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UVODNIK

Pred nami je zahtevna jesen
Rudarstvo je dejavnost, kjer je bolj kot kje drugje prisoten 
vpliv narave. V večini primerov smo bili in smo v tekmo-
vanju z naravo uspešnejši in močnejši, kar kažejo podatki 
o uspešni 140-letni zgodovini rudarjenja v Šaleški dolini. 
Vendar nam je narava tudi v preteklosti že večkrat poka-
zala zobe, toda te težave smo z znanjem in strokovnostjo 
večinoma vedno uspešno rešili. 

Tudi v zadnjih letih moramo zelo resno upoštevati narav-
ne dejavnike, saj rudarjenje v naši jami izvajamo v vedno 
bolj zahtevnih razmerah. Odkopna polja so v vedno večji 
globini, prav tako je mogoče zaznati njihov medsebojni 
vpliv zaradi koncentracije proizvodnje. Zato moramo 
pravilnemu in varnemu ter kakovostnemu delu namenjati 
še toliko večjo pozornost.

Tudi v letu 2015 nas spremljajo v tehnološkem proce-
su pridobivanja premoga zahtevne razmere. Do konca 
septembra nas čez celotno leto spremlja manj produktivna 
in krajša odkopna fronta. Izjema je bil le mesec maj, ko 
smo imeli v obratovanju tri odkope, sicer pa smo imeli le 
dva ali pa celo samo enega (od sredine junija do začetka 
oktobra). Vse to se kaže tudi na proizvodnih rezultatih 
in določenem izpadu proizvodnje, saj smo morali zaradi 
ponovnih velikih deformacij odvozne proge predčasno 
demontirati odkop CD1. 

Prav tako je bil start novega odkopa E k. –80 po osnovnem 
načrtu predviden za sredino julija, odkop pa bo zaradi 
večjih deformacij v odvozni progi in pristopnih progah 
predvsem zaradi več stebrnih udarov in posledično po-
trebnih pretesarb začel z obratovanjem šele na začetku ok-
tobra. Da bodo težave še večje, je v zelo slabem stanju tudi 
prvi del komore novega odkopa B k. –80, tako da montaža 
sekcij poteka v zelo zahtevnih razmerah. Tudi start tega 
odkopa se zamika in bo na začetku oktobra. 

Ob tej priložnosti se iz srca in iskreno zahvaljujem vsem 
zaposlenim, ki svoje delo tudi v teh zahtevnih razmerah na 
posameznih deloviščih v jami izvajajo zelo odgovorno in 
požrtvovalno ter se zavedajo, da nas lahko le to privede do 
uresničitve zastavljenih načrtov.

Letos nas ob navedenih težavah razveseljujejo predvsem 
podatki o kurilni vrednosti, ki je precej višja od načrtova-
ne in nam še vedno omogoča izpolnitev letnega načrta v 
energiji. 

Kljub težavam pa moram poudariti, da smo do zdaj letos 
uspešno zagotavljali zadostne količine premoga za potrebe 
TEŠ-a in da smo se tudi v juliju, ko sta bili zaradi velike 
suše in pomanjkanja hidroenergije poraba premoga in 
pridobljena električna energija iz njega v TEŠ-u rekordni 
(443 GWh), temu s spremenjeno organizacijo dela in 
dodatnimi delovnimi dnevi na odkopu, ki je bil v obrato-
vanju, takoj in ustrezno odzvali.

Za izpolnitev letnega delovnega načrta bomo v zadnji če-
trtini leta potrebovali načrtovano proizvodnjo z odkopov 
B in E k. –80, kar pomeni nekaj več kot milijon ton odko-
panega premoga pri kurilni vrednosti najmanj 11 GJ/tono. 
Za dosego tega načrta bo treba vključiti še nekaj dodatnih 
dni, kar je bil letos zaradi zahtevnih geomehanskih razmer 
in manj produktivne odkopne fronte že do zdaj pogost 
pojav.

Na osnovi vsega navedenega lahko sklenem, da je pred 
nami zahtevna jesen, saj moramo ne glede na vse težave, 
ki nas spremljajo tudi letos, doseči najpomembnejši cilj, to 
je izpolnitev letnega delovnega načrta. Zato pričakujem, 
da si bomo vsi zaposleni v Skupini Premogovnik Velenje 
za ta cilj maksimalno oziroma optimalno prizadevali. 

Vsem zaposlenim še enkrat polagam na srce, naj za dose-
ganje zastavljenih ciljev delo opravljajo odgovorno, vestno 
in kakovostno, predvsem pa varno!

Srečno!

mag. Bogdan Makovšek,
vodja Proizvodnje in glavni tehnični vodja PV
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Na praznični dan so Titov trg v 
središču Velenja napolnili številni 
uniformirani rudarji, ki so se pod 
vodstvom komandanta parade mag. 
Matjaža koželja strumno in ponosno 
podali proti mestnemu stadionu. Tam 

Naj živi nam večno
V Premogovniku Velenje smo kljub zahtevnemu položaju, v katerem smo, ohranili več kot polstoletno 
tradicijo sprejemanja novincev v rudarski stan. Letošnji, že 55. Skok čez kožo smo izvedli 3. julija, na 
dan rudarjev. V rudarski stan smo sprejeli 57 novincev. Častni skok je opravil mag. Anton Planinc, dol-
goletni vodja Rudarskega inšpektorata Republike Slovenije.

jih je pričakala večtisočglava množica 
obiskovalcev, ki so želeli pospremiti 
nove mlade rudarje v rudarski stan, 
kamor je pred njimi skočilo že 3.598 
njihovih kameradov. 
Skok čez kožo je prireditev, s katero 

izkazujemo pomen in čast rudarske-
mu poklicu. Prebivalci Šaleške doline 
so z množično udeležbo na prireditvi 
dokazali, da cenijo rudarski poklic in 
sporočajo, da Velenje je in bo ostalo 
rudarsko mesto.

Na praznični dan so Titov trg v središču Velenja napolnili številni uniformirani rudarji, ki so se pod vodstvom komandanta 
parade mag. Matjaža Koželja strumno in ponosno podali proti mestnemu stadionu. (foto: Aleksander Kavčnik)
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Težave nam ne jemljejo 
poguma, ampak nam 
predstavljajo izziv
Sedanji časi Premogovniku niso 
najbolj naklonjeni. Nenehni boj 
z muhavo naravo v zadnjih dveh 
letih, sprejemanje težkih, a zrelih 
odločitev – vse to nas ni spravilo 
na kolena. »V vsako bitko stopamo 
pogumno in z zavedanjem, da je od 
sadov našega dela odvisno marsikaj,« 
je komandant parade mag. Matjaž 
koželj pozdravil publiko na mestnem 

stadionu. »Ne le za delovna mesta 
zaposlenih v Skupini, ampak gre za 
mnogo več. Gre za našo prihodnost, 
prihodnost Doline in države. Pred 
nami je viharno obdobje. 
Težave nam ne smejo jemati pogu-
ma, ampak nam morajo predstavljati 
izziv, ki nas vodi do končnega cilja. 
In prav zaradi težkih časov moramo 
ostati povezani, strpni, pripravljeni 
se pogovarjati in se tudi dogovori-
ti. Danes je to bolj pomembno kot 
kadarkoli prej!

Ohranjamo tradicijo
»Kljub zahtevnemu položaju smo 
se v Premogovniku Velenje odločili, 
da ohranimo več kot polstoletno 
tradicijo sprejemanja novincev v 
rudarski stan,« je zbrano množico 
nagovoril predsednik Uprave Pre-
mogovnika velenje mag. ludvik 
golob. »55. Skok čez kožo se bo 
zgodil v letu, ko zaznamujemo 140 
let odkopavanja premoga v Šaleški 
dolini. Oba jubileja sta vredna pozor-
nosti. S prvim dokazujemo, da smo 
zvesti tradiciji sprejemanja mladih 

Da je rudarstvo in z njim povezani poklici v Šaleški dolini še vedno cenjeno in spoštovano, je nedvomno potrdila številna 
udeležba na letošnjem 55. skoku čez kožo. (foto: Mrki)

foto: Aleksander Kavčnik
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rudarjev v rudarski stan. Drugi jubilej 
dokazuje, da smo v svoji zgodovini 
nemalokrat dokazali, da ZNAMO, 
ZMOREMO IN tudi USPE NAM 
prebroditi težave, ki nas tarejo. Skok 
je poleg tradicije postal tudi simbol 
neuničljive trdoživosti in ponosa vseh 
zaposlenih v Skupini Premogovnik 
Velenje.«
Premogovnik se je v preteklosti 
srečeval s številnimi izzivi takratnih 
časov in tudi vsesplošna gospodarska 
kriza mu ni prizanesla. 16. marca 
letos smo ugotovili njegovo insolven-
tnost. Težke geomehanske razmere v 
preteklem letu so pripomogle, da je 
odkop CD1 stal 2 meseca in pol in da 
je v tem času proizvodnja potekala le 
na enem odkopu, kar je povzročilo 
primanjkljaj v višini 22 mio. EUR. 
To je znatno prispevalo k negativ-

V tem šolskem letu je v Šolskem centru Velenje končalo izobraževanje 57 dijakov in študentov, in sicer: 17 geostrojnikov 
rudarjev, 10 geotehnikov, 7 inženirjev rudarstva in geotehnologije in 23 dijakov elektrostrojne smeri. (foto: Mrki)

nemu rezultatu ob koncu leta, saj 
je predstavljalo skoraj četrtino vseh 
načrtovanih prihodkov v preteklem 
letu. Ukrepe za odpravo insolventno-
sti smo predlagali tudi na julijskem 
dnevnem redu seje Skupščine, na 
kateri so delničarji odločali o dokapi-
talizaciji družbe. S tem bo družba do-
segla poslovno ter finančno stabilno 
in uspešno poslovanje, z ukrepi, ki jih 
izvajamo, pa bo Premogovnik Velenje 
dokončno posloval pozitivno od leta 
2017 dalje, za prihodnje leto pa že 
predvidevamo rezultat okoli ničle.

Iskrena hvala za vaš trud 
in prizadevanja
Predsednik uprave se je zahvalil zapo-
slenim, ki se s svojim prizadevanjem 
in ogromnim prispevkom trudijo, da 
bi se Premogovnik Velenje izvlekel 

iz krize, ter vsem za razumevanje za 
to, da si je praznovanje po uradnem 
delu vsak plačal sam iz svojega žepa. 
»S tem vsi skupaj nazorno kažemo, 
da se zavedamo, da je pred nami še 
veliko trdega dela, veliko izzivov, 
vendar tudi veliko novih priložnosti. 
Rudarji nikoli nismo klonili pod 
težo bremen. Z ohranitvijo rudar-
skega ponosa in krepitvijo temeljnih 
rudarskih vrednot smo sooblikovali 
in še vedno sooblikujemo tudi svojo 
in našo skupno prihodnost. Gre za 
prihodnost celotne doline in drža-
ve. Šaleška dolina ima energijo, mi 
pa imamo znanje, znamo dobro in 

jože Podlesnik
Na slavnostni dan pred vami 
stojim,
z vami rudarji praznik slavim.
Novinci, naj vam bo ta dan v 
ponos,
z roko v roki vsemu smo kos.

Mitja strmčnik

V roki kroca, šremer al‘ lopata –
to so zame rajska vrata.
Če enkrat v roke dobim 
kombajn,
v črnem raju res bo fajn!

darko Pavlovič
Danes pomemben je dan za 
vse nas, saj svečano bomo 
sprejeti med vas.
Biti rudar, kot zakonski je 
stan,
v dobrem in slabem smo sku-
paj vsak dan.
Naj te besede odmevajo 
večno,
preden spijem pivo, na glas 
vam rečem SREČNO!
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Letos je častni skok opravil mag. Anton Planinc, dolgoletni vodja Rudarskega 
inšpektorata Republike Slovenije, ki je iz rok predsednika Uprave Premogovnika 
Velenje mag. Ludvika Goloba v spomin na ta dogodek prejel rudarsko palico.

Mag. antonu Planincu je bilo rudarstvo položeno že v zibelko, saj se je 7. 3. 1952 rodil v rudarski družini. 
Rudarski poklic so opravljali oče in oba brata, sam pa je že kot 3-letni otrok skozi okno doma na »starem šahtu«, 
petdeset metrov od jaška, opazoval »črne« rudarje. Tudi udarniško delo mu ni bilo tuje, saj je, tako kot drugi otro-
ci, graditeljem Velenja za potešitev žeje prinašal vodo, kot dijak takratnega Rudarskega šolskega centra pa je tudi 
sam udarniško opravljal različna dela. 
Srednjo tehnično rudarsko šolo je končal leta 1972. Dobri učitelji in rudarski mojstri so mu z združevanjem teo-
rije s praktičnim delom v jami velenjskega Premogovnika (in tudi drugih rudnikih v Trbovljah, Mežici, Idriji …) 
omogočili, da je dobro spoznal delo rudarjev. Navdušenje nad rudarstvom je z leti le še naraščalo, zato se je vpisal 
na rudarsko fakulteto, na kateri je leta 1978 študij tudi uspešno končal. V času študija je med počitnicami delal v 
jami, z očetom sta bila celo kamerada pri odpiranju Južnega krila. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v 
takratnem Rudniku lignita Velenje.
Anton Planinc je generacija, ki se je srečala z izzivi razvoja posodobitve odkopov in dela na pripravah. Deset let 
je bil aktiven član Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje. Svojo poklicno pot je nadaljeval na rudarskem 
inšpektoratu, kjer je opravljal delo na področju rudarske inšpekcije, kasneje je področje vse do upokojitve tudi vo-
dil. Leta 2000 je uspešno končal magistrski študij iz rudarskih znanosti. Bil je aktiven udeleženec osamosvojitvene 
vojne za Slovenijo, kot komandir čete je sodeloval v bitki pri Dravogradu.
Nikoli ni pretrgal popkovine s svojim rojstnim mestom in z velenjskimi rudarji. S svojim prispevkom za poso-
dobitev rudarskega dela, zavzetostjo za varnost in zdravje v rudarstvu ter predanostjo do rudarskega poklica si 
Anton Planinc nedvomno zasluži naziv častnega skakalca na 55. Skoku čez kožo.

odgovorno delati ter na naši poti na 
podlagi načrtov in ciljev, ki smo si jih 
zadali, vztrajati vse do leta 2054, ko 
bomo tukaj odkopavali premog, kar 
je predvideno tudi v novem predlogu 
energetskega koncepta Slovenije.«

»Korajžno naprej po tej 
poti …«
Poleg skoka za novince smo v Velenju 
leta 1963 uvedli tudi častni skok. 
Čast, da se pridruži rudarskemu 
stanu, je 30. avgusta 1963 kot prvega 
doletela sovjetskega predsednika 
Nikito Hruščova. Častni skok so v 
Velenju ponovno uvedli leta 1994 in 
od takrat so čez kožo skočili še mnogi 
pomembni posamezniki. 
Letos je častna naloga pripadla mag. 
antonu Planincu, dolgoletnemu 
vodji rudarskega inšpektorata 
republike slovenije, ki je pove-
dal tole geslo: »na praznik, rudar, 
uniform se naših gumbi bleščijo, 
kot žarki nam zlati kažejo pot! In 
jutri? korajžno naprej po tej poti, 
ker cilji, znanje in častno delo tako 
mi velijo!«

Fantje so pripravljeni, 
pred nami so postavljeni
Običaj sprejemanja novincev v ru-
darski stan, bolj znan kot »skok čez 
kožo«, navadno doživijo novinci na 
slovenski rudarski praznik 3. julija. 
Na tradicijo, ki traja že vse od leta 
1961, ko je šolanje končala prva ge-

foto: Mrki

foto: Aleksander Kavčnik
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neracija današnje rudarske šole, smo 
v Premogovniku Velenje izjemno po-
nosni, zato smo se odločili, da je kljub 
zahtevni situaciji ne prekinemo. Tako 
smo tudi letošnji generaciji mladih 
rudarjev omogočili, da jo na tradici-
onalen in simboličen način sprejme-
mo v rudarski stan. V tem šolskem 
letu je na Šolskem centru Velenje 
končalo izobraževanje 57 dijakov in 
študentov, in sicer: 17 geostrojnikov 
rudarjev, 10 geotehnikov, 7 inženirjev 
rudarstva in geotehnologije in 23 

jože Cijan

Rodovi pred nami trdo so 
garali, 
nam mlajšim znanje, priho-
dnost so dali.
Mi botri se bomo trudili,
da tega ne boste nikdar 
pozabili.

bojan ovčar
Od nekdaj se ve, da so knapi 
dobri ljudje,
čez kožo bom skočil in stopil 
mednje,
V rudarski »foh« so nas in-
štruktorji vpeljali,
z njihovim trudom smo dobri 
rudarji postali.

Uroš venta
Kot šesti Venta danes tu 
stojim
in z veseljem vas ogovorim.
Danes bom rudar postal in se 
na polno gnal,
da kmalu sedmi Venta tu bo 
stal.
Čeprav je »šaht« v manjši 
krizi,
jih poleg tega pira spil bom še 
deset pri mizi!dijakov elektrostrojne smeri. 

Kako se skače, so novince, katerih 
vodja je bil boris verdnik, naučili 
starešine, pokazali pa so jim botri, 
katerih naloga je tudi, da novincem 
svetujejo pri delu in v življenjskih 
stiskah. 
Pred skokom so morali povedati 
svoja gesla, ki so bila tudi letos mla-
dostniško hudomušna, in odgovoriti 
na nekaj zvitih vprašanj komandanta 
parade. Pri tem so bili tudi letos tako 

zelo odrezavi in duhoviti, da so v 
smeh spravili množice na tribunah. 
Ko vsi novinci skočijo čez kožo, dajo 
slovesno zaobljubo, da bodo pošteno 
opravljali svoj poklic in upoštevali 
tradicijo rudarskega stanu, vsako leto 
med njimi izberemo tudi pet najbolj-
ših dijakov. V šolskem letu 2014/15 
so to bili: david Urtelj, Uroš venta, 
dejan Pačnik, Uroš dren in Miha 
Hrovat.
Ko smo s tribun opazovali novince, 
mlade, samozavestne fante – tudi dve 
dekleti sta se letos znašli med njimi 
–, ki so se s simboličnim skokom čez 
kožo pridružili rudarskemu stanu, 
smo z veseljem ugotavljali, da se 
Premogovniku za delovno silo tudi 
v prihodnje ni bati. Vsi skupaj pa se 
bomo morali potruditi, da bodo še 
prihodnjih nekaj desetletij generaci-
jam omogočena nova delovna mesta.

Tadeja Jegrišnik

za botre novincem so bili 
določeni stanovski kolegi, ki 
so z vestnim delom, znanjem 
in ljubeznijo do rudarskega 
poklica premagali vse ovire 
in postali vzorni člani naše-
ga podjetja: jože Podlesnik, 
strojni nadzornik, Marko 
Hriberšek, elektro nadzor-
nik, jože Cijan, vodja odkopa 
in jože skaza, glavni strelec.

starešine novincem so bili 
rudarski mojstri, ki so bili 
zaslužni, da so zelenci prišli 
do enega od svojih ciljev: vla-
dislav korošec, Miran sešel, 
kristjan Cvetkovič, renato 
rožič, boštjan Potočnik, da-
nilo lamut, bogomir krajnc 
in Mirko ocepek.  

David Urtelj, Uroš Venta, Dejan Pačnik, Uroš Dren in Miha Hrovat so najboljši dijaki v šolskem letu 2014/15. (foto: Mrki)
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Z množično udeležbo na dogodku 
smo tudi tokrat dokazali, da smo se 
kljub padcem sposobni vedno znova 
pobrati, da zmoremo vedno znova 
vstati in obstati.
Svojo prihodnost bomo gradili skupaj 
z mlado generacijo, vso potrebno po-
zornost in energijo pa bomo namenili 
izzivom sodobnega časa. Pri tem ne 
bomo pozabili ohraniti dostojanstva, 
ponosa in tradicije.
Skok je odraz dobrega sodelovanja 
med vsemi tistimi sodelavci v Skupini 
Premogovnik Velenje, ki ste zaslužni 
za to, da je prireditev izpolnila pri-
čakovanja. Organizacija tako velike 
prireditve namreč zahteva velike 
napore in mnoge podpornike.

Ponovno smo izkazali 
spoštovanje do rudarske tradicije

Odbor za organizacijo rudarskega praznika so sestavljali: Pavel Skornšek 
(predsednik), mag. Ludvik Golob, mag. Matjaž Koželj, Boris Štefančič, 
Boštjan Hoheger, Boris Verdnik, Viki Hrast, Tadeja Jegrišnik, Melita 
Božič, Ferdinand Žerak, Bojan Brcar, Bojan Gajšek, Bojan Zabukovnik 
in dr. Gregor Jeromel.

V petek, 3. julija 2015, smo izvedli že 55. Skok čez kožo. Dogodek, ki odraža ponos rudarskega stanu 
in izkazuje veliko spoštovanje do rudarske tradicije, kaže, kako pomembno je, da znamo v teh težkih 
časih stopiti skupaj. To je velika vrednota, ki jo je treba varovati in negovati tudi v prihodnje. Je ena od 
tistih vrednot, ki ustvarjajo resnično in močno trajno vez med vsemi generacijami – tako med zaposle-
nimi v Skupini Premogovnik Velenje kot tudi med upokojenimi sodelavci in mlado generacijo rudarjev.

Odbor za organizacijo rudarskega 
praznika zato izreka iskreno zahva-
lo vsem, ki ste ponovno pomagali 
obuditi našo tradicijo. S svojo delov-
no vnemo, izjemno zavzetostjo in 
skrbnostjo ste prispevali svoj delež k 
temu, da je dogodek potekal nemote-
no in v zadovoljstvo vseh prisotnih.
Hvala vsem tistim, ki ste na osrednji 
prireditvi opravljali najrazličnejše 

naloge, od gostinstva, varovanja, 
ceremoniala, protokola, in sprejeli 
razne odgovornosti, ter vsem, ki ste 
poskrbeli za to, da smo se prireditve s 
ponosom udeležili. Hvala tudi vsem, 
ki ste s svojo prisotnostjo počastili 
naš rudarski praznik.

Odbor za organizacijo 
rudarskega praznika

Mag. Ludvik Golob, predsednik Uprave PV: »Z ohranitvijo rudarskega ponosa in krepitvijo temeljnih rudarskih vrednot smo 
sooblikovali in še vedno sooblikujemo tudi svojo in našo skupno prihodnost. Gre za prihodnost celotne doline in države.«

foto: Aleksander kavčnik
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Več kot milijon ton premoga 
v zadnjih treh mesecih …
O tem, da je stanje v jami Premogovnika Velenje zahtevno, smo v minulih številkah časopisa Rudar že 
pisali. Dobre tri mesece pred koncem leta nas je ponovno zanimalo, kakšno je stanje v jami. Kakšna 
je proizvodnja premoga, je ta v skladu z letošnjim načrtom? Kako potekajo montaže novih odkopov v 
jami? Kako bomo delali do konca leta in kakšni so obeti za prihodnje leto? Odgovore nam je tudi tokrat 
dal vodja Proizvodnje in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje mag. Bogdan Makovšek.

foto: Aleksander Kavčnik

 junija je v našem premogovni-
ku potekala predčasna demontaža 
odkopa Cd1, s katero smo prikraj-
šani za 150.000 ton premoga. nam 
lahko o tem poveste kaj več?
Junija letos smo morali zaradi velikih 
težav v odvozni progi odkopa CD1 ta 
odkop predčasno demontirati. Izde-
lava demontažne komore je potekala 
v izredno težkih razmerah. Izjemno 
zahtevna je bila tudi demontaža 
odkopa, saj je bila odvozna proga 
močno zatisnjena. Z velikimi napori 
smo vso mehanizacijo iz odvozne 

proge uspešno demontirali, odločiti 
pa smo se morali, kako bomo demon-
tirali sekcije. Njihovo demontažo smo 
začeli na deveti sekciji, kjer smo prvih 
osem sekcij demontirali za odvo-
zom, ostalih 94 pa po dostavni progi. 
Ta rešitev se je kasneje izkazala za 
najboljšo, saj nam je z velikimi napori 
uspelo demontirati vso opremo. Pri 
tem so se vsi sodelujoči zelo angaži-
rali in vsem nam vnovič dokazali, da 
lahko skupaj premagamo tudi najbolj 
zahtevne ovire. Na žalost pa nas je s 
predčasnim končanjem odkopa CD1 
narava prikrajšala za 150.000 ton 

premoga, ki ga bomo morali pridobiti 
kje drugje, čeprav je manevrskega 
prostora za to čedalje manj.

 kako je s proizvodnjo premoga 
na edinem odkopu, ki v tem času 
deluje v jami? 
V poletnih mesecih je v naši jami 
obratoval le odkop k. –80/A v jami 
Pesje, ki pa nas je na srečo pozitivno 
presenetil. V celotnem odkopava-
nju bomo z njega pridobili okoli 
1.200.000 ton premoga. Pri tem je 
pomembno tudi to, da je kurilna 
vrednost premoga s tega odkopa bi-
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Mag. Bogdan Makovšek, vodja Proizvodnje  
in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje

stveno višja, kot smo načrtovali, zato 
bomo nekako lažje uresničili svoje 
operativne načrte. Ta odkop bo obra-
toval do konca septembra oz. začetka 
oktobra, potem gre v demontažo. 

 v jami Pesje v proizvodnjo 
vključujemo dva nova odkopa. 
kako poteka njuna montaža?
Velike težave nam predstavlja mon-
taža odkopa k. –80/B, saj je prvi del 
komore v izredno slabem stanju. 
Pojavljajo se velike deformacije, zato 
je treba za vsako vgrajeno sekcijo iz-
vesti veliko dodatnega dela. S tem se 
začetek odkopavanja premoga s tega 
odkopa zamika v oktober. Prvotno 
smo njegov zagon načrtovali v drugi 
polovici septembra, nato smo ga pre-
stavili na 6. oktober, a ga bomo, kot 
kaže, zagnali okoli 12. oktobra. Zagon 
je torej zamaknjen za en delovni 
teden, kar nam predstavlja dodatne 
težave pri uresničevanju letnega 
delovnega načrta. V montaži je tudi 
odkop k. –80/E. Tudi s pripravo tega 
odkopa imamo precej težav. V tem 
območju je bilo precej stebrnih uda-
rov, pretesarb in sanacij že izdelanih 
prog. Z zagonom tega odkopa zamu-
jamo tri mesece, saj bi s proizvodnjo 
moral začeti že 10. julija. Kot kaže, ga 
bomo zagnali šele na začetku oktobra, 
kar pomeni, da bomo zaradi tega pri 
letošnji proizvodnji imeli izpad med 
350.000 do 400.000 ton. To bomo na-

domestili z odkopom k. –80/B, 
ki je bil po prvotnem načrtu 
za vključitev v proizvodnjo 
predviden decembra, a smo ga 
morali zaradi navedenih težav 
prestaviti v zgodnejši čas.

 bomo uresničili letošnji 
načrt proizvodnje?
Prvotnega načrta proizvodnje, 
ki je znašal 3.571.106 ton pri 
kurilni vrednosti 10,27 GJ na 
tono, v tonah zaradi navede-
nih težav letos ne moremo več 
uresničiti. Sreča v nesreči je, 
da imamo letos bistveno višjo 
kurilno vrednost premoga, 
kot smo jo načrtovali. V prvih 
osmih mesecih ta znaša 11,38 
GJ na tono. To nam omogoča, 
da letošnji načrt proizvodnje 
uresničimo vsaj v energiji, kar 
pa bo, glede na zdajšnje raz-
mere, tudi precej zahtevno. 

 kakšni so načrti proizvo-
dnje do konca leta?
Do konca letošnjega avgusta smo iz 
naše jame pridobili 23.002 TJ ener-
gije. Do izpolnitve načrta, ki znaša 
36.677 TJ, potrebujemo v zadnjih 
štirih mesecih še 13.675 TJ energije. 
To je približno 1.240.000 ton pre-
moga s kurilno vrednostjo 11 GJ na 
tono. V septembru bomo odkopali 
približno 210.000 ton premoga, v 
oktobru načrtujemo proizvodnjo v vi-
šini 290.000 ton, v novembru 400.000 
ton, preostalih 340.000 ton premoga 
pa je v načrtu v decembru. Dejstvo je, 
da so to izredno zahtevni in ambici-
ozni načrti, na podlagi katerih bomo 
morali delati vse sobote v zadnjih 
treh mesecih letos. Ob tem je treba 
dodati, da montaža obeh odkopov že 
zdaj poteka vse dni v tednu, tudi ob 
nedeljah.

 kakšni so proizvodnji načrti za 
leto 2016?
Načrt proizvodnje v letu 2016 je v 
energiji podoben letošnjemu. To 
pomeni, da bo za njegovo izpolnitev 
spet treba pokazati veliko angažira-
nost vseh zaposlenih. V letu 2016 bo 
v polni meri deloval odkop k. –80/B, 
od katerega pričakujemo v celotnem 
času odkopavanja več kot dva milijo-
na ton premoga in bo zelo pomem-
ben za izpolnitev načrta proizvodnje 
za prihodnje leto. Nekaj mesecev v 

letu 2016 bo deloval tudi odkop k. 
–80/E. V prihodnjem letu nas čakata 
še zelo pomemben odkop CD2, na 
katerem načrtujemo skoraj milijon 
ton proizvodnje, ter odkop k. –80/D. 
Upajmo, da bo narava v letu 2016 do 
nas nekoliko prizanesljivejša.

 kakšno je stanje na deponiji 
premoga?
Julija letos je bila zaradi visokih 
temperatur in posledično nizkega vo-
dostaja poraba premoga zelo velika, 
saj so v Termoelektrarni Šoštanj obra-
tovali rekordno. Zaradi tega smo v 
tem času v Premogovniku Velenje na 
edinem delujočem odkopu obratovali 
v štirih izmenah in z dodatnimi de-
lovnimi dnevi. S tem smo zagotavljali 
nemoteno dobavo premoga v TEŠ. 
Na deponiji je zdaj (sredi septembra) 
okoli 140.000 ton premoga, kar ob 
proizvodnji, ki jo imamo v teh dneh, 
zadošča za normalno obratovanje 
bloka 6. Do zdaj pri oskrbi Termoe-
lektrarne Šoštanj z našim premogom 
ni bilo nikakršnih težav, ki bi kakor-
koli omejevale njeno proizvodnjo.

 bi ob koncu še kaj dodali?
Vsi zaposleni v Premogovniku Vele-
nje in njegovih hčerinskih družbah 
smo se v zadnjih mesecih izkazali. 
Še posebej pa je treba izpostaviti 
in pohvaliti rudarje, vzdrževalce in 
druge zaposlene, ki so sodelovali pri 
demontaži odkopa CD1 ter pripra-
vah in montažah novih odkopov B 
in E na koti –80 v jami Pesje. Tukaj 
smo imeli resnično zelo pripadne in 
visoko usposobljene sodelavce, ki 
so se pri svojem delu nadpovprečno 
trudili in so znali pravilno odreagirati 
tudi takrat, ko nas je narava nega-
tivno presenetila. Na koncu smo bili 
vsi skupaj zmagovalci, čeprav smo 
zato morali vložiti veliko več truda in 
časa kot običajno. Kljub zahtevnim 
delovnim razmeram v jami Premo-
govnika Velenje v nobenem trenutku 
nismo zanemarili varnosti in zdravja 
pri delu. Temu bomo tudi v prihodnje 
namenjali veliko pozornosti. Za ure-
sničitev letošnjega načrta proizvodnje 
pa moramo vsi zaposleni dati svoj 
nadpovprečni prispevek, ki bo osnova 
za izvedbo vseh dejavnosti, ki nas še 
čakajo letos.

Slobodan Mrkonjić
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Ob koncu odkopavanja na odkopu 
CD1 so se v odvozni progi in prvem 
delu odkopa pojavljali izredno visoki 
pritiski, ki so povzročali izjemno zah-
tevne delovne razmere že pri izdelavi 
demontažne komore v območju od 1. 
do 30. sekcije. Težave so se nadaljevale 
tudi pri demontaži odkopne opreme. 
Ob zaključku napredovanja odkopa ob 
zalaganju demontažne komore je bil 
položaj tako zahteven, da je bilo treba 
iskati načine naknadnega reševanja 
opreme med 1. in 14. sekcijo.
Montangeološke razmere ob izdelavi 
demontažne komore so bile tudi na 
drugem delu odkopa zelo zahtevne. 
Večinoma zdrobljeni nadkopni del je 
zahteval ogromno dodatnega dela in 
materiala. V normalnih razmerah se 
podoben odkop zalaga približno en 
rez na dve delovni izmeni (potrebnih 
je minimalno šest rezov); na CD1 pa je 
bilo mogoče založiti največ deset sekcij 
na izmeno.
Zalaganje z lesom nad sekcijami smo 
začeli 10. junija. Do 4. julija je bila 
izdelana demontažna komora od 20. 
do 102. sekcije, nato je sledil ročni 
povzem med 1. in 20. sekcijo. Povzeli 
smo tudi deset metrov odvozne proge 
do ustja, s čimer smo omogočili zado-
voljiv dostop do odkopne opreme za 
začetek demontaže. 
V normalnih razmerah zalaganje izva-
jamo po celotnem odkopu, nato sledi 
naslednji rez. Zalaganje demontažne 
komore že v normalnih razmerah 
spada med najtežja in najzahtevnejša 
opravila na odkopu. Po demontaži 
smernega in čelnega transporterja 
smo 14. julija začeli s še zahtevnejšo 
demontažo sekcij. Še posebej veliko 
težav smo imeli z demontažo oziroma 
reševanjem prvih 20 sekcij, ko smo 
morali s povzemi in odstreljevanjem 
pod sekcijami pridobiti prostor za 

Poleg že znanih težav, ki so spremljale odkopavanje premoga na odkopu CD1 v jami Preloge, nas je 
ob njegovem zaključku čakala še ena najzahtevnejših demontaž v Premogovniku Velenje v zadnjih 
letih. Zaradi hitrega zatiskanja odvozne proge oziroma prevelikih vplivov ob napredovanju odkopa v 
območju okoli 110 metrov od ustja odkopa smo bili prisiljeni sprejeti odločitev za predčasno ustavitev 
odkopa. Ustavili smo ga približno 126 metrov pred projektirano odkopno mejo.

Z veseljem pohvalimo – 
moštvo odkopa CD1

manevriranje sekcij ob demontaži, 
saj ga zaradi razdrobljenega premoga 
nad sekcijami ni bilo. V normalnih 
razmerah višina demontažne komore 
omogoča ponižanje sekcij, tako da jih 
lahko varno izvlečemo in demontira-
mo. 
Z demontažo 100. sekcije je bila 10. 
avgusta demontaža uspešno končana. 
S tem so bile demontirane vsa oprema 
in vse sekcije (102), najpomembneje 
pri tem pa je, da na odkopu v času 
demontaže ni bilo nezgod.
Poudariti je treba, da takšnih del ni 
mogoče opraviti brez usposobljenih in 
motiviranih sodelavcev, kot jih imamo 
v Premogovniku Velenje. Ob tem 
moramo pohvaliti in izpostaviti vse 
zaposlene, ki so bili aktivno in opera-
tivno vključeni pri tej demontaži. Še 
posebna zahvala gre vsem zaposlenim 
v jami, ki so opravljali svoje delo na 

odkopu ali pa so za etažnim odvozom 
v smernih progah dodatno vgrajevali 
podporne elemente, skrbeli za tran-
sport, požarno varnost … Največje 
breme težaškega dela in potencialne 
nevarnosti so nase prevzeli prav zapo-
sleni na omenjenem odkopu.
V teh dneh potekajo zahtevne monta-
že na odkopih B in E na etaži k. –80, 
na katerih bomo odkopavali premog 
do konca tega leta in od katerih bo 
odvisno letošnje uresničenje načrta 
proizvodnje. Prav tako intenzivno po-
tekajo tudi priprave oziroma izdelava 
prog za nove odkope za prihodnje 
leto. Uspešni bomo le, če se bomo vsi 
zaposleni maksimalno angažirali in 
izpolnili letošnji proizvodni načrt ter 
uspešno izvedli dejavnosti za priho-
dnje leto.

Gregor Uranjek

S svojimi izkušnjami in predvsem z nepopustljivostjo ter hrabrostjo 
so zaposleni na odkopu CD1 pokazali neverjetno pripadnost svojemu 
poklicu in podjetju. S požrtvovalnostjo in vztrajnim neprekinjenim 
delom od 15. junija do 31. julija (razen ob dnevu rudarjev) so dobili še 
eno »bitko z naravo«. Z neuničljivo voljo in optimizmom so vsem nam 
dokazali, da se znajo zbrati in stopiti skupaj ob najtežjih izzivih. Ob tem 
so s svojimi dejanji, z uspešno demontirano oziroma rešeno opremo 
znatno pomagali podjetju v teh težkih časih. Njihov pristop do dela je 
lahko vsem nam za vzgled, saj lahko s takšnimi sodelavci lažje vidimo 
izhod iz tega težavnega obdobja.

foto: Miran Beškovnik
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Moštva vseh tretjin, ki so delali pri demontaži odkopa CD1. (foto: Mrki)
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Uprava Premogovnika je že z izdelavo 
Načrta finančnega in poslovnega 
prestrukturiranja v l. 2014 predvidela 
določene ukrepe za izboljšanje oz. sa-
nacijo položaja Premogovnika. V letu 
2015 je skladno z določbami zakono-
daje pristopila k izdelavi Poročila o 
ukrepih finančnega prestrukturiranja. 
Zgolj s poslovodskimi ukrepi 
stroškovne racionalizacije, poslov-
nega prestrukturiranja, finančnega 
prestrukturiranja in dezinvestiranja 
družba brez dokapitalizacije ne bi 
mogla zagotoviti kratkoročne in 
dolgoročne plačilne sposobnosti 
ter kapitalske ustreznosti v skladu z 
zakonodajo. 
Zato so bili predvideni ukrepi poe-
nostavljenega zmanjšanja osnovnega 
kapitala in dokapitalizacija. Na seji 
Skupščine delničarjev Premogovnika 
Velenje, ki je bila 9. julija 2015, je 
bil sprejet sklep o poenostavljenem 
zmanjšanju osnovnega kapitala ter 
hkratnem povečanju kapitala z novi-
mi stvarnimi in denarnimi vložki. 
Na podlagi tega je Premogovnik 
Velenje 14. julija 2015 objavil poziv za 
vpis in vplačilo novih delnic ter tako 
z odprto dokapitalizacijo omogočil 
vsem delničarjem Premogovnika 
Velenje, da ohranijo svojo udeležbo 
v kapitalu in sodelujejo z vpisom in 
vplačilom delnic. 
Prvi krog vpisa in vplačila delnic je 
bil izveden med 15. in 22. julijem 
2015, ko so imeli prednostno pravico 
do vpisa novih delnic v sorazmerju 
s svojimi deleži v osnovnem kapita-
lu delničarji, ki so bili 9. julija letos 
imetniki delnic družbe. V prvem 
krogu je v denarnih vložkih v višini 
18.052.524 EUR nove delnice vplačal 
samo en delničar, to je Holding Slo-
venske elektrarne. 
Nove delnice, ki na podlagi pred-
nostne pravice do 22. julija niso bile 
vpisane in vplačane, pa je lahko v 

Dokapitalizacija 
Premogovnika 
Velenje uspešna

drugem krogu, ki se je iztekel 29. 
julija 2015, vpisal in vplačal katerikoli 
delničar. Tudi v tem krogu je bil to 
samo Holding Slovenske elektrarne, 
ki je vplačal dodatnih 15.947.476 
EUR. V obeh krogih je bilo tako 
skupaj vplačano 34.000.000 EUR. 
Emisijska vrednost ene delnice je 
znašala 1 EUR.
Izvedena sta bila tudi vplačilo in vpis 
delnic s stvarnimi vložki v skupni 
višini 37.603.954 evrov, in sicer z 
izročitvijo opreme v višini 21.603.954 
EUR in pretvorbo terjatve iz naslova 
kreditnih pogodb v kapital družbe v 
višini 16.000.000 EUR, oboje  s strani 
Holdinga Slovenske elektrarne.

Hubert kuplen, nadzornik 
v obratu jamski transport
»Demontaža odkopa CD1 je 
bila tudi logistično izjemno 
zahtevna, saj se v svoji 30-letni 
zgodovini delovanja v Premo-
govniku Velenje ne spomnim, 
da bi kdaj delali v podobnih 
razmerah. Zato je bilo uskla-
jevanje vseh sodelujočih, tako 
rudarjev, strojnikov, elektrikar-
jev, delavcev na transportu in 
zračenju kot drugih sodelavcev 
pri tem projektu še toliko bolj 
pomembno. Lahko rečem, da 
je bilo sodelovanje na izje-
mno visoki ravni, kar se je na 
koncu tudi izkazalo z uspešno 
demontažo. Knapi smo znani 
po svoji trmi. Včasih prestopi-
mo mejo mogočega, kar smo 
pri tej demontaži zagotovo 
storili. Zahvala za to gre vsem 
sodelujočim. V teh dneh (sredi 
septembra) že pripravljamo 
dva nova odkopa. Tudi tukaj je 
veliko logistike, saj je montaža 
opreme v polnem teku. Največji 
izziv nam je predstavljala dosta-
va odvozne opreme in napredo-
valnih strojev. Za odtenek lažja 
je dostava druge opreme. Vsaka 
montaža in demontaža odko-
pov sta po navadi poglavji zase, 
zato se moramo pri svojem delu 
sproti prilagajati in iskati najbolj 
optimalno rešitev. Takšno je 
pač delo v jami. Vzporedno z 
montažami in demontažami v 
Jamskem transportu izvajamo 
redna dela, kjer dostavljamo 
material za vsa pripravska 
delovišča. V tem času je sicer 
obseg dela nekoliko večji, a ga 
bomo kot vedno do zdaj zmogli. 
Upam, da bomo pri zastavljenih 
ciljih uspešni, predvsem pa, da 
jih bomo dosegli brez nezgod.«

skupaj vpisano in vplačano 
je za 71.603.954 eUr novih 
delnic, dokapitalizacija je 
uspešna.

Tako bo Premogovnik izboljšal 
finančno strukturo in zmanjšal 
kratkoročne dolgove, zaprl obveznost 
iz naslova avansov za premog ter 
zagotovil stabilnost poslovanja.

Zdenka Berlot
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S predlaganimi ukrepi je bilo treba 
seznaniti in zanje prepričati odločilne 
igralce. Zato smo sestavili ekipo sku-
paj z zunanjimi svetovalci in izvedli 
številne študije. Ocenili smo celotno 
premoženje družbe, pregledali obve-
znosti in terjatve, izračunali prihranke 
in prihodnje prihodke. Opravili smo 
test zasebnega vlagatelja, da smo 
državnim organom in lastnikom 
dokazali, da naš predlog dokapitaliza-
cije ne pomeni nedovoljene držav-
ne pomoči. Proučili smo različne 
možnosti. S tem, ko smo vztrajali pri 
svojih ukrepih finančnega in poslov-
nega prestrukturiranja družbe, smo 
preprečili prisilno poravnavo ali celo 
stečaj družbe. Ves čas smo imeli pred 
seboj cilj: ohraniti delovna mesta in 
zagotoviti energent za nemoteno oskr-
bo z električno energijo. Vse dejavno-
sti je moral potrditi nadzorni organ. Z 
vsemi koraki smo seznanili lastnike, 
Slovenski državni holding (SDH) in 
Holding Slovenske elektrarne (HSE). 

Pogajanja so bila težka. Ja, zanimivo 
in poučno je vedeti in videti, kako se 
dogodki v življenju zapletajo. Najlepša 
novica za vse nas pa je bila, ko je SDH 
izdal dovoljenje HSE-ju, da je ta smel 
dokapitalizirati družbo PV. Velika 

Stopimo korak naprej
Na začetku leta 2015 je postalo jasno, da bo treba ukrepati in stopiti naprej, korenito spremeniti dose-
danje poslovanje v družbi. Pripravili smo Poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja, v katerem so 
se razkrili finančno stanje družbe, vzroki za insolventnost, in predlagali ukrepe za odpravo insolven-
tnosti. Intenzivno so potekala pogajanja z bankami za reprograme kreditov, pripravljeni  so bili po-
stopki za odprodajo poslovno nepotrebnega premoženja. Knapovska solidarnost se je izkazala, kot že 
tolikokrat v preteklosti, ob podpisu socialnega sporazuma, s katerim smo si znižali plače. Odrekanja, 
za boljši jutri.

zmaga je bila odločba Agencije za trg 
z vrednostnimi papirji o potrditvi 
Prospekta za izdajo delnic. Takrat smo 
vedeli, da smo na pravi poti. Čakali 
smo na odločilni dan. Delničarji so 
odločili in sprejeli sklep o poeno-
stavljenem zmanjšanju kapitala in 
povečanju kapitala z novimi stvar-
nimi in denarnimi vložki. Sledil je 
poziv delničarjem za vpis in vplačilo 
delnic. Izkazalo se je, da je bil od 634 

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

E. K.  –80/A 189.000 216.433 27.433 114,51 10.306
Proizvodnja 189.000 216.433 27.433 114,51 10.306
Priprave 10.500 10.945 445 104,24 521
skupaj Pv 199.500 227.378 27.878 113,97 10.828

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

Proizvodnja 2.101.299 1.920.797 –180.502 91,41 10.272
Priprave 85.500 99.958 14.458 116,91 535
skupaj Pv 2.186.799 2.020.755 –166.044 92,41 10.806

delničarjev vplačnik le en delničar, in 
sicer HSE. 

Aktivnosti je bilo mnogo, časa pa zelo 
malo. Zato smo delali tudi ob večerih, 
koncih tedna in poletje je šlo kar 
mimo. Najpomembnejša pa je odlo-
čitev, da najdemo pot za uresničitev 
vsega, kar smo si zastavili! 

Zalika Naveršnik

foto: Miran Beškovnik
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Prireditev, na kateri se spomnimo 
tako delovnih jubilantov kot tudi 
jubilantov Jamske reševalne čete, 
tradicionalno organiziramo v sklopu 
praznovanja rudarskega praznika. 
Letošnjo smo zaradi zahtevnega po-
ložaja, v katerem je celotna Skupina 
Premogovnik Velenje, prestavili v 
september, saj so v juliju – ob našem 
rudarskem prazniku – potekale in-
tenzivne dejavnosti v zvezi z dokapi-
talizacijo Premogovnika Velenje, ki 
je v veliki meri odločala tudi o naši 
prihodnosti. 
Kljub vsemu je bil tudi letos namen 
prireditve izraziti poklon in globo-
ko spoštovanje tistim, ki so temelj 
vsakega uspešnega podjetja, našim 

Pripadnost zaposlenih je 
največja vrednota podjetja
Sobota, 12. septembra, je bila za 287 sodelavk in sodelavcev v Skupini Premogovnik Velenje pose-
ben dan. V Domu kulture Velenje so praznovali svoj delovni jubilej, ki mu v Premogovniku Velenje in 
njegovih hčerinskih družbah že tradicionalno namenjamo veliko pozornosti, saj je to praznik zvestobe, 
vztrajnosti, delavnosti in poklicnega zorenja. 

zaposlenim. Zato te tradicije nikakor 
ne želimo prekiniti. Tudi tokrat so 
praznovali tisti sodelavke in sodelav-
ci, ki imajo za sabo 10, 20, 25 oz. 30 
let dela. Med prejemniki jubilejnih 
nagrad so bili tudi jamski reševalci, 
ki so večletni člani Jamske reševalne 
čete.
Priznanja je jubilantom v prisotno-
sti direktorjev posameznih družb v 
Skupini Premogovnik Velenje podelil 
predsednik Uprave Premogovnika 
velenje mag. ludvik golob, ki je v 
svojem govoru med drugim dejal: 
»Izjemno ponosen sem, da sem letos 
delovni jubilant tudi sam, saj sem se 
pred dvajsetimi leti kot mlad inženir 
pridružil kolektivu Premogovnika 

Velenje. V vsem tem obdobju sem 
pridobil neprecenljive izkušnje, 
spoznal sem veliko različnih delovnih 
mest – tako v jami kot tudi zunaj nje. 
Ob tem sem spoznal predvsem to, da 
se poleg trdega in napornega dela, ki 
ga zahteva naše delovno okolje, ta-
kšne predanosti poklicu, tovarištva in 
medsebojne pomoči, kot jih imamo v 
Premogovniku Velenje in hčerinskih 
družbah, ne da ustvariti skoraj nikjer 
drugje. To je po mojem trdnem pre-
pričanju tudi naša največja prednost. 
V Premogovniku Velenje smo vam 
hvaležni za dosedanji pripadnost in 
predanost podjetju, saj sta prav to 
vrednoti, ki ju v današnji družbi vse 
prevečkrat pogrešamo.«

Del jubilantov, ki so v Skupini Premogovnik Velenje zaposleni že 20 let. (foto: Jurij Vodušek)
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Denarne jubilejne nagrade 
bomo od prihodnjega leta 
dalje v celotni Skupini Premo-
govnik Velenje izplačevali vsak 
mesec sproti.

Letos je bilo 287 jubilantov, od tega 
250 delovnih jubilantov in 37 jubilan-
tov Jamske reševalne čete. Najprej so 
priznanja prejeli jamski reševalci, in 
sicer za 5, 10, 15 in po novem tudi 20 
let članstva v Jamski reševalni četi, saj 
je bila pred leti z zakonodajo odpra-
vljena starostna meja 45 let, s katero 
je reševalcem samodejno prenehalo 
članstvo v reševalni četi oz. reševalni 
službi. Zdaj je za članstvo pristojno 
le veljavno zdravniško spričevalo, kar 
pomeni, da je lahko reševalec vsak 
član, dokler ima veljavno zdravniško 
potrdilo za sposobnost opravljanja 
dela v reševalni četi. Sledila so prizna-
nja za 20 let dela v Skupini Premo-
govnik Velenje. Takšnih sodelavk 
in sodelavcev, ki so med drugim v 
dar prejeli še ročno uro z vtisnjenim 
simbolom rudarstva, je bilo 33, od 
tega 18 iz Premogovnika Velenje, 10 
iz HTZ, 4 iz Gosta in eden iz podjetja 
PV Invest. Bronasto svetilko za 10 let 
dela je prejelo 37 sodelavk in sodelav-
cev iz Premogovnika ter 20 iz naših 
hčerinskih družb. Srebrne svetilke 
za 20 let dela je prejelo 28 sodelavk 
in sodelavcev. Zlate svetilke za 25 let 
dela je prejelo 80 in za 30 let dela še 54 
naših sodelavk in sodelavcev. Vsem 
jubilantkam in jubilantom tudi iz ure-
dništva Rudarja iskreno čestitamo!

Slobodan Mrkonjić

Spominska priznanja so dobili tudi sodelavci za 10, 20, 25 in 30 let dela. (foto: Jurij Vodušek)

Priznanja je jubilantom v prisotnosti direktorjev posameznih družb v Skupini Pre-
mogovnik Velenje podelil predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik 
Golob. (foto: Jurij Vodušek)

V kulturnem programu so nastopili člani Harmonikarskega orkestra Barbara Pre-
mogovnika Velenje. (foto: Jurij Vodušek)
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Na osnovi razpoložljive tehnične 
dokumentacije o stanju podzemnih 
prostorov je bil pripravljen grobi na-
črt pregleda, ki je bil izveden med 19. 
in 21. 8. 2015. S strani investitorja sta 
dejavnosti vodila župan mesta Labin 
Tulio Demetlika in koordinatorka 
projekta Podzemni grad Labin Sanja 
Cvetko-Jerkovič, ki je tudi predse-
dnica združenja arhitektov Hrvaške. 
Pregledali smo tri dele jame, in sicer 
nadkop Rabac – jašek Podlabin, 
Krapan – jašek Podlabin in jamske 
prostore jame Raša. 

Rabac – jašek Podlabin
Prvi dan smo opravili pregled dela 
Rabac – jašek Podlabin. Odsek je 

Varnostno-tehnični pregled 
stanja jamskih prostorov 
rudnika Labin in Raša
Na javnem razpisu mesta Labin je bil Premogovnik Velenje izbran za izvajalca izvedbe varnostno-teh-
ničnega pregleda stanja jamskih prostorov in jamomersko izmero profilov. Objekti so predvideni za 
muzejsko dejavnost na območju rudnika Labin in Raša. V ta namen je bila v Projektivi Premogovnika 
Velenje oblikovana skupina za izvedbo projekta, sestavljena iz ekipe reševalcev, strokovno-tehnične 
ekipe in ekipe jamomercev iz hčerinskega podjetja PV Invest.

dolg okoli 2,4 km. Začetek nadkopa 
je v kampu Oliva na k. +3 in se rahlo 
dviguje do k. +8. Nadkop je služil za 
redno gravitacijsko odvajanje vode iz 
jame Labin. Pregled je začela izvajati 
ekipa reševalcev, ki je bila opremljena 
za delo v zaplinjenem ozračju. Reše-
valci so bili opremljeni z izolacijskimi 
dihalnimi aparati BG-4 in vso merilno 
opremo za določitev plinskega stanja.
Meritve koncentracij plinov, sme-
ri in hitrosti zraka so pokazale, da 
maksimalne dovoljene koncentracije 
plinov niso presežene, kar pomeni, da 
je naravni vlek zraka dovolj močan 
za vzpostavitev »varnih klimatskih 
razmer«. Na osnovi te ugotovitve je 

strokovno-tehnična ekipa začela teh-
nični pregled, ki je vključeval preglede 
hribine, stanja podgradnje, stanja 
jamskih objektov, meritve dotokov 
vode … 
Po nadkopu izteka v sušnem obdobju 
nekaj 10 litrov vode na minuto, v času 
intenzivnih padavin pa tudi več kot 
5 m3 na sekundo, kar pomeni, da je 
približno 2/3 profila nadkopa zapol-
njenega z vodo. V nadkopu so jasno 
vidne sledi velikih pretokov vode, ki 
se pojavljajo v deževnih mesecih, kar 
pomeni, da v teh obdobjih objekti niso 
prehodni.
Na odseku pregleda sta dva jaška. 
Glavni jašek Podlabin je bil namenjen 

Skupino za izvedbo projekta so sestavljali jamski reševalci in strokovno-tehnična ekipa iz Premogovnika Velenje ter ekipa 
jamomercev iz hčerinskega podjetja PV Invest.
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transportu in prezračevanju, njegova 
globina je 570 metrov in se nahaja 
med k. +218 in k. –352. V času pre-
gleda je bil jašek zalit z vodo do k. +8, 
torej je okoli 360 metrov jaška stalno 
pod vodo. Drugi je bil namenjen pre-
zračevanju prostorov. 

Krapan – jašek Podlabin
Drugi dan je sledil pregled odseka 
Krapan – jašek Podlabin. Dolžina 
odseka je okoli 4 km, leži med k. +45 
in k. +50. V ta del se lahko vstopi na 
dveh vhodih (Leone in Klemen), ki se 
združita po okoli 300 metrih. Pregled 
je bil izveden po enakem principu kot 
v delu Rabac – jašek Podlabin (najprej 
s strani reševalcev, ko so le-ti potrdili 
neoporečno plinsko stanje, je sledil 
tehnični pregled). Ta pregled je bil 
zahtevnejši, ne samo zaradi dolžine 
odseka, ampak tudi zaradi samih de-
lovnih razmer. Na nekaterih odsekih 
je bila proga zalita z vodo do ravni 0,5 
metra, zato je delo potekalo bistveno 
počasneje. Tu smo poleg proge pregle-
dali tudi prostore okoli treh jaškov, ki 
so služili transportu in prezračevanju. 
Najprej smo preverili prostore ob ja-
šku Franc, ki se nahaja med k. +4 in k. 
+86. V pristopni progi do jaška Franc 
je lepo viden odkop, ki je že dolgo 
opuščen in težko dostopen. V nadalje-
vanju smo pristopili k jašku Blato, ki je 
lociran na k. –33 in k. +210. Zaključek 
ogleda tega odseka je predstavljal jašek 
Podlabin, do katerega smo prišli že v 
prejšnjem delu iz vhoda Rabac, vendar 
smo tukaj pristopili do njega na koti k. 
+50 oziroma 42 metrov višje. 

Raša
Naš del obhoda v jami Raša je bil dolg 
okoli 2,6 km od k. +29 do k. +35. 
Jama ima tri vhode in dva transportna 
jaška. Tudi ta del ni imel prekoračenih 
maksimalnih dovoljenih koncentracij 
plina, zato je bil lahko izveden pregled. 
Veliko opreme je še vedno v jami, kot 
najbolj zanimiv je izvozni stroj v jašku 
3a, ki je skoraj v celoti ohranjen.
V okviru pregleda so bili pridobljeni 
podatki in informacije o stanju objek-
tov in izvedene meritve. To skupaj z 
jamomerskimi posnetki jamskih pro-
storov predstavlja osnovo za izdelavo 
poročila o varnostno-tehničnem pre-
gledu in stanju podzemnih objektov, 
namenjenih muzejski dejavnosti.
Strokovno in korektno opravljeno 

delo na tem sklopu nedvomno odpira 
nadaljnje možnosti sodelovanja pri 
izdelavi idejnih rešitev postavitve 
muzeja, pri izdelavi glavnega rudar-
skega projekta muzeja kakor tudi za 

izvajanje rudarskih del, povezanih z 
izgradnjo muzejskega kompleksa.

Darian Božič

Nekaj utrinkov z varnostno-tehničnega pregleda jamskih prostorov rudnika Labin 
in Raša.
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Počitnice so za nami in že smo zako-
rakali proti jeseni, člani Sveta delavcev 
Premogovnika Velenje pa v zadnjo če-
trtino svojega mandata. Medtem ko so 
nekateri brezskrbno uživali počitniške 
dni, smo zaposleni v Premogovniku 
tudi poleti ves čas spremljali za nas 
zelo pomembna dogajanja. Najprej je 
bila na seji Skupščine PV na začetku 
julija odobrena dokapitalizacija, ki 
smo jo vsi težko pričakovali, saj nam 
omogoča, da bomo lažje prebrodili 
letošnje in prihodnje leto. Negativ-
no presenečenje, vsaj zame, pa je bil 
odstop predsednika Nadzornega sveta 
PV, saj menim, da smo v sestavi, ki je 
delovala od sredine leta 2014, delali 
dobro in korektno, predvsem pa, kar 
je osnovna naloga vsakega nadzornega 
sveta, v korist podjetja. Tudi odstop 
člana Uprave PV za prestrukturiranje 
Borisa Štefančiča, ki je prav tako s 
svojim znanjem in srčnostjo ogromno 
pripomogel k temu, da smo uspešno 
izpeljali dokapitalizacijo, s stališča 
delovanja podjetja zagotovo ni dober, 
saj smo sredi prestrukturiranja.   

Od leta 2012, ko smo člani Sveta de-
lavcev PV v tej sestavi nastopili funk-
cijo, smo bili najbrž priča nekaj najbolj 
burnim letom v zgodovini poslovanja 
Premogovnika Velenje. Velikokrat 
sem opozoril na to, da moramo biti 
zaposleni v teh za nas težkih časih bolj 
enotni, nazadnje v poslanici, ki je bila 
v Rudarju objavljena ob 3. juliju. Na 

Osnova dobrega dela je 
korektno sodelovanje nas vseh

boljše sodelovanje in enotnost je opo-
zoril v svojem razmišljanju, objavlje-
nem na družabnem omrežju Facebook 
in na portalu PV, tudi naš kamerad 
Aleksander Jovanović. Njegovemu raz-
mišljanju bi dodal samo še slovenski 
pregovor, ki pravi: »Najbolj strupena 
kača je človeški jezik.«

Osnova dobrega dela je korektno 
sodelovanje z upravo, nepogrešljivo pa 
je tudi dobro sodelovanje s sindikati, 
saj se obe predstavništvi delavcev 
lahko dobro dopolnjujeta in tako pri-
pomoreta k še večji socialni varnosti 
zaposlenih. 

Sodelovanje s Sindikatom SPESS v teh 
letih ni bilo idealno, je pa potekalo 
korektno. Prav tako smo možnost 
medsebojnega sodelovanja ponudili 
tudi letos ustanovljenemu Sindikatu 
SDRES. Na naše seje je vabljen njegov 
predsednik, zato nikakor ne morem 
razumeti določenih izjav, ki so jih v 
svojih novicah objavili v zadnjem času. 
Kot član Nadzornega sveta PV sem bil 
vedno pripravljen podati vse dostopne 
informacije, ki jih imam, vendar je na 
žalost tako, da pridobijo samo tiste 
informacije, ki jih želijo in jih lahko 
nato v svojih dopisih spretno uporabi-
jo proti Upravi PV in velikokrat tudi 
proti članom Sveta delavcev. 

Popolnoma razumem, da ima sindikat 
drugačno vlogo v podjetju kot svet 
delavcev in nimam namena nikogar 

poučevati pri njegovem delu, vendar 
to še ne pomeni, da mora vedno in 
povsod imeti nasprotna stališča kot 
uprava.

Kot predstavnik zaposlenih v Nadzor-
nem svetu PV spremljam delo Uprave 
in Nadzornega sveta in lahko z goto-
vostjo trdim, da smo vsi skupaj vložili 
ogromno truda, da se stanje počasi 
in vztrajno izboljšuje. Ne more pa se 
nič zgoditi preko noči. Marsikdo od 
zaposlenih ni z odobravanjem sprejel 
podpisa socialnega sporazuma. Pov-
sem razumljivo, saj je v precejšnji meri 
posegel tudi v naše plače, pa vendarle 
se vedno bolj kaže, da je bila odločitev 
pravilna, saj je bil sporazum osnova 
za uspešno izvedbo dokapitalizacije in 
reprogram kreditov pri bankah. Veli-
kokrat v teh letih so bile odločitve, ki 
smo jih sprejemali člani Sveta delavcev 
in sam kot član Nadzornega sveta, tež-
ke in jih je bilo treba sprejeti v časovni 
stiski. Če bi imeli več časa, bi marsika-
tero odločitev še bolj pretehtali, vendar 
smo se vedno trudili in delovali na 
način skrbnosti in učinkovitosti.

»Vsak po sebi čevlje meri,« pravi še en 
slovenski pregovor, vam pa prepu-
ščam, da si o njem ustvarite vsak svoje 
mnenje in ga namenite tistemu, za ka-
terega mislite, da je najbolj primeren.

Srečno!

Bojan Brcar, 
predsednik Sveta delavcev PV

PODJETJE SMO LJUDJE

foto: Mrki
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Če je bolezen odkrita dovolj zgodaj, 
jo je možno uspešno zdraviti. Pa ne 
le to, mogoče jo je celo preprečiti. V 
veliki večini primerov se rak namreč 
razvije iz sicer nenevarnih sprememb 
na sluznici debelega črevesa, tako 
imenovanih polipov. Če odkrijemo in 
odstranimo polipe, lahko preprečimo 
nastanek raka.

SVIT je državni program presejanja 
in zgodnjega odkrivanja predrakavih 
sprememb ter raka na debelem čre-
vesu in danki. Cilj tega programa je 
zmanjšanje smrtnosti zaradi te vrste 
raka. Ciljno populacijo programa 
predstavlja več kot pol milijona oseb 
v starosti od 50 do 74 let, ki so va-
bljene po vnaprej določenem načrtu 
v obdobju dveh let. Če bi se vabilu v 
Program Svit odzvalo veliko ljudi in 
opravilo test na prikrito krvavitev v 
blatu, bi lahko veliko bolezni odkrili 
v zgodnejši fazi, ko je bolezen še 
ozdravljiva. S tem bi znatno zmanjšali 
umrljivost  in posledice, ki jih ta rak 
pusti bolnikom.

Po podatkih Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje, ki je tudi nosilec 
programa Svit, je bilo v Celjski regiji 
od 1. 1. do 31. 12. 2014 v program 
povabljenih 38.037 oseb, od tega 
19.027 moških in 19.010 žensk. Od 
20.602 vrnjenih kompletov vzorcev 
blata, primernih za analizo, je bilo 
19.440 (94,36 odstotka) testov nega-
tivnih in 1.162 (5,64 odstotka) testov 
pozitivnih. Presejane je bilo 56,16 
odstotka povabljene populacije. (vir: 
www.program-svit.si)

V oktobru, ko med drugim zaznamujemo tudi svetovni dan hrane, si bomo lahko zaposleni našega podjetja ogle-
dali napihljivi model debelega črevesa. Strokovni delavci iz ZD Velenje in študentje medicine nas bodo poučili o 
delovanju debelega črevesa, dejavnikih tveganja za razvoj bolezni, bolezenskih spremembah ter njihovem prepo-
znavanju, pomenu preventive in zgodnjega odkrivanja bolezni ter programu Svit. 

Napihljivi model debelega črevesa si boste lahko ogledali zunaj svojega delovnega časa v sredo, 14. 10. 2015, pri 
glavnem vhodu NOP, od 11. do 16. ure. Vljudno vabljeni!

SVIT rešuje življenja
Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji resna zdravstvena težava. Ne le zaradi pogostosti 
zbolevanja, temveč tudi zaradi poznega odkrivanja bolezni, ki je bistveni razlog za veliko umrljivost 
bolnikov. Gre namreč za obliko raka, ki se lahko v našem telesu brez nekih očitnih znakov razvija zelo 
dolgo. Ravno zaradi tega je veliko tovrstnih rakov odkritih šele, ko je bolezen že v zelo razvitih fazah, 
ko zdravljenje ni več tako uspešno. 
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Miran Debelak
»Kar seješ, to žanješ.«

NA OBISKU

Miran Debelak je v Skupini Premogovnik Velenje zaposlen že 30 let – večino v hčerinskem podjetju 
HTZ, kjer je serviser fotokopirnih strojev. Tehnika, računalništvo in elektronika so njegove velike 
ljubezni, ki jih goji že od otroštva. Te mu veliko pomagajo tudi pri vsakdanjih izzivih, s katerimi 
se srečuje pri svojem delu. Kot zapriseženi in dolgoletni gasilec ima čut za prostovoljstvo in, kot 
pravi, zelo rad pomaga drugim. Zase pravi, da je predvsem pošten, pravičen in zanesljiv. Družino 
in družinske vrednote vedno postavlja na prvo mesto. O svojem podjetju govori s spoštovanjem in 
ponosom, zato mu tudi ni vseeno, kdo in, predvsem, kako bo njegovo zdajšnje delo opravljal, ko se bo 
sam čez nekaj let upokojil.

foto: Hans

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Najlepši spomini iz otroštva me vežejo 
na osemdeseta leta minulega stoletja, 
v najstniška leta takratnega 13-letnika. 
Počitnice sem po navadi preživljal pri 
teti na vasi, kjer sva z mojim bratran-
cem počela razne vragolije in kjer so 
se dogajale tudi prve ljubezni. Bil sem 
dokaj živahen otrok, saj sem bil kar 
nekajkrat na šivanju glave, predvsem 
zaradi raznih udarcev ob radiator, 
padcev s kolesa, z drevesa … Kljub 
temu menim, da moje otroštvo najbrž 
ni bilo nič drugačno od otroštva dru-
gih otrok v tistih časih. V primerjavi 

z današnjimi pa je razlika zelo velika, 
saj današnji otroci čas preživljajo 
predvsem doma za računalniki, kar 
po mojem mnenju za njihov razvoj ni 
najbolj dobro.

 kakšen učenec ste bili?
Šolo in šolske obveznosti sem jemal 
kot postranske zadeve, zato se ne 
morem ravno pohvaliti s posebnim 
uspehom v šoli. Že takrat me je zelo 
zanimala elektronika, zato sem se 
želel v tej smeri tudi izšolati. Ker je 
podobno željo imelo kar veliko mojih 
vrstnikov, sem bil zaradi svojega 
povprečnega osnovnošolskega uspeha 
pri vpisu na srednji šoli za elektroniko 

neuspešen. Vpisal se sem v elektro šolo 
v Šolskem centru v Velenju, kjer sem 
se tudi izšolal za elektrikarja – »sam‘ 
da ‚maš en poklic« so rekli domači. 
Kljub vsemu sem s tehnologijo s po-
dročja elektronike ves čas na tekočem, 
čeprav se ta nenehno spreminja in 
dopolnjuje. Če želim pri svojem delu 
slediti toku razvoja, se moram stalno 
izobraževati in izpopolnjevati – to 
počnem predvsem s pomočjo spleta in 
ob pomoči drugih serviserjev.

 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Že pri desetih sem vedel, da bo moj 
poklic povezan z elektriko, elektro-
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foto: Hans

niko in mehaniko – želel sem postati 
finomehanik. Doma sem vedno kaj 
razstavil, včasih pa mi je kaj uspelo 
tudi spraviti nazaj v prvotno stanje. 
Preizkusil sem celo, kako deluje mali 
ročni računski strojček na 220 voltov 
– ni se dobro končalo (smeh). Tako je 
že od mladih let v meni rasla želja po 
delu, ki ga opravljam zdaj.

 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Moja poklicna pot se je začela v jami 
Premogovnika Velenje, kjer sem delal 
v obratu Priprave. Takrat sem si želel 
čim prej do poklicne zaposlitve kot 
elektrikar, a mi je bolezen že po enem 
letu dela v jami prekrižala načrte. 
Moral sem iz jame. Po nekaj letih 
poklicne rehabilitacije sem pristal v 
zdajšnjem invalidskem podjetju HTZ 
Velenje, kjer delam v enoti Studio 
HTZ, ki se ukvarja z grafičnim obli-
kovanjem, arhiviranjem, tiskanjem, 
kopiranjem … V svojem prodajnem 
programu imamo tudi fotokopirne 
stroje, ki jih poleg prodaje dajemo tudi 
v najem. Stroje, ki jih damo v najem, 
je treba redno vzdrževati in servisirati 
– to pa je moje delo, saj sem zaposlen 
kot serviser fotokopirnih strojev.

 kako bi predstavili svoje podjetje 
v nekaj stavkih?
Podjetje, v katerem sem zaposlen, je 
registrirano kot invalidsko podjetje, 
saj nudi delo zaposlenim z različnimi 
omejitvami in zdravstvenimi težavami. 
Kljub temu menim, da se to navzven 
niti ne opazi, saj v podjetju HTZ Vele-
nje ponujamo raznoliko paleto storitev 
in izdelkov. Vedno, ko se pogovarjam 
z nekom, ki ni iz naše doline, mu 
rečem: »Pri nas naredimo vse, ti samo 
povej, kaj potrebuješ«. Delam v delu 
podjetja, ki je vezan predvsem na trg 
zunaj Skupine Premogovnik Velenje, 
kjer si močno prizadevamo za vsakega 
kupca. Čeprav smo zaposleni v večini 
invalidi z različnimi omejitvami in 
zdravstvenimi težavami, se zelo trudi-
mo, da smo konkurenčni, saj je kon-
kurenca na tem področju zelo velika. 

 na kaj pomislite, ko se odpravlja-
te na delo?
Na poti v službo običajno razmišljam 
o tem, kako bom rešil kakšno zade-
vo, ki mi je ostala od prejšnjih dni. 
Moje delo je raznovrstno in se hitro 
spreminja, zato se mi delovni dan veli-
kokrat ne izide po ustaljenem načrtu, 

saj imam precej nujnih posegov. V 
takšnih primerih pomislim na to, da 
sem lahko srečen, ker imam službo 
in kako je tistim, ki tega privilegija 
nimajo.

 na koga ali kaj se pri svojem delu 
lahko najbolj zanesete?
Zanesem se predvsem nase in na svoje 
dolgoletne izkušnje, v nadaljevanju 
pa še na ožje sodelavce, s katerimi 
skupaj premagujemo vsakodnevne 
napore. Z nelagodjem opažam, da se 
naše podjetje pri zaposlenih nekoliko 
stara. Podmladka ni, kar za dolgoročni 
obstoj družbe najbrž ni dobro. Znanja 
in izkušenj, ki sem ju z leti pridobil, 
trenutno nimam komu predati. Gre 
predvsem za izkušnje, ki se jih ne 
naučimo v šoli, temveč jih pridobimo 
z leti dela »na terenu«. Letos je minilo 
že 30 let mojega dela v Skupini PV, 
zato bi bil morda že čas, da začnem 
uvajati nekoga, ki bo moje zdajšnje 
delo opravljal tudi po tem, ko se bom 
jaz upokojil. 

 kaj najraje počnete v prostem 
času?
V prostem času najraje urejam okolico 
naše hiše, saj me to sprošča, veliko pa 
mi pomeni tudi stik z naravo. Ob ve-
čerih rad pogledam kakšen dober film, 
malo pa tudi prebrskam po internetu. 
Kar nekaj svojega prostega časa name-
nim gasilstvu, saj sem član in tajnik 
Prostovoljnega industrijskega gasil-
skega društva Premogovnika Velenje. 
Čeprav mi to vzame veliko prostega 
časa, sem rad gasilec, imam čut za 

prostovoljstvo in zelo rad pomagam 
drugim – takšni smo pač gasilci.

 kdo ali kaj vam v življenju največ 
pomeni?
Kot najbrž marsikomu tudi meni v 
življenju največ pomeni moja druži-
na. Z ženo Marto imava dva krasna 
sicer že odrasla otroka. Sin Denis, ki 
končuje diplomo, je že zaposlen, česar 
sem zelo vesel, saj je v teh časih težko 
dobiti zaposlitev. S partnerko Valen-
tino živita zelo blizu nas, zato se, če je 
le mogoče, skoraj vsak dan z veseljem 
vrača domov. Hči Sandra je ostala 
doma, s partnerjem Janom sta si v naši 
hiši uredila stanovanje. Zelo veliko mi 
pomeni tudi razumevanje med sode-
lavci, tudi z njimi preživim dober del 
svojega življenja, zato je pomembno, v 
kakšnih odnosih smo.

 kje bi živeli, če bi se vam izpolni-
le sanje?
Prepričan sem, da so se mi sanje že 
izpolnile. Imam ženo in dva kra-
sna otroka, ki sta pravkar v svojem 
življenjskem razcvetu. Živimo v lastni 
hiši brez hipoteke. Kaj bi si želeli več? 
To so sanje marsikoga, mi pa jih že 
živimo. Srečen sem tukaj, kjer sem, 
zato najbrž nikoli nisem niti sanjal, 
da bi živel kje drugje. Glede na dane 
razmere sem čisto zadovoljen. Če bi 
zadel denar na lotu, pa bi me najbrž 
našli nekje ob morju.

 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?
Največkrat se z ženo udeleživa kakšne 

Miranova družina
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predstave v Domu kulture Velenje, 
še najraje komedije. Sva tudi redna 
vsakoletna gosta gledališča Studenec 
z njihovo poletno predstavo. Veliko 
spremljava tudi Šaleško folklorno 
društvo Koleda, saj je hčerka njihova 
dolgoletna članica.

 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Predvsem sem pošten, pravičen in za-
nesljiv. Pošten – zato, ker se po navadi 
ne znam zlagati, pravičen – zato, ker se 
že celo življenje potegujem za pravice 
drugih (nase velikokrat pozabim), 
zanesljiv – zato, ker menim, da če se 
nekaj dogovorimo, se moramo dogo-
vora tudi držati.

 kaj bi spremenili pri sebi?
Morda bi lahko bil malo bolj samoza-
vesten, predvsem takrat, ko se lotevam 
kakšnega projekta, pri katerem sem 
neodločen. Sicer sem do zdaj večino 
projektov izpeljal do konca, čeprav 
sem vmes kdaj tudi okleval. 

 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
Moja načela skozi življenje so na-
ravnana tako, da se dobro z dobrim 
povrne. Velikokrat se je to že izkazalo. 
Ljudje smo v teh čudnih časih preveč 
privoščljivi, kar pa ni lepo. Menim, da 
to, kar sejemo, tudi žanjemo.

Slobodan Mrkonjić

V podjetju HTZ nadaljujemo 
optimizacijo poslovanja

Miran je dolgoletni član Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva 
Premogovnika Velenje in navdušen kolesar.

Skladno s poslovnimi usmeritvami v podjetju HTZ nadaljujemo z optimizacijo delovnih procesov. 
Na zunanjih programih proizvodnje si prizadevamo za zmanjšanje števila najetih poslovnih pro-
storov in iščemo možnosti, da bi kar največ dejavnosti opravljali v prostorih, ki so last podjetja. 

V teku je selitev programa AquaVallis 
iz prostorov na Cesti Simona Blatnika 
v Velenju v del poslovnih prostorov 
delavnice zaščitnih sredstev, ki so na 
voljo in so primerni za opravljanje 
tovrstne dejavnosti. Selitev bo zago-
tovljena z zelo majhno naložbo, ki 
bo pokrita prej kot v petih mesecih. 
Preselili bomo tudi del skladišča, ki 
ga uporabljajo naši zunanji programi. 
Znotraj kapacitet bomo zagotovili 
ustrezne prostore, ki bodo služili za 
skladiščenje materiala in izdelkov. 

Vodstvo podjetja ocenjuje, da bomo 
s to selitvijo letno privarčevali 25.000 
evrov. 
S 1. septembrom letos je na Cesti Si-
mona Blatnika v Velenju svoja vrata 
zaprl tudi Razstavno-prodajni salon 
HTZ. Do te odločitve je prišlo na 
podlagi preučitve finančne upraviče-
nosti obratovanja, ki je žal pokazala, 
da poslovna enota ni rentabilna.
Težava se je kazala predvsem v viso-
kih obratovalnih stroških, saj je to 

enoto poleg stroškov dela, elektrike, 
komunalnih stroškov bremenila tudi 
najemnina.
Naše stranke se lahko zdaj za razna 
popravila oglasijo v delavnici zašči-
tnih sredstev NOP, kjer smo poskrbe-
li, da bomo tovrstne storitve opravlja-
li tudi v prihodnje. Še vedno izvajamo 
popravilo čevljev, usnjene galanterije, 
robljenje preprog, popravilo in izde-
lavo ponjav.

Robert Krenker
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Zunanji presojevalci so še 
posebej pohvalili urejenost 
skladišč v kamnolomu, 
urejenost betonarne, vzpo-
stavljene evidence delovne 
opreme, vsakoletno uspo-
sabljanje vseh zaposlenih 
na dnevu RGP, izvajanje 
Programa promocije zdrav-
ja ter podporo vodstva inte-
griranemu sistemu vodenja 
kakovosti.

Tako je bila 29. in 30. junija letos 
uspešno izvedena dvodnevna zunanja 
presoja sistemov vodenja: obnovi-
tvena presoja Iso 9001:2008 in bs 
oHsas 18001:2007 ter redna po Iso 
14001:2004.
Izvedlo jo je pet članov zunanjih 
presojevalcev Slovenskega instituta za 
kakovost in meroslovje. Poleg vodstva 
družbe je bilo presojanih še 7 področij 
oziroma procesov, in sicer: proizvo-
dnja betonskih proizvodov, proizvo-
dnja kamenih agregatov, rudarske 
gradbene storitve, notranja kontrola 
proizvodnje, tehnološko komercialno 
področje, razvoj in vzdrževanje.

Zunanja presoja v družbi RGP
Družba RGP ima vzpostavljen integrirani sistem vodenja. Ugotavljanje njegove uspešnosti in 
učinkovitosti poteka z integriranimi notranjimi presojami in zunanjimi presojami certifikacijskega 
organa.

Med presojo ni bilo ugotovljene 
neskladnosti po presojanih standar-
dih. Podanih je bilo 23 priporočil 
za izboljšavo, ki jih bomo sprejeli, 
pripravili načrt njihove uresničitve in 
z njim seznanili tudi vse odgovorne. 
Inštitutu za kakovost bomo v roku 
treh mesecev poslali tudi poročilo o 
izvedenih ukrepih.
Navkljub težkem položaju dela na 
trgu želimo v družbi RGP ohraniti 
visok prag sistemov vodenja in s tem 
pripomoči k nemotenemu poteku 
vseh delovnih procesov.

Slavica Pogorelčnik
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Certifikat je izziv, da se 
vsak dan znova odločimo, 
da bomo delali dobro
Center starejših Zimzelen je v juniju 2015 uspešno opravil zunanjo presojo za pridobitev certifi-
kata kakovosti po modelu E-Qalin in 27. avgusta v imenu presojevalske hiše Bureau Veritas prejel 
certifikat kakovosti.

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Direktorici Zimzelena Andreji Štefan 
Bukovič je certifikat izročil Franci 
Imperl iz podjetja Firis Imperl, ki je 
aktivni partner za model kakovosti 
E-Qalin v Sloveniji. Ob tem je dejal, 
da modela kakovosti ni brez dobre-
ga vodstva, ki motivira, spodbuja 
zaposlene in jim daje prostor za nove 
ideje, predloge. 
Zimzelen na poti kakovosti podpira 
tudi matična družba PV Invest. 
Njen direktor dr. janez rošer je ob 
čestitkah poudaril, da so v kolektivu 
Zimzelena vsi zaposleni zavezani 
kakovosti in je tako pridobljeni 

V Zimzelenu mnenja o svojem delu dobivajo vsak dan od stanovalcev, svojcev in obiskovalcev. (foto: D. J.)

certifikat nagrada za skupni trud in 
delo vseh zaposlenih. »Samo delo 
pa ni dovolj, za nove ravni kakovosti 
sta potrebna tudi ustvarjalnost in 
podjetnost, ki ju je čutiti v Zimzelenu,« 
je dejal. 
andreja štefan bukovič se je v svo-
jem nagovoru zbranim zahvalila za 
sodelovanje v projektu stanovalcem, 
sodelavcem in svojcem, ob tem pa 
poudarila: »Vrednost projekta kako-
vosti je v tem, da nas povezuje, tako 
zaposlene in uporabnike kot zaposlene 
med seboj. Z E-Qalinom sodelavci tudi 
osebno in strokovno rastemo, kolektiv 

kot celota je zrelejši. 
Certifikat ni sklepno dejanje, je izziv, 
da se vsak dan znova in ponovno odlo-
čimo, da bomo delali dobro, odgovorno 
v duhu spoštovanja drug drugega. Ka-
kovost kalimo še naprej, zato ostajamo 
zvedavi, preprosti in pošteni.«

Model, usmerjen k 
uporabniku
E-Qalin (European quality-impro-
ving learning) je vseevropski model 
upravljanja s kakovostjo, čigar razvoj 
je v okviru sklada Leonardo da Vinci 
leta 2004 podprla Evropska skupnost. 
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»Certifikat ni sklepno dejanje, je izziv,« je dejala Andreja Štefan Bukovič. (foto: D. J.)

Model je prilagojen 4 panogam:
•	 domovom za starejše,
•	 varstveno-delovnim centrom in 

socialno-varstvenim zavodom za 
usposabljanje,

•	 izvajalcem pomoči na domu in
•	 centrom za socialno delo.

Model E-Qalin je razširjen v državah: 
Avstrija, Češka, Francija, Hrvaška, 
Italija, Nemčija, Luksemburg, Slove-
nija in Velika Britanija.

Kje smo, kam hočemo
Zimzelen je bil odprt v oktobru 2009. 
Leta 2011 smo začeli z izobraževa-
nji za vključitev v projekt kakovosti 
po modelu E-Qalin. Zelo razdelan 
in podroben projekt sledi vzposta-
vljanju kakovosti na 66 procesih na 
področjih »stanovalci«, »zaposleni«, 
»vodenje«, »okolje« in »učeča se 
organizacija«. Sistem dela po modelu 
kakovosti poteka v treh letnih fazah, 
potem je mogoče pristopiti k certifici-
ranju sistema. 
Naravnan je na potrebe posamezni-
ka, v izvedbo modela pa so vključeni 
vsi, ki jih delo in življenje v ustanovi 
zadevata: zaposleni, stanovalci, svojci, 
okolje. 
V skladu s predpisanimi procesi in 
kriteriji smo v Zimzelenu v obdobju 
zadnjih treh let preverjali, kje smo, 
kam želimo priti in s kakšnimi načini 
dela, organizacije, sodelovanja, bomo 
dosegli zastavljene cilje. 
V treh letih se je v vlogi članov 
ocenjevalnih skupin za kakovost 
preskusilo 42 sodelavk in sodelav-
cev, trije so bili moderatorji skupin 
za kakovost. Dajali so pripombe na 
obravnavane procese in predlagali 
spremembe, od katerih so bile mnoge 
vpeljane v vsakdanje delo. Največ se 
jih je nanašalo na boljšo organizacijo 
dela ter čim boljšo nego in oskrbo 
stanovalcev.

Kaj smo v treh letih 
pridobili?
•	 Izobražujemo se na strokovnih in 

drugih področjih,
•	 pridobivamo izkušnje in kompe-

tence, 
•	 izboljšujemo delovne procese, 

organizacijo dela, sodelovanje med 
službami in področji

•	 širimo ponudbo storitev, 
•	 hitro se odzivamo na potrebe 

družbe, 

•	 širimo sodelovanje s strokovnimi 
institucijami in prostovoljci,

•	 izvajamo različne projekte in se 
vključujemo v projekte drugih 
izvajalcev, 

•	 povezujemo se v lokalnem in 
širšem okolju, 

•	 ozaveščamo posamezne ciljne 
skupine o aktualnih vsebinah za 
starejše, 

•	 s svojim zgledom presegamo star 
pogled na domove za starejše in 
bivanje v njih. 

V skladu s projektom E-Qalin je 
vsako leto predvideno tudi merjenje 
zadovoljstva stanovalcev, svojcev in 
zaposlenih s standardizirano anketo, 
ki jo pripravi in rezultate obdeluje zu-
nanja ustanova. Zimzelen je v dose-
danjih merjenjih zadovoljstva dosegal 
vsako leto boljše rezultate zadovolj-
stva uporabnikov – ocene so bile v 
vseh letih več kot 4,2 (na lestvici od 1 

do 5), več kot 80 % uporabnikov pa je 
bilo zadovoljnih ali zelo zadovoljnih.
Ugotavljanje zadovoljstva uporab-
nikov v Zimzelenu ni omejeno le na 
letno anketiranje, ki ne zajame dovolj 
velikega vzorca uporabnikov in se 
zaradi fluktuacije stanovalcev spremi-
nja, temveč ugotavljamo zadovoljstvo 
praktično vsak dan. Vzpostavljen 
imamo sistem sprotnega obveščanja 
svojcev o spremembah zdravstvenega 
stanja stanovalca in o drugih poseb-
nostih v počutju, pri vključevanju v 
aktivnosti. 
Vsak dan imamo veliko obiskovalcev 
naših stanovalcev (svojcev in drugih) 
in ob teh priložnostih dobivamo 
mnenja o naših storitvah, o sodelav-
cih in njihovem delu ter odnosu do 
uporabnikov.

Diana Janežič
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Wingsuit je z letošnjim letom postala 
uradna padalska disciplina, saj jo je 
potrdila mednarodna zveza FAI, pod 
okriljem katere se odvijajo tekmova-
nja v zračnih športih. Gre za sodobno 
padalsko disciplino, pri kateri so 
tekmovalci oblečeni v posebne obleke 
(wingsuit), ki jim omogočajo letenje 
v razmerju 4 : 1 (4 metre naprej, 1 
meter navzdol). 

robert krenker, ki je v podjetju 
Htz velenje ogovoren za trženje 
zunanjih programov, nam je zaupal, 
da v Sloveniji ni veliko športnih 
padalcev, ki bi se ukvarjali z wingsiut 
padalstvom, zato tudi priprave na ta-
kšno tekmovanje zahtevajo nekoliko 
drugačen pristop, z veliko usklaje-
vanja, odrekanja in previdnosti. S to 
dejavnostjo so povezani tudi veliki 
stroški, ki jih za zdaj obvladuje tudi s 
pomočjo domačih in mednarodnih 
pokroviteljev.

Kakšna so bila 
pričakovanja?
»Na tekmovanje za svetovni pokal v 
Marlu sem se odpravil s ciljem doseči 
rezultat okoli 10. mesta. Že po prvem 
skoku se je izkazalo, da sem lahko 
konkurenčen tudi najboljšim in da 
so dosegljive celo stopničke. Nervoza 
se je iz skoka v skok povečevala, saj 
moraš za dober rezultat izvesti šest 
odličnih skokov. Že manjša napaka 
te izloči iz boja za najboljša mesta in 
možnosti za dobro uvrstitev ni več. 
Prvo serijo sem končal na 2. mestu, 
kar je po svoje predstavljalo presene-
čenje tudi zame, saj gre za pomemb-
no mednarodno tekmovanje. Kljub 
napetemu ozračju mi je do konca 
tekme uspelo ohraniti prednost, ki 
sem jo pridobil v uvodu, in tako sem 
dosegel svoj najboljši rezultat.«

Športno padalstvo je 
priložnost za posel in 
vrhunske športne rezultate
V prvi polovici septembra je v nemškem Marlu potekalo tekmovanje za svetovni pokal v športnem 
padalstvu, in sicer v disciplini wingsuit. Tekmovanja se je udeležil tudi naš sodelavec Robert Kren-
ker, ki je v izredno močni konkurenci osvojil odlično 2. mesto. 

S tem tekmovanjem je Robertova 
letošnja tekmovalna sezona končana. 

V skupnem seštevku svetovnega 
pokala zaseda 6. mesto, kar je zanj 
dodatna potrditev, da stvari, ki jih 
počne, dela dobro in v pravi smeri. 

Cilji za prihodnjo sezono so zastavlje-
ni precej ambiciozno, zato z ekipo že 
pripravlja načrt treningov, priprav in 
tekem, ki se jih bo udeležil. Zagotovo 
pa bo zanj vrhunec prihodnjega leta 
udeležba na svetovnem prvenstvu, ki 
se bo konec leta odvijalo v Chicagu 
(ZDA).

Vrhunski padalski 
kombinezoni tudi iz 
podjetja HTZ
Zaradi Robertovega dobrega pozna-
vanja trga s tovrstno športno opremo 
so v podjetju HTZ pred dobrima 
dvema letoma začeli z izdelavo 
padalskih kombinezonov, ki so zelo 
kakovostni, zato jih brez večjih težav 
prodajajo po celem svetu.

Robert Krenker: »S ponudbo padal-
skih kombinezonov smo se podali 
na mednarodni trg, kjer pa si lahko 
uspešen le, če je tvoj izdelek dovolj 

Na tekmi za svetovni pokal v nemškem Marlu je Robert Krenker dosegel svoj najboljši 
rezultat.
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Ob 90. rojstnem dnevu obiskal 
svoje nekdanje delovno mesto
V četrtek, 28. maja, je Odbor invalidov občine Šmartno ob Paki pripravil prijetno presenečenje 
svojemu članu Bernardu Zabukovniku, ki je luč sveta ugledal davnega 24. junija 1925 na Lopatniku 
nad nekdanjim Šentjanžem.

Ob visokem jubileju sta ga vodstvo 
odbora in njegova sopotnica pospre-
mila v jamo Muzeja premogovništva 
Slovenije, kjer je bilo nekoč njegovo 
delovno mesto. Med kameradi, kot je 
sam dejal, je delal vse do 27. decem-
bra 1972, ko se je moral zaradi težav 
z zdravjem invalidsko upokojiti. V 
pokoj je odšel kot VK-strelni mojster.
Njegovi spomini na knapovščino, ki 
je bila njegovo življenje in življenjsko 
delo, so še kako sveži in dobri. Rad je 
prihajal na delo, rad je bil v kolektivu 
takratnega RLV, v katerem sta vladala 
medsebojno sodelovanje, pomoč 
drug drugemu in, kot je dodal, je bilo 
tovarištvo izjemna vrednota. Bernard 
Zabukovnik je bil dolga leta, vse do 
januarja 2008, tudi član častne straže 
upokojenih rudarjev. 
Na željo vodstva Odbora invalidov 
sva ga obiskala tudi Drago Kolar (v 

imenu kolektiva PV in Aktiva delov-
nih invalidov Skupine PV) in predse-
dnik Sindikata SPESS Premogovnika 
Velenje Ferdinand Žerak. Bernard je 
v spomin prejel simbol rudarstva, ki 
ga je bil izredno vesel. 

Ob 90-letnici mu v imenu našega ko-
lektiva še enkrat želimo vse najboljše, 
z željo, naj ga še naprej spremljata 
zdravje in dobro počutje.

Drago Kolar

zanimiv, konkurenčen in seveda 
kakovosten. Zelo me veseli, da smo 
že na začetku pridobili več zastopni-
kov za prodajo tako v Evropi kot tudi 
zunaj nje. Gre za države, kot so ZDA, 
Rusija, Kanada, Nemčija, Italija, 
Poljska, Avstrija, Španija … Vedno 
znova pa me pozitivno presenečajo 

tudi prejeta naročila iz držav, kot so 
Hongkong, Dubaj, Brazilija … Veseli 
me, da je celotni ekipi, ki v našem 
podjetju dela pri teh oblačilih, s tem 
izdelkom uspelo prodreti na tuje trge, 
od koder dobivamo resnično zelo 
spodbudne povratne informacije. 
Kupci se pogosto fotografirajo v naših 

kombinezonih in se objavljajo na 
družabnih omrežjih, kjer se nam za-
hvaljujejo za naše delo. To pa je tudi 
največja potrditev, da delamo dobro.«

Slobodan Mrkonjić

V HTZ izdelujejo vrhunske kombinezone za padalce, ki jih prodajajo po celem svetu.

foto: Stojan Špegel
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Premogovniški harmonikarji so takoj 
po sprejemu odigrali nekaj skladb iz 
svojega repertoarja. V tekmovalnem 
delu pa so se trije njihovi predstavniki 
pomerili z drugimi ekipami v rudar-
skih veščinah, kot so vrtanje v skalo 
s pnevmatskim kladivom, dvigovanje 
»kible« v lesenem provizornem jašku, 
in v teku na smučeh po travi (vsi trije 
tekmovalci skupaj). Pomlajena ekipa 
premogovniških harmonikarjev je 
osvojila odlično 2. mesto. 

Tekmovanju je sledil družabni del, 
za katerega so prav tako poskrbeli 
harmonikarji, ki so od organizatorjev 
dobili povabilo na prireditev tudi za 
prihodnje leto.

Sodelovanje na Bergmandl Festu v 
Bad Bleibergu ima večletno tradicijo, 
kajti rudarski muzej v tem kraju je 
tako kot velenjski Muzej premogov-
ništva Slovenije povezan v transver-
zalo podzemnih muzejev Slovenije, 
Avstrije in Italije. Muzeji načrtujejo 
skupne akcije, si izmenjujejo izkušnje 
in tudi obiskovalce.

Jože Zaluberšek

Harmonikarski orkester 
Barbara spet osvojil stopničke
V avstrijskem rudarskem mestecu Bad Bleiberg je na začetku septembra potekal tradicionalni Ber-
gmandl Fest oziroma praznovanje Gorskega škrata, ki ga že vrsto let organizira tamkajšnji rudar-
ski muzej SBW-Terra Mystica & Montana. Na prireditvi je že petnajstič nastopil tudi Harmonikarski 
orkester Barbara Premogovnika Velenje, ki je bil tokrat deležen še posebne pozornosti in nadvse 
toplega sprejema.

Že po tradiciji so premogovniški harmonikarji takoj po sprejemu odigrali nekaj skladb iz svojega repertoarja.

Tekmovalni del zajema prikaz rudarskih veščin.

Pomlajena ekipa premogovniških harmonikarjev je osvojila odlično 2. mesto.
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IGRAŠ FRAJTONARICO? 

ŽELIŠ SVOJE ZNANJE DVIGNITI NA VIŠJO RAVEN? 

BI SE RAD DRUŽIL Z LJUBITELJI DOMAČE GLASBE? 

SI ŽELIŠ IGRATI V ORKESTRU? 

BI RAD NASTOPAL ŠIROM PO SLOVENIJI IN V TUJINI? 


 

Harmonikarski orkester Barbara  
Premogovnika Velenje vabi k vpisu nove člane.  

 

 

 

Vsak potrebuje svojo frajtonarico uglasitve C – F – B. 

Vadimo vsak torek z začetkom ob 18. uri v MIC-u. 

 

  

Za prijave in več informacij pokliči: 

031 825 864 – Andrej Krt ali 

031 602 387 – Aleš Majhen. 

    
NI ZA ZAČETNIKE. POTREBNO JE PREDHODNO ZNANJE IGRANJA NA FRAJTONARICO. 
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KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJEJesenski izlet Kluba 

upokojencev Skupine PV
Člani Kluba upokojencev Skupine Premogovnik Velenje vabljeni, na izlet po hrvaški rivieri, kjer 
bomo obiskali elegantno in vedno mladostno prvo damo hrvaškega turizma – Opatijo. Opatija je 
mondeno letovišče, naravno zdravilišče in turistično središče, znano po kongresnem turizmu, fe-
stivalih, urejenih kopališčih, sprehajališčih in čudovitih parkih.

Tudi letos se je ekipa iz Premogovnika Velenje na 
začetku julija podala v kraje na obrobje Spodnje 
Savinjske doline, ki je ni zaznamoval samo hmelj, 
ampak tudi rudarstvo. Čeprav danes od tamkajšnjih 
rudnikov ni ostalo skoraj nič, se v Zabukovici vsako 
leto ob rudarskem prazniku zberejo upokojeni 
rudarji in na svojevrsten način zaznamujejo svoj 
praznik.
Številnim udeležencem iz različnih krajev so se pri-
družili upokojeni sodelavci iz našega premogovnika; 
vodja ekipe je bil Franc Krištof, praporščak Franc 
Godec, manjkali niso niti Anton Pintar, mag. Anton 
Planinc in dr. Jože Hribar. 
Dogodka se je udeležilo šestdeset uniformiranih 
rudarjev, vsi pa so izkoristili priložnost za obujanje 
spominov na delovna leta s stanovskimi kolegi z 

obljubo, da s tradicijo praznovanja dneva rudarjev ne bodo nikoli prenehali. Le tako bodo spomini na čase rudar-
jenja večni.

Metka Marić

Po jutranji osvežitvi v prijetnih lokalih 
ob obali se bomo podali na slikovito 
sprehajalno pot Lungomare, ki se 
v dolžini 12 km ob obali vije proti 
Lovranu. Manjši del te poti bomo 
prehodili tudi mi, mimo čudovite Vile 
Angiolina in Hrvatske ulice slavnih 
in mondenih hotelov iz časov Avstro-
-Ogrske se bomo odpravili proti Parku 
sv. Jakoba, kjer bomo lahko občudo-
vali številna drevesa in grmovnice z 
Daljnega vzhoda, Južne Amerike in 
Avstralije. Omenimo še Umetniški pa-
viljon, letno gledališče, kopališče Slati-
ne, prijetne lučice – veliko možnosti za 
nepozabne fotografije. Mimo razko-
šnih vil, slikovitih zalivov, znamenitih 
kipov in fontan se bomo sprehodili 
proti Ičićem. Obalno sprehajališče 
cesarja Franca Jožefa nudi enkratne 
poglede na Kvarnerski zaliv, bujno 
sredozemsko zelenje in domišljijo 
arhitektov, ki so zasnovali to klimatsko 
zdravilišče za brezskrbno letovanje 

Opatija – Lungomare, Reka in Trsat

Na izlet bomo odšli v četrtek, 15. oktobra, ob 7. uri z Avtobusne postaje 
Velenje. Vpis za izlet bo v sredo, 30. septembra, in sredo, 7. oktobra, od 
9. do 11. ure v klubski pisarni, do zasedbe mest. Za vas bomo pripravili 
malico z napitkom. Cena izleta je 25 evrov. Do zasedbe mest lahko svojo 
udeležbo na izletu rezervirate tako, da pošljete SMS z besedo IZLET in 
imeni in priimki udeležencev na 070 254 006. Rezervacija bo veljala, če 
boste prejeli potrditveno sporočilo. Vabljeni.

dvornih dam in bogatih poslovnežev 
19. stoletja. Po približno uri prijetnega 
sprehoda ob morju si bomo privoščili 
okrepitev v ACI marini Opatija, kjer 
nas bo čakal avtobus.
Popoldne se bomo odpeljali na Reko, 
kjer si bomo po želji ogledali živahno 
središče mesta, potniško pristanišče 
in trgovsko ulico ter sprehajališče – 
korzo. Čas bo tudi za okrepčilo in 
priložnostne nakupe v središču mesta. 
Zadnja točka našega ogleda bo obisk 

izjemne razgledne točke in romar-
skega Marijinega svetišča na Trsatu 
nad Reko. Ogledali si bomo cerkev, 
daritveno kapelo in čudovit park. Bli-
zu je tudi razgledna utrdba na Trsatu. 
Sledila bo vožnja proti Sloveniji, kjer 
nas bo čakalo okusno pozno kosilo in 
druženje v prijetni restavraciji. Vrnitev 
domov je predvidena okoli 21. ure.
Prosta mesta za izlet in druge aktualne 
informacije lahko preverite na spletni 
strani kupv.webs.com in brezplačnem 
telefonskem odzivniku 080 9893. 

Zabukovica, srečno!
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Še zadnje priprave pred odhodom rudarske parade.

Ujeti v trenutku ...

»Mi trije smo že pripravljeni.«

Pohod parade pod budnim očesom njenega komandanta »Zelenci, dobrodošli med nas!«

Prijetnejši del skoka čez kožo »Midva sva pred leti že skočila, zato na zdravje in srečno.«

Za lačne in žejne je bilo po skoku poskrbljeno. Tudi plesali smo pozno v noč.
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Tudi letos zbrali šolske potrebščine 
za otroke iz socialno šibkejših družin

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega moža, atija, dedija in tasta

Marjana škoberneta
5. 1. 1951–30. 6. 2015
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem iz Premogovni-
ka Velenje, prijateljem, znancem, sosedom in vsem, ki ste nam stali ob 
strani, izrekli besede tolažbe, darovali cvetje, sveče in svete maše.
Hvala govorniku Dragu Kolarju za besede slovesa, župniku Jožetu Ko-
vačcu za lepo opravljen obred, Mešanemu cerkvenemu zboru Polzela, 
pevcem Skupine Žarek, Pihalnemu orkestru Zarja Šoštanj, častni straži 
in pogrebcem Premogovnika Velenje, zdravnicama dr. Martini Hrovat 
in dr. Poloni Sagadin in patronažni sestri Martini ter pogrebni službi 
Ropotar in vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti in ga imeli radi. 

žena Zofka, hčerki Lidia in Silva z družinama

zaHvala
Ob boleči izgubi očeta, dedija, 
tasta in brata ter nekdanjega 
rudarja 

Marjana tamšeta 
se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje, 
častni straži in članom Pihal-
nega orkestra Premogovnika 
Velenje za odigrane žalostin-
ke. Hvala tudi Dragu Kolarju 
za izrečene sočutne besede ob 
zadnjem slovesu na pokopali-
šču v Završah.
Iskrena hvala za vso izkazano 
pomoč Dragovim sodelavcem 
strojne montaže.
sin Drago in hčerka Marjana z 

družinama

V Skupini Premo-
govnik Velenje smo 
vnovič dokazali, da 
smo solidarni in 
pripravljeni poma-
gati, zato se vsem, 
ki ste se odzvali 
septembrski akciji 
zbiranja rabljenih 
šolskih potrebščin, 
otroških oblačil in 
igrač, v svojem ime-
nu in imenu otrok, 
ki bodo donirana 
sredstva prejeli, is-
kreno zahvaljujem. 

Vse zbrane pred-
mete smo predali 
Medobčinski Zvezi 
prijateljev mladine 
Velenje, kjer bodo 
poskrbeli, da bodo 
sredstva predana v 
prave roke. 
Najlepša hvala 
vsem, ki ste v teh 
težkih časih pri-
pravljeni pomagati 
ljudem v stiski. 
Srečno!

Jože Borovnik
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zaHvala
Ob boleči izgubi drage mame 
ane Pečnik 
se iskreno zahvaljujem so-
delavcem Strojnega remonta 
HTZ za izrečena sožalja, sveče 
in denarno pomoč ter Sindi-
katu SPESS PV za darovane 
sveče.
Hvala vsem, ki ste jo pospre-
mili na njeni zadnji poti.

sin Branko

Ni večje bolečine,
kot v dneh žalosti
nositi v srcu
srečnih dni spomine.

zaHvala
Ob boleči izgubi našega ljubečega moža, najboljšega atija in zlatega 
dedija

Franca Praunseisa
(23. 4. 1946–16. 6. 2015)
iskrena hvala njegovim nekdanjim sodelavcem za izrečena sožalja, 
podarjene sveče, denarno pomoč ter za skrb in obiske v času njegove 
bolezni.
Hvala častni straži, Pihalnemu orkestru Zarja Šoštanj, pevcem Skupine 
Flamingo, praporščakom in vsem, ki ste ga v velikem številu pospremili 
na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala Dragu Kolarju za lepo opravljeno 
pogrebno slovesnost.

žena Milena, hčerki Lidija z Milošem  
in Damjana s Simonom ter vnuka Jaka in Lara

zaHvala
V oseminosemdesetem letu 
nas je zapustil mož, oče, stari 
ate in pradedek 

jože zagoršek iz Škal.
Iskreno se zahvaljujem 
Premogovniku Velenje za 
izkazano čast in sodelovanje 
na pogrebu.
Zahvaljujem se častni straži, 
članom Pihalnega orkestra 
Zarja Šoštanj, pevcem, pra-
porščakom in Dragu Kolarju 
za sočutne in izbrane besede 
slovesa.
Hvala vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

sin Stane

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega 
očeta 

jožefa Podlesnika 
se iskreno in najlepše za-
hvaljujeva Sindikatu SPESS 
PV za darovano cvetje in 
sveče. Iskrena hvala sodelav-
cem Jamske strojne službe, 
transporta Preloge in NOP 
za besede slovesa in denarno 
pomoč.
Hvala vsem, ki ste ga pospre-
mili in se od njega poslovili.
sinova Silvo in Jože Podlesnik 

z družinama

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega 
moža, očeta, brata in dedija

Marjana beškovnika
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivu Premogovnika Ve-
lenje, Sindikatu SPESS PV in 
vsem sodelavcem, prijateljem 
in  znancem za darovano cve-
tje, sveče in denarno pomoč.
Hvala častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje, praporščakom 
in Rudiju Lemežu za sočutne  
besede slovesa.
Hvala vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

vsi njegovi

zaHvala
Ob boleči izgubi moža, očeta in 
dedija ter nekdanjega rudarja 

Mihaela glažarja 
se iskreno zahvaljujemo 
sodelavcem, prijateljem in  
znancem za darovano cvetje, 
sveče in  denarno pomoč.

Hvala vsem, ki ste ga pospre-
mili na njegovi zadnji poti.

žena Jožefa, sinovi Vojko, 
Janko in Miran ter hčerka 

Zdenka z družinami
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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

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,
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

2-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Levi Breg
Zgrajeno: 1975
Velikost: 54 m2

Etaža: P/12
Energ. razred:F
Cena: 56.000 EUR

3-SOBNO
Lokacija: Velenje,
Šalek
Adaptirano: 2011
Velikost: 83 m2

Etaža: 5/5
Energ. razred: E
Cena: 77.000 EUR

1 SOBNO
Lokacija: Velenje,
Sončni park
Zgrajeno: 1943
Velikost: 43 m2

Etaža: 1/2
Energ. razred: C
Cena: 63.000 EUR

2 SOBNO
Lokacija: Velenje,
Goriška
Zgrajeno: 1981
Velikost: 69 m2

Etaža: P/5
Energ. razred: C
Cena: 62.000 EUR

2 SOBNO
Lokacija: Velenje,
Goriška
Zgrajeno: 2015
Velikost: 62 m2

Etaža: 1/3
Energ. razred: B2
Cena: 99.000 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: 2005
Velikost: 129 m2

Velikost parcele:
502 m2

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

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

Velikost parcele:
1537 m2

Etažnost: P + M
Cena: 99.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Ravne pri 
Šoštanju
Zgrajena: 1991
Velikost: 212 m2

Velikost parcele:
1246 m2

Etažnost: K + P + M
Energ. razred: E
Cena: 129.000 EUR

SAMOSTOJNA
Lokacija: Lokovica
Adaptirana: 2005
Velikost: 140 m2

Velikost parcele:
3317 m2

Etažnost: K + P + M
Energ. razred: D
Cena: 99.000 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.


