« Glasba pa že od 
malih nog spremlja tudi duet Marina 
& Franjo – Marina je danes članica 
Ansambla Mira Klinca, Franjo pa 
Ansambla Modrijani. Kadar združita 
moči v družinskem duetu ob spre-
mljavi klavirja, zapojejo ne le glasilke, 
ampak tudi duša. Tokrat nam je duša 
zapela ob »Valčku za naju«, avtorja 
Mira Klinca, in »Moji prvi i poslednji 
ljubavi« Tereze Kesovije. Duet je za 
navdušene poslušalce odpel še »Kek-
čevo pesem«.

»Frajtonar‘ca« je prava 
stvar
»Vsak posameznik je prispeval svoj 
delček k uspešni zgodbi orkestra, 
mentor Miran Klinc pa podaja svoje 
dragoceno znanje in energijo,« je 
prisotne nagovoril član jože zaluber-
šek in dodal: »V zahvalo za tvoje delo 
ti podarjamo rudarsko svetilko, t. i. 
bencinko, s katero so rudarji v prete-
klosti merili prisotnost plinov v jami. 
Če bo zmanjkalo elektrike, si boš z 
njo lahko osvetlil svojo klet.«
Nekdanji član orkestra, podžupan 
Mestne občine velenje srečko koro-
šec, je izpostavil ljudsko modrost, ki 
pravi »Dan se vleče, leto hitro mine« 
in dodal: »Kot kaže je tudi vaših 20 let 
minilo kot blisk. Tisto, kar delaš, mo-
raš imeti rad. V teh letih ste odigrali 
mnogo skladb različnih avtorjev, po-
sneli ste tudi nekaj zgoščenk. S svojim 
delom krepite kulturo na glasbenem 
področju. Mestna občina Velenje s 
ponosom gleda na vaše uspehe, saj 
promovirate naše mesto. Želim vam, 
da bi v glasbenem ustvarjanju našli 
navdih in sprostitev.«
Fantje so za konec res navdušujočega 
večera ponovno v roke vzeli svoje 
»frajtonarice« in zaigrali venček 
dalmatinskih.

Metka Marić

Člani Harmonikarskega orkestra Barbara so prvič javno nastopili 
decembra 1997, pred sodelavci Premogovnika Velenje na prednovoletni 
prireditvi. Po nastopu je v časopisu Rudar izšel zapis: »23 harmonikarjev 
je presenetilo nas in sebe. Bučen aplavz, ki jih je spremljal na oder in z 
njega, je povedal vse.« Danes orkester združuje 15 članov, ki vadijo pod 
mentorskim vodstvom Mira Klinca. Zasluge za uspeh imata tudi nekda-
nji vodja orkestra mag. Bojan Lajlar, ki je orkester vodil kar petnajst let, 
in zdajšnji vodja Andrej Krt.

Mentor Miran Klinc in vodja orkestra Andrej Krt sta gonilni sili orkestra. 
(foto: Metka Marić)
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Ko močan ogenj gori v srcu
Povezanost, pripravljenost, nesebičnost, prostovoljstvo, človečnost, dobra organiziranost in jasno 
zastavljeni cilji dajejo pečat Prostovoljnemu industrijskemu gasilskemu društvu Premogovnika 
Velenje. Našteto je zaznamovalo tudi letošnji, že 86. občni zbor, ki je bil v soboto, 17. februarja 
2018, v prostorih Gasilskega doma Velenje.

Vzorna organiziranost in opremlje-
nost društva sta rezultat vztrajnega, 
marljivega in požrtvovalnega dela več 
generacij, saj njegove korenine segajo 
v leto 1932. Iz korenin je zraslo drevo, 
ki simbolizira rast, razvoj, trdnost in 
neomajnost, kar velja tudi za vse nas, 
ki smo člani društva. Drevo je vez med 
včeraj in jutri, zato se bomo še naprej 
trudili, da bo ta vez močna, plemenita 
in plodna tudi prihodnja leta.

Srčnost in prizadevnost
Že Salamon je rekel, da nihče ni tako 
velik, da ne bi potreboval pomoči, 
in nihče ni tako majhen, da je ne 
bi mogel nuditi. Tega se zavedamo 
tudi vsi člani (38 članov in 14 članic, 
od tega je 26 operativnih gasilcev) 
društva. 

Tudi letos smo podelili priznanja in odlikovanja. Značke za 10 let dela 
so prejeli Saša Blatnik, Denis Debelak (tudi za delo v operativi) in Aleš 
Jagrič, za 20 let dela Jan Koradej in Franc Vohar ter za 30 let Roman 
Hudournik in Simon Hudournik. Za 40 let dela v operativi sta znački 
prejela Danica Pogorevc in Bogdan Rednak, za zavidljivih 70 let pa 
Martin Pečečnik. Višji čin so pridobili: Aleš Jagrič, Jan Koradej in Tadej 
Zager, gasilec II. stopnje. Za priznanje Gasilske zveze Šaleške doline I. 
stopnje sta bila predlagana Miran Debelak in Dušan Kumek. Odliko-
vanje Gasilske zveze Slovenije za posebne zasluge bo ob dnevu gasilca 
prejel Matjaž Lihteneker.

Kaj vse smo počeli v minulem letu, 
je na kratko strnil poveljnik PIgd 
Pv boris špeh: »Spopadli smo se 
z gozdnim požarom na območju 
Hrastovca, se udeležili občinske vaje 
»Neurje s poplavo 2017« in županovih 
športnih iger. V Muzeju premogov-

ništva Slovenije smo skupaj z Jamsko 
reševalno četo izvedli taktično vajo, 
odzvali pa smo se tudi na sklic vaj v 
Ribiškem domu v Velenju in Podkraju, 
dve članici sta se udeležili vaje članic v 
Preboldu. Različnih aktivnosti je bilo 
še mnogo: čiščenji ceste pri Gorenj-

Sprejem novih članic in članov (foto: Ivan Knez)
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skem klancu in obrežja reke Pake, 
pomoč Zgornji Savinjski dolini zaradi 
vremenskih nevšečnosti. Pridružili 
smo se gasilcem na protestnem shodu 
pred Vlado RS. Dežurstva, preventivni 
pregledi, požarne straže ipd. pa so že 
naša stalnica.« Špeh je povedal, da se 
delo gasilcev še zdaleč ne konča zgolj 
pri različnih oblikah gasilskih inter-
vencij, ampak je izjemno pomembno 
tudi nadgrajevanje znanja: »Sedem 
članov je uspešno opravilo izpit in 
pridobilo naziv gasilec pripravnik, dva 
člana sta opravila tečaj za varno delo 
z motorno žago, eden pa je končal 
usposabljanje za delo s črpalkami 
visokih kapacitet.« Znanje pride 
do izraza tudi na tekmovanjih: »Na 
občinskem tekmovanju članov in ve-
teranov smo člani in članice B zasedli 
»nehvaležno« 4. mesto, člani A 5. 
mesto in starejši gasilci 8. mesto. Sreča 
se nas je dotaknila na 49. srečanju 
gasilskih enot rudnikov in energetikov 
Slovenije (GERES). Domov smo se 
vrnili s pokalom za prvo mesto in 
tremi pokali za tretje mesto. Članice 
so že drugič zaporedoma prejele tudi 
prehodni pokal.«

Polni zanos
»Upravni odbor se je v letu 2017 sestal 
štirikrat, udeležba je bila zmeraj odlič-
na, sklepčnost zagotovljena, potrjeno 
je bilo vse potrebno za normalno delo-
vanje društva. Bila sta dva članska se-
stanka, na katerih smo člane seznanili 
z delom in načrtovanimi aktivnostmi 
društva,« je poročal predsednik PIgd 
Pv simon dobaj in dodal: »Sodelo-
vanje s krovno družbo in hčerinskimi 
družbami je izredno dobro in na zelo 
visoki ravni. Vodstvo in člani dru-
štva bomo dokazali, da smo vredni 
zaupanja in da se lahko zmeraj, ko bo 
potrebno, zanesejo na nas.«
Za to leto smo si zastavili okvirni 
plan dela, ki ga bomo po potrebi 
dopolnjevali oziroma prilagajali 
potrebam društva. Poudarek bo 
dan predvsem izobraževanju starih 
članov in pridobitvi novih ter pripravi 
dokumentacije za predstavitev potrebe 
po novem gasilskem vozilu. Poveljnik 
PIgd Pv boris špeh je člane pozval, 
da tudi sami podajo predloge: »Cilje 
lahko dosežemo zgolj s skupnimi 
delom, zato vas vabim k sodelova-
nju, kajti prav vsaka, še tako majhna 
pomoč je dobrodošla.«

vodja Proizvodnega področja in 
glavni tehnični vodja Premogovni-
ka velenje mag. bogdan Makovšek 
je spomnil, da smo zaradi narave 
našega dela v svoji več kot 140-letni 
zgodovini že večkrat lahko občutili, 
kolikšno moč ima narava in da je ta 
kljub najsodobnejši tehnologiji, ki jo 
premoremo, včasih še vedno močnej-
ša od nas: »Pri našem delu je izjemno 
pomembno, da imamo poleg dobro 
izurjene jamske reševalne čete, ki 
skrbi za varnost zaposlenih v primeru 
izrednih dogodkov v podzemnem 
delu premogovnika, tudi dobro izur-

Posamezniki, ki so največ ur svojega prostega časa v letu 2017 namenili društve-
nim obveznostim in nalogam. (foto: Ivan Knez)

Martin Pečečnik je za zavidljivih 70 let dela v gasilstvu prejel priznanje. 
(foto: Ivan Knez)

jeno gasilsko moštvo. In prav rezultati 
vašega več kot osem desetletij dolgega 
dela so tisti kazalnik, zaradi katerega 
smo lahko ponosni na to, da imamo 
v svojih vrstah tako dobro in uspo-
sobljeno ekipo, ki ji lahko popol-
noma zaupamo in ki zna ter zmore 
posredovati, kadar je to potrebno.« 
Tudi dušan reberčnik, strokovna 
oseba za požarno varnost v Pv, 
meni, da smo gasilci pomemben člen 
pri zagotavljanju varnosti v našem 
premogovniku.

Metka Marić
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Občni zbor Kluba upokojencev 
Skupine Premogovnik Velenje
28. marca 2018 je v Domu kulture Velenje potekal Občni zbor Kluba upokojencev SPV, na katerem so predstavili delova-
nje kluba v minulem letu in načrte za letos. V nadaljevanju je nekaj utrinkov z dogodka. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Rekreativno smučanje na Golteh za člane Kluba upokojencev SPV
Klub upokojencev SPV je 16. februarja 2018 za svoje člane organiziral rekreativno smučanje na Golteh. Za 
željne tekmovanja je organiziral tudi veleslalomsko tekmo. Vabilu se je odzvalo 25 upokojencev, 13 se jih je 
odločilo tudi za tekmovanje. Tekmovalci so nastopili v dveh moških kategorijah.
Rezultati tekmovanja v veleslalomu
•	 Mlajši upokojenci: 1. Martin Fajdiga – 40:13, 2. Franc Krt – 41:08, 3. Edo Mežnar – 41:91
•	 Starejši upokojenci: 1. Ivo Premožič – 42:14 (četrti v obeh kategorijah)
Na odlično pripravljenih progah v lepem sončnem vremenu smo užili pravo zimsko pravljico in si obljubili, da 
se prihodnje leto spet srečamo. Vabljeni tudi tisti smučarji in smučarke, ki smo vas letos pogrešali. Vse rezulta-
te tekmovanja in nekaj fotografij najdete na www. kupv.webs.com.

Napovednik dogodkov Kluba upokojencev SPV
Vpis za pomladanski izlet (datum in program še nista določena) bo v sredo, 9. maja 2018. Vpis za letovanje v 
apartmajih SPESS-Sindikata PV za drugo polovico leta 2018 bo v sredo, 23. maja. 
Vpis za kopanje v Termah Lendava (datum še ni določen) bo v sredo, 30. maja. Za vpis se oglasite od 9. do 11. 
ure v klubski pisarni na Rudarski ulici 6 v Velenju (Steklena direkcija).
Pohodi pohodniške sekcije Kluba: 
•	 8. maj: Čemšeniška planina–Krvavica–Loke;
•	 12. junij: Travnik–Turnovka;
•	 julija in avgusta pohodov ne bo; 
•	 prvi jesenski pohod bo 11. septembra na Šlevo–Osredki.

Natančne informacije boste prejeli z SMS-obvestilom. Če SMS-obvestil še ne prejemate, pošljite IME in PRI-
IMEK na 070 254 006. Obiščite tudi spletno stran www.kupv.webs.com ali pa pokličite brezplačni telefonski 
odzivnik 080 9893.

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE
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Športni dan na Golteh 
Člani Športnega društva Skupine Premogovnik Velenje smo 25. marca preživeli lepo nedeljo na Golteh in tako končali 
smučarsko sezono 2017/2018. Čeprav je bilo megleno, smo smučali. Vsi, prijavljeni za tekmo v veleslalomu, so lahko 
nastopili kot posamezniki ali kot družine.
Najboljši čas tekme je v moški konkurenci osvojil Denis Robida, v ženski konkurenci pa Majda Korenič. Plaskanovi (Igor, 
Valerija, Tjaša in Maks) so imeli kot družina najboljši čas tekme. Vsem tekmovalcem čestitamo. Športni dan in smučar-
sko sezono smo ob dobri hrani in zabavi sklenili v Koči pri Žlajferju, kjer smo najboljšim podelili medalje.

Jožica Peterlin

Tečaj deskanja in 
smučanja na Golteh

Športno društvo Skupine PV je v sodelovanju 
s Smučarskim klubom Velenje med šolskimi 
počitnicami organiziralo tečaj deskanja in 
smučanja na Golteh.

Kljub izrednemu mrazu, ki je nastopil prav v 
času zimskih počitnic, so otroci srkali znanje 
in izboljševali veščine na smučeh.

Čestitke vsem učiteljem, ki so znali s svojimi 
čari prekriti mraz in prikazati našim otro-
kom, da je smučanje lep in privlačen šport.

Jožica Peterlin

Obvestila Športnega društva 
Skupine Premogovnik Velenje

Najboljša v ženski konkurenci je bila Majda Korenič. Najboljši v moški konkurenci je bil Denis Robida.

Najboljši družinski čas je imela družina Plaskan.
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Predprodaja teniških nalepk za sezono 2018/2019
tenis center jezero prodaja v paketu 24 nalepk po ceni 42 evrov. Veljavnost nalepk je do 1. 5. 2019. Stare 
nalepke lahko koristite do vključno 1. 5. 2018. Član ŠD lahko kupi 1 paket 24 nalepk. V poletni sezoni bo treba v 
dopoldanskem času za uro igranja tenisa odšteti 2 nalepki, popoldne 3 nalepke in zvečer pod reflektorji 4 nalep-
ke. Ob sobotah, nedeljah in praznikih je potrebno čez dan odšteti 3 nalepke in zvečer pod reflektorji 4 nalepke. 
Vsa igrišča so osvetljena. V času predprodaje nalepk je možno koristiti 50-odstotni popust za napenjanje loparjev 
in strun.

teniško društvo Cota prodaja v paketu 21 nalepk po ceni 54 evrov. Veljavnost nalepk je do junija 2019. Stare 
nalepke lahko koristite do junija 2018. Član ŠD lahko kupi 1 paket.

teniški klub saMo prodaja v paketu 20 nalepk po ceni 51 evrov. Veljavnost nalepk je do oktobra 2019. Stare 
nalepke lahko koristite do oktobra 2018. Član ŠD lahko kupi 1 paket.

LOKACIJE REDNA CENA
ZA NALEPKO

ŠTEVILO NALEPK V 
KOMPLETU ZA ČLANE ŠD  KOMPLET

1. Tenis center JEZERO 3 evre 24 nalepk 42 evrov
2. Tenis društvo COTA 3,50 evra 21 nalepk 54 evrov

3. Tenis klub SAMO 4 evre 20 nalepk 51 evrov

Nalepke lahko v predprodaji do 30. aprila 2018 kupite na sedežu Športnega društva SPV. 

Plačilo je možno na dva mesečna obroka, in sicer pri osebnih dohodkih za april in maj 2018, s podpisom izjave za 
odbitek na sedežu Športnega društva.

Člani Kluba upokojencev Skupine PV lahko kupite nalepke na sedežu društva Kluba upokojencev v Stekleni 
direkciji v Velenju.

Kolesarska transverzala
Člani Športnega društva Skupine Premogovnik 
Velenje lahko do 1. oktobra 2018 opravljate kole-
sarsko transverzalo A ali B. 

Pri vpisu prejmete kartonček, zemljevid in majico 
Športnega društva. Prijavite se lahko na sedežu 
Športnega društva, prijavnina je 5 evrov.

Vsak udeleženec akcije kolesari na lastno odgo-
vornost in sodeluje na eni transverzali.
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zaHvala
Ob boleči izgubi očeta

Milana žuraja
se iskreno zahvaljujemo sodelavcem odkopa k. 
–95/A za izrečena sožalja in denarno pomoč. 

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

sinovi Matjaž, Andrej in Boris z družinami

zaHvala
Ob prerani in nenadomestljivi izgubi ljubljenega 
moža, očeta in dedka 

staneta otorepca
se iskreno zahvaljujemo kolektivu Premogovnika 
Velenje za vso pomoč pri izvedbi zadnjega slovesa. 

žena Irena Otorepec ter hčerki Anja Mihelič in 
Nuša Otorepec

zaHvala
Ob boleči izgubi moža, očeta, dedija in tasta

štefana samca
se iskreno zahvaljujemo sodelavcem v Premogov-
niku Velenje za izrečena sožalja in denarno pomoč.
Hvala SPESS–Sindikatu PV, rudarski godbi in ča-
stni straži ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi 
zadnji poti.

žalujoči vsi njegovi

IZ NAŠEGA ARHIVA: Prebiranje premoga v Klasirnici na starih Prelogah
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Nepremičninski posrednik: 

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

PONUDBA 
NEPREMIČNIN www.habit.si

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

PARCELA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ
Velikost: 2.800 m2 
Cena: €120.000,00

PARCELA VELENJE
Lokacija: KONOVO
Velikost: 801 m2 
Cena: €30.000,00

PARCELA VELENJE
Lokacija: VINSKA GORA
Velikost: 1339 m2 
Cena: €100.000,00

PARCELA VELENJE
Lokacija: HRASTOVEC
Velikost: 1935 m2 
Cena: €12.000,00

HIŠE
HIŠA ŠKALE
Lokacija: ŠKALE
Zgrajeno: 1978
Velikost: 170 m2

Velikost parcele: 642 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €95.000,00

HIŠA PODKRAJ PRI VELENJU 
Lokacija: PODKRAJ PRI VELENJU
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2010
Velikost: 182 m2

Velikost parcele: 1184 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €145.000,00

HIŠA VINSKA GORA 
Lokacija: VINSKA GORA, CENTER
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2003
Velikost: 244 m2

Velikost parcele: 553 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €170.000,00

HIŠA ŠMARŠKA
Lokacija: VELENJE ŠMARŠKA
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2006

Velikost: 223,6 m2

Velikost parcele: 450 m2

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

Cena: €200.000,00

STAREJŠA HIŠA V HRASTOVCU
Lokacija: HRASTOVEC
Zgrajeno: 1880 
Velikost: 65 m2

Velikost parcele: 609 m2

Etažnost: K+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €30.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ LEVSTIKOVA
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1967
Velikost: 151m2

Velikost parcele: 387 m2

Etažnost: P+1+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €89.000,00

HIŠA LIPJE
Lokacija: VELENJE LIPJE 
Zgrajeno: 1987
Velikost: 158 m2

Velikost parcele: 1547 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: F
Cena: €162.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE GRAŠKOGORSKA 
Zgrajeno: 1969
Velikost: 150
Velikost parcele: 481
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €110.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE KONOVO
Zgrajeno: 1981
Velikost: 227,90
Velikost parcele: 2000
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €149.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE ŽUPANČIČEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANA 2004
Velikost: 172 m2

Velikost parcele: 813 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €129.000,00

HIŠA V VELENJU
Lokacija: VELENJE
Zgrajeno: 1965
Velikost: 195,9 m2

Velikost parcele: 750 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €170.000,00

VEČJA HIŠA V FLORJANU
Lokacija: ŠOŠTANJ - FLORJAN
Zgrajeno: 1985
Velikost: 208,6 m2

Velikost parcele: 2168 m2

Etažnost: P+1+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €120.000,00

BIVALNI VIKEND
Lokacija: CIRKOVCE, VELENJE
Zgrajeno: 2002
Velikost: 49 m2

Velikost parcele: 675 m2

Etažnost: P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €56.000,00

HIŠA VITANJE
Lokacija: VITANJE CENTER
Zgrajeno: 1700
Velikost: 178
Velikost parcele: 718
Etažnost: P+1+M
Cena: €49.000,00

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

Velikost parcele: 833 m2

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

Cena: €159.000,00

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

STANOVANJA
3 SOBNO VELENJE
Lokacija: VELENJE, EFENKOVA
Zgrajeno: adaptirano 2013
Velikost: 83,3 m2

Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica: razred D: 
nad 60 do vključno 105 kWh/m2

Cena: €83.000,00

1 SOBNO VELENJE
Lokacija: VELENJE, STANTETOVA
Zgrajeno: 1982
Velikost: 45,3 m2

Etažnost: 5/8
Energetska izkaznica: razred D: 
nad 60 do vključno 105 kWh/m2

Cena: €56.000,00

4 SOBNO MOZIRJE
Lokacija: MOZIRJE, CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2007
Velikost: 89,4
Etažnost: 3/4
Energetska izkaznica: razred D: 
nad 60 do vključno 105 kWh/m2a
Cena: €85.000,00

3 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: GORIŠKA, VELENJE
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2014
Velikost: 81,8 m2

Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: razred D: 
od 60 do vključno 105 kWh/m2

Cena: €75.000,00

2, 5 SOBNO PREŠERNOVA
Lokacija: VELENJE
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2011
Velikost: 65,6 m2

Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €66.000,00

POSLOVNI APARTMA VELENJE
Lokacija: Velenje
Zgrajeno: 1982
Velikost: 65,8 m2

Etažnost: P
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €66.000,00

STANOVANJE V FRANKOLOVEM
Lokacija: FRANKOLOVO
Zgrajeno: 2004
Velikost: 54,7 m2

Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica: razred E: 
od 105 do vključno 150 kWh/m2

Cena: €40.000,00

NOVEJŠE STANOVANJE V VITANJU
Lokacija: VITANJE
Zgrajeno: 2010
Velikost: 100,01 m2

Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica: razred C: 
nad 35 do vključno 60 kWh/m2

Cena: €70.000,00

STANOVANJE VITANJE
Lokacija: VITANJE
Zgrajeno: 1976
Velikost: 56,5 m2

Etažnost: VP
Energetska izkaznica: razred G: 
od 210 do 300 in več kWh/m2

Cena: €59.000,00

2 SOBNO TOMŠIČEVA
Lokacija: VELENJE TOMŠIČEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 2014
Velikost: 61,6 m2

Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica: razred D: 
od 60 do vključno 105 kWh/m2 
Cena: €69.000,00

PENTHOUSE JENKOVA
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO: 2002
Velikost: 70 m2

Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica: razred F: 
od 150 do vključno 210 kWh/m2

Cena: €64.000,00

3 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: VELENJE GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 87 m2

Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica: razred C: 
nad 35 do vključno 60 kWh/m2

Cena: €69.000,00
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