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UVODNIK

140 let tradicije in ponosa 
ter 55 let Skokov čez kožo
11. aprila letos je minilo 140 let, odkar je Franc Mages v 
Šaleški dolini z vrtino v bližini sedanjega jaška Škale na 
globini več kot 100 metrov naletel na »glavni sloj«. Že leta 
1927 je bila v bližini premogovnika zgrajena prva termo-
elektrarna, ki je delovala na osnovi lignita. Pridobivanje 
premoga v Šaleški dolini je doživelo največji razmah po 
2. svetovni vojni, ko so potrebe po premogu skokovito 
narasle. 

Količine odkopanega premoga so naraščale do sredine 
devetdesetih let 20. stoletja. Premogovnik Velenje je v tem 
obdobju zagotavljal kar tri četrtine vsega slovenskega pre-
moga. Moderna mehanizacija in lastna odkopna metoda 
sta bili komaj dovolj za pokritje vseh potreb po premo-
gu. V Premogovniku Velenje smo sredi osemdesetih let 
dosegli vrhunec količin odkopanega premoga na leto, to 
je bilo 5 milijonov ton. Zdaj letno pridobimo nekaj manj 
kot 4 milijone ton premoga ter skupaj s Termoelektrarno 
Šoštanj zagotavljamo tretjino doma proizvedene električne 
energije, v sušnih obdobjih pa tudi več.

V tem obdobju smo iz »nedrij« Šaleške doline odkopali 
več kot 238 milijonov ton premoga, v našem pridobival-
nem prostoru pa ga je še nekaj več kot 122 milijonov ton. 

Letos zaznamujemo tudi 55 let Skokov čez kožo, kar 
je najbolj znan rudarski običaj sprejemanja novincev v 
rudarski stan. Začel se je na Slovaškem v 16. stoletju. Lju-
bljanska montanistika je običaj skoka čez kožo vpeljala leta 
1924. Skok so sprva prirejali na začetku šolskega leta ob 
sprejemanju brucev med študente in v povezavi s prazni-
kom sv. Barbare. Tako je bilo pred 2. svetovno vojno tudi 
pri nas, kasneje pa so to navado prenesli na konec študija. 
V Velenje je šega prišla po 2. svetovni vojni in se ustalila 
od leta 1961, ko je šolanje končala prva generacija učencev 
v tedanji Industrijski rudarski šoli. Skok čez kožo poteka 
na dan, ko slovenski rudarji praznujejo svoj praznik. To je 
3. julij, ki je posvečen spominu na gladovno stavko, ki so 
jo leta 1934 začeli zasavski rudarji. 

Vse to so mejniki, ki so zaznamovali našo preteklost. Na-
njo smo upravičeno ponosni, a se zavedamo, da že danes 
oblikujemo svoj jutri. Prav zaradi tega smo se tudi letos 
– kljub izjemno težkim časom – odločili, da našo osrednjo 
prireditev izpeljemo – in to prav na dan rudarjev. Zaradi 
zahtevnih razmer in insolventnosti družbe ter dejstva, 
da bo Skupščina Premogovnika Velenje izvedena šele po 
rudarskem prazniku, bomo Skok čez kožo izpeljali oko-
liščinam primerno – praznovali bomo ponosno, vendar 
v mejah naših zmožnosti. Verjamem, da se večina zaveda 
položaja, v katerem smo, in bo z razumevanjem prispevala 
svoj delček k temu, da naše tradicije ne bomo prekinili.

Premogovnik Velenje je s 140-letno preteklostjo, s svojo 
vpetostjo v lokalno okolje, z delom rok, znanjem in izku-

šnjami generacij rudarjev in drugih strokovnjakov v tem 
okolju pognal globoke in močne korenine, ki se jih ne da 
kar tako posekati. Zaposleni verjamemo, da naše zgodbe 
še ni konec. Tudi s ponosom na tradicijo, svoje simbole 
in praznike kažemo, da je naš pogled zazrt v prihodnost, 
za katero si bomo s skupnimi močmi, tako kot znamo, še 
naprej prizadevali – da bo svetla in prijazna.

Premogovništvo je v več kot stoletni zgodovini zaznamo-
valo in oblikovalo ne le ljudi, ki so si z njim služili kruh, 
ampak vso Šaleško dolino. Oblikovalo in zaznamovalo je 
življenja njenih prebivalcev. In jih še vedno. Energija je 
namreč večna, je gibalo napredka in razvoja – to pa je tudi 
naš cilj za v prihodnje.

Letošnji jubilejni, 55. Skok čez kožo bomo tako ponosno, 
v črnih uniformah, izpeljali  v petek, 3. julija, ko praznuje 
naš stan svoj praznik. Vabim vas, da se nam pridružite – 
uniformirani rudarji se bomo ob 17. uri zbrali na Titovem 
trgu in ob 17.30 odšli proti Mestnemu stadionu, kjer bomo 
medse slovesno sprejeli 57 mladih dijakov in študentov.

Sodelavke in sodelavci, upokojenci in dijaki, iskreno vam 
čestitam ob našem prazniku – z rudarskim SREČNO!

mag. Ludvik Golob, predsednik Uprave 
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Izpolnitev proizvodnega 
načrta je naša prioriteta
Skoraj polovica leta 2015 je že za nami, a kot kaže, nam tudi to ni najbolj naklonjeno, saj se v Skupi-
ni Premogovnik Velenje – tako kot že zadnji dve leti – tudi letos spopadamo z različnimi težavami in 
srečujemo z izzivi. Čaka nas dokapitalizacija, še pred tem skupščina delničarjev, v teku je druga faza 
dezinvestiranja, že na začetku leta pa smo podpisali Socialni sporazum, s katerim smo vsi zaposleni v 
Skupini Premogovnik Velenje pokazali veliko željo po rešitvi nastalega položaja.

foto: Miran Beškovnik

Kljub vsemu, kar se v teh dneh dogaja 
s celotno Skupino PV, in vsem vlože-
nim naporom za rešitev nas vse skupaj 
zelo zanima, kakšno je stanje v naši 
jami. Kakšna je proizvodnja premo-
ga? Je v skladu z letošnjim načrtom? 
Uspešnost izpeljave vseh načrtov za 
rešitev težav namreč temelji predvsem 
na uresničitvi letnega proizvodnega 
načrta.
O tem, kakšno je stanje v naši jami, 
o proizvodnji premoga ter o tem, 
kakšni so obeti do konca leta, smo se 
pogovarjali z vodjo Proizvodnje in 

glavnim tehničnim vodjo Premo-
govnika velenje mag. bogdanom 
Makovškom.

 koliko odkopov deluje v jami?
V naši jami (na začetku junija) delu-
jejo trije odkopi. Odkopa k. –80/A in 
CD1 obratujeta v treh izmenah, odkop 
k. –65/D, na katerem delamo v dveh 
izmenah, pa je tik pred zaključkom 
proizvodnje. Na tem odkopu smo 
že začeli z zalaganjem na pogonski 
strani in delnim obračanjem oz. vr-
tenjem odkopa na povratni strani. Po 
predvidevanjih bo ta odkop končal s 

proizvodnjo okoli 10. junija, nato sledi 
demontaža etaže do začetka julija.

 kako je z odkopom Cd1?
Odkop CD 1 nam vnovič povzroča 
velike težave, saj je smerna odvozna 
proga spet močno deformirana. 
Zaradi tega smo (8. 6. 2015) sprejeli 
odločitev, da proizvodnjo na tem od-
kopu končamo predčasno. Demonta-
ža odkopa bo izjemno zahtevna, saj je 
odvozna proga močno poškodovana, 
prav tako tudi del dostavne proge. 
Z dodatnimi deli in napori bomo 
morali zagotoviti ustrezne pogoje za 
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demontažo in transport opreme. S 
predčasnim zaključkom odkopavanja 
s tega odkopa bomo imeli izpad pro-
izvodnje okoli 150.000 ton, kar bomo 
morali nadomestiti s proizvodnjo 
na drugih odkopih. V proizvodnjo 
bomo morali čim hitreje vključiti 
nove odkope, spremeniti pa bo treba 
tudi organizacijo dela in organizirati 
dodatne delovne dneve.

 kako kaže s proizvodnjo v pole-
tnih mesecih?
V poletnih mesecih bo zaradi dinami-
ke demontaž in montaž ter predča-
snega končanja odkopavanja odkopa 

CD1 v proizvodnjo premoga 
vključen le odkop k. –80/A, kar 
pomeni, da bo del junija ter 
julija in avgusta vsa proizvo-
dnja pridobljena zgolj s tega 
odkopa. Zato bomo na njem 
po končani demontaži odkopa 
k. – 65/D prešli na štiriizmen-
sko delo. S tem ukrepom v teh 
mesecih načrtujemo proizvo-
dnjo premoga v višini nekaj več 
kot 200.000 ton mesečno.

 kako bomo delali jeseni?
Letos smo do zdaj (začetek 
junija) iz naše jame odkopali 
1.300.000 ton premoga. Ker 
bo v poletnih mesecih obra-
toval le odkop k. –80/A, bodo 
povečane dejavnosti za ure-
sničitev letošnjega načrta pro-
izvodnje, ki znaša 3.571.106 
ton pri kurilni vrednosti 10,27 
GJ/tono, usmerjene predvsem 
v zadnjo četrtino leta. Zaradi 

tega pospešeno pripravljamo dva 
nova odkopa, ki bosta ključna pri 
letošnji proizvodnji premoga. Prvi 
je odkop k. –80/B, za katerega v teh 
dneh izdelujemo montažno komoro. 
Ta odkop bo začel z obratovanjem 
sredi septembra oz. takoj, ko s pro-
izvodnjo konča odkop k. –80/A. Za 
izpolnitev letošnjega načrta proizvo-
dnje bo zelo pomemben tudi odkop 
k. –80/E, čigar priprava je v polnem 
teku. Njegovo montažo načrtujemo v 
avgustu, zagon pa na začetku septem-
bra. S tema dvema odkopoma v jeseni 
načrtujemo proizvodnjo okoli 16.000 
ton na dan oz. okoli 350.000 ton na 

mesec. V zadnjih štirih mesecih bi pri 
zdajšnji kurilni vrednosti (doseženi v 
maju), ki znaša nekaj več kot 11 GJ/
tono, in energijskem letnem načrtu 
36.677 TJ/tono potrebovali še pribli-
žno 1.400.000 ton premoga.

 kakšno je stanje na deponiji 
premoga?
Deponija premoga se je v aprilu in 
tudi maju precej povečala. Nekaj na 
račun naše dobre proizvodnje, ki je v 
tem času znašala med 15.000 in 19.000 
tonami na dan, nekaj pa tudi zaradi 
manjše porabe premoga v Termoe-
lektrarni Šoštanj, ki je bila v maju le 
190.000 ton. V minulih mesecih je 
ta bila od 250.000 do 270.000 ton. 
Na začetku junija je bilo na deponiji 
325.000 ton premoga, kar je nekoliko 
nad načrtom. 

 kako kaže z uresničitvijo leto-
šnjega proizvodnega načrta?
V rudarstvu se nenehno borimo z 
naravo, ki nas velikokrat preseneča 
– na žalost večkrat tudi negativno. 
Zadnji takšen primer je vnovič odkop 
CD1. Ne glede na vse težave moramo 
zasledovati svoje zastavljene cilje in vse 
napore usmeriti k temu, da izpolnimo 
letošnji načrt proizvodnje. Za uspe-
šno izvedbo bosta ključnega pomena 
dobra kurilna vrednost premoga in 
pravočasno vključevanje novih odko-
pov. Izpolnitev načrta je naša priori-
tetna naloga, za katero si moramo vsi 
zaposleni maksimalno prizadevati.

Slobodan Mrkonjić

Proizvodnja v maju 2015
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –80/A 160.000 202.714 42.714 126,70 9.214
CD1 80.000 54.845 –25.155 68,56 2.493
E. K.  –65/D 80.000 81.912 1.912 102,39 3.723
Proizvodnja 320.000 339.471 19.471 106,08 15.431
Priprave 10.000 12.130 2.130 121,30 551
skupaj Pv 330.000 351.601 21.601 106,55 15.982

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

Proizvodnja 1.206.395 1.234.294 27.899 102,31 10.640
Priprave 53.500 64.801 11.301 121,12 559
skupaj Pv 1.259.895 1.299.095 39.200 103,11 11.199

Mag. Bogdan Makovšek, vodja Proizvodnje  
in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje
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Savinjsko-šaleška gospodarska zbor-
nica (SŠGZ) je letos v ocenjevanje 
prejela osemnajst predlogov iz kate-
gorije profesionalnih inovacij z 200 
avtorji in sodelavci. Podelila je osem 
zlatih, šest srebrnih in tri bronasta 
priznanja.
Uvodoma sta prisotne nagovorila dr. 
Cvetka tinauer, predsednica savinj-
sko-šaleške gospodarske zbornice, 
in mag. samo Hribar Milič, predse-
dnik gospodarske zbornice slove-
nije.
Rezultate ocenjevanja inovacij za 
leto 2014 je predstavil predsednik 
komisije za ocenjevanje inovacij 
pri sšgz bojan stropnik: »Odziv na 
16. zaporedni razpis je bil, po številu 
sodelujočih podjetij, zadovoljiv, po 
številu prijav in po številu sodelujočih 
avtorjev pa zelo dober, saj nakazuje 
vnovičen trend rasti v omenjenih 

Vnovič med najboljšimi 
inovatorji SA-ŠA regije
V sredo, 3. junija 2015, je veliki dvorani Hotela Paka v Velenju potekala slavnostna podelitev priznanj 
najboljšim inovatorjem SAŠA regije v letu 2014. Med najboljšimi so tudi letos inovacije Premogovnika 
Velenje in njegove hčerinske družbe HTZ Velenje. Premogovnik je prejel dve srebrni, HTZ pa poleg ene 
srebrne še dve bronasti priznanji, kar je kljub zahtevni situaciji, v kateri je Skupina PV, potrditev, da 
delamo dobro, da razmišljamo inovativno, kar je nedvomno velik potencial za našo prihodnost.

kategorijah. Komisija za ocenjevanje 
inovacij je tokrat ocenjevala le profe-
sionalne inovacije. V prihodnje bi si 
poleg profesionalnih želeli še kakšno 
neprofesionalno inovacijo, saj verja-
memo, da inovativnost ni doma samo 
v profesionalnih okoljih. Na našem 
razpisu tekmujejo inovacije in ne in-
vencije, razlika med njimi pa je v novi 
koristi za odjemalce. Med letošnjimi 
inovacijami je tudi nekaj takšnih, ki 
jim na trgu še ni uspelo prepričati od-
jemalcev, zato so morda tudi njihove 
uvrstitve nekoliko slabše.«
Priznanja najboljšim sta podelila 
Bojan Stropnik in dr. Cvetka Tinauer. 
Med najboljšimi inovacijami so tudi 
dve inovaciji Premogovnika Velenje 
in tri inovacije premogovniške hče-
rinske družbe HTZ Velenje.
Prejemniki srebrne inovacije 
Premogovnika velenje daljin-

sko vodenje (rv) podajalnika 
lokov Pl08-Pv-rv so Franjo 
Mazaj, Iztok navršnik, simon 
dobaj, anton kotnik, sebastjan 
novak, drago ostervuh, vojko 
Pečnik, zlatko Mrak in danijel 
šibanc. Obrazložitev projekta: 
Podajalnik lokov PL08-PV-RV je 
stroj, ki je namenjen za prevoz, 
prenos in vgradnjo ločnega podporja 
na pripravskih deloviščih v rudnikih 
s podzemno eksploatacijo premoga. 
Inovacijo predstavlja nov krmilni 
sistem, ki je radijsko voden s pomo-
čjo RV-komande, in sistem nalaganja 
jeklenega ločnega podporja. Stroj 
z novim krmilnim sistemom omo-
goča večjo fleksibilnost strojnika in 
natančnost upravljanja. Inovacija 
pomembno vpliva na humanizacijo 
delovnega procesa na pripravskih 
deloviščih, kjer delo zdaj poteka 

Najboljši inovatorji iz Premogovnika Velenje in HTZ Velenje (foto: Mrki)
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varneje in hitreje, zmanjšal se je 
obseg bolniških izostankov, povečala 
se je produktivnost pri nakladanju, 
prevozu, prenosu in vgradnji ločnega 
podporja, kar pomeni za 15 odstot-
kov hitrejše napredovanje pripravske-
ga delovišča.

Prejemniki srebrne inovacije 
Premogovnika velenje dvo-
bobenska natezalna postaja 
ast-1200 so Bogomir Trebičnik, 
Miran Skledar in Dejan Miklavžina. 
Obrazložitev projekta: Dvobobenska 
natezalna postaja je zasnovana in 
izdelana povsem na novo, od klasične 
natezalne postaje se razlikuje v tem, 
da je guma okoli natezalnega vo-
zička vodena dvakrat, zaradi česar 
je konstrukcija za polovico krajša. 
Inovativni del dvobobenske nate-
zalne postaje je vodenje opornih 
vozičkov, ko je voziček najbližje vitlu 
in je možnost dotika gum tračnega 
transporterja največja. Rešitev, ki je 
sad dela inovatorjev Premogovnika 
Velenje, omogoča za tretjino krajši 
del proge, ki je potreben za vgradnjo 
postaje, in posledično manj navezav, 
veliki finančni učinki oziroma pri-
hranki pa bodo ustvarjeni tudi zaradi 
nižjih stroškov pri montaži natezalne 
postaje in zato, ker v zaključni fazi 
odkopavanja ne bo potrebno posto-
pno krajšanje postaje.
Prejemnika srebrne inovacije Htz 
velenje Postavitev montažne 
linije za izdelavo nanomikro-
bioloških filtrskih vložkov sta 
Matej vošnjak in dr. albin Pintar. 
Obrazložitev projekta: Filtrirni sis-
temi AquaVallis so plod dolgoletnih 
razvojnih aktivnosti na področju 
filtracije pitne vode, uporabljajo se 
za potrebe priprave pitne vode v go-
spodinjstvih in industriji. Dobavitelj, 
ki je doslej dobavljal filtrske vložke, 
ni dosegal postavljenih kakovostnih 
norm, zato so se v podjetju HTZ od-
ločili za postavitev lastne montažne 
linije, s katero so izboljšali konstruk-
cijo, tehnologijo in sam postopek 
sestave, s katerim zdaj dosegajo ma-
ksimalno kakovost izdelkov. Bistvo 
inovacije je v konstrukciji pokrova in 
tehnologiji sestave, kjer s posebnim 
čepom dosežejo 100-odstotno soo-
snost in paralelnost pokrovov, s čimer 
je zagotovljena varnost vgrajenega 
filtrskega vložka, izdelek je cenejši, 

dobavni roki pa krajši.
Prejemnik bronaste inovacije 
Htz velenje Predelava priklopa 
držala drogov 1,75 dbt je Marko 
korpnik. Obrazložitev projekta: Na 
priklopu držala drogov za zamik sek-
cij je bila izvrtina z vsake strani dolga 
le 30 mm, zaradi česar je prihajalo do 
zvijanja ušes na držalu. Skoraj 80 % 
držal priklopov, ki so prišli iz jame, je 
bilo zvitih ali trajno uničenih. Priklop 
so zato podaljšali za 20 mm in izvrtali 
luknjo skozi cel priklop. Skozi držalo 
in priklop so vstavili sornik in ga 
zavarili z obeh strani ter na ta način 
preprečili zvijanje in lomljenje ušes, 
zaradi česar je zdaj proizvodnja v 
jami bolj kontinuirana, kar pomeni 
bistven prihranek pri stroških.
Prejemniki bronaste inovaci-
je Htz velenje Posodobitev 
in nadgradnja sekundarnega 
zaščitnega stikala 8sb 60M so 
danilo jezernik, roman Povh, silvo 
Pečovnik in Iztok štaher. Obrazlo-
žitev projekta: Sekundarno zaščitno 
stikalo 8SB 60 M proizvajalca Sie-
mens se uporablja za zaščito energet-
skega transformatorja v zaščitnem 
sistemu omrežja IT. Inovacija zajema 

posodobitev in nadgradnjo tehnično 
zastarele in iztrošene energetske in 
krmilne opreme z novejšo, varnejšo 
in enostavnejšo za uporabo ter vzdr-
ževanje. S tem so izboljšali lastnosti 
stikala za več kot 30 %, dodatno so 
vključili še elektromotorni pogon za 
daljinsko upravljanje bremenskega 
stikala in podnapetostni sprožnik, za 
nadzor nad tokovno preobremenitvi-
jo pa so vgradili elektronski modul.
Po prejemu priznanj je predsednik 
Uprave Premogovnika velenje 
mag. ludvik golob povedal: »Kljub 
zahtevni situaciji, v kateri so družbe 
v Skupini Premogovnik Velenje, si 
bomo tudi v prihodnje prizadevali za 
stalna vlaganja v razvoj ter spodbu-
janje inovativnosti pri zaposlenih, 
saj so prav ti tisti, ki so že doslej 
prispevali ogromno inovativnih idej, 
predlogov in rešitev za boljše, lažje in 
uspešnejše delo. Še naprej se bomo 
trudili, da bo Premogovnik Velenje 
primerno okolje za porajanje vedno 
novih idej in inovacij, ki bodo prispe-
vale k uspešnosti podjetja.«

Operacijo sofinancira Ministrstvo za 
gospodarski razvoj in tehnologijo.

Slobodan Mrkonjić

Rezultate ocenjevanja inovacij za leto 2014 je predstavil predsednik Komisije za 
ocenjevanje inovacij pri SŠGZ Bojan Stropnik. (foto: Mrki)
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Evropski razvojni projekti v Premogovniku Velenje

Projekt M-SMARTGRID
V letu 2012 je mednarodni projektni konzorcij, v katerem kot partner sodeluje tudi Premogovnik 
Velenje, na razpis evropskega Raziskovalnega sklada za premog in jeklo (Research Fund for Coal 
and Steel – RFCS) prijavil projekt Pametna električna omrežja v premogovnikih (Mining Smart Elec-
trical Grids). Akronim projekta je M-SMARTGRID. Projekt je bil pozitivno ocenjen in s strani sklada 
izbran za sofinanciranje. Izvajanje se je začelo 1. 7. 2013 in traja tri leta. Partnerji v projektu so 
premogovniki, proizvajalci tehnološke opreme in raziskovalne ustanove iz petih držav Evropske 
unije (Nemčije, Španije, Poljske, Velike Britanije in Slovenije).

Vrednost celotnega projekta 
je 2,8 milijona evrov
Delež Premogovnika Velenje je 178 
tisoč evrov. Projekt je sofinanciran 
v višini 60 % upravičenih stroškov. 
Naloge v okviru projekta so smiselno 
združene v t. i. delovne pakete (work 
package). Za vsak delovni paket je 
določen vodja projekta, v njem pa 

Grafični prikaz porabe električne energije v Premogovniku Velenje

sodeluje več projektnih partnerjev. 
Posamezni delovni paketi združujejo 
naloge s področja tehnične koordina-
cije, omrežnega modeliranja, razvoja 
senzorjev in aktuatorjev, razvoja 
sistemov za upravljanje in odločanje 
ter integracijo in testiranje opreme. 
Porabljena električna energija je eden 
od večjih stroškov v tehnološkem 

postopku pridobivanja premoga. V 
tem procesu se uporabljajo stroji in 
naprave velikih moči. Med glavnimi 
porabniki so tako pridobivalni stroji, 
izvozne naprave, transportni sistemi 
za prevoz premoga, črpališča, kom-
presorske postaje in ventilatorji. Tako 
ima lahko posamezen premogovnik 
instaliranih porabnikov za več deset 
MW moči. Večina dosedanjih napo-
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Premogovnik Velenje razpisuje  
kadrovske štipendije  
za šolsko leto 2015/2016

program raven izobrazbe število štipendij
geostrojnik rudar 4 8
geotehnik 5 6

Prijavljanje
Vse zainteresirane kandidate za razpisane štipendije vabimo, da pošljejo prijavo do vključno 30. junija 2015 
na naslov: Premogovnik Velenje, d. d., Služba za organizacijo, nagrajevanje, izobraževanje in razvoj kadrov, 
Partizanska cesta 78, 3320 Velenje.

Prijava naj vsebuje: 
•	 potrdilo o vpisu v izobraževalni program,
•	 fotokopijo zadnjega šolskega spričevala,
•	 prošnjo za štipendijo,
•	 kratek življenjepis.

Izbor kandidatov 
Pri izboru kandidatov bomo upoštevali učni uspeh in druge dosežke, nagnjenja kandidatov za izbrani poklic 
ter druga merila, določena v aktih družbe. 

Višina štipendije in ugodnosti štipendistov
Višina kadrovske štipendije, pravice in obveznosti ter ugodnosti štipendistov so opredeljene v aktih družbe.
O rezultatih izbora bomo kandidate obvestili pred začetkom šolskega leta.

rov za zmanjševanje moči in konične 
porabe je usmerjena v delovanje 
naprav v času cenovno ugodnejše 
električne energije.

Cilj projekta je uvedba 
pametnih električnih omrežij
Cilj projekta M-SMARTGRID je 
uvedba pametnih električnih omrežij 
v premogovnikih. Pametna omrežja 
predstavljajo nadgradnjo elektro-
energetskega sistema, po katerem 
odjemalci dobivajo varno, zaneslji-
vo in poceni električno energijo. 
Zaradi množičnega prodora novih 
elementov, kot so danes denimo 
toplotne črpalke ali obnovljivi viri, 
v prihodnosti pa se napovedujejo 
električni avtomobili, je elektroener-
getski sistem potreben posodobitve 
konceptov načrtovanja, obratovanja 
in vodenja, ki jih bodo omogočile 
predvsem sodobne informacijske 
in komunikacijske tehnologije ter 
pristopi. Pomemben del pametnih 

električnih omrežij sta komunikacija 
ter medsebojno prilaganje porabe in 
proizvodnje električne energije.
V okviru projekta je predviden razvoj 
modela električnega omrežja, ki bo 
upošteval lokalne zakonske zahteve, 
tarifne sisteme, cenovno politiko in 
druge specifične zahteve. S pomočjo 
modela bo potem možno načrtovati 
optimalno topologijo električnega 
omrežja za posamezne premogov-
nike. V okviru projekta bodo razviti 
tudi senzorji in aktuatorji, ki bodo 
omogočali popoln nadzor nad jam-
skimi električnimi omrežji in upra-
vljanje z njimi. Predvidena je uporaba 
distribuiranih senzorjev in odprtih 
komunikacijskih protokolov.
Predviden je tudi razvoj programskih 
aplikacij za upravljanje električnih 
omrežij in sistemov za podporo 
odločanju DSS (Decision Support 
System), skupaj z pripadajočimi upo-
rabniškimi vmesniki.

Del raziskav v projektu bo namenjen 
tudi preučitvi možnosti napajanja 
oddaljenih jamskih predelov preko 
izdelanih jamskih vrtin in s tem 
racionalizaciji jamskega električnega 
omrežja.

V osnovi lahko projekt M-
-SMARTGRID razdelimo 
na dva dela. V prvem delu je 
predviden predvsem razvoj 
modelov, sistemov, senzorjev 
in aktuatorjev. V drugem delu 
pa je predvidena integracija 
vsega omenjenega in testiranje 
v realnem okolju premogov-
nika.

mag. Boštjan Škarja, 
vodja projekta
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Projekt MapROC bo izvajala 
skupina za čiste premogovne 
tehnologije CCT v sodelova-
nju s projektno skupino, ki v 
Premogovniku Velenje od julija 
2013 izvaja programsko nalogo 
»Reševanje problematike stebr-
nih udarov (PN-04-2013)«.

Odkopavanje lignita v Premogovniku 
Velenje vseskozi spremljajo različne 
nevarnosti, med katerimi so tudi hri-
binski udari (HU). Udar je dogodek, 
ko v premogu ali pri hribini zaradi 
prerazporejanja in povečanja napetosti 
nastopi trenutna porušitev, pri čemer 
se elastični del akumulirane energije 
sprosti kot kinetična energija. Če so 
lokacije udarov vezane na med-od-
kopne ali varnostne stebre, govorimo 
tudi o stebrnih udarih. Po mednarodni 
klasifikaciji ECE (Ženeva, julij 1993), 
ki jo je pripravil Komite za energetiko 
pri Ekonomski komisiji za Evropo v 
okviru Združenih narodov, so hri-
binski udari uvrščeni med dinamične 
pojave v rudarstvu. Posledice zaznava-
mo na površini kot tresenje tal, v jami 
pa kot zatesnitev jamskih prostorov, 
poškodbe rudarjev in rudarske opre-
me. Problematika hribinskih udarov 
je postala ponovno pereča konec leta 
2013, ko je 15. 10. na k. –115 v južnem 
krilu jame Preloge prišlo do močnejše-
ga hribinskega udara.

Problematiko hribinskih 
udarov reševati z 
mednarodnim projektom
S koordinatorjem iz Velike Britani-
je, Imperial Collegeom iz Londona 
(ICL), s katerim PV sodeluje na več 
projektih, smo se na začetku leta 2014 
odločili, da problematiko hribinskih 
udarov prijavimo na razpis RFCS 
(Sklad za premog in jeklo). Prioritete 
razpisa za leto 2104, ki prinašajo pri 
ocenjevanju prijav dodatne točke, so 
se ujemale z našo problematiko. Točka 
1.2 v razpisnih pogojih se je nanašala 
prav na preprečevanje in ublaževanje 
nevarnih dogodkov v premogovnikih, 
kot so hribinski udari, izbruhi premo-
ga in plina, eksplozije, požari itd. 

Več kot pol milijona evrov 
nepovratnih sredstev 
Na projektnem sestanku v Londonu 
smo s koordinatorjem dorekli temo 
prijave ter konzorcij. Poleg koordina-
torja (ICL) in Premogovnika Velenje 
so pri prijavi sodelovali še: GIG (Polj-

Spremljanje, vrednotenje, preprečevanje in ublaževanje posledic hribinskih udarov 
in izbruhov plina v premogovnikih

Projekt MapROC

ska), AITEMIN (Španija), premogov-
nik Jastrzebska spolka weglowa S. A. 
(Poljska) in premogovnik HVL (Špa-
nija) ter RWTA iz Aachna (Nemčija). 
Vrednost projekta je več kot 4 milijone 
evrov, od tega je nepovratnih sredstev 
60 %. Delež Premogovnika Velenje 
znaša 13 % oziroma 889.470 evrov, ne-
povratnih sredstev pa je 533.682 evrov. 
Projekt je bil ocenjen pozitivno in je 
bil uvrščen na 4. mesto med 7. RFCS 
projekti, ki so bili potrjeni za sofinan-
ciranje. Oddanih je bilo 37 prijav. V tej 
fazi potekajo z EU še pogajanja, pod-
pis konzorcijske pogodbe in s tem tudi 
uradno potrditev pa lahko pričakuje-
mo do konca maja. Predviden začetek 
projekta je 1. 7. 2015, uresničitev pa bo 
trajala 4 leta.

Od projekta MapROC 
velika pričakovanja
Od projekta MapROC, ki ga bomo 
v Premogovniku Velenje izvajali kot 
rudarski projekt, pričakujemo: razvoj 

in testiranje preventivnih ukrepov 
pred hribinskimi udari in izbruhi 
plina, izvajanje meritev ter nadgradnjo 
metode obdelave mikroseizmičnih 
podatkov, uporabo nevronskih mrež 
in analize fraktalov za razvoj kratko-
ročnih napovedi, prikaz preventivnih 
metod za zgodnje javljanje HU, izved-
bo numeričnih modelov, s katerimi bo 
prikazana uporabnost preventivnih 
metod, ter razvoj in vrednotenje splo-
šne ocene tveganja v primeru HU.

dr. Simon Zavšek, 
vodja projekta

Grafični prikaz postopnega naraščanja seizmične energije med obratovanje odko-
pa C k. –50 v času izvajanja meritev

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Zelene točke na grafu predstavljajo seizmične dogodke, ki so bili v sklopu 
projekta CoGasOUT izmerjeni na odkopu C k. –50 v jami Pesje. Do-
gajanje v okolici delujočih odkopov je zelo dinamično, še posebej zdaj, 
ko je cela proizvodnja Premogovnika Velenje skoncentrirana na ozkem 
območju lignitnega sloja. Podobne meritve bomo izvajali tudi v sklopu 
projekta MapROC.

seizmična energija
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Zadnje srečanje partnerskih šol in 
podjetij pri projektu Underground 
in the Cloud je potekalo v Šleziji, na 
Poljskem, v kraju Wodzisław Śląski. 
Tja smo odšli učitelji Šole za rudar-
stvo in varstvo okolja, predstavnik za 
projekte v ŠCV in oba vodja praktič-
nega pouka v Premogovniku Velenje.  
Odpeljali smo se v nedeljo, 24. maja 
2015, popoldne s kombiniranim vozi-
lom ŠCV in v Hotel Ostrawa prispeli v 
poznih večernih urah.
V ponedeljek smo obiskali podjetje 
skupine Fasing v Katowicah, kjer 
izdelujejo težke verige in rudarsko 
opremo, potem pa še pivovarno 
Tyskie v kraju Tychy, kakšnih 20 km 
od Katowic.
Dan kasneje smo bili v Gliwicah, v 
podjetju Komag, kjer je rudarski inšti-
tut. Prikazali so nam svojo dejavnost 
in pojasnili potek testiranja jamskega 
podporja. Od tam smo se peljali v Za-
brze, v rudnik – muzej Guido. Rudnik 
črnega premoga je ustanovil   vojvoda 
Guido Henckel von Donnersmarck 

Zadnje srečanje za projekt 
Underground in the cloud

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Projekt se je nanašal na poklicne in tehniške šole, njegov začetek sega v september 2013, končali 
pa smo ga letos. Vseskozi smo združevali sodelovanje med učitelji in dijaki v šolah ter strokov-
njaki rudarstva iz podjetij. Cilji projekta so bili utrditev teoretičnih in praktičnih spretnosti, sode-
lovanje med šolami in podjetji, izmenjava izkušenj in tudi izboljšanje komunikacije v tujem jeziku 
ter širjenje poslov. Načrtovali in uspešno smo izvajali tudi učenje na daljavo za dijake vsake šole 
oziroma sodelujoča podjetja.

leta 1855, zato se imenuje po njem. 
Nahaja se dobesedno pod mestom 
Zabrze in vsakdo lahko takoj vidi 
navijalni stolp, ki se dviga sredi mesta. 
Rudnik – muzej ima lepo urejen zgo-
dovinski pregled pridobivalne metode 
in strojev, dobro ohranjene elektrarno 
in prvotne parne stroje.  
Prijazno so nas sprejeli tudi v podjetju 
Faser v Tarnowskie Góry, kjer med 
drugim izdelujejo rudarske svetilke in 
reševalne aparate. Pridružili so se nam 
predstavniki podjetja in šli smo še v 
kraj Wieliczka, kjer je muzej rudnika 
soli v bližini Krakowa.  Rudnik soli 
je bil ustanovljen že v 13. stoletju, 
sol so pridobivali vse do leta 2007. 
Od takrat dalje je proizvodnja soli 
manjša, rudnik pa še deluje in je eden 
najstarejših na svetu. Proizvodnjo 
so prekinili za kratek čas leta 1996, 
ko je cena soli izredno padla in je bil 
rudnik poplavljen. Glavna atrakcija so 
kipi v štirih kapelah, ki so jih sodobni 
umetniki izrezljali iz kamene soli. 
Neverjetno lepa so tudi mnoga jezera 

v rudniku. Muzej zaradi ugodne 
klime nudi podzemne zdravstvene 
storitve. Ima tudi najstarejše leseno 
orodje – stroje za pridobivanje soli in 
dvigovanje bremen, ki so se ohranili 
zaradi ugodne klime v njem. Ta muzej 
nas je vse navdušil, strinjali smo se, da 
bi bila velika škoda, če ga ne bi videli.
Zadnji dan našega izleta, v četrtek, 
28. maja, smo imeli v šoli Powiatowe 
Centrum Ksztalcenia Ustawicznego 
predstavitve in pregled dela ter zaklju-
ček projekta. Domov smo se odpravili 
v popoldanskih urah in se zvečer 
srečno vrnili v Velenje.
Srečanje je bilo zanimivo in zelo 
poučno. V času trajanja projekta smo 
dobili celoten vpogled v zgodovino 
rudarstva na Poljskem. Spoznali 
smo, da imajo podobne težave kot 
mi. Projekt smo uspešno sklenili in 
navezali tesne stike s sodelujočimi 
partnerji. Vsi si želimo še kakšen 
skupni projekt.

Irena Nikolić
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V prihodnost z večjim 
optimizmom
Spoštovani sodelavci, spoštovane sodelavke,

pred nami je 3. julij, naš dan, dan rudarjev, dan knapov. V spomin in opomin na tiste daljne dni leta 1934, ko so 
zasavski rudarji z gladovno stavko opozarjali na svoje pravice. Pravice, ki so si jih morali priboriti. Ko smo se po 
osamosvojitvi Slovenije srečali z novo družbeno ureditvijo, smo bili skoraj vsi prepričani, da se nam bodo odprla 
nova obzorja, da bo naš jutri lepši in boljši. Pa je res tako? Na dolgo in široko bi se lahko razpisal o tem, a danes to 
ni moj namen.

Knapi vemo, kaj pomeni dati besedo in se besede tudi držati. Konec koncev beseda dana kameradu, nekaj pome-
ni. Najbrž nam zato velikokrat ne gre v glavo, da nekateri svojih obljub ne znajo izpolniti oz. se jih nočejo držati. 
Pa se jih držimo tudi sami? Večkrat sem že opozarjal, da bomo na pravo pot prišli samo s poštenim odnosom in 
brez fige v žepu. Danes imamo priložnost, da to tudi pokažemo. Pokažemo, da nas niso samo široka usta, ko go-
vorimo o tem, da znamo prisluhniti in se znamo pogovarjati. Smo na razpotju, ko lahko dokažemo, da si še vedno 
želimo po poti, ki so jo začrtali naši očetje, strici, stari očetje … 

Spoštovani sodelavci in sodelavke, cenjeni kameradi, težka leta so za nami, začrtali smo si novo pot. Verjamem, 
da je pot prava, toda le s poštenim odnosom nas vseh, tako uprave, vseh socialnih partnerjev in večinskega lastni-
ka bomo lahko uspeli in dosegli cilj. 

Ob našem prazniku vsem skupaj želim, da se zazremo v prihodnost z večjim optimizmom in da bomo ob priho-
dnjem dnevu rudarjev skupaj ugotovili, da smo se v pomembnih trenutkih odločali prav.

Brcar Bojan,
predsednik Sveta delavcev PV

Povezani k skupnemu cilju
3. julij je praznik rudarjev, ki ga poleg rudarjev praznujemo tudi vsi zaposleni v Skupini  Premogovnik Velenje. 
Takrat z nami praznuje tudi Šaleška dolina, saj je skoraj v vsaki družini nekdo, ki je zaposlen v Premogovniku 
Velenje ali kakor koli drugače povezan z njim. Z množičnim obiskom svečane prireditve se kaže tudi spoštovanje 
prebivalcev naše doline in bližnje okolice do rudarskega poklica.
Prepričan sem, da si letošnji »zelenci«, ki bodo skočili v rudarski stan, želijo, da bi se čim prej vključili v naš 
kolektiv in s svojim delom pripomogli k uspešnosti podjetja. Za tiste, ki že nekaj časa s svojim delom soustvarjajo 
zgodbo o premogovništvu in letos praznujejo delovni jubilej, pa bo ta dan imel še dodatni pomen.
Menim, da je treba omeniti in pohvaliti tudi tiste zaposlene, ki ob tem prazniku ne morejo z nami praznovati, am-
pak skrbijo, da naše praznovanje lepo poteka. To so predvsem naši sodelavci iz podjetja Gost in Službe varovanja 
podjetja HTZ. 
Verjamem, da bo prireditev »Skok čez kožo« zopet množično obiskana, želim pa si, da bi ta praznik odpravil na-
sprotja, ki so v zadnjem letu prisotna med zaposlenimi, in nas povezal, tako v matičnem podjetju kot vse zaposle-
ne v družbah Skupine PV. Prepričan sem, da imamo vsi zaposleni v Skupini PV isti cilj, smo ponosni, da smo del 
kolektiva, poznamo in spoštujemo tradicijo in vrednote našega dela.
Ob našem prazniku – dnevu rudarjev v imenu Sveta delavcev družbe HTZ Velenje čestitam vsem zaposlenim v 
Skupini PV, jubilantom, upokojencem in seveda tudi novincem, ki se bodo s skokom čez kožo pridružili rudar-
skemu stanu. 
Srečno!

Niko Filipović,
predsednik Sveta delavcev HTZ
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Ponosa, da smo rudarji, nam 
ne more vzeti nihče
Spoštovani sodelavke in sodelavci ter člani in članice SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje,

3. julij smo vedno, ne glede na razmere, praznovali s ponosom, ker je praznik rudarjev. Pokazali smo pripadnost 
rudarskemu stanu in tudi, da pri praznovanju in tudi v manj dobrih razmerah znamo stopiti skupaj. 

Ponosen sem, da sem del bratovščine, ki je v svoji zgodovini gojila vrednote, ki so meni osebno zelo blizu. Tu gre 
predvsem za tako opevano rudarsko tovarištvo. Moram reči, da so te vrednote na preizkušnji že kar nekaj časa. 
Dogaja se, da socialna varnost sodelavca ni več naša skupna skrb. Opažam, da je širši vpliv sprememb družbe 
načel tudi naše tradicionalne vrednote. Vse bolj se postavljata v ospredje interes posameznikov in sebično razmi-
šljanje le-teh. 

Naloga sindikata je, da poskrbi za vse svoje člane v okviru zmožnosti, ki so v podjetju, kjer so člani zaposleni. 
Kolektivni duh in odgovornost SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje do vrednot, ki so vedno krasile rudarje, v 
zadnjem času nekaterim posameznikom pač nista več všeč. Ti poskušajo svoje egoistične težnje uveljavljati skozi 
nekatere druge sindikalne organizacije. To je osebna odločitev vsakega posameznika, na katero ne želim vplivati. 
V tem času moramo biti realni in voditi politiko delovanja sindikata v smeri, ki v čim večji meri omogoča zaščito 
socialnih pravic naših članov. 

Ponosa, da smo rudarji, nam ne more vzeti nihče. To je v nas ali pa ni. V meni je, zato se ob 3. juliju vedno s 
ponosom udeležim skoka čez kožo in družabnega srečanja. Vsem sodelavcem v svojem imenu in v imenu SPESS-
-Sindikata Premogovnika Velenje izrekam čestitke ob 3. juliju, našem stanovskem prazniku.

Srečno!

Ferdinand Žerak,
predsednik SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje

Bliža se 3. julij, dan rudarjev
Zgodovinsko gledano je skoraj vsak drugi Slovenec imel korenine prednikov v rudarskem poklicu, zato je naša 
dolžnost, da kot potomci spomin in tradicijo nadaljujemo na ustrezen, spoštljiv način. To je praznik, ki ga navse-
zgodaj zjutraj naznanja knapovska kanonada, nato se po ulicah poda še knapovska godba, ki privabljala rudarje 
in njihove družine na skok čez kožo. Po skoku mladi rudarji postanejo enakopravni starejšim knapom – tako jih 
sprejmemo v svoj stan. Zato vedno pravimo, da je 3. julij stanovski praznik rudarjev. 

Spomnimo se, da dan rudarjev praznujemo kot spomin na petdesetdnevno gladovno stavko zasavskih rudarjev. 
Začela se je 3. julija v Hrastniku, z njo so takratni rudarji branili svoje pravice, ki jih danes rudarji (pre)hitro 
izpuščamo iz rok, kljub vedenju, da so jih naši predniki krvavo priborili. Člani delavskega sindikata SDRES se 
tega zelo dobro zavedamo, zato se bomo skupaj dostojno borili – ohraniti je treba čast in ponos, tudi v spomin na 
preteklost in krvave boje, za naše pravice gre, kameradi!  

Rudarski poziv je čist poziv. Prepričani smo, da je kruh vsakega delavca pošteno zaslužen, ampak rudarski kruh, 
kruh s sedmimi skorjami, nedvomno opisuje vse tisto, kar rudar predstavlja. Šaleška dolina je sinonim za indu-
strijsko proizvodnjo, rudarji pa ponos skromnosti in pripadnosti svojemu pozivu v popolnosti. Bodimo ponosni, 
da se ta dan šteje nam v čast, in poskrbimo, da bodo tudi drugi znova spoznali našo pomembno vlogo v naši 
družbi. 

Končajmo z rudarskimi pozdravi vseh narodov, ki so kadarkoli rudarili na našem prostoru:

SREČNO, SRETNO, GLUCK AUF, GOOD LUCK, BONNE CHANCE, AUGURI, ZDAŽ BUH!

Sindikat SDRES in SDRES-PV
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Predsednik Uprave Premogovnika 
velenje mag. ludvik golob jim 
je predstavil položaj, v katerem je 
Skupina Premogovnik Velenje, ter 
jih seznanil z načrtom finančnega 
prestrukturiranja in ukrepi, s katerimi 
želimo podjetje rešiti iz likvidnostnih 
težav. Predsednik Uprave je še 
poudaril, da je Premogovnik Velenje 
skozi vso svojo zgodovino zgledno 
skrbel za okolje, v katerem deluje, in 
sproti saniral degradirano območje, 
in to iz lastne cene premoga, brez 
državne pomoči. »Premogovnik 
Velenje je bil v vseh 140 letih 
delovanja tesno povezan z lokalno 
skupnostjo, prav to sodelovanje pa 
je še posebej v teh kriznih časih 

Predsednik Državnega sveta RS 
obiskal Premogovnik Velenje
 V torek, 5. maja 2015, so Premogovnik Velenje obiskali predsednik Državnega sveta Republike 
Slovenije Mitja Bervar ter državni svetniki Peter Vrisk, Franc Golob in Bojan Kontič, sicer tudi župan 
Mestne občine Velenje. Goste sta sprejela predsednik in član Uprave Premogovnika Velenje s sodelavci. 

ključnega pomena za razvoj tako 
gospodarstva kot cele regije.«

Predsednik državnega sveta rs 
Mitja bervar je povedal, da so v 
delovanju vsakega podjetja vzponi in 
padci: »Na trgu se srečujemo s spre-
membami, na katere se morajo tako 
gospodarstvo kot podjetja pripraviti 
in se jim pravočasno prilagoditi. 
Dobro je, da se poslovodstvo zaveda 
trenutnega stanja in da ste v načrtu 
finančnega prestrukturiranja tudi že 
podali ustrezne rešitve. Pri tem je 
izjemno pomembno, da imate svoje 
lastno znanje.«

Predstavniki Državnega sveta so si 
ogledali tudi Muzej premogovništva 

Slovenije, ki že več kot petnajst let 
navdušuje vse generacije. Mitja ber-
var je po ogledu dejal: »Ob ogledu 
tega muzeja sem začutil, da rudarji že 
po tradiciji resnično živijo z rudni-
kom. Muzej premogovništva Sloveni-
je v Velenju je čudovit, zelo zanimiv 
in atraktiven, zato res vse čestitke 
Premogovniku Velenje, da ga je ure-
dil. Obiskovalci dejansko občutimo, 
kako so rudarji delali nekoč in kako 
delajo danes. Predvsem je mogoče 
čutiti spoštljiv odnos do rudarskega 
poklica in vašega premogovnika, ki 
ima bogato tradicijo. Zagotovo ga 
priporočam vsem, ki si ga še niso 
ogledali.« 

Slobodan Mrkonjić

Predstavniki Državnega sveta so si ogledali tudi Muzej premogovništva Slovenije. (foto: Mrki)
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V imenu Premogovnika Velenje je 
goste pozdravil vodja in tehnični vodja 
obrata Praktično izobraževanje Boris 
Potrč. V dobri dve uri trajajočem 
obisku smo jim skozi film in fotografije 
prikazali naše delovno okolje, tehnolo-
gije izdelave jamskih prog, pridobivanje 
premoga, opremo, sistem prezračeva-
nja, potencialne nevarnosti ter jamsko 
reševalno četo, ki nastopi v primerih 
reševanja ljudi in premoženja.

Ogledali so si prostore Jamske reševal-
ne postaje ter se tudi sami preizkusili 
na napravah našega poligona za pre-
verjanje fizičnih sposobnostih jamskih 
reševalcev. V zadnjem delu obiska so si 
ogledali zunanje delavnice, predvsem 
elektro in strojni remont.

Slobodan Mrkonjić

Študenti in profesorji Fakultete 
za energetiko na obisku v PV
V ponedeljek, 18. maja, so bili na strokovni ekskurziji v Premogovniku Velenje študenti in profesorji 
Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru. Ta fakulteta ima svoj oddelek tudi v Krškem, zato je bila 
polovica od 40 študentov iz Krškega. 

Priključi se tudi ti!

Informativni dan:
četrtek, 18. junij 2015, ob 16.00 v  prostorih 

fakultete na Koroški 62a v Velenju
 (stavba MIC 3, predavalnica M3-105) 

w
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Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru vabi k vpisu v

Magistrski (II. stopnja) in Doktorski (III. stopnja)

študijski program Energetika

 foto: Metka Marić
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Stanislav Amon
»Ni pomembno, kolikokrat padeš, pomembno je, da se 
vedno pobereš.«

NA OBISKU

Stanislav Amon se je v Premogovniku Velenje zaposlil leta 1990 in se bo s 25 leti delovne dobe 
pridružil letošnjim delovnim jubilantom v Skupini PV. Je eden tistih, ki bi si ga za sodelavca verjetno 
želel prav vsak med nami. Je pošten, delaven, načelen in zelo predan svojemu poklicu. Sodelavci zanj 
pravijo, da zna še tako napet in stresen položaj vedno umiriti in skupaj z njimi zanj najti ustrezno 
rešitev. Teh pa mu kot vodji in tehničnemu vodji obrata Proizvodnja v Premogovniku Velenje gotovo 
ne manjka. S ponosom pove, da je zaposlen v PV, da je rudar in da častno nosi rudarsko uniformo. 
Izjemno ponosen je na svoje najdražje – svojo družino, s katero tudi najraje preživi največ prostega 
časa. Kot strasten motorist pa se rad poda s kameradi po vročemu asfaltu.

foto: Mrki

 ali hranite kakšen poseben 
spomin na mlajša leta?
Tako kot vsakdo imam tudi jaz ogro-
mno spominov na mladost. Veliko 
je lepih, nekaj pa je tudi manj lepih. 
Odraščal sem na kmetiji na Kozjan-
skem, v kraju Lesično. Bil sem živa-
hen otrok. Marsikatero smo ušpičili. 
V lepem spominu imam predvsem 
sošolce in prijatelje, s katerimi še 
danes ohranjam stike.
 kakšen učenec ste bili?
Kot sem že dejal, smo v otroštvu 
marsikatero ušpičili, zato tudi v šoli 

ni bilo nič drugače. A so bile vse 
naše vragolije vedno v mejah dobre-
ga okusa. Ni bilo nesramnosti, kot to 
danes mnogokrat slišimo. Z ocenami 
in uspehom v šoli nisem imel težav, 
bil sem v zlati sredini.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Kot otroci smo velikokrat imeli 
različne želje. Ob gledanju filma o 
policistih smo že sanjali o tem, da bi 
bili policisti, spet prihodnjič vojaki, 
piloti … Moram priznati, da se ne 
spomnim, da bi si pri desetih letih 

karkoli želel delati, da bi sanjal, kaj 
bom, ko bom velik. To so bila leta 
brezskrbnosti, druženja in otroškega 
veselja.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Moja poklicna pot v Premogovniku 
Velenje je pestra. Leta 1990 sem 
se zaposlil kot tehnik pripravnik. 
Delati sem začel v jami, na odkopu. 
Po petih letih dela sem opravil izpit 
za nadzornika in začel opravljati 
nadzorniško delo. Zaradi zmanj-
šanja števila odkopov in s tem 
manjše potrebe po nadzornikih 
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foto: Mrki

sem »napredoval« v vodjo odkopa. 
Po treh letih sem spet prevzel delo 
nadzornika. Leta 2000 sem bil pre-
stavljen na pripravo dela in nato leta 
2008 v projektivo, kjer sem opravil 
izpit za samostojnega projektanta. 
Po enem letu sem opravil še izpit 
za tehničnega vodjo v metanskih 
jamah. Leta 2010 sem bil imenovan 
za pomočnika glavnega tehničnega 
vodje PV, leto za tem pa za vodjo in 
tehničnega vodjo obrata Proizvo-
dnja. To delo opravljam še danes.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Vsi vemo, da imamo v Premogov-
niku Velenje v tem času kar nekaj 
težav. Prepričan sem, da bodo 
odpravljene in bo tudi nam spet, 
kot radi rečemo, »posijalo sonce«. 
Premogovnik Velenje je podjetje, 
v katerem bi marsikdo rad delal. Je 
podjetje, ki skrbi za varnost svojih 
zaposlenih, za njihovo znanje, vlaga 
v posodobitev, razvoj … Menim, 
da dovolj pove dejstvo, da smo 
eden najrazvitejših premogovnikov 
s podzemnim pridobivanjem na 
svetu. S ponosom povem, da delam v 
Premogovniku Velenje in s ponosom 
oblečem rudarsko uniformo.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Glede na delo, ki ga opravljam, je 
normalno, da zjutraj najprej pomi-
slim na jamo, predvsem v upanju, 
da ni bilo kakšne nezgode in da je s 
proizvodnjo vse v redu. Druga misel 
pa je že, kaj nameravamo danes na-
rediti; tako je po navadi vsak dan.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Moram priznati, da sem vesel, ker 
imam sodelavce, na katere se lahko 
zanesem. Delo v Premogovniku 
Velenje je skupinsko, zato mora 
vsakdo izmed zaposlenih prispevati 
svoj delež, da je na koncu ustrezen 
rezultat. Je pa res, kar pravijo, da 
imajo vsake oči svojega »malarja«, 
zato si v jami problematične zadeve 
najraje ogledam sam.
 kaj najraje počnete v prostem času?
Prosti čas, kolikor ga je, najraje pre-
živim z družino. Ob urejanju okolice 
hiše in vinograda v Virštanju ga ne 
ostane prav veliko, vendar za kakšno 
»furo« z motorjem ga je pa le.

 kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni?
Iz minulih časov se spomnim sloga-
na: »DOM, DRUŽINA, DELO, DO-
MOVINA«. Prepričan sem, da s tem 
sloganom tudi danes ni nič narobe, 
tudi zaporedje je ustrezno.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na izbrani fotografiji so moji naj-
dražji – moja življenjska sopotnica 
Milena, sin Kristjan in hči Špela.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Sanje so se mi že izpolnile. Imel sem 
srečo, da sem se rodil na pravem 
koščku sveta. V Sloveniji imamo 
toliko lepega, a se tega mnogokrat ne 
zavedamo: hribe, doline, gore, morje 
… Tukaj bi živel.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat 
srečamo?
Za kulturne in športne ustanove 
nekako ne najdem dovolj časa. Tu in 

tam si ogledamo kakšno prireditev 
ali igro. Rad grem v hribe, na smuči 
in na obvezen sprehod s psom.
 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Odgovor na to vprašaje bo morda 
zvenel kot samohvala. Pa kakorkoli 
že. Za svoje dobre lastnosti štejem 
to, da sem mož beseda, trudim se 
biti pošten do vseh, in če se le da, 
nikoli ne zamujam.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Na to vprašanje bodo morali dati 
odgovor drugi. Jaz sem s sabo zado-
voljen.
 katero načelo vas spremlja 
skozi življenje?
Kar nekaj načel je, ki se jih je treba 
držati, če se hočemo normalno pre-
bijati skozi življenje. Zelo dobro na-
čelo se mi zdi to, ki sem ga slišal ob 
reklami za laško pivo: »Ni pomemb-
no, kolikokrat padeš, pomembno je, 
da se vedno pobereš«.

Slobodan Mrkonjić

 Družina

 Max, »prijatelj«, ki me je vedno vesel. S kameradi po vročemu asfaltu
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Zaradi potrebe po transparentnosti 
postopkov dezinvestiranja smo se od-
ločili za javni razpis zbiranja ponudb 
za odprodajo nepremičnin, ki so v la-
sti družb v Skupini PV. Javno zbiranje 
ponudb je objavljeno v Uradnem listu 

Odprodaja poslovno 
nepotrebnega premoženja
V Premogovniku Velenje v okviru dezinvestiranja izvajamo aktivnosti odprodaje poslovno nepo-
trebnega premoženja v obliki nepremičnin. V 1. fazi bomo prodali Hotel Barbara v Fiesi in Hotel 
Oleander v Strunjanu, za katera je bil javni razpis objavljen 17. aprila, medtem ko je bil objavljen 
razpis za Vilo Široko v Šoštanju 29. maja, za Center starejših Zimzelen pa 12. junija 2015. Za pro-
dajo predvidene nepremičnine družb v Skupini Premogovnik Velenje so še Restavracija Jezero, Bela 
dvorana, upravna zgradba Gost, steklena direkcija, poslovni prostor Šmartno ob Paki in zemljišča. 
Za prodajo je predvidena tudi družba RGP ter vsi lastniški deleži, ki jih ima Premogovnik Velenje v 
družbah Sipoteh, Karbon, PLP in Erico.

Republike Slovenije, na spletni strani 
družbe in na različnih mednarodnih 
portalih. V skladu z zakonodajo in 
s postopki bomo za vsako prodajo 
pridobili soglasje Nadzornega sveta 
Premogovnika Velenje in o tem ob-

vestili tudi socialne partnerje. Eden 
od razpisnih pogojev je tudi prevzem 
zaposlenih, ki delajo v teh objektih 
(hoteli, center starejših, restavracija 
…). Roke smo določili v načrtu za 
finančno in poslovno prestruktu-
riranje, ki ga je prav tako potrdil 
Nadzorni svet PV. Večino aktivnosti 
za dezinvestiranje bomo izvedli v letu 
2015.

Hotela Barbara in Oleander, 
Vila Široko in Zimzelen
Rok za oddajo ponudb za Hotel 
Barbara v Fiesi in Hotel Oleander v 
Strunjanu je bil 15. maj, ki pa smo ga 
zaradi zanimanja nekaterih potencial-
nih kupcev, ki so zaprosili za dodatni 
čas zaradi zahtevnosti pridobitve in 
priprave dokumentacije, podaljšali do 
10. junija 2015. Izhodiščna cena za 
Hotel Barbara znaša 3.400.000 evrov, 
za Hotel Oleander pa 2.720.000 evrov.
Razpisna dokumentacija za javno 
zbiranje ponudb za kompleks Vila Ši-
roko z zemljišči je bila objavljena 29. 
maja. Izhodiščna cena za kompleks 
je 1.050.000 evrov. Prvotni rok za 
oddajo ponudb je bil 26. junij, ki pa 
smo ga zaradi dveh dela prostih dni 
(25. in 26. 6.) podaljšali do 29. junija 
2015. Sledila je objava razpisne doku-
mentacije za javno zbiranje ponudb 
Centra starejših Zimzelen v Topolšici, 
in sicer 12. junija. Izhodiščna cena za 
kompleks je 9.200.000 evrov. Rok za 
oddajo ponudb je 12. avgust 2015.

Postopek zbiranja ponudb 
in izbira ponudnika
Zbiranje ponudb bo izvedeno v dveh 
fazah: v prvi fazi ponudniki na podlagi 
javne objave predložijo zavezujočo 
izhodiščno ponudbo, v drugi fazi pa 

Hotel Oleander je manjši sodobno opremljen hotel ob slovenski obali. Nahaja se 
sredi mirnega okolja Strunjanskih solin, med Izolo in Piranom.

Hotel Barbara v Fiesi leži v najlepšem, najbolj zelenem in mirnem delu slovenske 
obale, v zalivu med Piranom in Strunjanom.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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 Betonarna RGP  Restavracija Jezero

 Center starejših Zimzelen

 Bela dvorana  Steklena direkcija

 Vila Široko

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

predložijo končno ponudbo. Merilo za izbiro ponudnika 
bodo najvišja ponujena cena in najugodnejši plačilni pogoji. 
V primeru, da dva ali več ponudnikov ponudi primer-
ljive in/ali konkurenčne pogoje, bomo z najugodnejšimi 
ponudniki izvedli dodatna pogajanja. Izbrani ponudnik bo 
pridobil lastninsko pravico na nepremičnini, ko bo plačal 
celotno kupnino.

vsa razpisna dokumentacija je objavljena na spletni 
povezavi http://www.rlv.si/si/1339.
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Na osnovi pridobljenih sredstev 
bo investitor prenovil objekt, ki 
se nahaja sredi Sončnega parka v 
Velenju. Stavba bo služila za neinsti-
tucionalno izobraževanje; v njej bodo 
osrednja večnamenska sejna soba, 
večja shramba za materiale, sanitarije, 
garderoba in pisarna, v mansardi pa 
še čajna kuhinja in tri pisarne. Ob 
objektu bo narejen nov nadstrešek 
za izvajanje dejavnosti na prostem v 
primeru slabega vremena.

S sanacijo ohranjamo volumen objek-
ta, ki ga bomo na novo oblekli in 
oblikovali kot sodoben element pro-
stora. Posegi v notranjščini obsegajo 
nov sanitarni vozel, novo stopnišče 
na mestu zdajšnjega, novo armirano 
betonsko ploščo nad kletjo, odstra-

Rekonstrukcija in dozidava 
Vile Rožle
Družbo RGP je med več ponudniki za izvajalca del na tem objektu izbrala naročnica Mestna ob-
čina Velenje. Dela izvajamo pospešeno, saj moramo objekt, ki smo ga začeli sanirati aprila letos, 
končati do sredine julija. Rok končanja vseh del je vezan na pridobljena Evropska sredstva s strani 
sklada EE CULTURE (Energetska vrednost kulturne dediščine), ki zajema projekte sanacije kulturnih 
spomenikov na tem območju.

nitev sekundarne stene in ponovno 
gradnjo stene na primarnem mestu 
(pritličje, mansarda) ter lokalno sana-
cijo notranjih tlakov in stropov.

Pri sanaciji objekta imamo velike 
težave, saj se vedno znova in znova 
pojavljajo poškodbe in dodatna me-
sta, ki s projektom niso bila predvide-
na za sanacijo, a jih je treba popraviti. 
Vse to lahko vpliva na doseganje 
kratkega časovnega roka izvedbe. De-
lamo vse dni v tednu, s čimer želimo 
pripomoči k pravočasni izvedbi tega 
projekta.

Verjamemo, da bo novi objekt zaživel 
v sklopu Sončnega parka in lepo zao-
krožil celotno sliko tega območja. 

mag. Marko Venta

Pri sanaciji objekta se pojavljajo poškodbe in dodatna mesta, ki s projektom niso bila predvidena za sanacijo, a jih je treba 
popraviti. (foto: Marko Venta)
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Upokojeni v obdobju 

od 1. 6. 2014

do 31. 5. 2015

ROMAN SKORNŠEK,
upokojen 15. junija 2014.
Rodil se je 13. 2. 1960 v Skornem pri 
Šoštanju. Poročen z Ireno, rojeno 
Hriberšek. Oče Sabine in Matica.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 
kot elektrotehnik v takratnem obratu 
Mehanizacija.
Z delom v našem kolektivu je po od-
služenem vojaškem roku nadaljeval 
leta 1983.
Ob delu je opravil strokovni izpit za 
nadzornika del v metanski jami, tečaj 
Ex-zaščite ter dopolnilni tečaj Ex-
-zaščite v rudarstvu I.
Ob upokojitvi je delal v Elektrore-
montu HTZ, kjer je bil nadzornik 
remontnih in intervencijskih del.
Bil je član Likovne skupine PIN.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času igra nogomet, ko-
lesari, veliko hodi v naravi in poje v 
Mešanem pevskem zboru Svoboda 
Šoštanj.
V pokoju se bo ukvarjal predvsem z 
»varčevanjem«. 
Sodelavcem želi, da bi svoje delo še 
naprej opravljali varno in srečno.

MIRAN BOŽIČ,
upokojen 30. junija 2014.
Rodil se je 1. 5. 1961 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Melito, rojeno Novak. 
Oče Dariana in Deje.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 kot 
rudarski tehnik v obratu Proizvodnja 
(Jamomerstvo).

Ob delu se je izšolal za inženirja ru-
darstva na Visoki strokovni šoli za ru-
darstvo in geotehnologijo v Velenju.
Opravil je tečaj za reševalca in tečaj 
računalništva. 
Ob upokojitvi je delal v Tehničnih 
službah Premogovnika Velenje, kjer 
je bil odgovorni rudarski projektant.
Bil je član Sveta delavcev PV in Sveta 
delavcev HSE, SPESS-Sindikata PV 
ter Športnega društva SPV, kjer je bil 
vodja sekcije za odbojko ter pobu-
dnik za njeno ustanovitev. Bil je tudi 
član Nadzornega sveta HSE in PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 27-krat daro-
vano kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času igra odbojko, smuča 
in kolesari.
V pokoju se bo ukvarjal predvsem z 
rekreacijo in vsem, kar ga bo veselilo. 
Pri delu je doživel veliko prijetnih 
dogodkov, ki se jih bo ob različnih 
priložnostih in pogovorih z veseljem 
spominjal.
Sodelavcem želi veliko zdravja in 
sreče, predvsem pa, da držijo skupaj, 
kot se to za rudarje tudi spodobi.

JOŽE ODER,
upokojen 30. junija 2014.
Rodil se je 3. 2. 1960 v Slovenj Grad-
cu. Poročen s Hedviko, rojeno Krajnc. 
Oče Tomaža.

V podjetju se je kot orodjar zaposlil 
leta 1982 v obratu Jamska mehaniza-
cija.
Ob delu je opravil tečaj računalništva.
Ob upokojitvi je delal v Strojnem 
remontu HTZ, kjer je bil obračunski 
tehnik.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva SPV in Aktiva Rdečega 
križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 70-krat daro-
vano kri oziroma krvodajalstvo.
V prostem času igra nogomet, ko-
lesari in smuča, kar bo počel tudi v 
pokoju.
Poleg dela na vrtu bo zdaj lahko veli-
ko časa namenil tudi vnukoma Niki 
in Aleksu.
Sodelavcem želi veliko uspeha in 
medsebojnega razumevanja pri delu, 
predvsem pa, da bi upokojitev doča-
kali zdravi.

ŠEFKIJA HALKIĆ,
upokojen 31. julija 2014.
Rodil se je 15. 7. 1959 v Cazinu v Bo-
sni in Hercegovini. Poročen s Senado, 
rojeno Pašić. Oče Jasmine, Emire in 
Arijane.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot nekvalificirani delavec v obratu 
Jamske gradnje.
Ob delu se je najprej izšolal za pol-
kvalificiranega in potem za kvalifici-
ranega rudarja. Nazadnje je delal kot 
strežnik mehanizacije v HTZ Velenje, 
OUTN.
Bil je član Športnega društva SPV, 
Aktiva delovnih invalidov SPV in 
Aktiva Rdečega križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za inovativnost.
Zelo rad je igral nogomet, kar pa je 
moral zaradi delovne nezgode na 
žalost opustiti.
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Sodelavcem želi, da zdravi dočakajo 
upokojitev.

IVO GRBIĆ,
upokojen 21. avgusta 2014.
Rodil se je 11. 6. 1961 v Straži v Bosni 
in Hercegovini. Poročen z Mirjano, 
rojeno Đurašin. Oče Kristine, Ivane, 
Nikole in Josipa Mije.

V podjetju se je zaposlil leta 1979 
kot nekvalificirani delavec v obratu 
Transport.
Z delom v jami je po odsluženem 
vojaškem roku nadaljeval leta 1981.
Ob delu se je izšolal za kvalificiranega 
rudarja. Nazadnje je delal kot strojnik 
VDL.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva SPV in Aktiva Rdečega 
križa PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času rad igral nogomet, v 
pokoju pa se bo posvetil tudi vrtnar-
stvu.

BRANKO PANTNAR,
upokojen 5. septembra 2014.
Rodil se je 17. 1. 1960 v Celju. Poro-
čen z Elizabeto, rojeno Delčnjak. Oče 
Anje, Mateja in Tomaža.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 v 
obratu Priprave.
Ob delu se je izšolal za polkvalifici-
ranega rudarja, v nadaljevanju pa za 
NKP-varnostnika in NPK-nadzor-
nika.
Ob upokojitvi je delal v podjetju HTZ 
Velenje kot izmenovodja v Službi 
varovanja.
Bil je član SPESS-Sindikata PV, Špor-
tnega društva SPV, Aktiva delovnih 
invalidov SPV in Aktiva Rdečega 
križa PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času rad kolesari, slika in 
je strasten ribič; že 34 let pa je tudi 
član MEPZ gostincev Celje.
V pokoju bo kmetoval, slikal in 
ribaril.
Sodelavcem želi predvsem varno delo 
ter veliko zdravja in dobrih medse-
bojnih odnosov.
Njegovo osebno načelo je: »Zdrav 
duh v zdravem telesu.«

IVAN GROBELNIK,
upokojen 5. septembra 2014.
Rodil se je 5. 12. 1962 v Celju. 
Poročen z Miro, rojeno Kuder. Oče 
Barbare, Dejana in Tomaža.

V podjetju se je zaposlil leta 1981, po 
prekinitvi zaradi služenja vojaškega 
roka je delo v kolektivu nadaljeval 
leta 1985 kot rudarski tehnik v obratu 
Priprave, kjer je delal do upokojitve.
Bil je član Sveta delavcev PV, SPESS-
-Sindikata PV in Športnega društva 
SPV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 60-krat daro-
vano kri oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času igra tenis, nogomet, 
odbojko; je član dramske in glasbe-
no-pevske skupine ter Slovenskega 
etnološkega društva. Ukvarja se z 

narodno glasbo, rad igra šah. V po-
koju bo počel vse našteto – če mu bo 
dopuščal čas.
Sodelavcem želi predvsem »srečno«.
Njegovo osebno načelo je: »Kar seješ, 
to žanješ.«

ALEKSANDER DREV,
upokojen 31. oktobra 2014.
Rodil se je 17. 5. 1959 v Slovenj 
Gradcu. Poročen z Majdo. Oče Katje, 
Sandre in Blaža.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
strojni tehnik v obratu Klasirnica.
Ob delu se je izšolal za inženirja in 
v nadaljevanju še za diplomiranega 
inženirja strojništva. Opravil je tečaja 
tujega jezika in računalništva.
Ob upokojitvi je delal kot strojni 
tehnolog v Pripravi dela.
Bil je član Sveta delavcev PV, SPESS-
-Sindikata PV in Športnega društva 
SPV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za inovativnost.
V prostem času se ukvarja z nogome-
tom, odbojko, jadralnim padalstvom, 
kolesarjenjem, srfanjem, čebelar-
stvom in modelarstvom; je tudi član 
PGD Lokovica.
V pokoju bo gojil čebele, ukvarjal 
se bo s športom, veliko bo kuhal in 
vrtnaril. Pomagal bo prijateljem, 
veliko pa bo imel tudi vzdrževalnih 
del pri hiši.
Pri delu je doživel veliko lepih dogod-
kov, v spominu pa mu bo ostal tisti, 
ko je dobil SMS-sporočilo: »GHH se 
je zlomil – takoj na šiht.«
Sodelavcem želi, da bodo zdravi, saj 
meni, da bomo samo tako preživeli 
krizo; to pa ne bo šlo brez trdega dela 
in vztrajnosti.
Njegovo osebno načelo je: »Delo in 
spoštovanje.«
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ANTON KAŠ,
upokojen 5. novembra 2014.
Rodil se je 5. 10. 1962 v Gaberkah. 
Poročen z Lijano, rojeno Lamot.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
elektrikar v jami Pesje.
Ob delu je opravil tečaj za izvajalca 
praktičnega pouka.
Ob upokojitvi je delal kot inštruktor 
praktičnega izobraževanja.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s poho-
dništvom, kolesarjenjem, jadralnim 
letenjem; je tudi član GD Gaberke, 
ŠD Gaberke in Šaleškega aerokluba.
V pokoju se bo ukvarjal z dejavnost-
mi, ki ga veselijo in za katere je imel 
do zdaj premalo časa.

BRANKO VIŠNJAR,
upokojen 30. novembra 2014.
Rodil se je 25. 3. 1957 na Paškem 
Kozjaku. Poročen s Štefko, rojeno 
Pečko. Oče Andreje in Saša.

V podjetju se je zaposlil leta 1987 
v obratu Priprave, kjer je delal do 
upokojitve.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času rad kolesari, veliko 
časa pa mu vzame tudi poni Ficko.

V pokoju se bo ukvarjal z malim 
kmetovanjem, predvsem pa bo užival 
v čudoviti vasici na Paškem Kozjaku.
Sodelavcem želi, da bi brez nezgod 
tudi sami srečno dočakali upokojitev.

FRANC KOKOL,
upokojen 26. decembra 2014.
Rodil se je 14. 6. 1959 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Zofijo, rojeno Rotov-
nik. Oče Matjaža, Sabine in Tilna.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 
kot avtomehanik v takratnem obratu 
Mehanizacija.
Ob delu je opravil tečaj za voznika 
viličarja.
Ob upokojitvi je delal v Strojnem 
remontu HTZ kot skupinovodja 
intervencijskih del.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju ter srebrno in zlato priznanje 
Gospodarske zbornice Slovenije za 
inovativnost za napredovalni stroj 
GPK-PV.
V prostem času se ukvarja s kole-
sarjenjem. S tem bo nadaljeval tudi 
v pokoju, kjer bo imel zdaj več časa 
tudi za delo na manjši kmetiji.
Sodelavcem želi veliko medseboj-
nega razumevanja, zdravja, dela 
brez nezgod in da bi imeli službo do 
upokojitve.
Njegovo osebno načelo je: »Vse teža-
ve premagujem z dobro voljo.«

ISMET MEMIĆ,
upokojen 26. decembra 2014.
Rodil se je 19. 6. 1961 v Dobošnici v 
Bosni in Hercegovini. Poročen z Ni-
hado, rojeno Lukavačkić. Oče Hilde 
in Aide.

V podjetju se je zaposlil leta 1979, po 
prekinitvi zaradi služenja vojaškega 

roka je delo v našem kolektivu nada-
ljeval leta 1984 kot rudar v jami Pesje.
Ob delu je opravil tečaj za voznika 
viličarja.
Ob upokojitvi je delal v podjetju HTZ 
Velenje kot voznik viličarja.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s keglja-
njem, kolesarjenjem in plavanjem.
V pokoju se bo ukvarjal z različnimi 
športnimi dejavnostmi, predvsem pa 
bo užival v naravi in ob svoji družini.
Sodelavcem želi veliko medsebojnega 
razumevanja, varno delo, veliko po-
slovnih in osebnih uspehov ter zdrav-
ja. Vsem pošilja rudarski »srečno«.

SREČKO GRAČNER,
upokojen 28. decembra 2014.
Rodil se je 26. 12. 1954 v Brežicah. 
Poročen z Dragico, rojeno Pintarič. 
Oče Dimitrija, Tjaše in Žige.

V podjetju se je zaposlil leta 1972 kot 
KV-ključavničar v Elektrostrojnem 
obratu takratnega RLV. Po služenju 
vojaškega roka je delo v našem kolek-
tivu nadaljeval leta 1979.
Ob delu se je izšolal za strojnega 
tehnika; šolanje je nadaljeval na Višji 
pravni šoli v Mariboru, v Kopru pa je 
diplomiral na Visoki šoli za manage-
ment.
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Napredoval je v samostojnega prav-
nega referenta, kasneje je postal vodja 
Službe rudarskih škod in nato vodja 
razvojnih projektov.
Ob upokojitvi je delal v podjetju PV 
Invest kot vodja splošnih in kadro-
vskih zadev, programa nepremičnine 
ter gradbenega in komunalnega 
vzdrževanja.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju ter priznanje Zveze sloven-
skih častnikov in Veteranov vojne za 
Slovenijo.
V prostem času igra tenis, kolesari, 
ukvarja pa se tudi s pohodništvom. 
Vse to bo počel tudi v pokoju, ob tem 
pa bo zdaj imel več časa za sprehaja-
nje s psom in vožnjo z motorjem.
Pri delu je doživel veliko lepih do-
godkov in prav vsi so nepozabni. Prvi 
takšen je bil štrajk leta 1973.
Premogovnik Velenje je ves čas rasel, 
zato je prepričan, da ni brez razloga 
postal referenčni premogovnik v 
EU in svetu. Meni, da je vse, kar se 
dogaja zdaj, le pritisk skupin, ki jim je 
energetska samozadostnost Slovenije 
trn v peti. Zato sodelavcem želi, da 
nadaljujejo pot razvoja z dvignjeno 
glavo.
Njegovo osebno načelo je: »Kar te ne 
ubije, te naredi močnejšega.«

MILAN RAZDRIH,
upokojen 29. decembra 2014.
Rodil se je 5. 9. 1961 v Postojni.

V podjetju se je zaposlil leta 1979 kot 
strojni ključavničar v takratni Jamski 
mehanizaciji. 
Ob delu je opravil tečaj za mentorja 
praktičnega pouka; izšolal oz. prekva-
lificiral pa se je za operaterja telefon-
skih naprav.
Napredoval v skupinovodjo remonta 
pogonov trakov. 
Ob upokojitvi je delal v podjetju HTZ 

Velenje kot posredovalec v telefonski 
centrali.
Prejel je priznanja za 20 in 30 let dela 
v podjetju.
V prostem času se ukvarja s špor-
tom in rekreacijo, kar bo počel tudi 
v pokoju; ob tem pa bo veliko tudi 
potoval.

ISMET HARI HUSKIĆ,
upokojen 30. decembra 2014.
Rodil se je 30. 5. 1952 v Dobošnici 
v Bosni in Hercegovini. Poročen s 
Sonjo, rojeno Krajnc. Oče Klavdije in 
Mateja.

V podjetju se je zaposlil leta 1979 kot 
rudarski tehnik oz. varnostni inženir. 
Napredoval je v rudarskega nadzor-
nika ter v nadaljevanju v tehnologa 
zahtevnih rudarskih del.
Ob delu je opravil računalniški tečaj 
in tečaj za mentorstvo instrumentov.
Ob upokojitvi je delal kot tehnolog 
zahtevnih rudarskih del za področje 
jam Pesje in Škale.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva SPV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s plava-
njem, kolesarjenjem, tekom in hojo.
V pokoju bo počel vse, kar mu bosta 
dopuščala čas in volja.
Sodelavcem želi srečno, zdravo in 
varno delo.
Njegovo osebno načelo je: »Uživajmo 
življenje, dokler živimo.«

IVAN PEČOVNIK,
upokojen 30. decembra 2014.
Rodil se je 3. 2. 1956 v Ravnah pri 
Šoštanju. Poročen z Romano, rojeno 
Črep. Oče Lucije.

V podjetju se je zaposlil leta 1979 
kot diplomirani inženir rudarstva v 

takratnem Študijskem oddelku. Po 
služenju vojaškega roka je delo v na-
šem kolektivu nadaljeval leta 1980.
Ob delu je opravil strokovni izpit po 
ZRUD, pedagoško-andragoški izpit in 
strokovni izpit po gradbeni zakono-
daji. Ob tem je opravil več tehničnih 
tečajev, poučeval pa je tudi na Srednji 
rudarski šoli v Velenju.
Napredoval je v odgovornega projek-
tanta, vodjo rudarskih projektov ter 
vodjo razvojnih projektov.
Ob upokojitvi je delal v podjetju RGP 
kot vodja Tehnološko-komercialne 
službe.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva SPV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju, priznanje za 5 let aktivnega 
dela v Jamski reševalni četi in prizna-
nje za inovativnost.
V prostem času se ukvarja s plani-
narjenjem, pohodništvom in kolesar-
jenjem. Rad bere knjige in obiskuje 
gledališča.
V pokoju se bo ukvarjal z vsem, za 
kar v letih službovanja ni imel dovolj 
časa.
Pri delu se bo še najbolj spominjal 
procesa pridobivanja patenta za 
Velenjsko odkopno metodo, saj ga je 
aktivno vodil in tudi izpeljal. 
Sodelavcem želi, da se med seboj ra-
zumejo in čim bolj spremljajo novosti 
na strokovno-tehničnem področju.
Njegovo osebno načelo je: »Pomemb-
na je pot, cilj se pokaže sam.«

MARJAN JAMNIKAR,
upokojen 30. decembra 2014.
Rodil se je 8. 10. 1963 v Celju. Poro-
čen z Danijelo, rojeno Ledinek. Oče 
Petra in Nine.

V podjetju se je zaposlil leta 1981 
kot ključavničar v obratu Klasirnica. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
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našem kolektivu nadaljeval leta 1983.
Ob delu je opravil tečaj hidravlike 
in pnevmatike ter tečaj za jamskega 
reševalca.
Ob upokojitvi je delal kot ključavni-
čar na odkopu.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 20 let aktiv-
nega dela v Jamski reševalni četi.
V prostem času planinari in kolesari, 
je tudi član planinskega društva.
Vse to bo delal tudi v pokoju, ob tem 
pa bo imel kar nekaj dela tudi na 
manjši kmetiji.
Sodelavcem želi, da bi tudi sami šli 
zdravi v pokoj.

BRANKA VIČAR,
upokojena 5. januarja 2015.
Rodila se je 28. 5. 1956 v Osijeku na 
Hrvaškem. Mati Nine.

V podjetju se je zaposlila leta 1975 
kot ekonomski tehnik v takratnem 
obratu KKO-pripravništvo.
Ob delu je diplomirala na Visoki eko-
nomsko-komercialni šoli v Mariboru.
25 let je delala kot planer v Planski 
službi Premogovnika Velenje, leta 
2000 pa je prevzela vodenje Plansko-
-analitske službe HTZ Velenje.
Ob upokojitvi je bila vodja Gospo-
darskega področja v podjetju HTZ.
Prejela je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.

V prostem času se ukvarja z nordijsko 
hojo, tekom na smučeh in kolesar-
jenjem. Veliko bere in piše, rada si 
ogleda različne razstave.
V pokoju se bo ukvarjala s stvarmi, za 
katere ji je ob službi zmanjkalo časa.
Pri svojem delu je vedno imela 
posluh za mlade, saj je bila mentor 
številnim ekonomistom na obvezni 
praksi in ob pripravništvih.
Zadovoljna in ponosna je na to, da je 
imela dobre sodelavce v Premogovni-
ku Velenje in HTZ.
Njeno osebno načelo je: »Živi za vsak 
dan posebej.«

BOJAN JAKOP,
upokojen 17. januarja 2015.
Rodil se je 26. 12. 1964 v Celju. Po-
ročen z Jožico, rojeno Brancelj. Oče 
Larise, Nejca in Jaše.

V podjetju se je zaposlil leta 1984 kot 
rudarski tehnik v obratu Priprave, 
kjer je kot rudarski nadzornik delal 
vse do upokojitve.
Bil je član Športnega društva SPV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja s smuča-
njem in pohodništvom. 
Sodelavcem želi varno in uspešno 
delo.
Njegovo osebno načelo je: »Gibanje je 
življenje.«

JOŽE POČIVALNIK,
upokojen 28. februarja 2015.
Rodil se je 7. 12. 1965 na Dobrni. Po-
ročen z Ivico, rojeno Flis. Oče Jerneja.

V podjetju se je zaposlil leta 1986 kot 
nekvalificirani delavec na odkopu.
Ob delu se je izšolal za polkvalificira-
nega rudarja, opravil je tudi strojniški 
tečaj.

Ob upokojitvi je delal v obratu Pri-
prave.
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 50-krat daro-
vano kri oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s prosto 
hojo, v pokoju pa se bo ukvarjal s 
kmetovanjem na domačiji.
Sodelavcem želi srečno in varno delo.
Njegovo osebno načelo je: »Z vese-
ljem je vsako delo dobro opravljeno.«

MILAN BREZNIK,
upokojen 7. marca 2015.
Rodil se je 7. 3. 1957 na Ptuju. Oče 
Dejana.

V podjetju se je zaposlil leta 1973 
kot nekvalificirani delavec v obratu 
Klasirnica.
Ob upokojitvi je bil pomožni skla-
diščnik v glavnem skladišču.
Prejel je priznanji za 20 in 30 let dela 
v podjetju.
V prostem času se rad sprehaja v 
naravi. V pokoju se bo ukvarjal s 
pohodništvom in kolesarjenjem.
Sodelavcem želi, da bi se bolj povezali 
in združili moči pri premagovanju 
ovir.
Njegovo osebno načelo je: »V slogi je 
moč.«
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BOGDAN SREDENŠEK,
upokojen 31. marca 2015.
Rodil se je 17. 10. 1957 v Celju.

V podjetju se je zaposlil leta 1983 
kot univerzitetni diplomirani inženir 
strojništva v takratnem obratu Meha-
nizacija in transport.
Ob delu je opravil strokovni izpit po 
Zakonu o rudarstvu in strokovni izpit 
po ZGO.
Od pripravnika je napredoval do 
asistenta mehanizacije in potem 
projektanta.
Ob upokojitvi je delal kot odgovorni 
strojni projektant.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V pokoju se bo ukvarjal z manjšimi 
kmetijskimi deli v vinogradu in na 
parceli, veliko bo tudi gobaril. Na 
različnih potovanjih želi podrobneje 
spoznavati domovino in svet.
Sodelavcem želi veliko poslovnih 
uspehov in osebne sreče.
Njegovo osebno načelo je: »Delu čast 
in oblast.«

AVDO JAHIĆ,
upokojen 31. marca 2015.
Rodil se je 9. 7. 1958 v Srebreniku 
v Bosni in Hercegovini. Poročen s 
Fatimo, rojeno Mujdžić. Oče Seada 
in Safeta.

V podjetju se je zaposlil leta 1979 kot 
ključavničar v takratnem ESO, obratu 
VTO.
Ob delu je opravil tečaj za polkvalifi-
ciranega in kvalificiranega rudarja.
Ob upokojitvi je delal kot varnostnik 
v Službi varovanja HTZ.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za darovano kri 
oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času igra nogomet in bere 
knjige.
V pokoju se bo ukvarjal z različnimi 
dejavnostmi.
Njegovo osebno načelo je: »Dobro se 
z dobrim vrača.«

BOGDAN PEŠAK,
upokojen 31. marca 2015.
Rodil se je 7. 8. 1956 v Celju. Poročen 
z Janjo, rojeno Kores. Oče Mihe in 
Jureta.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot inženir strojništva v takratnem 
obratu Mehanizacija. 
Napredoval je v vodjo službe, vodjo 
profitnega centra in pooblaščenega 
izvedenca rudarske inšpekcije.
Ob delu je opravil različne tečaje in 
izobraževanja, kot so tečaj hidravlike, 
izpit za jamskega reševalca, izobra-
ževanja za team building, projektno 
vodenje, pedagoško-andragoško delo, 
strokovni izpit za tehničnega vodjo in 
projektanta, jezikovni tečaji …
Ob upokojitvi je delal kot projektant 
v Tehničnih službah Premogovnika 
Velenje.
Bil je član ožjega kolegija direktorja 
HTZ ter delegat RLV v državnem 
fondu Nikole Tesla v Beogradu.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 16 let aktiv-
nega dela v Jamski reševalni četi.
V prostem času se ukvarja s športom 
in rekreacijo ter različnimi kulturni-

mi dejavnostmi, kar bo počel tudi v 
pokoju.

BERNARD ROTOVNIK,
upokojen 30. aprila 2015.
Rodil se je 19. 7. 1965 v Slovenj Grad-
cu. Poročen z Darjo, rojeno Tamše. 
Oče Primoža in Simona.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
nekvalificirani delavec v obratu Kla-
sirnica. Po služenju vojaškega roka 
je delo v našem kolektivu nadaljeval 
leta 1985.
Ob delu se je izšolal za PK- in v nada-
ljevanju še za KV-rudarja ter opravil 
izpit za kombajnista na pripravi.
Zadnjih 15 let pred upokojitvijo je bil 
vodja pripravskega delovišča. 
Bil je član SPESS-Sindikata PV.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju in bronasti častni znak Pla-
ninske zveze Slovenije.
Je aktivni član Planinskega in Špor-
tnega društva Škale-Hrastovec.
V pokoju bo kmetoval na manjši 
kmetiji, redno pa bo obiskoval tudi 
hribe.
Sodelavcem se zahvaljuje za sode-
lovanje, obenem pa jim želi veliko 
medsebojnega razumevanja, varnega 
dela ter da bi vsi zdravi in zadovoljni 
dočakali upokojitev.

SADIK IMAMOVIĆ,
upokojen 11. maja 2015.
Rodil se je 10. 9. 1963 v Kalesiji v Bo-
sni in Hercegovini. Poročen z Emino, 
rojeno Jahić. Oče Alme in Erne.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
kvalificirani zidar v obratu Jamske 
gradnje.
Ob upokojitvi je delal kot strežnik 
mehanizacije v HTZ Velenje, OUTN.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
Športnega društva SPV.
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Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času zelo rad plava, veliko 
se tudi sprehaja.
V pokoju se bo posvetil rekreaciji in 
zdravemu načinu življenja ter vnuki-
njama Kiari in Luani.
Sodelavcem želi vse dobro, še največ 
zdravja in dela brez nezgod. 
»Srečno, kameradi!«

MILAN MAKSIMOVIĆ,
upokojen 12. maja 2015.
Rodil se je 16. 6. 1955 v vasi Dubnica 
v Bosni in Hercegovini. Poročen z 
Dragico, rojeno Marković. Oče Bilja-
ne in Nine.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 
kot železokrivec v obratu Gradbena 
dejavnost. 
Ob delu je opravil tečaja za kerami-
čarja in slikopleskarja.
Ob upokojitvi je delal kot strojni 
dispečer v Logistiki HTZ.
Prejel je priznanja za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času opravlja delo hišnika, 
kar bo nadaljeval tudi v pokoju. Ob 
tem pa bo imel veliko časa tudi za 
sprehode in druženje z vnukinjama.
Sodelavcem želi veliko zdravja in 
predvsem varno delo.
Njegovo osebno načelo je: »Z delom 
se vse doseže.«

ALOJZ VRENČUR,
upokojen 20. maja 2015.
Rodil se je 24. 7. 1957 v Celju. Po-
ročen z Bredo, rojeno Trtnik. Oče 
Damjana in Iztoka.

V podjetju se je zaposlil leta 1985 kot 
geolog v Hidrogeološki službi. 
Ob upokojitvi je delal kot rudarski 
asistent v obratu Priprave.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za inovativnost.
V pokoju se bo ukvarjal z vsemi 
dejavnostmi, ki so mu bile ljube že 
do zdaj, vendar bo vse to lahko počel 
tudi dopoldan.
Sodelavcem sporoča, naj ne skrbijo 
za prihodnost Premogovnika Velenje, 
saj ta stoji na trnih temeljih iz prete-
klosti.
Njegovo osebno načelo je: »Lažje je 
pozabiti, kot se kesati.«

FLORJAN JAKŠIĆ,
upokojen 21. maja 2015.
Rodil se je 1. 5. 1955 na Hrvaškem. 
Poročen z Marijo, rojeno Kobnec. 
Oče Dejana in Monike.

V podjetju se je zaposlil leta 1975 
kot nekvalificirani delavec v obratu 
Klasirnica. 
Ob delu je opravil tečaje za viličarista, 
skupinovodjo in tehtalca premikajo-

čih vagonov.
Ob upokojitvi je delal kot vodja in 
skupinovodja v obratu Klasirnica.
Bil je član Delavskega sveta PV in 
Sveta delavcev PV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 40-krat daro-
vano kri oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja z vsem po 
malem, v pokoju pa bo veliko časa 
namenil tudi vnukom.
Njegovo osebno načelo je: »Živi zdra-
vo in dolgo.«

MATJAŽ KLJAJIČ,
upokojen 31. maja 2015.
Rodil se je 12. 9. 1961 v Črni na 
Koroškem. Poročen z Viko, rojeno 
Voršič. Oče Tjaše in Anžeta.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
elektrotehnik v obratu Klasirnica. 
Po služenju vojaškega roka je delo v 
kolektivu nadaljeval leta 1983.
Ob delu je opravil S-izpit za delo v 
metanskih jamah in nadzorniški izpit.
Napredoval je v elektronadzornika na 
izmeni.
Ob upokojitvi je bil elektronadzornik 
OUTN J3-3J. 
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
referent za šport v obratu Klasirnica.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času se ukvarja z nogo-
metom, tenisom in kolesarjenjem, 
kar bo ob pohodništvu počel tudi v 
pokoju.
Sodelavcem želi: »Srečno!«

RADO REDNJAK,
upokojen 31. maja 2015.
Rodil se je 9. 1. 1962 v Celju. Poročen 
z Vlasto, rojeno Orešnik. Oče Nine 
in Kaje.
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V podjetju se je zaposlil leta 1983 kot 
strojni tehnik v Jamski strojni službi.
Ob delu se je izšolal za inženirja 
rudarstva in geotehnologije.
Ob upokojitvi je bil tehnolog tran-
sporta v Jamskem transportu.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
član Športnega društva SPV.
V pokoju se bo ukvarjal s športom in 
rekreacijo.

SAKIB SADIKOVIĆ,
upokojen 31. maja 2015.
Rodil se je 22. 3. 1963 v Kruševici 
v Bosni in Hercegovini. Poročen s 
Hazizo, rojeno Vehabović. Oče Sakibe 
in Belmina.

V podjetju se je zaposlil leta 1982 kot 
nekvalificirani delavec takratnem 
obratu EFE. Leta 1983 je prešel v 
jamo na obrat Priprave, kjer je delo 
nadaljeval tudi po služenju vojaškega 
roka leta 1985. Leta 2010 je prešel 
v podjetje HTZ, kjer je kot strežnik 
mehanizacije delal do upokojitve.
Bil je član SPESS-Sindikata PV in 
član Športnega društva SPV.
Prejel je priznanje za 20 let dela v 
podjetju in priznanje za 50-krat daro-
vano kri oziroma za krvodajalstvo.
V prostem času se ukvarja s kolesar-
jenjem, kar bo ob pohodništvu počel 
tudi v pokoju.
Sodelavcem želi veliko sreče in zdrav-
ja pri delu z rudarskim Srečno!

Bilo je nekoč ...

ANICA ZAJC,
upokojena 1. septembra 2014.
Rodila se je 21. 1. 1952 v Gaberkah. 
Mati Nuše.

V podjetju se je zaposlila leta 1978 
kot univerzitetna diplomirana pravni-
ca oz. pravna svetovalka direktorja 
takratnega Rudnika lignita Velenje. 
Ob delu je opravila tečaj računalni-
štva, izpit za usposobitev člana NS, 
usposabljanje in seminarje s področja 
statusno-gospodarskega prava, pravo-
sodno prakso in pravosodni izpit.
Napredovala je v vodjo Pravne pisar-
ne in svetovalko Uprave za pravne 
zadeve področja rudarskih škod.
Delovala je v organih soupravljanja 
in drugih organih. Med drugim je 
bila poslovna sekretarka Delavskega 

sveta RLV, Upravnega odbora RLV in 
Nadzornega sveta PV, sodnica poro-
tnica delovnega in socialnega sodišča, 
članica Arbitraže zavarovalnice, 
predsednica volilne komisije Občine 
Šoštanj, podpredsednica Okrajne 
volilne komisije Velenje, predsednica 
Nadzornega odbora MOV, članica 
Statutarne komisije.
Prejela je priznanje za 20 let dela v 
podjetju.
V prostem času obiskuje gledališča in 
knjižnice, različne filmske predstave, 
potuje in hodi na izlete, vrtnari, peče 
slaščice ...
V pokoju se bo veliko družila s svojo 
hčerko Nušo in njeno družino, pred-
vsem z vnukom Vitom. Družila se bo 
tudi s sorodniki in prijatelji, urejala 
bo dom in vrt, veliko bo brala, se 
sprehajala, hodila na izlete, obiskova-
la gledališča, filmske predstave …
Z velikim veseljem se bo spominjala 
vseh 36 let svojega dela v Premogov-
niku Velenje, predvsem tovarištva in 
prijateljstva, ki je prevevalo in živelo 
med vsemi zaposlenimi – tako med 
rudarji kot zaposlenimi zunaj jame.
Sodelavcem želi, da bi spoštovali drug 
drugega in cenili delo, ki ga imajo.
Njeno osebno načelo je: »Živeti po-
šteno in pomagati sočloveku!«
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55. Skok čez kožo
Kljub zahtevnemu položaju bomo ohranili več kot 
polstoletno tradicijo sprejemanja novincev v ru-
darski stan. letošnji, že 55. skok čez kožo bomo 
izvedli v petek, 3. julija 2015, ob 18. uri na Me-
stnem stadionu velenje. Praznik rudarjev se bo 
začel z budnicami Pihalnega orkestra Premogov-
nika velenje.

Rudarska parada
ob 17. uri se bodo na titovem trgu v središču Ve-
lenja zbrali uniformirani rudarji, od koder bodo 
ob 17.30 krenili proti stadionu.

Uniformirani rudarji bodo v času zbora za para-
do prejeli posebni bon za pijačo, ki ga bodo lahko 
za pivo izkoristili ob stadionu (in ne v šotoru na 
prireditvenem prostoru).

Družabno srečanje
Po prireditvi bo pri Mestnem stadionu Velenje (na 
parkirišču pod galactico) družabno srečanje za-
poslenih v družbah skupine Premogovnik vele-
nje in upokojencev Skupine PV.

Boni za malico
Zaposlenim v družbah Premogovnik Velenje, HTZ 
Velenje, PV Invest, RGP in Gost bo odtegnjen en 

bon za malico, ki bo v fizični obliki vrnjen v ku-
verti pri izplačilu regresa. Bon bo mogoče pora-
biti na družabnem srečanju po skoku čez kožo 
ali pri redni malici, in sicer samo za hrano (brez 
pijače).

Prevzem bonov za upokojence
Upokojeni sodelavci bodo lahko na podlagi oseb-
nega dokumenta prevzeli bone za hrano v pone-
deljek, 22., v torek, 23., in v sredo, 24. junija, ter v 
ponedeljek, 29. junija 2015, med 8. in 12. uro na 
sedežu kluba upokojencev skupine Pv (recepci-
ja »steklene direkcije« na rudarski ulici 6 v vele-
nju); vsak upokojenec prejme en bon, ki ga lahko 
izkoristi samo za hrano samo na dan prireditve.

Regres, jubilejne nagrade, srečanje 
upokojenih sodelavcev ...
Uprava si prizadeva, da bi zagotovila vire za izpla-
čilo regresa do konca junija 2015. jubilejne na-
grade in nagrado ob 3. juliju bomo zaradi zah-
tevnega položaja predvidoma izplačali do konca 
avgusta. slovesnost za delovne jubilante in jubi-
lante jamske reševalne čete Premogovnika vele-
nje ter tradicionalno srečanje sodelavcev, ki so 
se upokojili med 1. junijem 2014 in 31. majem 
2015, bomo organizirali v jesenskem času.

Seja Skupščine družbenikov Premogovnika Velenje, na kateri bodo odločali o dokapita-
lizaciji družbe, bo izvedena 9. julija 2015, zato se je Odbor za organizacijo prireditev 
ob rudarskem prazniku odločil, da zaradi insolventnosti družbe praznovanje rudarskega 
praznika izpelje nekoliko drugače kot v preteklih letih.
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Za začetek smo naredili statistično 
»raziskavo«. Stanovalci so povedali, 
koliko otrok je bilo v njihovi družini. 
Pokazalo se je, da povprečno 5; ena od 
stanovalk je imela 11 bratov in sester.
Ti stanovalci so ustvarili svoje družine 
po 2. svetovni vojni in povprečno 
število otrok v njihovih družinah je 
bilo »le« 1,8. Danes je to število 1,18 
otroka. Starši naših stanovalcev so 
bili poročeni, danes je četrtina družin 
enostarševskih in v zadnjih letih se že 
več kot polovica otrok rodi v zunajza-
konski skupnosti.

Dokler je protje mlado, ga 
je lahko viti
Življenjske razmere med obema 
vojnama, družbeni sistem, vzgoja, 
vera in tudi število otrok v družini 
so močno vplivali na življenje naših 
stanovalcev, ko so bili otroci. 
Predvsem so poudarili, da so starše 
spoštovali – mnogi so jih še vikali – in 
ti so jih predvsem učili delati in biti 
pošten. Grehi so bili krasti, lagati, biti 
nespoštljiv in ne ubogati. Če ne – je 
sledila kazen in je včasih pela tudi 
palica.
Pa vendar se vsi radi spominjajo svojih 
staršev in njihovega truda za preživetje 
družine. Večinoma so bili kmetje, ma-
tere so hodile v »tavrh«, služili so tudi 
otroci, očetje so zaslužili s prevozi, 
splavarstvom, delom pri železnici, 
prodajo lesa … 
V nekaterih družinah je bil glavni oče, 
v drugih, predvsem če je bil oče odso-
ten zaradi služenja denarja, je družino 
vodila mama. V vseh družinah pa so 
živeli skromno v vseh pogledih, a du-
hovno bogato. Marsikatera stanovalka 
je dejala, da so se imeli lepo, čeprav 
niso imeli veliko.
Mnogokrat so v družino spadali tudi 
stari starši, tete, strici, tudi hlapci in 
dekle. Ko je sredi jeseni v hišo prišla 
šivilja ali čevljar, da zašije družinskim 

Kakor jih starši uče, tako 
mladiči žvrgole
V Zimzelenu ob nekaterih dnevih v letu, ki so posvečeni različnim tematikam, organiziramo pogo-
vore s stanovalci. Tako smo 15. maja, na mednarodni dan družine, stanovalce povabili na pogo-
vor o družini nekoč in danes. V pogovoru je sodelovalo 19 stanovalk in stanovalcev, večinoma iz 
generacije, ki se je rodila med obema vojnama in odrasla ob koncu 2. svetovne vojne. 

članom obleke oz. naredi čevlje, sta jih 
dobila tudi hlapec in dekla. 

Kri ni voda
Vsi stanovalci, ki so sodelovali v pogo-
voru, so se rodili na večjih ali manjših 
kmetijah in so večino mladosti pre-
živeli na njih. Ko so si ustvarili svoje 
družine, so se domala vsi preselili v 
mesta ali na njihovo obrobje, postavili 
so si svoje hiše z vrtom ali se preselili v 
blokovska stanovanja.
Njihovi odnosi z brati in sestrami so 
bili takšni, kot jih poznamo iz zgodb, 
filmov. Njihove vloge in naloge v 
družini so bile pogojene s spolom in 
starostjo. Starejši so varovali mlajše, 
težko delali in kmalu služili pri boga-
tejših kmetih, mlajši so dobili obleke 
in čevlje starejših, prepirali so se in se 
tudi stepli, si nagajali, se razselili in 
ostali povezani.
Temperament, iznajdljivost ali 
pridnost v šoli so jih med brati in 
sestrami »potisnili« naprej, da so se 
lahko šolali, izbrali poklic, šli kmalu 
od doma v šole ali službo. Nekateri 
so ostali na kmetiji. Na izbiro poklica 

niso veliko vplivali starši, otroci so se 
morali znajti sami, mnogi so morali 
tudi sami zaslužiti, da so lahko živeli v 
internatu ali kupovali knjige.
Še eno statistiko smo naredili. Koliko 
so bili stari, ko so se poročili. Glede 
na večinoma ženske sogovornice smo 
pričakovali dokaj nizko številko, a se je 
pokazalo, da so bili stari povprečno 23 
let. Partnerja so izbrale same, a dobile 
tudi mamino popotnico: »Kakor si boš 
postlala, tako boš ležala!«
Življenje njihovih družin je bilo v 
mnogem drugačno – v materialnem 
smislu boljše, so povedali sogovorniki, 
vse bolj pa je začelo primanjkovati 
nečesa drugega. Časa. Danes ga ljudje 
skoraj nimajo več (ali si ga ne vzame-
jo) za to, da bi se družili, pogovarjali, 
prišli na obisk, posedeli, povedali, kaj 
počnejo, poslušali, kako mineva dan v 
domu starejših. 
Zato naši stanovalci pogrešajo 
druženje s svojimi otroki, še bolj pa 
pogrešajo vnuke, pravnuke, ki bi jih 
razvajali tako, kot sami nikoli niso bili 
deležni …

Diana Janežič

Fotografija petnajstčlanske Hoffove družine iz Zgornjega Doliča je nastala leta 1929, 
ko je bila rojena najmlajša, zadnja v družini, Veronika-Vera. Mama Marija je bila takrat 
stara 38 let, oče Franc Naveršnik pa 50 let. Skrajno desno stoji prvorojenka Pavla, roje-
na leta 1911, ki je mati Cvetka Ringa, stanovalca Zimzelena. (foto: družinski arhiv)
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NAŠ POČITNIŠKI NAMIG

Ali že veste, kje boste preživeli leto-
šnje počitnice? Kam se boste odpra-
vili na prijeten oddih in napolnili 
»baterije«. 
V Sloveniji je lepo. Zakaj torej ne bi 
svojih počitnic preživeli na slovenski 
obali? 
Za vas imamo dober počitniški 
namig: pojdite v Fieso ali Strunjan. 
Hotel Barbara in Hotel Oleander vam 
toplo priporočamo, saj sta v mirnem 
in zelenem kotičku slovenske obale, a 
vendarle nista daleč od glavnih turi-
stičnih središč Portoroža in Pirana. 
V bližini hotelov sta urejeni plaži, na 

kateri imajo gostje prost vstop. Poskr-
bljeno je tudi za brezplačna parkirišča 
ob hotelu. Hotela sta odlični izhodišči 
za sprehode v naravi, tudi ob morju. 
Pričakuje vas prijazno osebje, ki se bo 
potrudilo, da bo vaše bivanje prijetno. 
Od vas pa je odvisno, kaj boste želeli 
početi in kako si boste organizirali 
svoj počitniški čas. Veliko obiska 
vrednih destinacij, dogodkov in pri-
ložnosti čaka na vas. 
Ob tem vam zaupamo, da ponujamo 
za nekatere termine še ugodnejše 
cene. Torej, če še niste rezervirali svo-
jega dopusta in če še ne veste, kam bi 

se podali, pridite k nam. Dobrodošli v 
Hotelu Barbara in Hotelu Oleander! 
Pozdrav z morja.

HOTEL OLEANDER STRUNJAN
Strunjan 17, 6320 Portorož 
tel.: 05 671 81 50 
info@hoteloleander.si
www.hoteloleander.si 

Hotel barbara FIesa 
Fiesa 68, 6330 Piran 
tel.: 05 617 90 00
hotel.barbara@siol.net
www.hotelbarbarafiesa.com

Novi direktor družbe PV Invest je dr. Janez Rošer
Mesto direktorja družbe PV Invest, d. o. o., je s 1. junijem 2015 prevzel 
dr. Janez Rošer, ki je v podjetju zaposlen od leta 2010, zadnja tri leta pa 
je opravljal funkcijo vodje programa Jamomerstvo in geodetske storitve. 
Janez Rošer je doktor znanosti s področja geotehnologije, v letošnjem letu 
pa je pridobil tudi naziv odgovorni projektant s področja geotehnologije, 
izkopov in podgradnje za podzemne objekte. Od leta 2011 je tudi zunanji 
sodelavec za področje rudarsko-geodetskih merjenj na Šoli za rudarstvo in 
varstvo okolja Šolskega centra Velenje. Med leti 2005-2010 je bil zaposlen 
na Oddelku za geotehnologijo in rudarstvo Naravoslovnotehniške fakul-
tete v Ljubljani kot mladi raziskovalec na področju uporabne geofizike in 
asistent za področje rudarskih merjenj. 

Dosedanji direktor mag. Drago Potočnik je s funkcije odstopil iz osebnih 
razlogov.
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Medtem ko v posameznih premogov-
niških krajih ohranjajo le še spomine 
in običaje, te v Velenju ohranjamo 
tudi z bogato tehniško dediščino, ki 
bo z leti vedno bolj pridobivala na 
pomembnosti.
Muzej ohranja premogovniško dejav-
nost in vrednote, pozitivno promovi-
ra premogovništvo in Premogovnik 
Velenje, mesto Velenje, ob tem pa s 
stalnimi zbirkami na površini, pri-
ložnostnimi razstavami in z različ-
nimi dogodki ponuja tudi kulturne 
vsebine. 
Razvoj in obstoj industrije in rudar-
stva sta vrednoti zadnjih dveh stoletij. 
Ko danes pogledamo na preteklo in 
polpreteklo zgodovino, zaznavamo 

Muzej predstavlja 
industrijsko umetnost
Muzej premogovništva Slovenije v Velenju je pomemben promotor premogovništva. Z njegovim 
obiskom obiskovalci pridobijo veliko informacij tako o premogovniški dejavnosti kot tudi o do-
gajanju v naši okolici. Mnogi izmed njih imajo namreč popolnoma drugačno predstavo o Šaleški 
dolini in so v večini primerov pozitivno presenečeni.

industrijo in njen razvoj tudi z vidika 
industrijske umetnosti. Industrijski 
obrati, ki so nekdaj služili razvoju 
dežele, danes nemalokrat samevajo 
in propadajo. Zato sta umeščanje 
umetniških projektov v industrijske 
objekte, izdelava umetniških ali obli-
kovnih osnutkov z uporabo indu-
strijskih objektov ali pokrajine vira 
umetniških del s tematiko industrij-
skih objektov kot pričevalec časa ali 
zgodovinski spomin. 
Tako v našem primeru ohranjene 
rudniške prostore, ki so v sklopu 
muzeja, namenjamo tudi kulturnim 
vsebinam. Naša osnovna opredelitev 
je industrijska umetnost, s tem, da je 
več poudarka na rudarski tematiki.

Kultura in tehnika z roko 
v roki
Velika posebnost je tudi ta, da organi-
ziramo razstave skulptur v najgloblje 
ležečem razstavišču v Sloveniji – 160 
m pod zemeljsko površino. V za-
dnjem času smo pripravili več razstav, 
ki so imele odmev v bližnji in daljni 
okolici. 

Na začetku aprila smo v Beli garde-
robi odprli razstavo z naslovom Intra 
Inter slikarke Urške Mazej. »Njena 
intenzivna ustvarjalnost v Velenju, 
mestu modernizma, ki že pušča sle-
dove komaj preteklega vsakdanjika, je 
usodno vplivala na ustvarjalko v vseh 
fazah njenega nekajletnega razvoj-

Razstava Rotary znamk sveta
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Muzej premogovništva Slovenije je sodeloval na štirih industrijskih sejmih 
FORMA TOOL, PLAGKEM, GRAF & PACK ter VARJENJE IN LIVAR-
STVO, ki je v Celju potekal od 21. do 24. aprila 2015.
Muzej je imel svoj razstavni prostor v dvorani Livarstvo. Tokrat smo prvič 
predstavili obnovljene makete območja Starih Prelog iz leta 1968 in maketo 
delovanja izvoznega stroja Preloge. Poleg muzeja so se na razstavnem pro-
storu predstavili tudi predstavniki podjetja PV Invest s svojo ponudbo ter 
predstavniki Turistično-informacijskega centra Velenje. 
Prepričani smo, da je sejemska predstavitev dobra priložnost, da nas spo-
zna čim več ljudi, hkrati pa spodbuda, da pridejo v naše okolje in obiščejo 
naš muzej. 
Letos so se organizatorji (Celjski sejem) še posebej potrudili, da je bil sejem 
še večji in bolj odmeven kot v preteklih letih, tako je bilo tudi več razsta-
vljavcev in obiskovalcev iz tujine kot pretekla leta.

nega procesa,« je v katalogu razstave 
med drugim zapisala Milena Koren 
Božiček. Razstavo smo postavili v 
sodelovanju z Galerijo Velenje.

17. aprila smo odprli razstavo fo-
tografskega natečaja na temi Kul-
turna krajina in Strukture v krajini. 
Fotografija je v krajinski arhitekturi 
delovno orodje in medij izražanja. S 
pomočjo fotografije krajinski arhitekt 
opazuje krajino, dokumentira stanje 
in razbira krajinske značilnosti, ki iz-
virajo iz naravnih danosti in človeko-
vega delovanja. Obenem je fotografija 
krajinskemu arhitektu predmet dela 
in navdiha. Razstava je namenjena 
vsem, ki jih zanima videti prostor iz 
drugačne perspektive in zaznavanje 
krajine skozi fotografijo. Razstava je 
postavljena v sodelovanju s skupi-
no krajinskih arhitektov iz Velenja 
in Društvom krajinskih arhitektov 
Slovenije.

17. maja smo postavili razstavo Rota-
ry znamke sveta, v kateri je prikazana 
zgodovina izdaje znamke, med njimi 
so razstavljene tudi prve znamke, 
izdane v svetu, prve znamke na tleh 
Slovenije in prve znamke v samostoj-
ni Sloveniji. 

Poleg znamk na temo Rotary je 
prikazan tudi del znamk, ki so bile 
izdane v našem okolju. Ker je Rotary 
svetovna organizacija, ki deluje pred-
vsem na humanitarnem področju, 
filatelija oziroma zbiranje znamk pa 
je kralj med hobiji, torej so zbiratelji 
po vsem svetu, lahko rečemo, da s to 
razstavo povezujemo naše okolje s 
svetom. Poudarimo, da so v letu 2014 
naš muzej obiskali obiskovalci iz 42 
držav sveta.

Stojan Špegel,  
vodja Muzeja premogovništva Slovenije

Razstava krajin

Razstava Urške Mazej

20. MEDNARODNI 

ATLETSKI MITING

V sredo, 1. julija 2015, ob 19. uri bo 

na Mestnem stadionu Velenje 20. 

tradicionalni Mednarodni atletski 

miting v počastitev dneva rudarjev.
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Snemanje je potekalo tako v zuna-
njem kot tudi jamskem delu Muzeja 
na globini 160 metrov pod zemljo, 
deloma pa tudi na deponiji premoga 
Premogovnika Velenje. Režiser video-
spota Matej grginič je želel s tem 
spotom v pristnem rudarskem okolju 
na čim bolj estetski način predstaviti 
tipično rudarsko življenje.

tomi Meglič, pevec in kitarist 
skupine siddharta: »Ko sem gledal 
vso to opremo, je bilo na trenutke kar 
malo strašljivo. Čeprav je v današnjih 
modernih časih za varnost zelo dobro 
poskrbljeno, menim, da je rudarski 
poklic še vedno zelo zahteven. Knapi 
morate imeti kar trdno voljo za kaj 
takega. Pri snemanju spota smo želeli 
doseči, da je vse skupaj videti čim bolj 
pristno, zato so me tudi oblekli v čisto 
pravega knapa. Takole oblečen se 
počutim kar dobro, čeprav sem priča-
koval, da bo vse skupaj nekoliko manj 
udobno. V jami sem počel različna 
rudarska opravila in lahko rečem, da 
sem po večurnem snemanju pošte-
no utrujen. Pesem, za katero smo 
snemali videospot, je ljubezenska, 
a je v bistvu prav ta skrajnost med 
težkim rudarskim delom in vrednota-
mi življenja tista, ki naredi presežek, 
da je vse skupaj videti bolj čustveno. 
Še pred poletjem bomo izdali prvega 
od dveh letošnjih albumov, jeseni 
oz. proti koncu leta pa drugega. Na 
obeh bo dvajset pesmi – za dvajset 
let delovanja Siddharte. Po dvajsetih 
letih ustvarjanja pa smo šele nekje na 
polovici naše delovne dobe.«
Matej grginič, režiser videospota: 
»Tako kot vsak umetnik ima tudi 
Siddharta različne faze delovanja. So 
faze, ko se dela plošča, ko se nastopa 
in ko se snema. Zdaj smo v fazi, ko 
končujemo album in pripravljamo 
spot za prvo pesem Ledena. Idejo za 
snemanje videospota v Muzeju pre-
mogovništva Slovenije smo dobili na 
pobudo odličnega fotografa Gašperja 

Siddharta v Muzeju premogovništva 
Slovenije posnela videospot
Skupina Siddharta, ki je že dvajset let eno izmed največjih imen slovenske glasbene scene, za letos 
ob 20-letnici napoveduje izid dveh albumov; prvega še pred poletjem. Za pesem Ledena, ki bo na 
omenjenem albumu, so maja letos posneli tudi videospot. Tega so snemali v Muzeju premogovni-
štva Slovenije.

Muzej premogovništva Slovenije v Velenju je s svojim edinstvenim am-
bientom več kot primeren za snemanje takšnih in podobnih vsebin, kar 
so nekateri glasbeni in drugi ustvarjalci v preteklosti že spoznali. Med 
najbolj odmevnimi je zagotovo skupina laibach, ki je leta 2012 v pod-
zemnem delu muzeju imela kar tri koncerte v enem dnevu. Tudi duet 
Maraaya, ki je zastopal Slovenijo na letošnjem Eurosongu na Dunaju, 
je v muzeju posnel več promocijskih fotografij; skupina The stroj pa je 
tam posnela promocijski video.

Pintariča, ki je iz vaših krajev in iz 
čisto prave knapovske družine, zato 
zelo dobro razume težo te tematike. 
Snemanje je potekalo postopoma. 
V zunanjem delu Muzeja smo želeli 
na čim bolj estetski način predstaviti 
tipično rudarsko življenje, kar tukaj 

ni bila težava, saj imate vse narejeno 
zelo karakterno in pristno. V jami je 
bilo snemanje nekoliko bolj zahtevno. 
V bistvu sem razmišljal, da bi vam 
rove podaljšali tam nekje do Polzele 
(smeh).«

Slobodan Mrkonjić

foto: Gašper Pintarič

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE
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Poročno pravljico doživite 
na Golteh

Tega se zavedamo tudi na Golteh. Z 
namenom razvoja dodatne ponudne 
na planini in zaradi trenda porok v 
naravi smo se odločili, da izkoristimo 
danosti in Golte predstavimo tudi z 
vidika edinstvene lokacije za poroko. 
Organizirali smo poročni sejem in pri-
kazali izvedbo civilne poroke v naravi, 
ob jezeru, pri Koči Trije ploti.
Poročni sejem se je odvijal v samopo-
strežni restavraciji Hotela Golte, kjer 
se je predstavilo 10 ponudnikov različ-
nih poročnih storitev. Namen sejma je 
bil tudi zbrati in povezati ponudnike, 
ki prihajajo iz lokalnega okolja. Skupaj 
bomo sestavili ponudbo Poroka v hri-
bih in jo kot poroko na ključ ponudili 
prihodnjim mladoporočencem.

Civilni in cerkveni obred 
na Golteh
Kolikor je na prvi pogled odma-
knjenost v hribih slabost, sta naši 
prednosti predvsem možnost izvedbe 
poroke v obliki vse na enem mestu in 
prijetna osvežujoče-poletna gorska 
klima.
Gorska Kapelica Jezusa dobrega 
pastirja, ki je v bližini Mozirske koče, 
je odlično mesto za organizacijo cer-
kvenega obreda. Do kapelice se lahko 
odpravite z avtomobili, ženina in 
nevesto pa prepeljemo tudi s poročno 
kočijo. 
Civilni obred pripravimo na več 
lokacijah po planini – pri Alpskem 

vrtu, na terasi hotela, v nihalki, naj-
lepši  prostor je zagotovo ob jezeru, 
pri Koči Trije ploti, kjer smo na dan 
poročnega sejma uprizorili civilni 
obred. Ženina in nevesto je s čudo-
vitim petjem po rdeči preprogi po-
spremila družina Šuligoj iz Mozirja, 
za njuno obleko je poskrbel poročni 
salon Grazia, Zlatarstvo Gajšek je 
naredilo poročne prstane, pričesko je 
ustvarila HG Urška Zorin, ličila Blaž-
ka Slatinšek Make up artist, šopek 
neveste, kravato ženina in cvetlično 
dekoracijo omizja je pripravila Brigita 
Klinar, nakit neveste je prispevala 
Alenka Lever in dogodek fotogra-
firala Urška Hrastnik iz Media Les 
v Mozirju. Gostje so lahko ustvarili 

Vroči pomladni dnevi nakazujejo vročo sezono porok. Vsak poročni par si želi, da je poročni dan 
zanju nepozaben in drugačen od klasike. Načrtovanje poroke je za nevesto in ženina zelo po-
memben projekt. Začne se že vsaj eno leto vnaprej. Pari si ogledujejo lokacije za poroko in iščejo 
informacije o vseh stvareh, ki sestavljajo popolno poročno pravljico.
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Informacije o porokah na Golteh prejmete tudi pri vodji gostinstva in 
Hotela Golte Mateju Krošlju, na telefonski številki 03 839 11 00 ali e-na-
slovu matej.kroselj@golte.si.

spominsko fotografijo na »Slik-slik« 
aparatu. Poročno torto je prispevala 
Restavracija Jezero Velenje.
Poročno slavje na Golteh je mogoče 
pripraviti v čudovitem ambientu 
restavracije Hotela Golte, ki sprejme 
do 100 oseb. Svatje se lahko brez-
skrbno zabavajo do jutra, potem pa 
v hotelu tudi prenočijo. V primeru 
slabe vremenske napovedi civilni 
obred prestavimo v notranjost hotela 
in cerkveni obred opravimo v kateri 
od bližnjih cerkva.
Na Golteh smo želeli s tem dogod-
kom ustvariti popolno poročno 
zgodbo in zagotovo nam je odlično 
uspelo. Zanimanje za poroke se je že 
povečalo in želimo si, da je poročna 
pravljica v hribih prava odskočna 
deska za dobro in uspešno zgodbo.

Mitja Škrabl

Naši gasilci dosegajo uspehe na vseh področjih

Zadovoljni obrazi članov PIGD Premogovnika Velenje ob 
pridobitvi čina nižji gasilski častnik.

25. aprila letos se je s praktičnimi vajami v Gasilski 
šoli Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje RS 
na Igu končalo izobraževanje za pridobitev čina nižji 
gasilski častnik. Izobraževanje so uspešno opravili 
tudi štirje člani Prostovoljnega industrijskega gasilske-
ga društva Premogovnika Velenje – Marko brložnik, 
Miran debelak, drago javornik in damijan Praznik. 
V prostorih Gasilskega doma Vinska Gora je bil aprila 
izveden tečaj za vodenje večjih intervencij. Iz našega 
gasilskega društva sta se ga udeležila in ga uspešno 
opravila dva člana – Matjaž lihteneker in boris 
špeh. Tečaj je bil razdeljen v dva dela – teoretičnega in 
praktičnega. V okviru praktičnega dela so se tečajniki 
preizkusili v posameznih vlogah z namenom preverja-

nja pridobljenega teoretičnega znanja v primeru po-
segov v poplavah, velikih požarih objektov in požarih 
v naravi.
7. junija je v Šmartnem ob Paki potekalo občinsko 
gasilsko tekmovanje. Udeležile so se ga vse tri desetine 
našega društva, ki so dosegle dobro uvrstitev. Še posebej 
so se izkazali člani desetine b (Miran Debelak, Marko 
Frigelj, Drago Javornik, Marjan Kirar, Bogdan Rednjak, 
Robert Rotovnik, Peter Skaza, Boris Špeh in Branko 
Špeh), ki so si s tretjim mestom prislužili uvrstitev na 
regijsko tekmovanje.

Čestitamo!

Člani desetine B so si s tretjim mestom na občinskem 
tekmovanju prislužili uvrstitev na regijsko tekmovanje.
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Kot sta lahko papir in svinčnik dva 
najboljša prijatelja, ki pustita, da 
napišemo, kar želimo – list sprejme 
vse besede, svinčnik pa pomaga, da 
nam pri srcu postane lažje –, tako se z 
glasbo naša duša napolni s pozitivno 
energijo. Le-te ni manjkalo na za-
dnjem abonmajskem koncertu velenj-
skih godbenikov, na Spomladanskem 
koncertu v soboto, 18. aprila 2015.

Pomladno obarvane skladbe
Tako hitro, kot tečejo dnevi, meseca in leta, je minila že deveta abonmajska sezona velenjskih 
godbenikov. Ob njeni najavi so poslušalcem obljubili pet navdihujočih večerov s skrbno izbranim 
sporedom kot poklon skladateljem različnih kultur in časov. Obljubo so člani Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, čigar dirigentsko palico vihti Matjaž Emeršič, in njihovi gostje zagotovo 
izpolnili. Še več – poskrbeli so za presenečenja, ki nam jih ob najavi abonmaja niso izdali. Razve-
seljevali so nas glasbeni mojstri, kot sta Mojmir Sepe in Uroš Perić, na zadnjem Spomladanskem 
koncertu pa Tomi Baaron.

Zgodbe o ljubezni in 
hrepenenju
S »Fanfarami za navadnega človeka« 
(Fanfare for the common man) ame-
riškega skladatelja Aarona Coplanda 
in dopolnitvijo izvedbe zelo znane 
zasedbe ELP smo slovesno vstopili v 
glasbeni večer. Zanjo je sam skladatelj 
dejal, da je bil izziv ustvariti neposre-

dno in močno tradicionalno skladbo 
s sodobnim pridihom. »Mogoče se 
zdi nenavadno igrati skladbo Oktober 
sredi aprila, toda angleški dramatik 
William Shakespeare bi se strinjal 
z mano, da ime ne spremeni bistva 
stvari. Tako bo oktober zvenel enako 
kot april – zvenel bo o prebujanju, 
spreminjanju …,« je drugo skladbo 
napovedala povezovalka programa 

Člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, ki so uspešno končali deveto abonmajsko sezono, vabijo, da se jim 
pridružite tudi pri jubilejni deseti. (foto: Metka Marić)

Strast do glasbe je bilo čutiti tudi v glasu izjemnega vokalista Tomija Baarona, ki je bil gost Spomladanskega koncerta 
velenjskih godbenikov. (foto: Metka Marić)
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ema Hozjan in dodala: »In če smo že 
pri velikih mojstrih besed, Miroslav 
Košuta je tisti, ki je napisal čudovito 
pesem Tam, kjer sem doma, Jože 
Privšek jo je uglasbil, Edvin Fliser 
pa prvič zapel na Slovenski popevki. 
Vsi trije so se združili v glasu gosta 
večera, klarinetista in danes odlične-
ga vokalista tomija baarona.« 
Po njej smo se preselili v opero, 
natančneje v muzikal Fantom iz 
opere slavnega britanskega skladatelja 
Andrewa Lloyda Webbra, s katerim je 
postavil rekord Broadwaya. 
Po skrivnostni zgodbi o ljubezni, 
ljubosumju in smrti, postavljeni v 
okolje pariške opere 19. stoletja, je bil 
čas za Oskarjevo nominacijo Beauti-
ful Maria of my soul. Latino balada 
govori o izgubljeni ljubezni in je bila 
predvajana v filmu Mambo Kings: 

»Beautiful Maria of my soul zapol-
njuje dneve, ugrablja moje moči.« 
Slišali smo tudi Bennyja Goddmana, 
ki velja za kralja svinga. On je tisti, 
ki si je kljub zakonskim prepovedim 
že v tridesetih letih 20. stoletja v 
svoji zasedbi upal imeti temnopolte 
glasbenike. »Bistvo stvari se ne skriva 
v njenem poimenovanju, a Goodman 
je izjema. In če je le-ta poskrbel za 
rasno združevanje, je Paul Anka po-
skrbel za združevanje starega in nove-
ga. Priredil je pesem mlade skupine 
Oasis iz leta 1995 Wonderwall, ki je 
desetletje kasneje zasijala v novi luči,« 
je zvenela napoved prihodnjih skladb. 
Za konec večera je bila na progra-
mu zapisana skladba ameriškega 
skladatelja Jamesa Barnesa Alvamar 
overture. »Mogoče so z namenom 
končali z uverturo, mogoče je to pot 

v prihodnjo abonmajsko sezono,« so 
bile sklepne besede voditeljice.

Glasba za ljudi
Toda glasbenega večera še ni bilo 
konec, saj smo poslušalci z bučnim 
ploskanjem člane orkestra prepričali, 
da so naše duše pobožali še z doda-
tno skladbo. V poletje nas je tako 
popeljala Dragojevićeva Cesarica: 
»Cilega života ja sam tija samo nju, 
da do njenog srca nađem put. Cilega 
života moje tilo je bez nje, ka‘ cviče 
bez vode.« Kot ne more biti cvetje 
brez vode in človek brez ljubezni, tudi 
ljudje ne moremo brez glasbe. Naj bo 
glasba naša redna spremljevalka tudi 
to poletje, jeseni pa ponovno vabljeni 
k vpisu abonmaja Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje.

Metka Marić

Pojdem, ko pride maj, pojdem na 
rožne poljane, kjer najdem vse svoje 
zbrane – od včeraj in kdo ve od kdaj. 
Pojdem v kraje vseh krajev. Pojdem 
v maj vseh majev … Ne kličite me 
nazaj. Besede, ki jih je Tone Kuntner 
zapisal prijatelju v slovo.
Pa samo petdeset jih je Branko štel 
22. februarja. Žal je bila bolezen, 
ki se je predlani zajedla v njegovo 
telo, močnejša. Čeprav je z veliko 
upanja in volje zrl v vsak novi dan, 
je v bolnišnici v Slovenj Gradcu v 
četrtkovem jutru, 21. maja, obstal 
pred zadnjo in previsoko oviro v 
življenju. 

Branko se je našemu kolektivu 
pridružil 1. aprila 1985. Želja po 
dobrem in zagotovljenem zaslužku 
ga je pripeljala med rudarje. Z veliko 
volje in odrekanja je pridobil poklic 
rudarja, z različnimi tečaji pa je 
svoje rudarsko znanje nadgrajeval. 
Od 1. maja 1993 je delal v jamomer-
stvu kot figurant II. in je bil skupaj s 
sodelavci od 1. julija 2008 zaposlen v 
hčerinskemu podjetju PV Invest.
Bil je eden izmed mnogih, ki je imel 
rad svoje delo, službo, kamerade. 
Skupaj s sodelavkami in sodelavci 
je tvoril prijazno delovno skupino. 
Večkrat je poudaril, da so bili kot 
družina.
Spoštoval je vse pozitivne vrednote. 
Svojega življenja in prostega časa ni 
posvečal zgolj svoji družini – ženi 
Martini in sinu Roku, njegov svet 
je bilo gasilstvo, za kar je navdušil 
tudi ženo in sina. Ves prosti čas je 
razdal za to pomembno in izjemno 
poslanstvo. Z izobraževanji je v 
gasilskih vrstah pridobival strokov-
no znanje, ki je ob pomoči ljudem še 
kako potrebno.
Bil je tudi petkratni krvodajalec, ki 
je s svojo krvjo pomagal neznanim, 

a pomoči potrebnim. Ko je bilo 
treba leta 1991 stopiti na branik do-
movine, ni okleval, zato je v vrstah 
Teritorialne obrambe dodal svoj 
delež k samostojni Sloveniji.
Žal pa je huda bolezen zahtevala, da 
je moral 8. julija 2013 na bolni-
ški dopust. Ko je že kazalo, da bo 
zmagal v tem neenakem boju, je žal 
omagal.
Mnogo premlad je bil, da bi končal 
dolgo zgodbo svojega življenja, a 
hkrati dovolj, da ga je bilo vredno 
poznati, imeti za sodelavca in tova-
riša. Zaslužil si je, da ga ohranimo v 
prijaznem in lepem spominu.
Maj mu je bil nekako namenjen in 
usojen, žal letošnji kot zadnji. Še 
kako si je želel po obetavnih napo-
vedih dočakati letošnjo jesen, ko bi 
sklenil svojo delovno pot.
Spomini nanj ga bodo vedno ohra-
njali med nami, zato se mu zahva-
ljujemo za vsak trenutek, ki smo ga 
preživeli skupaj. 
Ženi Martini, sinu Roku, mami in 
sestri z družino izrekamo iskreno in 
globoko sožalje.
Branko, počivaj v miru.

Drago Kolar

Branku Jelenu v spomin (1965–2015)
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zaHvala
Ob nenadni in boleči izgubi 
moža in očeta 
branka jelena
se iskreno zahvaljujeva kolek-
tivoma podjetij PV Invest in 
Premogovnik Velenje ter Sin-
dikatu Premogovnika Velenje 
za izkazano pomoč, izrečena 
sožalja in darovano cvetje.
Še posebej se zahvaljujeva 
vsem Brankovim sodelavkam 
in sodelavcem PV Investa za 
obiske v času bolezni. Hvala 
tudi častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje, Dragu Kolarju 
za pomoč in vsem, ki ste ga v 
tako velikem številu pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

žena Martina in sin Rok

zaHvala
Ob boleči izgubi drage-
ga očeta, dedija, tasta in 
pradedija
leopolda tovornika
se iskreno zahvaljujemo 
Premogovniku Velenje za 
izkazano čast in ganljivo 
sodelovanje na pogrebu. 
Zahvaljujemo se častni 
straži, članom Pihalnega 
orkestra Premogovnika 
Velenje, pevcem, prapor-
ščakom in Dragu Kolarju 
za sočutne besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste ga po-
spremili na njegovi zadnji 
poti.

sin Leopold in hči Marja-
na z družinama

Pomlad je prišla,
tokrat drugačna.
Rožice drugače cveto,
nam je pri srcu hudo.
Spomin nate večno bo ostal,
vse naše žive dni.

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega moža, 
očeta, dedka, pradedka in tasta

Marijana krajcerja
se iskreno zahvaljujemo kolektivu 
Premogovnika Velenje, Sindikatu 
PV in vsem sodelavcem, prija-
teljem in znancem za darovano 
cvetje, sveče in denarno pomoč. 
Hvala častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premogovni-
ka Velenje in Dragu Kolarju za 
spoštljive besede na pokopališču 
v Podkraju. Hvala vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji poti.

sin Boštjan z družino

zaHvala
Ob boleči izgubi drage mame in ome

stanislave aristovnik
se iskreno zahvaljujem sodelavcem strojnega vzdrževanja in 
strojne montaže jame Preloge Premogovnika Velenje za izre-
čena sožalja in denarno pomoč ter Sindikatu PV za darovano 
cvetje. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

sin Marijan z družino

Meditativno gibanje za ohranitev 
zdravja v parku Vile Široko

Šola zdravja Skupina Šoštanj vabi v sobo-
to, 20. 6. 2015, ob 8 uri v park Vile Široko 
Šoštanj na meditativno veščino gibanja za 
ohranitev zdravja, vitalnosti in boljše počutje. 

Vadba bo potekala pod vodstvom Dušana 
Borovnika, Mojstra Tai chi-ja in Qi gonga 
Sensei 6. dan.

Vabljeni vsi člani šole zdravja, prijatelji, 
znanci ...
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HABIT, d. o. o., Koroška 48, 3320 Velenje
PE Šaleška 18d, 3320 Velenje

PONUDBA
NEPREMIČNIN
STANOVANJA

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Tomšičeva
Adaptirano: 2010
Velikost: 62 m2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Center
Zgrajeno: 1961
Velikost: 63 m2

Etaža: 2/10
Energ. razred: E
Cena: 75.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Center
Zgrajeno: 1965
Velikost: 71 m2

Etaža: P/5
Energ. razred: D
Cena: 85.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Center
Zgrajeno: 1961
Velikost: 63 m2

Etaža: 2/10
Energ. razred: E
Cena: 75.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šalek
Adaptirano: 2011
Velikost: 78 m2

Etaža: 1/5
Energ. razred: C
Cena: 85.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Jenkova
Adaptirano: 2011
Velikost: 89 m2

Etaža: 1/5
Energ. razred: F
Cena: 87.000 EUR

GARSONJERA
Lokacija: Velenje,
Goriška
Zgrajeno: 1980
Velikost: 30 m2

Etaža: 1/5
Energ. razred: E
Cena: 35.000 EUR

 

HIŠE

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

Velikost parcele:
2000 m2

Etažnost:K+ P +1+ M
Energ. razred: E 
Cena: 159.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Florjan
Adaptirana: 2012
Velikost: 277 m2

Velikost parcele:
584 m2

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

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

Velikost parcele:
1537 m2

Etažnost: P + M
Cena: 120.000 EUR

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

Velikost parcele:
540 m2

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

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj 
Ravne
Zgrajena: 1960
Velikost: 83 m2

Velikost parcele:
325 m2

Etažnost:K+P+M
Energ. razred: G
Cena: 55.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Šoštanj 
Ravne
Zgrajena: 1960
Velikost: 83 m2

Velikost parcele:
325 m2

Etažnost:K+P+M
Energ. razred: G
Cena: 55.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Paška vas
Zgrajena: 2005
Velikost: 129 m2

Velikost parcele:
502 m2

Etažnost: P + M
Energ. razred: E
Cena: 159.900 EUR

PARCELE

ZAZIDLJIVE
Lokacija: Velenje,
Vinska Gora
Velikost:
556 m2

Cena: 26.000 EUR

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

Cena: 30–60 EUR/m2

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje,
Podkraj
Velikost: 1.070 m2

Cena: 39.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje,
Podkraj
Velikost: 750 m2

Cena: 39.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Velenje,
Podkraj
Velikost: 630 m2

Cena: 35.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Florjan
Velikost: 531 m2

Cena: 35.000 EUR

ZAZIDLJIVA
Lokacija: Rečica ob 
Paki
Velikost: 767 m2

Cena: 27.800 EUR
Hrastovec
Velikost: 1.093 m2

Cena: 35.000 EUR

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.
TELEFON:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

Ponudba v oglasu zajema le del 
nepremičnin, ki jih prodajamo, v 
bazi imamo več kot 60 aktualnih 
nepremičnin v prodaji (stanovanj, 
hiš, parcel, kmetij ...). Za vse 
dodatne informacije o stanju 
nepremičnin in za termine za 
oglede nas pokličite!

www.nepremicnine.habit.si

Posel strokovno in varno vodimo 
ter izpeljemo od začetka do 
konca – od podpisa pogodbe do 
primopredaje nepremičnine. 
Poleg posredovanja pri prodaji 
nepremičnin vam nudimo 
individualno svetovanje, sestavo 
pogodb (prodajna, darilna, 
najemna ...) in pregled že 
sestavljenih pogodb. Pojasnimo 
vam lahko posamezne institute 
(nar. ara, odstopnina, pogodbena 
kazen itd.), ki so vsebovani v 
pogodbi, in upoštevamo vaše 
želje pri zavarovanju vaših 
pravic. Pojasnimo vam tudi 
vaše pravice v primeru kršitve 
pogodb (neizpolnitve ali delne 
izpolnitve obveznosti, izpolnitve z 
napakami in zamude z izpolnitvijo) 
in odgovorimo na vsa ostala 
vprašanja v zvezi s konkretnim 
pogodbenim razmerjem.
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STAN RUDARSKI, BODI NAM POZDRAVLJEN!

Ob 3. juliju – prazniku rudarjev čestitamo vsem 
zaposlenim v Skupini Premogovnik Velenje

SREČNO!

Premogovnik Velenje

55. SKOK ČEZ KOŽO


