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UVODNIK

Vedno imamo dve možnosti 
– napredek ali izgovore
Zadnji mesec je običajno čas, ko vsak pri sebi ali v okviru 
podjetja dela obračune z letom, ki je za nami. Kaj je bilo 
narejenega, kaj smo naredili dobrega, kaj bi lahko bilo 
boljše. Najboljša učiteljica je naša zadnja napaka – če se iz 
nje seveda tudi česa naučimo. 
Uspeh je dosegljiv, vendar – tako, kot vse, v čemer bi radi 
blesteli – zahteva svojo šolo. Odvisen je predvsem od tega, 
v kolikšni meri se zavedamo, da smo prav mi glavni akterji 
življenja, da smo mi tisti, ki ustvarjamo in nadziramo 
odnos do vsega, kar se nam zgodi. 
V Premogovniku smo se zaradi zahtevnih geomehanskih 
razmer tudi letos spopadali s kar nekaj težavami pri pri-
pravi novih odkopov, kar se je odražalo tudi pri proizvo-
dnji premoga. Kljub temu smo razmere v jami obvladali in 
letni načrt celo presegli. Želim se iskreno zahvaliti vsem, 
ki ste s svojim doprinosom in zavzetostjo pripomogli k 
tem rezultatom, saj lahko le ob doseženem planu proizvo-
dnje dosegamo stabilno poslovanje podjetja.
Prepričan sem, da kadar vsi verjamemo, da zmoremo 
– tudi dejansko zmoremo! Na ovire glejmo zgolj kot na 
nekaj vmesnega, kar vidimo, kadar umaknemo pogled s 
cilja. Nikoli v resnici ne izgubimo, dokler se ne prenehamo 
truditi. In nikoli ne smemo dvomiti, da lahko tudi majhna 
skupina zavzetih in predanih ljudi spremeni svet. V resnici 
je to edino, kar ga je kdajkoli spreminjalo. 
Prav zato smo veseli, da se nam je v letošnjem letu za 
nemoten delovni proces pridobivanja premoga januarja 
pridružilo 25 naših štipendistov, ki so bili razporejeni na 
dela v jami, zaradi povečanega obsega del pri izvajanju 
pristopnih objektov za zračilni jašek pa smo s septembrom 
v svoje vrste sprejeli še 25 novih sodelavcev. 
Na strateški konferenci, ki smo jo izvedli novembra, smo 
se dogovorili o ključnih usmeritvah, ki jim bomo sledili 
v prihodnjem petletnem obdobju in zajemajo prenovo 
procesov, obvladovanje tveganj, dogovore s socialnimi 
partnerji, postopno vzpostavljanje stebra novih tehno-
logij ter izboljšanje konkurenčnosti. Na osnovi sprejetih 
sklepov in dogovorov nastaja razvojno-strateški načrt, iz 
katerega bodo izhajale naše smernice in usmeritve med 
leti 2017-21.
V polnem teku je reorganizacija družb in projekt siste-
matizacije delovnih mest. V letošnjem letu smo prodali 
hotela Barbara in Oleander, Center starejših Zimzelen ter 
Poslovni center Šmartno ob Paki. Z Gorenjem Gostinstvo 
smo podpisali pogodbo o zagotavljanju prehranskih sto-
ritev, prevzemu delavcev in najemu gostinskih prostorov, 
dokapitalizacija Gosta pa je bil zadnji korak v dokončnem 
prestrukturiranju te družbe, saj je že bila izvedena pripoji-
tev oziroma prenos vsega premoženja na PV Invest. 

Intenzivno se odvijajo še drugi postopki, ki bodo pripo-
mogli k odprodaji poslovno nepotrebnega premoženja. 
V Premogovniku Velenje se zavedamo, kako pomembna 
sta timski duh in dejstvo, da vsega, kar delamo, ne zmore-
mo doseči eden brez drugega, da pa se tudi naših uspehov 
in dosežkov ne želimo veseliti sami. V podjetju se nam še 
vedno zdi pomembno negovati tradicijo, iz katere smo iz-
šli. In kot smo ugotovili že na strateški konferenci – vedno 
imamo dve možnosti: napredek ali izgovore. Odločitev pa 
je naša – naj bo prava! Za podjetje in za nas, zaposlene. 
Nekateri pravijo, da so sanje privilegij otrok, toda sam 
menim, da moramo sanjati tudi odrasli. Le, če imamo 
sanje, cilje in želje, se spravimo v pogon, naredimo vse, 
da bi jih čim prej uresničili, in tako ostanemo dejavni in 
tudi notranje izpopolnjeni. V leto, ki je pred nami, vstopite 
srečni, zadovoljni, s pozitivno energijo – v krogu svojih 
najbližjih – družine, sorodnikov, prijateljev, sodelavcev – 
počnite stvari, ki vas radostijo, izpopolnjujejo, navdihujejo 
in osrečujejo. 
Srečno v letu 2017!

mag. Ludvik Golob
predsednik Uprave
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Strateška konferenca
Na Golteh je 17. in 18. novembra potekala Strateška konferenca družb v Skupini Premogovnik Velenje. 
Izhodišče dela in razmišljanj je predstavljala proizvodnja kot temeljna točka, na kateri gradimo celotni 
proces, ob njej pa smo podrobno predstavili še problematiko obratovalne zanesljivosti, področji naba-
ve in kadrov, brez katerih nemoten delovni proces ni mogoč, hčerinske družbe pa področja in progra-
me, ki so tržno in razvojno usmerjeni.

Nastaja novi strateško-
razvojni dokument
Predsednik Uprave mag. ludvik 
golob je v svoji predstavitvi nani-
zal ključne usmeritve za obdobje 
2017–21, ki zajemajo prenovo proce-
sov, obvladovanje tveganj, dogovore 
s socialnimi partnerji, postopno 
vzpostavljanje stebra novih tehnologij 
in izboljšanje konkurenčnosti v vseh 
pogledih. Na podlagi sprejetih skle-
pov nastaja novi strateško-razvojni 
dokument, v katerem bodo začrtani 
cilji, usmeritve in razvojne možnosti 
družb v Skupini PV.
»Temeljni razlogi za nujnost izdela-
ve novega razvojnega načrta (RN) 
in redefiniranje strategije so v tem, 
da zadnji strateški dokumenti niso 
več aktualni oz. realni in da gre pri 
Načrtu finančnega in poslovnega 

Za obdobje med letoma 1990 
in 2004 je bilo značilno pre-
strukturiranje osnovnega pro-
cesa (odvisne družbe, optimizi-
ranje proizvodnje na približno 
4 milijone ton premoga letno, 
postopno zniževanje števila 
zaposlenih v osnovnem pro-
cesu …), aktivnosti v obdobju 
med 2005 in 2014 so potekale 
glede na realizacijo projekta 
izgradnje nadomestnega bloka 
6, prilagajanje razmeram zaradi 
vsesplošne krize. Zadnje obdo-
bje (med 2014–16) je zazna-
movano s sanacijo poslovanja, 
osredotočeni smo na osnovno 
dejavnost, pred nami pa je novi 
razvojni ciklus …

prestrukturiranja iz leta 2014 bolj za 
sanacijski kot razvojni načrt,« je pou-
daril predsednik Uprave in dodal, da 
tej odločitvi botrujejo tudi drastične 
spremembe v eksternem okolju, zlasti 
kar zadeva cene električne energije in 
posledično težave v poslovanju v celo-
tni skupini HSE, predvsem v Termoe-
lektrarni Šoštanj in Skupini PV.

Ponovno se osredotočamo 
na osnovni proces
Glede na razmere v skupini HSE je 
sprejeta odločitev o redefiniranju 
strateške usmeritve Premogovnika 
Velenje, kar pomeni, da se od diverzi-
fikacije dejavnosti ponovno osredoto-
čamo na osnovni proces pridobivanja 
premoga. Vse to pa pomeni temeljit 
strateški zasuk, ki zahteva ponov-
no opredelitev vizije, poslanstva in 

Temeljni razlogi za nujnost izdelave novega razvojnega načrta in redefiniranje strategije so v tem, da zadnji strateški doku-
menti niso več aktualni oz. realni. (foto: Tadeja Jegrišnik)
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temeljnih strateških usmeritev. 
Pri izdelavi novega RN smo v izho-
dišču upoštevali Načrt finančnega in 
poslovnega prestrukturiranja (NFFP), 
na razvojnem načrtu pa bodo sloneli 
tudi vsi drugi dokumenti, vključno 
s poslovnim načrtom za tekoče in 
triletno obdobje. »Podprt bo z real-
nimi in merljivimi cilji in kazalniki, 
s katerimi bo treba redno preverjati 
uresničevanje zastavljenih ciljev, ugo-
tavljati odklone, sprejemati takojšnje 
korekturne ukrepe ter le-te ustrezno 
komunicirati,« je še povedal predse-
dnik Uprave.
Članica Uprave mag. Mojca letnik 
je izpostavila pomen odprte komuni-
kacije, pozitivnega pristopa, sodelo-
vanja in podajanja mnenj, idej, rešitev 
in tudi konstruktivnih kritik ter 
opozarjanja na morebitne pomanj-
kljivosti, vendar brez nepotrebnega 
obsojanja, kritiziranja in »vrtičkanja«.
Mag. bogdan Makovšek, vodja 
Proizvodnega področja in glavni 
tehnični vodja je predstavil načrtova-
no proizvodnjo, izdelavo, sanacijo in 
likvidacijo prog med letoma 2017–19, 
zahteve za doseganje proizvodnje, 
tveganja oz. omejitve ter načine, kako 
povečati produktivnost.
Mag. bojan lajlar, vodja Projektive, 
je predstavil ukrepe za preprečeva-
nje stebrnih udarov ter modeliranje 
odvodnjavalnih procesov.
Izvajane aktivnosti za povečanje 
varnosti in zdravja pri delu, predloge 
za izboljšanje stanja, aktivnosti in 
predloge za zmanjšanje bolniškega 
staleža je predstavil vodja službe za 
varnost in zdravje pri delu mag. 
Matjaž koželj, ki je povedal, da je 
dnevno povprečno odsotnih 124 
zaposlenih. 
EEden od temeljev proizvodnega 
procesa je obratovalna zanesljivost, 
ki je v rudarskem podjetju odvisna 
od niza dejavnikov: načrtovanja, 
projektiranja, organizacije, priprave 
in izvedbe delovnega procesa, ne 
nazadnje tudi od naravnih danosti – 
kako jih obvladujemo oziroma se jim 
znamo prilagajati. Prav neposredno 
pa je obratovalna zanesljivost odvisna 
od stanja delovnih sredstev.
Dober neposredni pokazatelj ope-
rativne kondicije so zastoji oziroma 
potrebno število interventnih vzdr-
ževalnih posegov. Vzroki povečanega 

števila le-teh so v izrabljenih delovnih 
sredstvih, ki jih je treba obnoviti ali 
nadomestiti, žal pa tudi v neprimer-
nem odnosu in nepravilni uporabi 
strojev in naprav v času obratovanja. 
Problematiko so predstavili dušan 
Čižmek, simon dobaj in anton 
kotnik.
Optimizacijo procesov nabave in 
organizacijo upravljanja z dobavitelji 
v Skupini PV je predstavil Marko 
Meža, pomočnik vodje za komercialo 
v Komercialni in investicijski službi.
Gibanje števila zaposlenih, zaposlova-
nje in upokojevanje, pomen razvoja 
kadrov in izobraževanja, proble-
matiko kolektivne pogodbe in plač 
ter pomen zavzetosti zaposlenih so 
predstavile sonja kugonič, stanka 
zver in natalija lah. Predstavile so 
dejstva, da v družbi delujejo različne 
generacije in vsaka med njimi zah-
teva nekoliko drugačen pristop – če 
poznamo njihove značilnosti, lahko 
dosežemo boljše rezultate.
Konkurenčno izvajanje storitev za 
proces pridobivanja premoga je 
predstavila direktorica družbe Htz 
velenje mag. suzana koželjnik, ki je 
poudarila pomen vzdrževanja statusa 
invalidskega podjetja in zagotavljanja 
delovnih mest za invalide, obenem 
pa izpostavila program ravnanja z 
odpadki, elektro-strojno dejavnost, 
eksterne dejavnosti, AquaVallis, E-
-arhiviranje in kvotne pogodbe.

Izzive na nepremičninskem področju, 
inovativne pristope pri gospodarje-
nju z nepremičninami, jamomersko 
dejavnost in rudarske škode je pred-
stavil direktor družbe Pv Invest dr. 
janez rošer.
Pridobivalni prostor, sanacijo in 
rekultivacijo degradiranih površin ter 
aktivnosti na področju sanacije ugre-
znin PSU je predstavil vodja tehnič-
nih služb mag. drago Potočnik. 
Razvojne možnosti družbe RGP je 
predstavil direktor družbe rgP dr. 
Marjan Hudej. Izpostavil je certifi-
ciranje vgradnje geotehničnih sider, 
izdelavo protipožarne zaščite ob 
tirih za Slovenske železnice, prede-
lavo gradbenega odpada in prodajo 
proizvodov iz kamenih agregatov v 
Kamnolomu Paka. 
V okviru strateške konference so 
potekale tudi delavnice, na katerih 
so udeleženci v konstruktivni debati, 
podajanju predlogov in pripomb 
izrazili svoja mnenja, ideje in sklepe, 
vezane na strateška področja. Sreča-
nje smo sklenili v pozitivnem duhu 
zaupanja, da je treba preiti od besed 
k dejanjem, od racionalizacije k rasti 
ter od stagnacije k razvoju.

Tadeja Jegrišnik

V okviru strateške konference so potekale tudi delavnice, na katerih so udeležen-
ci v konstruktivni debati, podajanju predlogov in pripomb izrazili svoja mnenja, 
ideje in sklepe, vezane na strateška področja. (foto: Tadeja Jegrišnik)
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Proizvodnja v letu 2016
V Premogovniku Velenje, ki je po oceni mednarodnih revizorjev referenčna točka v premogovništvu 
Zahodne Evrope, premog pridobivamo z lastnim znanjem ter najsodobnejšo in najmodernejšo tehno-
logijo. Kljub temu ne smemo zanemariti, da naša proizvodnja poteka 500 metrov pod zemljo, zaradi 
česar nam narava zadnja leta povzroča nemalo težav in namenja veliko izzivov, ki jih s trdno voljo vseh 
zaposlenih obvladujemo in rešujemo. O tem, kakšna je bila letošnja proizvodnja in kakšni so načrti za 
leto 2017, smo se pogovarjali z vodjo Proizvodnega področja in glavnim tehničnim vodjo Premogovni-
ka Velenje mag. Bogdanom Makovškom.

Načrt proizvodnje v letu 2016 
je v energiji znašal 37.425 
TJ, pri napovedani kalorični 
vrednosti 11,3 GJ/t pa je ta 
v tonah znašal 3.312.609 ton 
premoga. 

Leto začeli z dvema 
odkopoma
Leto 2016 smo začeli z odkopoma k. 
–80/E in k. –80/B. Na slednjem smo v 
prvi tretjini leta imeli kar nekaj težav. 
Še največ v dostavni progi, ki smo 
jo morali pretesariti v dolžini stotih 
metrov. Kar nekaj težav smo imeli 
tudi z občasnim zalaganjem odkopa, 
povzemi in dodatnim sidranjem. Na 

tem odkopu smo imeli precej dotraja-
no opremo, zato smo morali večkrat 
menjati reduktorje pogonov in žlebove 
odkopnega in smernega transporterja. 
Odkop k. –80/E, ki je deloval brez 
večjih težav in je dajal nadpovprečne 
rezultate, je močno prispeval k ure-
sničitvi letošnjega plana. Ta odkop je s 
proizvodnjo končal na začetku junija.

Tri mesece zgolj z enim 
odkopom
Junija, julija in polovico avgusta smo 
imeli v proizvodnjo vključen zgolj 
odkop k. –80/B, a smo kljub temu do-
segali načrtovano proizvodnjo. Precej 
težav smo vnovič imeli s pripravo od-
kopa CD2, čigar zagon smo načrtovali 
konec aprila, a smo ga zagnali šele 16. 
avgusta. Dva dni kasneje smo zagnali 

še odkop k. –80/D. Z zagonom obeh 
odkopov smo imeli kar nekaj težav, 
predvsem na odkopu D. Štirideset 
metrov odvozne proge je bilo močno 
deformirane, zato smo morali spreme-
niti organizacijo dela, da smo povečali 
napredek. Ves čas so nas spremljale ve-
like težave na odkopu CD2, predvsem 
zaradi vode, ki je povzročala težave 
na smernem odvozu in vzdolž celotne 
trase odvoza. 

Avgusta in oktobra s tremi 
odkopi
Od sredine avgusta do sredine oktobra 
smo premog pridobivali s treh odko-
pov, kar je bil velik organizacijski izziv. 
Od oktobra do konca leta smo premog 
pridobivali spet na dveh odkopih, 
odkopu CD2 in odkopu k. –80/D.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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V pripravi odkop k. –80/C
V pripravi je novi odkop k. –80/C, s 
katerim zaradi zahtevnih geomehan-
skih razmer v tem delu jame nekoliko 
zamujamo. Kljub vsemu njegov zagon 
načrtujemo v drugem tednu leta 
2017, saj bo ta odkop skupaj z odko-
pom k. –95/E ključen za doseganje 
proizvodnje v prihodnjem letu.

Zadnje trimesečje 
izjemno
Celo leto so nas spremljale večje ali 
manjše težave, a so se razmere na 
odkopih – predvsem na odkopu CD2 
– v zadnjih dveh mesecih bistveno 

izboljšale. Temu primerni so proizvo-
dni rezultati v zadnjem trimesečju. 
Tudi odkop k. –80/D daje zelo dobre 
proizvodne rezultate. Zaradi varno-
stnih ukrepov s tega odkopa na prvih 
desetih sekcijah ne pridobivamo 
premoga iz stropa, saj je tovrstno 
odkopavanje imelo negativen vpliv 
na odvozno progo novega odkopa k. 
–80/C, zaradi česar smo morali pre-
tesariti več kot sto metrov proge. Zelo 
zahtevna je bila tudi izdelava komore, 
ki smo jo prav tako morali pretesariti 
v dolžini tridesetih metrov. Zaradi 
vsega navedenega tudi zamujamo z 
zagonom odkopa k. –80/C.

Težave pri izdelavi 
jamskih prog
Pri pripravi in izdelavi jamskih prog 
imamo letos težave predvsem s prete-
sarbami. V letu 2016 smo načrtovali 
7.554 metrov skupaj izdelanih prog, 
od tega 6.332 metrov novih prog in 
1.222 metrov pretesarb. Že v prvi 
polovici leta smo morali pretesariti 
okoli štiristo metrov glavne odvozne 
proge odkopa CD, ob tem tudi nekaj 
dostavne proge odkopa k. –80/B, 
komoro odkopa k. –80/C ter odvozno 
progo novega odkopa k. –80/C. Zdaj 
pretesarjamo glavno transportno 

progo. Po letnem načrtu smo do 
konca novembra načrtovali 866 me-
trov pretesarb, ki smo jih s kar 1.584 
metrov že izdelanih pretesarb močno 
presegli. Od načrtovanih 6.332 me-
trov novih prog smo zaradi velikega 
števila pretesarb izdelali le dobrih 
4.700 metrov. Do konca novembra 
smo tako naredili 6.275 metrov izde-
lanih prog (pretesarbe in nove proge), 
kar pomeni, da bo letošnja končna 
številka znašala okoli 6.700 metrov 
izdelanih prog.

Rekordna kalorična 
vrednost premoga
V prvih enajstih mesecih letos smo 
dosegli rekordno kalorično vrednost 
našega premoga v vsej zgodovini Pre-
mogovnika Velenje, ta je v povprečju 
znašala 11,74 GJ/t. Zgolj v novembru 
je ta znašala 12,619 GJ/t. Ocenjujemo, 
da bo letošnja kalorična vrednost 
znašala okoli 11,76 GJ/t.

Plan proizvodnje presežen
Letošnji osnovni plan proizvodnje 
je znašal 3.312.609 ton. Po zdaj-
šnjih ocenah bomo odkopali okoli 
3.345.000 ton, kar pri doseženi 
kalorični vrednosti znaša okoli 39.300 
TJ energije. Osnovni plan je znašal 

Odkop k. –80/B, ki je oktobra 
končal s proizvodnjo premo-
ga, je proti koncu delovanja 
dosegal izjemno dobre proi-
zvodne rezultate. Po natanko 
enem letu obratovanja smo 
z njega pridobili več kot 2,2 
milijona ton premoga, kar ga 
uvršča med prve tri odkope z 
največjo proizvodnjo premoga 
v zgodovini Premogovnika 
Velenje.

foto: Miran Beškovnik
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37.425 TJ energije. Na predlog HSE 
smo v TEŠ dobavili dodatne količine 
premoga. Najprej smo jim dobavili 
dodatnih 784 TJ, v nadaljevanju pa 
še dodatnih za 391 TJ premoga. Z 
dodatnimi količinami je letošnji plan 
znašal 38.600 TJ energije, ki ga bomo 
presegli. Kot kaže, bomo letošnji plan 
proizvodnje presegli tako v tonah 
kot tudi v energiji. V tonah ga bomo 
presegli za dobrih 30.000, v energiji 
pa za okoli 700 TJ.

Zadnji delovni dan letos 
je 23. december
Glede na to, da bo letošnji plan proi-
zvodnje dosežen, je sklep Uprave, da 
je zadnji delovni dan za vse zaposlene 
v Premogovniku Velenje in HTZ 
Velenje v petek, 23. decembra. Ta 
dan bomo jamo pripravili na deset-
dnevno mirovanje. Tudi letos bomo 
zadnji delovni dan nekoliko skrajšali. 
Za zaposlene v jami je izvoz v prvi 
izmeni predviden ob 11. uri, zapo-
sleni v drugi in tretji izmeni, ki bosta 
letos združeni, pa bodo iz jame šli ob 
19. uri.

Načrt za leto 2017
Tudi leto 2017 bo z vidika proi-
zvodnje zahtevno, a kot kaže, bo 
odkopna fronta vendarle nekoliko 
ugodnejša kot v letu 2016. Z odkopa 
k. –80/C načrtujemo dobrih 1,8 mi-
lijona ton premoga. Februarja bomo 
končali z odkopavanjem premoga na 
odkopu k. –80/D. Odkop CD2 bo s 
proizvodnjo končal aprila oz. maja. 
Za uresničitev načrtovane proizvo-
dnje v letu 2017 bo poleg odkopa 
k. –80/C ključen še novi odkop k. 
–95/E, čigar zagon načrtujemo junija. 

Mag. bogdan Makovšek, vodja Proizvodnega področja in glavni teh-
nični vodja Premogovnika velenje: »Iskrena hvala vsem sodelavkam 
in sodelavcem, ki ste kakor koli prispevali k izpolnitvi letošnjega načrta 
proizvodnje. Vsi skupaj smo pokazali, da še znamo, hočemo in zmo-
remo. Tudi letošnje število nezgod je nekoliko manjše kot lani, zelo 
pomembno pa je, da so vse lažjega značaja. Prav tako je pomembno, da 
naše delo kljub vsem izzivom poteka na varen in pravilen način. Vse 
zaposlene pozivam, da tudi v prihodnjem letu veliko pozornosti name-
nijo varnemu in pravilnemu delu. Žal bodo nekateri sodelavci delali 
tudi med dela prostimi dnevi, saj montiramo novi odkop k. –80/C, ki 
ga moramo zagnati že takoj po novem letu. Njim se za njihov trud in 
prispevek že vnaprej iskreno zahvaljujem.«

Načrt proizvodnje v letu 2017 v ener-
giji znaša 37.107 TJ, kar je nekoliko 
manj, kot bomo dosegli letos, a bomo 
za to potrebovali manjše število 
delovnih dni. Napovedana kalorič-
na vrednost za prihodnje leto znaša 
11,48 GJ/t, kar pomeni, da bomo 
morali odkopati 3.232.000 ton pre-
moga. Zelo zahtevno delo bomo imeli 

tudi pri pripravi novih odkopnih polj. 
Nekoliko zamujamo s pripravo novih 
prog. Načrtujemo nekaj manj prete-
sarb, zato se bomo pri izdelavi novih 
jamskih prog lahko lažje približali 
letnemu načrtu.

Slobodan Mrkonjić

foto: Miran Beškovnik
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Proizvodnja v novembru 2016
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –80/D 146.400 174.024 22.624 118,87 7.251
CD2 129.600 152.280 22.680 117,50 6.345
Proizvodnja 276.000 326.304 50.304 118,23 13.596
Priprave 12.000 14.704 2.704 122,53 613
skupaj Pv 288.000 341.008 53.008 118,41 14.209

Proizvodnja januar–november 2016
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

Proizvodnja 3.003.902 3.034.611 30.709 101,02 12.750
Priprave 116.500 149.657 33.157 128,46 629
skupaj Pv 3.120.402 3.184.268 63.866 102,05 13.379

Zadnji delovni dan v letu 2016
V petek, 23. decembra 2016, bo za vse zaposlene (tudi za jamo) v Premogovniku Velenje in HTZ Vele-
nje zadnji delovni dan. 

ob 11.00 bo za prvo izmeno 
rudarjev, strokovne službe 
in zaposlene v Htz velenje v 
prezivnici organizirana skupna 
malica. Z bloki, ki jih boste 
prejeli od svojih vodij, lahko dvi-
gnete malico (kranjsko klobaso 
in pijačo – pivo ali sok). 

Za proizvodnjo bodo potekali 
predčasni izhodi rudarjev iz 
jame; prva izmena ob 10.40, 
druga in tretja izmena ob 18.40. 
Tudi zanje bodo organizirane 
skupne malice.
avtobusi bodo delavce prve iz-
mene vozili na delo in z dela po 

običajnem voznem redu. 
Prevoz delavcev druge izmene 
z dela bo tega dne eno uro pred 
običajnim odhodom avtobusov.
2. januar 2017 bo dela prost dan, 
zato bo prvi delovni dan v letu 
2017 torek, 3. januar.
Srečno!
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Reševalna vaja v novem 
prezračevalnem jašku
Člani Jamske reševalne čete, v kateri je zbranih skoraj sto najbolj usposobljenih sodelavcev Premo-
govnika Velenje, svojo usposobljenost in pripravljenost vseskozi izkazujejo tudi z rednimi vajami in 
različnimi testiranji. V sredo, 19. oktobra 2016, so v sklopu rednega preverjanja reševalcev za delo 
z nameščenimi dihalnimi aparati izvedli reševalno vajo ob morebitni nezgodi na delovišču novega 
prezračevalnega jaška NOP II. Poleg reševalcev Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje so pri vaji 
sodelovali tudi reševalci Postaje Gorske reševalne službe Celje.

Predpostavka nezgode je bila vdor 
metana na dnu delovišča jaška na 
njegovi zdajšnji globini 332 metrov, 
pri čemer si je en delavec zlomil 
stegnenico. Potrebna sta bila mobili-
zacija poškodovanca in transport na 
površje z uporabo dvigala. Vzpore-
dno z reševanjem ponesrečenca je 
ekipa Gorske reševalne službe izvedla 
ogled pohodnega dela jaška, po kate-
rem bi morali ob izpadu vertikalnega 

transportnega sistema poškodovane-
ga delavca reševati z uporabo vrvne 
tehnike.
Rudarski in gorski reševalci so pri 
jašku NOP II sodelovali že ob njego-
vih pripravljalnih delih leta 2011, ko 
so na skupni reševalni vaji prikazali 
postopek reševanja iz globin jaška. 
Takratna predpostavka reševanja je 
bila padec delavca v jašek.

Slobodan Mrkonjić

Novi prezračevalni jašek  je še 
v fazi izgradnje, njegova zdaj-
šnja globina je 332 metrov, do 
končnih 388 metrov manjka 
še 56 metrov. Ko bo končan, 
bo služil prezračevanju večjega 
dela jame Premogovnika 
Velenje.

foto: Mrki
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Predpostavka reševanja je bila padec delavca v jašek. (foto: Mrki)

Poleg jamskih reševalcev so pri vaji sodelovali tudi reševalci Postaje Gorske reševalne službe Celje. (foto: Mrki)

foto: Mrki
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Varnost je vrednota, za katero si v 
Premogovniku Velenje nenehno pri-
zadevamo. Ozaveščanje zaposlenih, 
da lahko za večjo varnost pri delu 
največ naredimo sami, vzpostavitev 
vrhunskega varnostnega sistema, 
izdelan Načrt obrambe in reševanja 
ter številni drugi ukrepi so le del 
aktivnosti, ki jih namenjamo var-
nosti. Kljub naštetemu pa še vedno 
lahko pride do neljubih dogodkov in 
izrednih razmer. V takšnih razme-
rah najbolj računamo prav na dobro 
usposobljene jamske reševalce, ki so 
se izkazali tudi na zadnji vaji v tem 
letu.
vodja Proizvodnega področja in 
glavni tehnični vodja Premogovnika 
velenje ter vodja jamske reševalne 
službe mag. bogdan Makovšek je z 

analizo vaje ugotovil, da so člani čete 
dobro fizično pripravljeni in visoko 
strokovno usposobljeni.
Predsednik Uprave mag. ludvik 
golob je vsem, ki so zaslužni za brez-
hibno izpeljano vajo, izrekel čestitke. 
»Od skupno okoli 1.250 zaposlenih v 
Premogovniku jih v jami dela nekaj 
več kot 1.150. Vemo, da rudarska 
dela v podzemlju povsod po svetu 
spremljajo različni nevarni pojavi in 
naš premogovnik pri tem ni izjema. 
Vzroki za nastanek teh pojavov so 
različni, tveganje za njihovo pojav-
nost pa zmanjšujemo na najnižjo 
možno raven z zagotavljanjem čim 
višjih standardov varnosti in zdravja 
pri delu,« je dejal in končal z obljubo 
»da bomo kljub težavam, s katerimi 
se srečujemo, tudi v prihodnje zago-

tavljali varnost v največjem možnem 
obsegu – z znanjem, sposobnostmi in 
razpoložljivo opremo«.

Organizacija brez ljudi je 
prazna lupina
Za uradni začetek delovanja Jamske 
reševalne čete štejemo 20. julij 1907. 
Takratni reševalci so imeli na voljo 
samo dva izolacijska dihalna aparata. 
Leta 1926 je četa štela 15 članov in 
imela sedem izolacijskih aparatov 
različnih tipov. Danes so te številke 
precej večje, saj četa, ki je dobro 
opremljena, šteje 85 usposobljenih 
reševalcev. 
Vsem članom Jamske reševalne čete 
želimo veliko odličnih vaj in čim 
manj pravih akcij.

Metka Marić

Varnost je vrednota
Varnost je v današnjem svetu vrednota, ki jo jemljemo tudi kot temeljno pravico. Za njeno ohranjanje 
moramo biti usklajeni, usposobljeni, ustrezno opremljeni in pripravljeni. Njenega pomena se ne sme-
mo zavedati šele, ko smo neposredno ogroženi, ampak mora biti varnost nas samih in naših sodelav-
cev vedno na prvem mestu. S tem zavedanjem med drugim organiziramo reševalne vaje, zadnja v tem 
letu je bila v soboto, 10. decembra 2016.

foto: Metka Marić
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Kot je že običaj, smo se tudi na zadnji reševalni vaji v tem letu članom čete, ki so letos končali z aktivnim član-
stvom, zahvalili za trud, prispevek in pomoč v Jamski reševalni službi. Letos so to bili: Peter bolha, ki je bil član 
čete od 18. maja 1991, jurij goličnik je bil član od 1. maja 1992, jože jelen od 1. januarja 1998, zlatko kugonič 
od 18. maja 1991, ervin Pirmanšek od 1. julija 2001, jože Podlesnik od 1. februarja 1993, boris Potrč od 1. maja 
1994, alojz rajh od 1. januarja 1998, jože skaza od 18. maja 1991, Pavel skornšek od 20. maja 1989 do 1. maja 
1993 ter od 1. maja 2004 in Ferdinand žerak od 17. marca 1990.

Zadnja letošnja reševalna vaja je bila izvedena na odkopu CD2. (foto: Bojan Jevšnik)
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Delujmo preventivno
V oktobru, mesecu požarne varnosti, so gasilska društva še bolj aktivna kot običajno in tudi Prosto-
voljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnika Velenje ni izjema. Za člane društva je bil mesec 
naporen, a hkrati izredno poučen. Za njimi so namreč kar štiri uspešno izvedene vaje.

Letošnje geslo meseca varstva pred 
požari »Delujmo preventivno« je bilo 
namenjeno splošni požarni varnosti v 
gospodinjstvih in problematiki oglji-
kovega monoksida. Naloga vsakega 
posameznika je, da naredi vse, da 
do požarov ne bi prihajalo, če pa že 
pride do njih, so gasilci tisti, ki nam 
priskočijo pomoč. Da so pri svojem 
delu učinkoviti, morajo svojo uspo-
sobljenost nenehno preverjati in jo 
nadgrajevati, temu pa so namenjene 
različne vaje in izobraževanja.

112, prosim
Prvi alarm je bil sprožen 7. oktobra 
zvečer, ko je v proizvodnem objek-
tu družbe kozmus v Škalah pri 
Velenju zagorelo pri rezanju jeklene 
konstrukcije. Na poziv sta se poleg 
našega društva odzvala tudi Prosto-
voljno gasilsko društvo (PGD) Škale 

Izbruh požara v premogovniškem objektu Klasirnica je bil na srečo le ena od štirih vaj, v katerih so v oktobru sodelovali naši gasilci. 
(foto: Metka Marić)

in Zdravstveni dom Velenje. Tokrat 
je vajo prvič vodil novi podpoveljnik 
društva dušan kumek.

15. oktobra je pod vodstvom Ga-
silske zveze Šaleške doline potekala 
regijska gasilska vaja, v kateri so 
poleg gasilcev sodelovali še reševalci, 
policija, Slovenske železnice in drugi, 
aktiviran pa je bil tudi občinski Štab 
Civilne zaščite. Izvedena je bila simu-
lacija železniške nesreče v Penku pri 
šoštanju, v kateri je bilo veliko oseb 
poškodovanih, nekaj mrtvih, nad 
železnico je izbruhnil požar, dostop 
do vlaka in ponesrečencev je oteže-
vala reka Paka. V vaji je sodelovalo 
več kot 300 ljudi, vsak s svojo nalogo, 
naši gasilci so priskočili na pomoč pri 
gašenju požara v bližnjem gozdu.

Poskrbeti moramo za varnost pre-
mogovniških objektov, zato smo tudi 

letos izvedli taktično vajo. Ta je bila 
20. oktobra na objektu klasirnica 
na glavnem odvoznem traku 10, 
preko katerega poteka transpor-
tni sistem za izvažanje odkopane 
premogove rude iz jamskih delovišč 
na površino. Skupaj s člani PGD Vele-
nje smo pogasili požar in oskrbeli 
dve poškodovani osebi. »Uspešno 
izpeljana vaja je razlog, da smo lahko 
ponosni in zadovoljni z opravljenim 
delom. Hitro in učinkovito ukrepanje 
članov društva je rezultat nenehnega 
nadgrajevanja znanja, krepitve 
usposobljenosti in sledenja tehničnim 
napredkom,« je ob koncu vaje 
povedal poveljnik PIgd Premogov-
nika velenje boris špeh in dodal: 
»Potrudili se bomo, da bomo s svojim 
delom tudi v prihodnje upravičili 
zaupanje, ki nam ga izkazujejo ljudje 
in podjetje.« vodja Proizvodnega 
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Postani član(ica) 
PIGD Premogovnika 
Velenje tudi ti!

Življenje vsakega izmed 
nas ima svoj namen. 
Vsi ne moremo doseči 
pomembnih odkritij 
in ustvariti nesmrtnih 
umetnin. Lahko pa s 
sodelovanjem, prijazno 
besedo, prijateljskim 
nasmehom in toplo dlanjo 
ustvarjamo čudeže. Člani 
PIGD Premogovnika Ve-
lenje želimo, da bi skupaj 
pokazali, kaj znamo in 
zmoremo, ter bili tudi v 
prihodnje ponos družbe, 
zato v svoje vrste vabimo 
nove člane in članice. 
Društvo danes šteje enain-
petdeset članov (37 članov 
in 14 članic), od tega 29 
operativnih gasilcev. Prvič 
v svoji 84-letni zgodovini 
se ponašamo s kar štiri-
mi desetinami – dvema 
članskima desetinama A 
in B, veteransko desetino 
in žensko desetino B. Če 
želiš biti del naše zgodbe 
tudi ti, pokliči poveljnika 
Borisa Špeha na 041 776 
093. Na pomoč!

Hitro in usklajeno delovanje različnih institucij lahko rešuje človeška življenja.  
(foto: Metka Marić)

Akcija – gašenje gozdnega požara na simulaciji železniške nesreče v Penku 
(foto: Krištof Gajšek)

področja in glavni tehnični vodja 
Premogovnika velenje mag. bogdan 
Makovšek je sodelujočim čestital za 
uspešno izvedeno vajo: »Vsa  leta 
spremljamo delo našega društva in 
z veseljem opažamo, da iz leta v leto 
napredujete. Pogosto nam narava ne 
prizanaša, velikokrat pa je posredi 
tudi človeška napaka, toda ne glede 
na razlog zmeraj priskočite na po-
moč. Želim vam čim manj intervencij 
in čim več usposabljanj.« 

Na zadnjo vajo v oktobru so jih po-
vabili člani Poklicne gasilske enote 
gorenje. Povabilu so se z veseljem 
odzvali in se jim pridružili na vaji, ki 
je bila izvedena 27. oktobra.

Druženje povezuje
V naših gasilskih vrstah niso zgolj 
fantje, ampak smo tudi dekleta. 
Komisija za članice GZ Šaleške doline 
lepo skrbi za nas in nas velikokrat po-
vabi k sodelovanju. Konec septembra 
smo se z veseljem odzvale povabilu 
na Holcerijo na kopah. Po šaljivem 
pripovedovanju holcerja in ogledu 
razstave smo se preizkusile v starih 
holcerskih opravilih, po malici pa 
smo se odpravile na krajši pohod.

18. oktobra smo se udeležile predava-
nja Sveta za preventivo in vzgojo MO 
Velenje v sklopu preventivne akcije 
»voznIk«, ki je bilo namenjeno iz-

boljšanju prometne varnosti. Izvedele 
smo veliko zanimivega, med drugim 
vzroke prometnih nesreč, odgovorno-
sti voznika, vse o varnostnem pasu, 
preizkusile pa smo tudi simulator 
varne vožnje.
Vsi člani društva smo imeli prilo-
žnost za druženje 22. oktobra, ko smo 
se odpravili na enodnevni društveni 
izlet na Gorenjsko in v dolino Soče. 
Vreme je bilo kot naročeno, dobre 
volje ni manjkalo, zato smo zasluženi 
dan oddiha izkoristili do popolnosti.

Metka Marić
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Projekt, ki ga sofinancira sklad za 
razvoj jeklarske in premogovniške pa-
noge pri Evropski komisiji (RFCS), je 
stekel v juliju 2015 z začetnim sestan-
kom v Velenju, kjer smo partnerjem 
predstavili svoje izkušnje na področju 
raziskave hribinskih udarov ter izzive, 
s katerimi se v tem času srečujemo. 
Koordinator projekta je Imperial Col-
lege iz Londona, kjer nad izvedbo bdi 
profesor Sevket Durucan, s katerim 
imamo odlične izkušnje pri pripravi 
in izvedbi mednarodnih projektov.
Projektna skupina je ob prijavi štela 
sedem partnerjev, celotna vrednost 
prijavljenega projekta pa je bila 
4,26 milijona evrov. Premogovnik 
Velenje ima v projektu predviden 
delež 890.000 evrov s 60-odstotnim 
sofinanciranjem s strani Evropske 
komisije, pri čemer je treba poudariti, 
da sta kar dve tretjini vsote rezervirani 
za strošek dela. Projektno skupino se-
stavljajo predstavniki izobraževalnih 
in raziskovalnih inštitucij (Imperial 
College, Velika Britanija, RTWH, 
Nemčija, ter GIG, Poljska) ter dva 
premogovnika (JSW, Poljska, in Pre-
mogovnik Velenje), pri katerih želimo 
zmanjšati število hribinskih udarov 
ter omejiti posledice. Zaradi finančnih 
težav sta sodelovanje pri projektu pre-
kinila španska partnerja, kar za ostale 
partnerje pomeni prerazporeditev 
obveznosti in sredstev za izvedbo.
Tokratni sestanek je bil za projektno 
skupino in Premogovnik Velenje 
pomemben tudi zaradi obiska odgo-
vornega uradnika za izvedbo projekta 
pri Evropski komisiji, dr. Bjorna De-
beckerja. Namena njegovega obiska 
sta bila pregled izvedenih aktivnosti 
in ocena kakovosti dela v prvi tretjini 
izvedbe projekta.
Projektni sestanek v Velenju je bil na-

Predstavniki projektnih partnerjev in uradnik EU po obisku jame Premogovnika Velenje

V Premogovniku Velenje srečanje 
partnerjev mednarodnega 
raziskovalnega projekta MapROC 
V prvih dneh novembra 2016 je v Premogovniku Velenje potekalo srečanje projektnih partnerjev, ki 
sodelujemo pri izvajanju mednarodnega raziskovalnega projekta MapROC (Monitoring, Assessment, 
Prevention and Mitigation of Rock Burst and Gas Outburst Hazards in Coal Mines), v okviru katerega 
raziskujemo za podjetje v tem času še posebej pomembno področje hribinskih udarov.

menjen pregledu izvedenih aktivno-
sti, poročanju po prvi tretjini projekta 
ter pripravi plana dela in usklajevanju 
raziskav med partnerji za priho-
dnje obdobje. V tem obdobju smo v 
okviru aktivnosti, ki smo jih navedli 
v prijavi, v jami namestili senzorje 
za spremljavo seizmičnih dogodkov 
(odkopne plošče in stabilni objekti) 
ter izdelali tri testna polja razbreme-
njevalnih vrtin s spremljavo premo-

govega plina in hribinskih napetosti 
(odkopni plošči D k. –80 in C k. –80 
v jami Pesje). Seizmična spremljava 
poteka v sodelovanju s poljskim GIG 
(Centralni rudarski inštitut), pri 
čemer se vsi zaznamovani seizmični 
dogodki (hribinski udari, zaruševanje 
krovnine v območju konsolidacije) 
prenašajo na Poljsko po internetni 
povezavi (slika 1).
Na osnovi prenesenih podatkov izde-

foto: Mrki
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JUĹ˝NA TALNINSKA ZVEZA

DNO JAĹ KA 27.53

KOTA ZUNAJ  390.70

KOTA V JAMI 234.32

JAĹ EK Ĺ OĹ TANJ II

IZGRADNJA  1904
LIKVIDACIJA 1974}
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DNO JAĹ KA -52.40

JAĹ EK NOVE PRELOGE
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JAMA Ĺ KALE
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TRIADNI VPADNIK HRASTOVEC

VODNA PROGA k. 120.0

ÄŚRPALIĹ ÄŚE K.+120.0

SKLADIĹ ÄŚE RAZSTRELIVA HRASTOVEC

ZR
AÄ

ŚI
LN

A 
PR

O
G

A

VI
I. 

RA
ZI

SK
OVA

LN
I N

AD
KO

P

JU
Ĺ˝

N
I B

AR
AĹ

˝N
I N

AD
KO

P

JU
Ĺ˝

N
I R

AZ
IS

KO
VA

LN
I N

AD
KO

P

SEVERNI NADKOP ZA PREVOZ LJUDI

IZVOZNI NADKOP PESJE

ZRAÄŚILNI NADKOP PESJE

USTJE NADKOPA 

ODVOZNI NADKOP PESJE

ODVOZNI NADKOP PESJE

ZRAÄŚILNI NADKOP PESJE

MUZEJ PREMOGOVNIĹ TVA SLOVENIJE

PESJE

SEVERNA TALNINSKA ZVEZA

VI
. R

AZ
IS

KO
VA

LN
I N

AD
KO

P

VZ
H

O
D

N
I R

AZ
IS

KO
VA

LN
I V

P.

SR
ED

N
JI

 P
R

EK
O

P

ZA
H

O
D

N
I P

R
EK

O
P

VZ
H

O
D

N
I P

R
EK

O
P

ZA
H

O
D

N
I Z

R
AÄ

ŚI
LN

I N
AD

KO
P 

Ĺ 
O

Ĺ 
TA

N
J

VZ
HO

DN
I Z

RA
ÄŚ

IL
NI

 N
AD

KO
P 

Ĺ 
O

Ĺ 
TA

NJ

ÄŚRPALIĹ ÄŚE K-130.0

JUĹ˝NA ZRAÄŚILNA PROGA

GLAVNA ODVOZNA PROGA CD

505100 505200 505300 505400 505500 505600 505700 505800 505900 506000 506100 506200 506300 506400 506500 506600 506700 506800 506900
136600

136700

136800

136900

137000

137100

137200

137300

137400

137500

137600

137700

137800

137900

31.07.2016

DOGODKI JULIJ 2016
01.07. - 31.07.2016
Energija dogodkov (J)
10E2
10E3
10E4
10E5
10E6
10E7

Slika 1: Zabeleženi seizmični dogodki v jami Premogovnika Velenje v juliju 2016 
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Slika 2: Primerjava hitrosti longitudinalnih valov (m/s) za prvo (levo) in drugo (desno) 
polovico septembra 2016; območja z večjimi hitrostmi predstavljajo lokacije koncentracije 
hribinskih napetosti.
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Slika 3: Prikaz zabeleženih seizmičnih dogodkov v območju razbremenjevalnih vrtin na 
odkopni plošči C k. –80 v jami Pesje

Projekt MapROC je že četrti 
mednarodni projekt, financi-
ran iz skladov RFCS ter FP7, ki 
ga Premogovnik Velenje izvaja 
v sodelovanju z Imperial Col-
legeom in drugimi projektnimi 
partnerji, pravkar pa poteka 
ocenjevanje septembra letos 
prijavljenega projekta PICTO, 
ki bi ga ob potrditvi začeli 
izvajati v sredini leta 2017.

lujejo tedenska poročila o zabeleženih 
dogodkih in z interpretacijo rezulta-
tov pripravljajo prikaz sprememb ob-
močij v jami, kjer iz karakterističnih 
hitrosti seizmičnih valov sklepamo o 
potencialno ogroženih območjih za 
nastanek hribinskih udarov (slika 2).
Metoda je v tem obdobju še v razvi-
janju, saj je treba določiti dejavnike, 
ki vplivajo na natančnost ter podati 
robne pogoje. Razbremenjevalne vrti-
ne so bile projektirane in izdelane kot 
bariera v stebru med odkopno ploščo 
in stabilnimi jamskimi objekti, ki 
bodo ostali po odkopavanju. Predvi-
devamo namreč, da se bodo pove-
čane napetosti, ki se razvijejo pred 
odkopom v obliki napetostnega vala, 
v območju vrtin z njihovim zaruše-
vanjem zmanjšale ter s tem zmanjšale 
tudi vpliv na stabilne objekte. Glede 
na to, da odkopa D k. –80 ter C k. 
–80 območja vrtin še nista dosegla, 
je treba počakati, da se vpliv odkopa 
razvije, in potem izvesti oceno ukre-
pov. Do zdaj je obetavna interpretaci-
ja zabeleženih seizmičnih dogodkov 
v območju razbremenjevalnih vrtin 
na odkopni plošči C k. –80, kjer je 
bilo ob približevanju odkopa B k. –80 
zaznanih manj dogodkov kakor v 
okolici območja vrtin (slika 3).
Ob koncu sestanka smo za udele-
žence in uradnika Evropske komisije 
pripravili še ekskurzijo v jamo, kjer 
smo si ogledali odkop D k. –80, ne-
katere od lokacij nameščene opreme 
za seizmično spremljavo, izdelane 
razbremenjevalne vrtine na odkopni 
plošči C k. –80 ter pripravsko delovi-
šče, ki je obenem potencialna lokacija 
za izdelavo prihodnjih razbremenje-
valnih vrtin. 

dr. Sergej Jamnikar
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Danes sta znanje in usposobljenost 
zaposlenih ključnega pomena za 
prihodnost podjetja. Ta je seveda v 
veliki meri odvisna tudi od kakovo-
sti izobraževanja in usposabljanja 
ne samo v izobraževalnem sistemu, 
ampak tudi na delovnih mestih.

V Premogovniku Velenje že vrsto let 
dan sv. Barbare počastimo s slovesno 
podelitvijo priznanj sodelavcem, 
ki so ob delu pridobili višje stopnje 
izobrazbe, saj zavetnico rudarjev v 
našem okolju povezujemo tudi s stal-
nim napredkom in izobraževanjem. 

Ni dovolj samo vedeti, 
znanje je treba tudi 
uporabljati 
»Danes je za vse nas, ki smo povezani 
z rudarskim poklicem, prav poseben 
dan. Danes slavimo znanje. Veselimo 
se uspehov in dosežkov naših sode-
lavk in sodelavcev,« je zbrane nagovo-
ril predsednik Uprave mag. ludvik 
golob in čestital vsem letošnjim 
diplomantom, magistrom in novemu 

Znanje je gibalo napredka
S prireditvijo ob prazniku svete Barbare, ki goduje 4. decembra, v Premogovniku Velenje zaznamujemo 
zavedanje, da je znanje gibalo vsakega napredka – tako posameznika kot družbe. Je orodje za osebni 
razvoj in za razvoj družbe.

doktorju znanosti. Povedal je tudi, 
da v Premogovniku Velenje sveta 
Barbara ni le naša zavetnica v prime-
ru nezgod, ampak tudi tista, ki vsaj 
simbolično bdi nad našim znanjem. 
»Ena od usmeritev zadnje strateške 
konference je tudi ta, da je potrebno 
izobraževanju zaposlenih nameniti 
še več pozornosti. Ni namreč dovolj 
samo vedeti, znanje je treba tudi 
uporabljati. Ni dovolj hoteti, treba je 
tudi narediti. Za to, da odnehamo, je 
vedno prezgodaj.«

Negujemo tradicijo, iz 
katere smo izšli
Predsednik Uprave se je v svojem go-
voru obrnil na vse, ki sta jim še vedno 
pomembna timski duh in dejstvo, da 
vsega, kar delamo, ne zmoremo do-
seči eden brez drugega, da pa se tudi 
naših uspehov in dosežkov ne želimo 
veseliti sami. »V podjetju se nam še 
vedno zdi pomembno negovati tradi-
cijo, iz katere smo izšli.«

Zbrane je v imenu društva inženir-
jev in tehnikov skupine Premogov-
nik velenje pozdravil njegov pred-
sednik Ivan Pohorec: »Vem, da se 
zavedate, da sta za delovanje podjetja 
potrebna sodelovanje in povezovanje, 
obenem pa potrebujemo tudi voljo in 
znanje. Verjamem, da imamo oboje 
– želim pa, da bi znanje v čim večji 
meri uporabljali za rast podjetja. Naj 
nas vse skupaj še naprej čuva naša 
zavetnica sv. Barbara.«

Znanje moramo ves čas 
nadgrajevati
Stari modrec in filozof Seneka je 
nekoč dejal, da »spodbude prihajajo 
od zunaj, spoznanja pa od znotraj, a 
le, ko oboje sovpade, dobimo razvoj«. 
Znanje je vrednota, ki jo moramo ves 
čas negovati in nadgrajevati. Vse, kar 
znamo, naše veščine in spretnosti, so 
naše konkurenčne prednosti in zato 
naj bo motiviranje sodelavcev, iskanje 
znanja ter usvajanje novih spretnosti 
naša stalna, vseživljenjska naloga.

foto: Metka Marić
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Za doseženo višjo stopnjo izobrazbe vsem sodelavcem iskreno čestitamo!
Tadeja Jegrišnik

VII/2
jože tevž je 9. septembra letos na 
Fakulteti za elektrotehniko, raču-
nalništvo in informatiko v Maribo-
ru uspešno zagovarjal diplomsko 
nalogo z naslovom »Posodobitev 
krmilnega sistema mešalcev malte v 
jamski črpalni postaji Premogovni-
ka Velenje, d. d.« ter pridobil naziv 
univerzitetni diplomirani inženir 
elektrotehnike. 
Matjaž krenker je 9. septembra 
letos na Fakulteti za elektrotehni-
ko, računalništvo in informatiko 
v Mariboru uspešno zagovarjal 
diplomsko nalogo z naslovom 
»Posodobitev krmiljenja sistema 
transporta premoga v Premogovni-
ku Velenje, d. d.« ter pridobil naziv 
univerzitetni diplomirani inženir 
elektrotehnike. 
nina krajnc je 15. septembra letos 
na Pravni fakulteti Univerze v 
Mariboru uspešno zagovarjala di-

plomsko nalogo z naslovom »Uve-
ljavljanje brezplačne pravne pomoči 
v primeru razveze zakonske zveze« 
ter pridobila naziv univerzitetna 
diplomirana pravnica. 

VIII/1

natalija lah je 17. maja letos na 
Fakulteti za management v Kopru 
uspešno zagovarjala magistrsko 
nalogo z naslovom »Stili vodenja, 
organizacijska energija in zavzetost 
zaposlenih v povezanih družbah 
premogovništva« ter pridobila 
naziv magistrica znanosti. 
Matija rovšnik je 7. septembra 
letos na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani uspešno zagovarjal magi-
strsko nalogo z naslovom »Analiza 
investicijskega odločanja v Premo-
govniku Velenje« ter pridobil naziv 
magister znanosti. 
aleš lamot je 23. septembra letos 
na Naravoslovnotehniški fakulteti 

v Ljubljani uspešno zagovarjal ma-
gistrsko nalogo z naslovom »Near 
Real-Time spremljanje posedanja 
terena« ter pridobil naziv magister 
znanosti. 
andreja Meža je 29. septembra 
letos na Fakulteti za management 
v Kopru uspešno zagovarjala 
magistrsko nalogo z naslovom 
»Računovodsko analiziranje poslo-
vanja gradbenih podjetij v obdobju 
gospodarske rasti« ter pridobila 
naziv magistrica znanosti. 

VIII/2

sergej jamnikar je 23. septembra 
letos na Mednarodni podiplomski 
šoli Jožefa Stefana v Ljubljani uspe-
šno zagovarjal doktorsko nalogo z 
naslovom »Raziskava plinskih mi-
gracij okoli širokočelnih odkopov 
in razplinjevanje v Premogovniku 
Velenje« ter pridobil naziv doktor 
znanosti.

drugi sodelavke in sodelavci, ki so 
končali šolanje med novembrom 
2015 in 23. novembrom 2016

Stopnjo VI/2 so pridobili: Marko 
Meža je 18. decembra 2015 postal 
diplomirani ekonomist, aleksan-
dra korez je od 30. maja letos 
diplomirana ekotehnologinja (1. 
bolonjska stopnja), renato kozjak 

je od 15. junija diplomirani inženir 
rudarstva in geotehnologije, senad 
dervišević je 18. avgusta postal 
diplomirani inženir gradbeništva, 
Peter venišnik 9. septembra diplo-
mirani inženir elektrotehnike, rok 
gril 21. septembra diplomirani 
inženir rudarstva in tomaž jošar 
29. septembra diplomirani inženir 
rudarstva in geotehnologije. 

Stopnjo VI/1 so pridobili: Izudin 
Ibrahimović je 16. novembra 2015 
postal inženir strojništva, darja 
reher je 18. decembra lani postala 
inženirka hortikulture in boris 
kuzman je od 20. septembra letos 
inženir strojništva.
Peto stopnjo je 17. februarja letos 
pridobil dino softić in postal teh-
nik mehatronike.

V kulturnem programu so nastopili člani Harmonikarskega orke-
stra Barbara Premogovnik Velenje. (foto: Metka Marić)

Slovesnost ob prazniku svete Barbare že vrsto let poteka v Muzeju 
premogovništva Slovenije. (foto: Metka Marić)
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JANUAR
•	 V Premogovniku Velenje smo v jami zaposlili 25 

štipendistov geostrojnikov rudarjev, geotehnikov in 
mehatronikov operaterjev.

•	 Pihalni orkester PV je organiziral tradicionalni Novole-
tni koncert, tokrat z vokalnim tercetom CASTA DIVA. 
Kot solist se je predstavil mladi domači klarinetist 
David Gregorc.

•	 Ekipa Televizije Slovenija je v Muzeju premogovništva 
Slovenije v Velenju posnela dokumentarno oddajo z 
naslovom Srečno.

FEBRUAR
•	 Na podlagi javnega zbiranja ponudb z naslova dezin-

vestiranja poslovno nepotrebnega premoženja smo 
celjski družbi Eurotas prodali Hotel Barbara v Fiesi in 
podpisali pogodbo o prodaji Centra starejših Zimzelen 
v Topolšici.

•	 Za uresničitev svojega poslanstva in načrtov zaposlo-
vanja smo razpisali kadrovske štipendije za šolsko leto 
2016/2017.

MAREC
•	 Na delovnem obisku v Premogovniku Velenje je bil ge-

neralni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) 
mag. Samo Hribar Milič s sodelavci.

•	 V petek, 11. marca, je bil izveden drugi krog volitev, v 
katerem je 1.498 članov SPESS- Sindikata Premogov-
nika Velenje volilo svojega novega predsednika. S 644 
glasovi je to  postal Simon Lamot.

•	 Na dvodnevnem izobraževalnem obisku v Premogovni-
ku Velenje so bili predstavniki turškega ministrstva za 
delo in socialne zadeve.

Ključni dogodki v letu 2016
APRIL
•	 Med socialnimi partnerji in Upravo Premogovnika Ve-

lenje je bil podpisan dogovor za leto 2016, ki je bil skle-
njen z namenom uspešnega finančnega in poslovnega 
prestrukturiranja družb v Skupini Premogovnik Velenje 
s poudarkom na socialno uravnoteženem pristopu.

•	 Premogovnik Velenje je na podlagi javnega zbiranja 
ponudb z naslova dezinvestiranja poslovno nepotreb-
nega premoženja podpisal pogodbo o prodaji Hotela 
Oleander v Strunjanu.

•	 Velenjski godbeniki so deseto abonmajsko sezono kon-
čali 16. 4. s tradicionalnim Spomladanskim koncertom.

JUNIJ
•	 Dejavnost družbe Gost in zaposlene je s 1. junijem 

prevzelo Gorenje Gostinstvo.
•	 Premogovnik Velenje je prejel dve srebrni priznanji za 

najboljše inovacije SAŠA regije v letu 2015.
•	 Na konstitutivni seji Sveta Delavcev PV dne 8. junija 

so člani izvolili novega predsednika, in sicer Danila 
Rednjaka.

JULIJ
•	 2. julija smo na Mestnem stadionu Velenje izvedli 56. 

Skok čez kožo. V rudarski stan je bilo sprejetih 46 
novincev.

•	 16. julija je generalni direktor HSE postal Gorazd 
Skubin.

PODJETJE SMO LJUDJE
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AVGUST
•	 29. 8. je bila 26. seja Skupščine delničarjev PV, na 

kateri je bil sprejet sklep o prenosu delnic manjšinskih 
delničarjev družbe Premogovnik Velenje na glavnega 
delničarja, Holding Slovenske elektrarne.

OKTOBER
•	 V mesecu požarne varnosti je bila izvedena taktična 

gasilska vaja, na kateri so poleg članov PIGD PV sode-
lovali še člani PGD Velenje. Predpostavka vaje je bila 
izbruh požara v premogovniškem objektu Klasirnica, 
preko katerega poteka transport odkopanega premoga 
iz jamskih delovišč na površino.

•	 Člani Jamske reševalne čete so izvedli reševalno vajo 
na delovišču novega prezračevalnega jaška NOP II; v 
njej so sodelovali tudi reševalci Postaje Gorske reševal-
ne službe Celje. Predpostavka vaje je bila nezgoda ob 
vdoru metana na dnu delovišča jaška.

•	 Organizirali smo sprejem za ravnatelje in šolske sveto-
valne delavce osnovnih šol v regiji; predstavili smo jim 
Premogovnik Velenje, poklice v rudarstvu ter možnosti 
štipendiranja in zaposlovanja pri nas.

NOVEMBER
•	 Na Golteh je potekala Strateška konferenca Skupine 

Premogovnik Velenje.
•	 Okrožno sodišče v Celju je v sodni register vpisalo 

sklep Skupščine o izključitvi manjšinskih delničarjev 
in prenosu delnic manjšinskih delničarjev družbe 
Premogovnik Velenje na glavnega delničarja, Holding 
Slovenske elektrarne.

DECEMBER
•	 Devetošolci velenjskih osnovnih šol so bili na obisku v 

Premogovniku Velenje.
•	 Ob prazniku sv. Barbare, zaščitnice rudarjev, smo v 

Muzeju premogovništva Slovenije pripravili slovesnost 
s podelitvijo priznanj sodelavkam in sodelavcem, ki so 
v zadnjem letu s študijem ob delu dosegli višje stopnje 
izobrazbe.

•	 Na predvečer godu sv. Barbare so velenjski godbeniki 
pod taktirko novega dirigenta Antona Vrzelaka izvedli 
koncert, na katerem sta se jim pridružila legenda slo-
venske popevke Edvin Fliser in Viktorija Razdevšek na 
oboi.

•	 Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je orga-
niziralo 12. tek sv. Barbare. 

•	 Potekala je zadnja reševalna vaja Jamske reševalne čete 
v letu 2016; udeležilo se je je 93 članov.

•	 17. 12. so v Muzeju premogovništva Slovenije izvedli 
tradicionalni nočni ogled muzeja z akustičnim koncer-
tom Nine Pušlar in obiskom dedka Mraza.

•	 23. 12. je bil zadnji delovni dan v tem letu.

PODJETJE SMO LJUDJE
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Spoštovani sodelavci in sodelavke,
pred nami so zadnji dnevi letošnjega 
leta in običajno v tem času pregleda-
mo, kaj smo ali česa nismo dosegli in 
naredili v tem letu, ter si zastavimo 
nove cilje. 
Vemo, da je bilo leto, ki se izteka, zelo 
zahtevno. Srečevali smo se z mnogimi 
zapleti in preprekami, vendar smo 
zopet dokazali, da se ne predamo. 
Narava nam kaže, da kljub tehnologiji 

Zadovoljni zaposleni so 
največja vrednota podjetja!

in znanju, ki ju imamo v Premogov-
niku Velenje, prihaja do trenutkov, 
ko moramo zaposleni z vztrajnostjo, 
znanjem in trdim delom prispevati k 
uresničevanju začrtanih nalog.
Želim si, da se ob tej priložnosti za-
vemo, da smo ljudje, ki ne živimo in 
delamo drug mimo drugega, ampak 
drug za drugega in za vse nas. Kljub 
zahtevnim nalogam, ki smo jih že 
opravili, in nalogam, ki nas še čakajo, 
sem trdno prepričan, da bomo konec 
prihodnjega leta lahko rekli, da nam 
je uspelo. V to sem prepričan, ker 
zaupam v znanje, izkušnje in voljo 
vseh zaposlenih.
Prenašanje izkušenj in znanja na 
mlajše generacije je nujno potreb-
no, če želimo ohranjati in razvijati 
dolgoročno vizijo podjetja. S prena-
šanjem pozitivnih misli na mlade, 
ki se šele odločajo za izbiro poklica, 
lahko naredimo več kot s kakršno 
koli promocijo poklica. Zavedanje 
zaposlenih, da s svojim znanjem, 
trudom, zagnanostjo in dobro voljo 
dajemo zgled mlajšim generacijam, 

Želje in pričakovanja

Spoštovani sodelavke, sodelavci, članice in člani aktiva delovnih invalidov skupine Premogovnik velenje!
Leto, ki odhaja, je mnogim izmed nas prineslo prenekatero spremembo.  

Žal čas vedno ne prinese vsega, kar pričakujemo in si želimo, na veliko stvari ne moremo vplivati.  
Ena stvar pa je, ki jo moramo vsi upoštevati – spoštovanje vrednot, ki si jih človek in delavec zasluži. Med te 

vrednote vsekakor spadata tudi drugačnost in potreba po pomoči. 
Invalidi smo delček te družbe, najbolj si želimo, da smo obravnavani enakovredno in pošteno,  

ob dostojanstvu, ki si ga zaslužimo.
V kolektivu, čigar del smo, mora glede pravic in medsebojnega razumevanja ostati vsaj tako, kot je,  

lahko pa naredimo še kakšen korak naprej. To mora biti naša stalna naloga, ob tem pa tudi skrb  
za mlajšo generacijo, ki prevzema breme, ki smo ga mi prevzeli od predhodne generacije.

Vsem in vsakemu posebej ter vsem družinskim članom, ki so najpomembnejši delček našega življenja,  
želim vse dobro v letu, ki prihaja, največ zdravja in osebne sreče,  

na delovnih mestih čim manj nezgod in čim več uspeha ter zadovoljstva.

srečno 2017!

Drago Kolar, 
predsednik Aktiva delovnih invalidov Skupine PV

ki se bodo odločile za naš poklic, je 
pomembno.
Svet delavcev si bo še naprej priza-
deval, da bomo delali odgovorno in 
varno, da bo v našem okolju veliko 
prijetnih trenutkov in da se bomo z 
dela domov vračali zdravi in zado-
voljni. Nikoli ne smemo pozabiti, da 
smo zadovoljni zaposleni vredno-
ta podjetja in ne strošek. Za svoje 
opravljeno delo moramo biti ustrezno 
nagrajeni. Bogat je tisti, ki je v srcu in 
duši zadovoljen.
Bliža se najlepši čas v letu. Čas, name-
njen družini, prijateljstvu in vsem, ki 
so nam blizu.
V imenu Sveta delavcev PV in v 
svojem imenu vam v letu 2017 želim 
varno opravljanje dela, razumevanje v 
delovnem okolju in čim manj nezgod. 
Vam in vašim družinskim članom 
naj leto prinese obilo zdravja, sreče, 
družinskega zadovoljstva in medse-
bojnega razumevanja.

Danilo Rednjak, 
predsednik Sveta delavcev PV
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Spoštovani sodelavke in sodelavci,
zopet smo pred koncem leta, ko po-
gledamo, katere zastavljene cilje smo 
uspeli doseči, in postavimo nove, obi-
čajno zahtevnejše in bolj optimistične 
cilje za prihajajoče leto.
V letu 2016 je bilo opravljenega ogro-
mno dela, veliko pa ga bo treba skupaj 
z vodstvom podjetja še postoriti. 
Nekoč je nekdo dejal, da je treba storiti 
včasih dva koraka nazaj, da bi potem 

Držimo skupaj, saj smo 
skupaj močnejši!

lahko naredili enega naprej. Osebno 
menim, da smo storili že tri kora-
ke nazaj, zdaj pa je čas, da stopimo 
kakšen korak naprej. Že kar nekaj let 
se predstavniki zaposlenih pogajamo z 
vodstvom glede varčevalnih ukrepov, 
ki se izvajajo na vseh področjih, in 
srčno upam, da to kmalu ne bo več 
potrebno. Morali bomo poiskati dol-
goročno rešitev, ki nam bo zagotavljala 
socialno varnost in dostojno življenje.
Kljub kadrovski menjavi v vrhu 
Holdinga Slovenske elektrarne se bo 
nadaljevala politika optimiziranja in 
združevanja delovnih procesov v celo-
tni skupini. Treba se je zavedati, da so 
spremembe del življenja in so potreb-
ne, a upam, da bodo to spremembe 
na bolje, da z njimi ne bomo izgubljali 
kakovostnih delovnih mest. 
Z veseljem ugotavljam, da je bilo letos 
pri zaposlenih bistveno manj ločevanja 
med zunanjimi in jamskimi delavci, 
med delavci in uslužbenci in ne naza-
dnje med zdravimi in invalidi. Upam, 
da bomo to uspeli ohraniti – ponovno 
poudarjam, kako pomembno je, da 

najdemo skupni jezik, da držimo sku-
paj, ker smo skupaj močnejši. Veseli 
me tudi, da kljub težkemu položaju, v 
katerem smo, še vedno vsako leto za-
poslujemo nove sodelavce, ki so uspe-
šno končali šolanje. Glede na starostno 
strukturo sodelavcev in predvideno 
upokojevanje bo treba tudi v priho-
dnje zaposlovati mlade sodelavce, ki 
bodo najverjetneje lahko v našem 
podjetju dočakali tudi upokojitev.

V imenu Sveta delavcev HTZ se 
zahvaljujem za sodelovanje vodstvu 
družbe, obema sindikatoma, Svetu de-
lavcev Premogovnika Velenje, Aktivu 
delovnih invalidov Skupine PV, sku-
pnemu Svetu delavcev skupine HSE in 
še posebej vsem našim zaposlenim.

Spoštovani sodelavke in sodelavci, 
želim vam vesele božično-novoletne 
praznike, preživite jih v krogu tistih, ki 
jih imate najraje.

Niko Filipović, 
predsednik Sveta delavcev HTZ

Da bi bilo leto pravo,
da bi bilo leto zdravo,
naj veliko športnih in

rekreativnih dni se okoli nas
zavrti!

Športno društvo  
Skupine Premogovnik Velenje  

vam želi vesel božič in  
srečno leto 2017.

Glasba je umetnost, ki se izraža z zvoki in na 
človeka vpliva zelo osebno. 

Je stvar okusa posameznika, kulture in 
razpoloženja, dojemamo jo različno, odvisno od 

priložnosti in počutja.

Člani Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje želimo vse 

lepo v letu 2017.
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Sreča je na strani 
pogumnih ljudi
Spoštovani člani SDRES, sodelavke in sodelavci Skupine Premogovnik Velenje in celotne skupine HSE,
leto, iz katerega izstopamo, je bilo zahtevno in prav tako bo zahtevno leto, v katero vstopamo. S skupnimi napori smo ob 
vseh težav, ki smo jih imeli, dosegli, da je bilo to leto uspešno. V letu 2017 se bomo trudili, da bo še uspešnejše. 
Imamo dovolj izkušenj, znanja, energije, vztrajnosti in volje, da uredimo in izboljšamo delovno-pravni položaj. Na tem 
področju intenzivno potekajo pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe dejavnosti pridobivanja pre-
moga. Ko omenjamo Kolektivno pogodbo, jo omenjamo s polnim spoštovanjem, saj je ščit delavcev pred popolno izgubo 
vseh pravic, kolikor nam jih je še ostalo.
Kolektivna pogodba in pravice, ki izhajajo iz nje, niso več samoumevne, niti ni samoumeven osemurni delavnik – četudi sta 
bila pridobljena dolgo nazaj, se je zanju treba zopet boriti. Čeprav v veliki večini delodajalci po vsem svetu poizkušajo na vse 
mogoče načine prevzeti ali celo uničiti sindikate, še zmeraj obstajajo med nami sodelavci, ki so borci in se zavedajo pome-
na sindikata in kolektivne pogodbe. Tako s skupnimi močmi ustvarjamo delovno in družbeno razpoloženje, ki omogoča 
konstruktivno izmenjavo različnih rešitev in izbiro najboljših, ne glede na to, kdo jih predlaga. Postavljeni smo v položaj, ko 
potrebujemo drug drugega. Treba je znova vzpostaviti medsebojno spoštovanje in zaupanje, ne glede na članske in druge 
razlike med nami. Moramo biti enotni in sporočiti delodajalcem in celotni Sloveniji, da si tudi v tej družbi delavci v premo-
govništvu in energetiki za svoje delo zaslužimo biti spoštovani, kot si to zaslužijo delavci širom sveta.
Verjamemo v socialni dialog in v pametne kompromise, ki preprečujejo kaos in peljejo stvari naprej. Pri tem pa moramo 
upoštevati temeljno vodilo sindikata, da je naš prvotni pomen predvsem boriti se za pravice in položaj delavcev in ne 
privilegirancev. Čas je, da slednji začnejo ceniti naše delo, tako rudarjev kot tudi vseh drugih zaposlenih v skupini HSE. 
Pridobljeno znanje in izkušnje moramo prenesti na prihodnje rodove. Le na takšen način, namesto izkoriščanja delavske 
sile, bomo bistveno več prispevali k družbenemu razvoju in blaginji. V vseh pogledih pa bomo morali biti vsi skupaj 
odprti za drugačna mnenja, biti pri tem preudarni ter sposobni odločno izboriti najboljše.
Ko si torej voščimo srečno novo leto, se na srečo ne zanašajmo preveč. Zanesimo se izključno vsak nase in drug na drugega. 
Pokažimo, da znamo in zmoremo že zdaj delovati za prihodnost nas in prihodnjih generacij, tako uspeh ne bo izostal in 
skupni cilji bodo doseženi. Potem bo res za uspeh potreben samo še kanček sreče. Sreča pa je na strani pogumnih ljudi. 

Vesel božič in SREČNO novo leto 2017

Izvršilni odbor SDRES-PV

Občutek zadoščenja, da skupaj dosegamo dobro, kot navdih za naše prihodnje generacije,  
je nekaj neprecenljivega.

Občutek, da zase in za druge naredimo nekaj, kar nas dela še bolj človeške, je izjemno plemenit.

Narediti vsake toliko časa nekaj, kar koristi in drugim polepša dan, nas dela srčne in srečne.

Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnika Velenje želi, da okrepimo duh povezanosti in medse-
bojne odgovornosti.

V letu 2017 naj vas spremljajo vrline, kot so solidarnost,  
pripadnost, zaupanje in spoštovanje.

SREČNO in NA POMOČ!

Upravni odbor PIGD PV
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Za nami je mnogo prehojenih poti. Hvala za vse dobro. 
naj bodo prvi koraki v leto 2017 pot do novih uspehov. 

srečno!

Upravni odbor Kluba upokojencev  
Skupine Premogovnik Velenje

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

obvestIlo za Člane

Članarina za leto 2017 ostane enaka kot v preteklem letu. Poravnate jo 
lahko vsako delovno sredo med 9. in 11. uro v klubski pisarni, soba 115, v 
prvem nadstropju Steklene direkcije, Rudarska ulica 6 v Velenju. Več in-

formacij o delu Kluba je objavljenih na spletni strani www.kupv.webs.com, 
telefonskem odzivniku 080 98 93 in na oglasni deski Kluba. Na brezplačna 

SMS-obvestila o delu Kluba se naročite tako, da pošljete SMS z IME in 
PRIIMEK na 070 254 006.

Upravni odbor

Harmonikarski 
orkester Barbara 
Premogovnika 

Velenje 

želi vsem zaposlenim v 
Skupini Premogovnik 

Velenje in vašim 
družinskim članom 

vesele božične praznike 
in vse dobro v letu 2017.

SREČNO 2017!

Članom SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje in njihovim družinskim članom, zaposlenim v Skupini Premo-
govnik Velenje in našim upokojencem želiva vesele božične praznike ter uspeha, zdravja, razumevanja in sreče 

polno leto 2017.

Peter Bršek, 
predsednik Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije,

Simon Lamot, 
predsednik SPESS-Sindikata Premogovnika Velenje

Aktiv Rdečega križa Skupine PV

želi svojim članicam in članom ter vsem sodelavkam in sodelavcem v 
Skupini Premogovnik Velenje v letu 2017 predvsem obilo zdravja, sreče, 

razumevanja, ljubezni in uspešnosti pri delu.

Odbor Aktiva RK Skupine PV
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Izbira poklica pri petnajstih letih ni 
enostavna naloga. Prav zadovoljni so 
lahko tisti, ki »že od nekdaj« vedo, 
kaj jih veseli, in imajo možnosti in 
priložnosti, da svoje sanje uresničijo 
tudi skozi svoj poklic. 
Velika večina pa se zagotovo ubada 
z vprašanji: kaj me veseli, v čem sem 
dober oziroma boljši, bodo mojo od-
ločitev razumeli in podprli moji star-
ši, bom po končanem šolanju imel 
možnost zaposlitve, so za ta poklic 
morda na razpolago štipendije ali 
kakšne druge spodbude, kakšen je 
poklic, v katerega me vleče, katere 
sposobnosti moram imeti, da ga 
bom lahko uspešno opravljal … Na 
večino vprašanj si morajo prihod-
nji dijaki poiskati odgovore sami, 
seveda s pomočjo staršev in šolskih 
svetovalnih delavcev, ki jih najbolje 
poznajo. 
Tistim, ki jih vleče med naše rudarje, 
smo prvi petek v decembru na neka-
tera vprašanja poskusili verodostoj-
no odgovoriti zaposleni na različnih 
delovnih področij, učitelji praktične-
ga pouka in dijaki rudarske šole. 
Zanimanje za poklicno izobraže-
vanje iz leta v leto upada. Žal se ta 

Pridruži se nam
Tako smo na dnevu odprtih vrat Premogovnika Velenje v svoje vrste povabili devetošolce, ki se bodo v 
prihodnjih mesecih odločali, v katero šolo in kateri program naj jih vodi pot po končanem osnovnošol-
skem izobraževanju. 

trend odraža tudi v naši panogi. 
Poklici v rudarstvu zaradi različnih 
vzrokov izgubljajo privlačnost in 
močno si želimo, da jih ne bi dolete-
la usoda tistih poklicev, za katere ni 
več zanimanja in posledično tudi ne 
več možnosti šolanja. 
»V Premogovniku si prizadevamo za 
večje zanimanje za rudarske poklice, 
saj naši kadrovski trendi kažejo, 
da bomo te poklice v prihodnosti 
še vedno potrebovali. In če želimo 
uresničiti našo jasno vizijo, potem 
bomo potrebovali usposobljene, 
inovativne zaposlene, ki čutijo 
pripadnost podjetju. Z veseljem in 
ponosom lahko povemo, da smo 
letos zaposlili 50 mladih, ki vsi že 
delajo v jami. V tem šolskem letu 
smo podelili tudi 19 štipendij,« je 
v imenu Premogovnika Velenje 
obiskovalce nagovoril boris Potrč. 
Šola in premogovnik skupaj 
pripravljata številne informativne 
dogodke, s katerimi želita predstaviti 
poklica geostrojnik rudar in geoteh-
nik kot tista, ki imata prihodnost in 
ju bo premogovnik v prihodnjih de-
setletjih nujno potreboval. Tudi sicer 
je sodelovanje med podjetjem in šolo 

primer dobre prakse, ki daje velik 
poudarek prav tistim znanjem, ki jih 
bodo pri delu nujno potrebovali: 
»Geostrojniki rudarji in geotehniki 
imajo v primerjavi z dijaki drugih 
tehniških šol v državi nadpovprečno 
veliko praktičnega pouka. Vse poteka 
pod budnim očesom pedagoško 
usposobljenih učiteljev praktičnega 
pouka v skupini do štirih dijakov, 

V imenu Premogovnika Velenje je obi-
skovalce nagovoril Boris Potrč.  
(foto: Mrki)

foto: Mrki
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kar zagotavlja varnost in kakovost 
usposabljanja. Spodbuden je tudi 
finančni del, ki je seveda odvisen 
od uspešnosti pri teoretičnem in 
praktičnem pouku. Najpomembnejše 
je, da vsi, ki končajo šolanje in so 
dobro ocenjeni, razmeroma hitro 
dobijo zaposlitev. Samo letos so v 
Premogovniku Velenje zaposlili 50 
ljudi, kar daleč presega kapacitete 
naše šole,« je med drugim dejal 
mag. Albin Vrabič, ravnatelj Šole za 
rudarstvo in varstvo okolja.
Devetošolci, šolski svetovalci in 
starši so dobili osnovne informacije 
o poklicih v rudarstvu, možnostih 
štipendiranja in zaposlovanja tudi 
povsem »iz prve roke«, torej pri 
dijakih rudarske šole in učiteljih 
praktičnega pouka. »Premierno« so 
si ogledali film, ki so ga od prvega 
do zadnjega kadra skupaj ustvari-
li učitelji Šolskega centra Velenje, 
dijaki rudarske šole in naši sode-
lavci. Pogledali so sobo dežurnega 
Premogovnika, prostore in opremo 
jamske reševalne postaje, svetilkarno, 
delavnice HTZ in se seveda okrepčali 
z rudarsko malico.
Prihodnjim dijakom žal ne moremo 
»v živo« pokazati moderne opreme, 
s katero bodo upravljali, ko/če bodo 
zaposleni v jami PV, lahko pa jim 
predstavimo pomen znanja in nabor 
spretnosti, ki jih bodo potrebovali, 
da bodo kos nalogam modernega 
rudarjenja in tradicionalnim vredno-
tam knapovskega poklica. 
Kaj naj pri odločitvi za poklic pre-
vlada? Želja, razum, trenutno stanje, 

odzivi družbenega okolja, plača, za-
poslitev ali še kaj drugega? Poklic, ki 
ga izberemo, ni nujno poklic za vse 
življenje, a če smo izbrali takšnega, ki 
nas veseli in nam omogoča dostojno 

življenje, potem je bila izbira prava. 
In ko nam kdaj pri delu ne gre čisto 
tako, kot bi želeli, je zagotovo lažje 
prebroditi težave, če imamo svoje 
delo in svoj poklic radi.

Devetošolce so v svoje vrste povabili tudi dijaki rudarske šole – prav ti so bili tudi 
prvi in najboljši vir informacij. (foto: Mrki)

Mag. Albin Vrabič, ravnatelj Šole za 
rudarstvo in varstvo okolja. (foto: Mrki)
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 »Pridruži se nam« bi lahko dali 
naslov tudi dogodku, na katerem 
smo podelili kadrovske štipendije za 
to šolsko leto. Sedem geostrojnikov 
rudarjev, deset geotehnikov in dva 
študenta strojništva in rudarstva v 
visokošolskem programu ter njihovi 
zakoniti zastopniki so se zbrali pri 
podpisu pogodbe o štipendiranju. 

Podelili 19 kadrovskih 
štipendij

O namenu in pomenu štipendiranja 
za naše podjetje je spregovorila člani-
ca Uprave mag. Mojca letnik: »Da 
boste danes postali del 38-članskega 
moštva štipendistov, kolikor jih v tem 
šolskem letu štipendira Premogovnik, 
gre zasluga najprej vam samim – prvi 
kriterij, ki smo ga za dodelitev upo-
števali, je bil vaš učni uspeh. 

Za tiste, ki ste v višjih letnikih, so bili 
med odločilnimi dejavniki odnos do 
učiteljev in inštruktorjev, resnost in 
odgovornost pri delu, radovednost in 
iznajdljivost in predvsem spoštovanje 
vrednot rudarskega poklica.«
O višini, načinu izplačevanja, pogojih 
za ohranitev štipendije in drugih 
naših posebnostih so štipendisti več 

slišali od sodelavk iz službe izobra-
ževanja, ki skupaj z učitelji, inštruk-
torji, mentorji bdijo nad uspehom in 
razvojem naših štipendistov.
Vsem novim štipendistom iskrene 
čestitke. Želimo vam uspešno šolanje 
in čim boljši učni uspeh.

Majda Lampret

Mag. Mojca Letnik, članica Uprave PV 
(foto: Metka Marić)

Sodelavke iz službe izobraževanja skupaj z učitelji, inštruktorji in mentorji bdijo 
nad uspehom ter razvojem naših štipendistov. (foto: Metka Marić)
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V Premogovniku Velenje si vseskozi 
prizadevamo za večje zanimanje za 
rudarske poklice, saj trendi kažejo, da 
bomo te poklice v prihodnosti, kljub 
nekaterim pomislekom, ki se pojavlja-
jo v javnosti, še vedno potrebovali. Za 
uresničitev naše jasne vizije in dose-
ganje zastavljenih ciljev bomo tudi v 
prihodnje potrebovali usposobljene, 
inovativne, pripadne in izšolane 
zaposlene. Zaradi dodatnih potreb v 
osnovnem procesu smo letos v jami 
zaposlili 50 mladih, v tem šolskem letu 
pa smo podelili tudi 19 štipendij.
»Zavedamo se, da so kadri najpo-
membnejši kapital podjetja, zato za 
kakovostnejše zaposlovanje še vedno 
štipendiramo,« je goste nagovorila 
članica Uprave Premogovnika 
velenje mag. Mojca letnik. »So-
delovanje Premogovnika Velenje s 
Šolskim centrom Velenje je tesno 

Premogovnik Velenje obiskali 
ravnatelji in svetovalni delavci 
osnovnih in srednjih šol v regiji
Sredi oktobra 2016 so bili na obisku v Premogovniku Velenje ravnatelji in svetovalni delavci osnovnih 
in srednjih šol v regiji. Predstavili smo jim delovanje Premogovnika Velenje, svoje načrte za prihodnost 
in možnosti zaposlovanja mladih, ki se za svojo poklicno prihodnost šele odločajo. Gostje so si ogle-
dali tudi prostore dežurnega Premogovnika Velenje, reševalno postajo in remontne delavnice.

prepleteno in ima bogato zgodovi-
no. Aktivno se vključujemo tudi v 
učni proces, naši sodelavci učijo na 
rudarski šoli, kjer soustvarjamo učne 
programe. Skupaj pripravljamo dijake 
za poklicno pot in jim z roko v roki 
pomagamo doseči zastavljene cilje. 
Upravičeno smo lahko ponosni na 
to, da je naš model partnerstva med 
podjetjem in šolo postal eden od 
vzorčnih modelov pri pripravi novega 
zakona o vajeništvu.«
Vsi dijaki v rudarskih programih 
opravljajo prakso v realnem de-
lovnem okolju, torej v jami, pod 
nadzorom inštruktorjev, ki so visoko 
usposobljeni starejši rudarji z veliko 
izkušnjami. Ti zelo dobro poznajo 
jamo in razmere v njej ter znajo delati 
z dijaki. Po mnenju dijakov je praksa 
v jami najlepši in najzanimivejši del 
njihovega izobraževanja. 

Dijaki lahko v tretjem letniku dobijo 
štipendijo v višini tudi več kot 300 
evrov na mesec, če zajamemo jamski 
dodatek, štipendijo za odličen uspeh 
ter dodatek za dobro delo na praksi.
Kot smo vsako leto, smo tudi letos 
prvi petek v decembru za devetošolce 
in njihove starše pripravili dan odpr-
tih vrat, v okviru katerega smo vsem 
morebitnim interesentom za vpis v 
rudarske izobraževalne programe 
predstavili prednosti in potenciale, ki 
jih imajo današnji sodobni rudarski 
poklici. 
V Premogovniku Velenje bomo za 
doseganje zastavljenih ciljev ter pred-
vsem zaradi naravnega odliva naših 
starejših sodelavcev v prihodnjih 
letih potrebovali večje število novih, 
predvsem mladih usposobljenih in 
izšolanih rudarjev.

Za uresničitev naše jasne vizije in doseganje zastavljenih ciljev bomo tudi v prihodnje potrebovali usposobljene, inovativne, 
pripadne in izšolane zaposlene, kar smo želeli predstaviti tudi ključnim izobraževalnim delavcem v širši regiji. (foto: Mrki)
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Predvsem je bilo takrat zastavljeno 
športno delovanje članstva, tudi 
razmere so bile povsem drugačne, 
kot so zdaj. Zelo tesna navezava se 
je spletla med vodstvom Aktiva in 
SPESS- Sindikatom Premogovnika 
Velenje (prej Sindikatom RLV), ki je 
vsa leta pomagal in vzpodbujal. Tudi 
Svet delavcev nam je v veliko pomoč, 
kadar jo potrebujemo.
Ves čas smo si prizadevali stati ob 
strani posameznikom, dajati nasvete 
in usmeritve. Kot člani MDI Šaleške 
doline Velenje smo enakopravni par-
tnerji v dogajanju tako v dolini kot v 
vseh treh občinah.
Naše poslanstvo ostaja takšno, kot 
je bilo. Čeprav se je zaradi objektiv-
nih razlogov zelo zmanjšalo števi-
lo članov, nas je še vedno v Aktiv 
včlanjenih več kot 250. Želimo si, da 
se ponovno včlani čim več invalidov 
in invalidk, da bomo glede na vse, 
kar prihaja (od Bele knjige in še kaj), 
močnejši in bomo lažje uresničevali 
naloge.
Ves čas smo reševali težave, ki so se 
sproti pojavljale, a zaradi politike 
nismo uspeli v prizadevanju za re-
ševanje problema plačevanja doho-
dnine, za katero še vedno trdimo, 
da ni ustrezno rešena za invalide, ki 
prejemajo nadomestilo dohodka.
Na srečo imamo veliko podporo za 
svoje delovanje pri vodstvih podjetij, 
kjer nas je zaposlenih največ – Pre-
mogovnik Velenje in HTZ. Dobro pa 
se zavedamo, da lahko pride tu in tam 
tudi do kakšnega odstopanja, zato 
zelo tesno sodelujemo s SPESS-Sin-
dikatom PV, sindikalno podružnico 
HTZ (tu nas je invalidov največ) ter 
Svetoma delavcev PV in HTZ. V 
omenjenih organih se dobro zaveda-
jo, da je invalidom bila in je potrebna 
pomoč, saj nimamo vzvodov, ki bi 
nam dajali možnost vplivanja na 
vodenje podjetij. Smo pa tisti, ki 
lahko dajemo pobude, povemo želje, 
postavljamo vprašanja. V vodstvu 

35 let je za nami
V petek, 14. oktobra smo članice in člani Aktiva delovnih invalidov Skupine Premogovnik Velenje za-
znamovali 35-letnico obstoja in delovanja našega Aktiva. Leta 1981 so se v takratnem Rudniku lignita 
Velenje odločili, da bi bilo dobro ustanoviti Aktiv, ki bi združeval invalide, jim pomagal in jih predvsem 
povezoval tudi po končanem delu v raznih interesnih dejavnostih. Odločitev je bila pravilna, saj je bilo 
takrat več kot 1.300 delovnih invalidov.

sindikata imamo tudi svoja članico in 
člana, ki lahko posredujeta naše želje 
in potrebe.
Za zahtevno obdobje, ki je pred nami 
vsemi, si želimo, da bi bilo predvsem 
za invalide čim manj stresno, da bi 
se v kolektivu, ki je naš skupni drugi 
dom, počutili enakovredne in da bi 
nas še naprej tako tudi sprejemali. 
35-letnico Aktiva smo zaznamovali 
športno, pomerili smo se v virtual-
nem bowlingu v Osmici v Velenju. 
Na srečanju so se nam pridružili tudi 
članice in člani iz Aktiva ETI iz Izlak 
in Kamnika. Z njimi zelo dobro so-
delujemo, se redno srečujemo tudi na 
usposabljanjih, ki jih za delovne inva-
lide pripravlja ZDIS, ki je naša krovna 

invalidska organizacija in nas delovne 
invalide združuje v 69 društvih.
Na bowlingu smo najboljšim podelili 
medalje v ženski in moški konkuren-
ci, najbolj pa sta se izkazala Marija 
Strahovnik in Aleksander Oder. S 
pomočjo sponzorjev smo za vse 
udeležence pripravili tudi praktične 
nagrade.
Ob za nas izjemno pomembnem 
jubileju se iskreno zahvaljujem vsem, 
ki nam pomagajo pri našem delu. 
Želimo si, da bo naš Aktiv čez pet let 
slavil novo obletnico.
Srečno!

Drago Kolar,
predsednik ADI Skupine PV

35-letnico Aktiva so zaznamovali športno, pomerili so se v virtualnem bowlingu. 
Na sliki sta najboljša v moški in ženski konkurenci. (foto: Srečko Ramšak)
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Praznično ob godu sv. Barbare
Tudi letošnji god sv. Barbare so naši rudarji praznovali v krajih, kjer imajo praznik zavetnice rudarjev 
za svojega. Običaj je, da se zberejo upokojeni in aktivni rudarji ter njihovi družinski člani, v cerkvah pa 
se pri obredu maše spomnijo naše zavetnice. Še posebej slovesno je bilo vnovič v Andražu nad Polzelo, 
Vinski Gori, Ponikvi pri Žalcu in Doliču. 

Rudarji se zberejo ponosno in polni 
spominov, nato sledi sprejem doma-
čih župnikov. Po svetih mašah, ki so 
posvečene rudarjem in rudarskem 
poklicu, je tradicionalno druženje ob 
knapovski malici.
V Vinski Gori je tamkajšnji župnik 
Tone Krašovec nekaj misli namenil 
tudi našemu sodelavcu, ki mu je po 
njegovih besedah pri delovni nezgodi 
pomagala prav zavetnica rudarjev, da 
se je vse izteklo dobro.
Zelo lepo je spremljati tovrstna 
srečanja rudarjev. Z njimi se še bolj 
utrjujejo vezi med našimi upokojenci, 
ki so pred leti utirali poti v sodobnost 
in prepoznavnost in še vedno čutijo 
knapovsko pripadnost, in nami, ki 
zdaj soustvarjamo podobo kolektiva.
Tovrstna tradicionalna srečanja se 
bodo odvijala tudi v prihodnje, saj je 
bilo moč takšno željo čutiti pri vseh 
tistih, ki so še kako ponosni, da so 
člani naše velike rudarske družine.
Srečno!

Drago Kolar

Andraž nad Polzelo

Ponikva

Vinska Gora
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Ob prihodu pred vrtec Ciciban, kamor 
so zaradi najinega prihoda prišli tudi 
otroci iz vrtca Gorica, oblečena v 
rudarsko uniformo in delovna oblačila 
nisva vedela, kaj lahko pričakujeva. Ali 
jim bo sploh zanimivo oziroma kako 
naj jim prikaževa našo vsakdanjo ruti-
no, da jim bo rudarski poklic zanimiv? 
Naenkrat sva se znašla v igralnici, 
polni navdušenih otrok, ki so bili v ve-
likem pričakovanju. Že ob pogledu na 
dva čudno oblečena moža so prekipe-
vali od navdušenja in zanimanja. Če-
vlji z zaščitno kapico, čelada s svetilko, 
golenice, skratka vse, za nas vsakdanje 
stvari, so v njih prebudile nešteto vpra-
šanj in komentarjev. Vzgojiteljice pa 
so bile najbolj navdušene nad našimi 
velikimi žepi za malico . Presenečena 
sva bila, da so otroci poznali namen 
rudarske uniforme. Prav tako so nas 
presenetili z Ligijem, ki so ga izdelali 
sami s pomočjo vzgojiteljic in si ga za 
celo vrtčevsko leto izbrali za maskoto 
vrtca. Ko so začeli otroci odgovarjati 
na najina vprašanja in midva na njiho-
va, se je za naju začela čarovnija. A k 
temu delu se še vrnemo malo kasneje. 
Posebej so naju presenetili, ko so za 
rudarje zapeli pesmico o Ligiju.

Ligi bo to leto v Cicibanu
V velenjskih vrtcih so to jesen nekateri starši otrokom predstavili svoj hobi ali poklic. To nalogo, ali 
zdaj bolje rečeno privilegij, so podelili tudi nekaj staršem, ki smo zaposleni v Premogovniku Velenje. V 
nekaterih vrtcih v Velenju smo tako našim malčkom predstavili rudarski poklic.

Iz Velenja je doma,
raziskuje, se igra.

Krtek Ligi zdaj je to,
v našem vrtcu letos bo.

Trajlali, trajlalo,
v našem vrtcu letos bo (refren).

Pod zemljo je, ni rudar.
Koplje, rije, ni mu mar.

refren

Skozi gozd sprehaja se
in odstrani odpadke vse.

refren

Ko ga nekaj zaboli,
v zeliščni vrt pohiti.

refren

Ker rad zdravo jedel bi,
v EKO vrtec pohiti.
Krtek Ligi zdaj je to,

v našem vrtcu letos bo.
Trajlali, trajlalo,

v našem vrtcu letos bo.

Nato smo vsi skupaj zapeli še nekaj 
pesmic, ki sva se jih lahko spomnila 
iz svojega otroštva. Otroci so naju 
ves čas odkrito opazovali, kot to 

znajo le oni. A ko smo se ob zabavi 
vsi skupaj popolnoma sprostili, sva 
s kameradom ugotovila, da ima ru-
darski poklic vsaj eno skupno točko z 
poklicem vzgojiteljic – hrup. Razlika 
je le v višini frekvence. Za spomin 
smo naredili več skupinskih fotogra-
fij, zaradi česar so nas vzgojiteljice 
prestavljale iz prostora v prostor po 
skoraj celem vrtcu, ker so vsi želeli 
videti rudarja. Zaradi učinka, ki sva 
ga s svojo pojavo pustila pri otrocih, 
sva jim z veseljem ustreglia. V enem 
izmed prostorov so naju pričakali 
tudi tisti najmlajši, ki koristijo udobje 
vrtca Ciciban. Pravi so cicibančki. Po 
uri obiska sva se morala od otrok še 
pol ure poslavljati, ker so se vsi želeli 
posloviti – po rudarsko! 
Vsekakor sva imela z sodelavcem 
pri predstavitvi rudarskega poklica 
v vrtcu to jesen čast občutiti čarov-
nijo – prvinsko človečnost, ki jo 
lahko občutiš le pri naših malčkih, še 
neobremenjenih z ocenami, politiko, 
kapitalom in plačevanjem položnic. 
Pomislimo, kaj pričara tisti najlepši in 
najiskrenejši otroški nasmeh? So to 
res polne sobe igrač in stvari, ko niti 
ne vemo več, kam bi jih skladiščili? 
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Včasih je dovolj, da si vzamemo čas 
res samo zanje jih peljemo na sneg 
tudi, ko ga v dolini ni. Poiščemo med 
kupom starih igrač kakšno pozablje-
no in jo mogoče skupaj popravimo, 
ker bo spet gotovo bolj zanimiva kot 
vsaka nova. Najpogosteje to privabi 
tisti najlepši nasmeh na njihov obraz 
in njihovi iskrenosti res ne moremo 
oporekati. Glede na najino izkušnjo 
verjameva, da bi se vsi lahko veliko 
naučili od naših najmlajših, če bi 
samo znali resneje prisluhnili njiho-
vim enostavnim odgovorom na vsa 
zapletena vprašanja, ki si jih večino-
ma po nepotrebnem sami zastavlja-
mo v svetu odraslih. 
Najlepša doživetja za otroke in od-
rasle (starše) so še vedno tista, ki jih 
doživimo skupaj. Namreč, otrokom 
sva šla predstavit rudarski poklic 
in, nepričakovano, v zameno dobila 
nekaj neprecenljivega.
Zahvaljujeva se vsem, ki so naju 
opremili za obisk, vzgojiteljicam vrtca 
Ciciban za povabilo, predvsem pa 
hvala našim malčkom za nepozabno 
doživetje.
SREČNO!

Mitja Blazinšek in  
Miralem Romanić

Rudarski poklic sta otrokom v Vrtcu Velenje, enoti Ciciban, predstavila Mitja Blazinšek in Miralem Romanić.

Krtek Ligi (maskota našega premogovnika), ki so ga narisali otroci v vrtcu.
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Vito Lukanović
Zanesljivost in odgovornost sta njegovi lastnosti, od 
katerih ne odstopa.
Iskrenost, poštenost, zanesljivost, odgovornost! To je le nekaj dobrih lastnosti, s katerimi lahko 
opišemo našega tokratnega sogovornika Vita Lukanovića. Vito je eden tistih, ki te lahko že s svojo 
prisotnostjo spravijo v dobro voljo, saj je vedno pozitiven in nasmejan. Dobrih 35 let je član našega 
kolektiva. Na rudarstvo in rudarski poklic, ki mu je omogočil dostojno življenje, je zelo ponosen. 
Izjemno ponosen je tudi na svojo družino, ki mu, kot pravi, pomeni največ v življenju. Kadar mu 
le dopušča čas, se rad odpravi domov – v svoj rojstni kraj Stražo v Bosni in Hercegovini, ki je zanj 
duševna sprostitev.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Najbolj mi je ostalo v spominu, ko 
sem kot 15-letni otrok zapustil dom in 
družino v Bosni in Hercegovini ter se 
v želji po nadaljnjem šolanju v takratni 
Rudarski šoli v Velenju podal v zame 
do neznan svet. Prvo leto je bilo zelo 
težko, saj sem bil sam v velikem mestu, 
zaradi česar sem imel velikokrat 
domotožje. Kljub vsemu mi ni žal, da 
sem se tako odločil, saj bi, če bi bilo 
treba, vse skupaj še enkrat ponovil. 
 kakšen učenec ste bili?
Kot učenec sem bil povprečen, ocene 

so nihale od enice do petice – odvi-
sno od predmeta. Prvo leto šolanja v 
Velenju je bilo zame zaradi neznanja 
jezika izjemno zahtevno. Vse skupaj 
je bilo nekoliko lažje zaradi tega, ker 
je bilo kar nekaj sošolcev v podobnem 
položaju. Ko nam kaj ni šlo, smo se 
skupaj trudili in dopolnjevali. Kot 
razposajeni najstniki pa smo tu in tam 
tudi kaj ušpičili. Naše izobraževanje je 
bilo dokaj pestro in zanimivo.
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Pri desetih sem poznal zgolj planine in 
ovce, a sem si vseskozi želel pridobiti 

kakršno koli izobrazbo, ki bi mi omo-
gočala boljše življenje. Kot otrok ni-
sem imel točno zastavljenega cilja oz. 
poklica, kot ga morda ima današnja 
mladina. Enostavno sem se prepustil 
usodi, ki je zame očitno načrtovala 
rudarski poklic.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
V Premogovniku Velenje sem se 
zaposlil leta 1981, takoj po končanem 
izobraževanju za rudarja. Delati sem 
začel na klasičnem odkopu, na stebru 
8 v jami Pesje. Kot kvalificirani rudar 
sem na odkopu delal vse do leta 1995, 
ko sem moral zaradi zdravstvenih 

foto: Mrki



3535

NA OBISKU

težav na operacijo hrbtenice. Zaradi tega sem bil kot invalid 
premeščen v hčerinsko podjetje HTZ Velenje, kjer sem 
najprej delal v pralnici perila in kasneje v strojni delavnici. 
Leta 2006 sem spet odšel v jamo, v obrat OUTN HTZ, kjer 
delam kot čistilec in urejevalec jamskih prostorov za glav-
nim odvozom v jami Pesje. Moje delo je zelo odgovorno, 
saj je pri odvozih veliko vrtečih delov, ki so lahko nevarni 
in zaradi katerih lahko hitro pride do poškodb. Pri mojem 
delu je treba biti vseskozi zelo zbran, dosledno pa je treba 
upoštevati tudi varnostne predpise.

 kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj stavkih?
V podjetju sem zaposlen že 35 let. Skozi vsa ta leta je bilo 
kar nekaj nihanj. Premogovnik Velenje se je od začetka 
mojega delovanja v njem zelo moderniziral in napredoval. 
Veliko sprememb je bilo dobrih, nekaj morda malo manj. 
Menim, da danes stanje v podjetju ni takšno, kot sem pred 
leti pričakoval, da bo. Žal, ugotavljam, da delo rudarja ni 
več tako cenjeno, kot je bilo nekoč. Upam in si želim, da 
bodo rudarski poklici v prihodnje spet bolj cenjeni, saj kljub 
moderni tehnologiji premog še vedno kopljemo 500 metrov 
pod zemljo, kar je veliko globlje, kot so ga v Velenju kopali 
kadar koli prej.

 na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Vsakič, ko se odpravljam na delo, je moja prva misel, da se 
živ in zdrav vrnem nazaj domov k svoji družini. Prepričan 
sem, da je to misel vsakega rudarja. 

 na koga ali kaj se pri svojem delu lahko najbolj zanesete?
Nase in na svoje sodelavce.

 kaj najraje počnete v prostem času?
Rad nabiram gobe, se rekreiram v naravi in fitnesu. Ob 
vsaki priložnosti in kadar mi le dopušča čas, se zelo rad 
odpravim domov – v svoj rojstni kraj Stražo v Bosni in 
Hercegovini, saj je to zame duševna sprostitev. 

 kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Moja družina – brez nje si ne predstavljam svojega življenja.

 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Žena Rada ter hčerki Lidija in Lea. 

 kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Kjer sem rojen, v domačem kraju. 

 v kateri kulturni ali športni ustanovi vas lahko naj-
večkrat srečamo?
V omenjenih ustanovah se ne zadržujem, saj svoj prosti čas 
raje izkoristim v čudoviti naravi v Velenju in njegovi okolici.

 katere so tri vaše dobre lastnosti?
Iskrenost, poštenost in pozitivnost. Zelo rad se šalim. 

 kaj bi spremenili pri sebi?
Nič, zadovoljen sem, kakršen sem in s tem, kar sem dosegel.  

 katero načelo vas spremlja skozi življenje?
Zanesljivost in odgovornost sta moji osnovni lastnosti, od 
katerih enostavno ne odstopam. Vedno sem bil iskren in 
zanesljiv, vselej sem se držal dogovorjenega. Nikoli nisem 
zatajil ali se izogibal kakršne koli odgovornosti. To pričaku-
jem tudi od drugih.

Slobodan Mrkonjić

Kljub vsakodnevnim obveznostim najde čas za rekreacijo ...

Vitova družina, žena Rada ter hčerki Lidija in Lea 

... in gobarjenje.
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Zbrane ter člane tabornikov Rodu 
Jezerski zmaj in skavte je po uvodni 
pesmi nagovorila članica Uprave 
Premogovnika Velenje mag. Mojca 
Letnik: »Luč miru vsako leto še po-
sebej osvetli praznični čas. V našem 
podjetju so bila obdobja, ko je bil 
plamen miren in obdobja, ko je bil 
precej nemiren, tako kot v letu, ki se 
končuje.« Mag. Letnik je dodala, da 
se na naši poti srečujemo sodelavci, 
posamezniki z družinami: »Medse-
bojni odnosi so pomembni, zato si 
želim, da bi luč miru dosegla čim več 
ljudi. Zavedati pa se moramo, da je 
od nas samih odvisno, kakšen bo naš 
pogled na svet, kako bomo sprejeli 
sodelavce in kakšni bodo naši odnosi 
v družini.« 
Letošnja akcija, ki poteka pod geslom 
»brez tebe me zebe!«, nosi sporočilo 
miru: »Mir ni odsotnost vojne, mir ni 
stanje brezbrižnosti, je aktivno sodelo-
vanje vseh, da bi na svetu bilo lepše.« 

Luč miru zasvetila tudi v 
Premogovniku Velenje

PODJETJE SMO LJUDJE

Luč miru iz Betlehema, mednarodna dobrodelna akcija, razširjena po celi Evropi, je v Slovenijo prišla 
že 26. leto zapored. Plamen luči je v avli upravne zgradbe Premogovnika Velenje zasvetil v četrtek, 15. 
decembra 2016. Skavte in tabornike je sprejela članica Uprave mag. Mojca Letnik.

»S sprejemom luči ne dobite zgolj 
daru, ampak prejmete tudi poslanstvo, 
ki ga delite naprej,« so bile besede 
skavtov. Od nas so se poslovili z željo, 
da bi resnično začutili in zaživeli mir 
v prazničnih dneh ter v prihajajočem 
letu, prav tako vsi okoli nas.
Plamen luči, univerzalni dar, ki 
ga lahko prejme vsak ne glede na 
spol, starost in versko pripadnost, 
je v minulem letu zasvetil v skoraj 

100.000 domovih. Zbrana dobrodelna 
sredstva bodo namenili slovenskim 
družinam, ki so se znašle v stiski in 
potrebujejo pomoč. 
Nosilec akcije je Združenje sloven-
skih katoliških skavtinj in skavtov, 
partnerski organizaciji pa Zveza bra-
tovščin odraslih katoliških skavtinj in 
skavtov ter člani Slovenske zamejske 
skavtske organizacije.

Metka Marić

Plamen luči, ki je v minulem letu zasvetil v skoraj 100.000 domovih, je v imenu 
Premogovnika Velenje prejela članica Uprave mag. Mojca Letnik. (foto: Mrki) 

Letošnja akcija, ki poteka pod geslom »Brez Tebe me zebe!«, nosi sporočilo miru. (foto: Mrki)
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ODDAMO V NAJEM:
•	 garažne bokse na Kraigherjevi 4 v Velenju,  

mesečni najem od 45 €;
•	 2 stanovanji v Velenju, Cesta Talcev 12  

(Razgledi ob Paki, novogradnja, 105,5 m2 in  
81,70 m2, energetski razred C).

Prodajamo stanovanja v lasti PV Invest 
na območju Velenja in Šoštanja. 

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

N E P R E M I Č N I N E

IZVAJAMO:

•	 geodetske upravne postopke 
(ureditev meje, izravnava meje, 
parcelacija, evidentiranje stavb, vpis stavb 
v kataster stavb …);

•	 izdelavo geodetskih načrtov;
•	 zakoličbe objektov.

Več informacij:
Jure Soldo, univ. dipl. inž. geod.
telefon: 03 899 6211, 041 846 960
e-pošta: jure.soldo@pvinvest.si

G E O D E Z I J A
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Procesi v Studiu HTZ 
skladni z zakonodajo
Za izvajanje postopkov ravnanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom je Studio HTZ prejel 
potrditev Notranjih pravil s strani Arhiva republike Slovenije, ki potrjuje skladnost postopkov z 
Zakonom o ravnanju z dokumentarnim in arhivskim gradivom (ZVDAGA-1).

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

V Studio HTZ se že vrsto let ukvar-
jamo z ravnanjem z dokumentarnim 
in arhivskim gradivom. V okviru teh 
storitev na trgu ponujamo:
•	 fizično hrambo gradiva v zato pri-

lagojenih prostorih, ki imajo po-
sebne varnostne zahteve (nadzor 
dostopa, mikroklime in požarno 
varnost);

•	 pretvorbo dokumentarnega gradiv 
v digitalno obliko s pripravo na 
dolgoročno hrambo (digitalna 
oblika, mikrofilm);

•	 pripravo dokumentarnega gradiva 
za predajo pooblaščenemu arhivu; 

•	 uničevanje dokumentarnega gra-
diva, bodisi v fizični ali digitalni 
obliki.

Vse storitve upoštevajo zahteve 
zakonodaje, ki podaja zahteve po 
trajnosti, celovitosti, dostopnosti in 

PRILOŽNOSTI ZA 

PRIHODNOST – 

PONUDNIK E-HRAMBE 

V OKVIRU SKUPINE HSE

V HTZ izvajajo storitve ravnanja z dokumentarnim in arhivskim gradivom, pri katerih upoštevajo zahteve zakonodaje po 
trajnosti, celovitosti, dostopnosti in varnosti dokumentarnega in arhivskega gradiva. (foto: Peter Hudournik)

varnosti dokumentarnega in arhi-
vskega gradiva. Vsi postopki morajo 
biti natančno opredeljeni in popisani 
z zagotovljeno sledljivostjo v vsakem 
trenutku.
12. septembra 2016 je tudi Arhiv 
Republike Slovenije potrdil, da v 
Studiu HTZ zagotavljajmo zakonsko 
podane zahteve. Na osnovi pregleda 
Notranjih pravil za ravnanje z doku-
mentarnim in arhivskim gradivom je 
Arhiv RS preveril skladnost postop-
kov z enotnimi tehnološkimi zahte-
vami zakonodaje in podal potrditev 
notranjih pravil. 
S prejemom potrditve Notranjih pra-
vil je HTZ Velenje uvrščen na uradni 
seznam ponudnikov spremljevalnih 
storitev e-hrambe za dokumentar-
no in arhivsko gradivo v Republiki 
Sloveniji.

S potrditvijo Notranjih pravil bomo 
na trgu lažje pridobivali nove posle 
in pridobili tudi zaupanje z našimi 
naročniki, kot so Delavska hranilni-
ca, Zlatarna Celje, Bartec Varnost, 
Premogovnik Velenje, TEŠ in drugi. 
Mesečno digitaliziramo 900.000 
dokumentov, kar pomeni, da se lahko 
po količini obdelanih posnetkov 
primerjamo z vodilnimi ponudniki 
na slovenskem trgu. 

Robert Šeliga in 
Peter Hudournik
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X-Series

Battery Powered Carbon Monoxide Alarms

    XC70   XC100     XC100D 

S 1. januarjem 2017 bo zakonsko obvezna uporaba alarmov prisotnosti ogljikovega monoksida-TIHEGA UBIJALCA.
V sodelovanju s podjetjem Honeywell, enota AquaVallis ponuja vrhunske detektorje.

VEDNO ČISTA VODA

 

 
 

 

 

 
 
 

XC70

Ločeni prikazi za stanje enote:
• ALARM
• NAPAJANJE
• NAPAKA
• PREZRAČITE (pred-alarm)

Glasen zvočnik

Velik gumb:
• RESET NAPAKE
• RESET ALARMA
• TEST Z ZNIŽANIM ZVOKOM

 

 
 
 

 

 
 
 

75%
50%
25% PPM

XC100D

Ločeni prikazi za stanje enote:
• NAPAJANJE
• NAPAKA
• PREZRAČITE (pred-alarm) Glasen zvočnik

Velik gumb:
• RESET NAPAKE
• RESET ALARMA
• TEST Z ZNIŽANIM ZVOKOM

Alarm ali naprava utišanja

Oddaljeni alarm
Polni CO alarm

Nivoji pred-alarma CO

Koncentracija CO v PPM

Zamenjajte enoto

Oddaljen alarm sprožen
od sosednje enote

Detektor XC70 ima 7 let garancije, 7 let življenjske dobe vgrajene baterije.

Redna maloprodajna cena 39 €, v akciji 32 €.

Detektor XC100D ima 10 let garancije, 10 let življenjske dobe vgrajene baterije.

Redna maloprodajna cena 62,50 €, v akciji 52 €.

Vse cene vključujejo 22% DDV.

AKCIJA VELJA DO 31. 1. 2017

Za zaposlene v skupini PV poseben popust!
Za uveljavitev popusta potrebujete samo delovno izkaznico.

Kontakt: 03 898 21 48 · info@aquavallis.si

NOVO
CO DETEKTORJI



4040

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Ob zaviranju izpod koles letijo iskre, 
ki so skupaj z žarečimi vlakovnimi 
zavornimi oblogami najpogostejši 
vir požarov na tem območju. Letos 
je tako na območju vasi Črnotiče in 
Podpeč prišlo do velikega požara, 
ki se je od železniških tirov razširil 
na 350 hektarov zemljišč. Okoli 250 

RGP izvaja dela na 
Slovenskih železnicah
Železnica je življenje ob Kraškem robu spremenila leta 1967, ko so tir postavili zaradi potreb Luke 
Koper. Pred 49 leti je bil železniški tir prek naravnih ovir, kjer se kraška planota prelevi v pokrajino 
Istre, velik inženirski podvig. Velike tovorne kompozicije je uspel v delu odseka med Divačo in Ko-
prom speljati tik ob robu Kraškega roba in nato strmo proti dolini Rižane. Spust, ki dosega na tem 
večkilometrskem odseku naklon 26 promilov, pomeni velike obremenitve za zavore.

gasilcev se je ob pomoči helikopterjev 
od 7. do 10. avgusta spoprijelo s tem 
požarom. Na tem območju so požari 
zaradi železnice stalnica. 
Zaradi vsega tega so na Slovenskih 
železnicah v oktobru pristopili k iz-
gradnji protipožarnih zidov in proti-
požarnih presek ter namestitvi naprav 

za samodejno javljanje požarov ob 
progah. Posel smo uspeli pridobiti v 
družbi RGP.
Tako smo v novembru začeli z 
izdelavo protipožarnih presek, nareje-
nih iz torkret betona in mreže. Zaradi 
težko dostopnega terena je bila zahte-
va investitorja, da s samim posegom 

Dela izvajajo z uporabo črpalke za transport suhe betonske mešanice (SBS), ki omogoča pnevmatski transport SBS na velike 
razdalje. (foto: Marko Ranzinger)
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ne motimo dinamike železniškega 
prometa po progi, kjer poteka glavni 
transport iz Luke Koper. Intenziteta 
vlakovnih kompozicij je na tej progi 
res velika, saj vlaki vozijo vsakih deset 
minut.
Dela izvajamo z uporabo črpalke za 
transport suhe betonske mešanice 
(SBS), ki nam omogoča pnevmatski 
transport suhe betonske mešanice 
na velike razdalje. S tem omogočimo 
izdelavo torkreta tudi tam, kjer ni cest 
in neposrednega dostopa do lokacije 
vgradnje betona. 
Osnovne tehnične karakteristike so:
•	 proizvajalec: SBS + CLEVER & 

Co., Nemčija
•	 tip: DSF 8
•	 moč: 7,5 kW
•	 masa: 1.200 kg

Končni videz protipožarnih presek po nanosu suhe betonske mešanice (SBS). (foto: Marko Ranzinger)

•	 kapaciteta stroja: 1 do 7 m3/h
•	 granulacija: 0–16 mm
•	 potreben zrak: 4–25 m3/min
•	 transportna dolžina/višina: max. 

800 m/100 m
•	 dovoljen tlak zraka: max. 10 bar
•	 premeri transportnih cevi: 40, 50, 

65 mm
•	 vrtljaji odmerilne naprave:: 46 

min 1
•	 št. prekatov kolesa: 12
Suho betonsko mešanico, ki jo po 
recepturi pripravljamo v naši beto-
narni, v big bag vrečah pripeljemo 
na gradbišče. Z uporabo črpalke za 
transport mešanice lahko pokrijemo 
transportno dolžino 800 metrov od 
lokacije postrojenja. Izvesti moramo 
1.200 m2 torkretiranih površin, ki 
bodo v prihodnje predstavljale proti-

požarno zaščito. 
Dela bomo končali v decembru letos.
S tem bo končana prva faza izvedbe 
protipožarne zaščite na tem območju. 
V letu 2017 bomo pristopili k drugem 
delu sanacije in zavarovanja območja 
pred požari na Kraškem robu. Sana-
cija bo obsegala dela na nadaljnjih 
štirih kilometrih železniškega odseka.
V družbi RGP smo sanacijska dela 
za Slovenske železnice v preteklih 
letih opravljali na različnih tehnič-
nih projektih, ki so zajemali sanacije 
velikih dvotirnih železniških predo-
rov, sanacije prepustov in brežin. S 
temi referencami iz preteklih let smo 
tudi suvereno pristopili k izvedbi tega 
posla.

mag. Marko Ranzinger
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Premog – črnobeli kruh
7. decembra 2016 so v Muzeju premogovništva Slovenije odprli razstavo Premog – črnobeli kruh 
fotografa Aleksandra Kavčnika.

Paleta rudarskih motivov je v vsej 
svoji zgodovini pestra in bogata, 
zato najbrž ni naključje, da so prav 
rudarski motivi navdih za ustvarjanje 
mnogim umetnikom. Nekaterim bolj, 
drugim manj znani svet premogovni-
štva predstavlja neizčrpne možnosti 
za umetniško ustvarjanje.
Avtorja razstave in našega sodelavca 
Aleksandra Kavčnika poleg rudarstva 
že od nekdaj navdihuje tudi umetnost 
– predvsem fotografija. Ta je zanj ne-
kakšna vez med temo in svetlobo, ki 
jo že 25 let doživlja kot rudar. Večino 
motivov za svoje ustvarjanje poišče v 
dolini, neposredno nad rudniškimi 
rovi.
Avtorja je predstavila likovna kri-
tičarka Anamarija Stibilj Šajn, ki je 
med drugim povedala: »Avtor nam 
z vso likovno zgovornostjo opisuje 
podobo in atmosfero podzemnega 
ambienta, v katerem so glavni akterji 
dogajanja rudarji. A vsebine ne po-
dajajo le oni, temveč jo avtor izraža 
tudi s prikazom okolja, posredno, 
zelo zgovorno in kompleksno pa moč 
predstavitve dosega z izbiranjem kota 
fotografiranja, s pretehtanimi kompo-
zicijskimi rešitvami, z oblikami, od-
nosi, z dialogi med svetlobo in senco, 
z jasnimi in zastrtimi predstavitvami 

oziroma z ostrinami in mehkobami 
kot tudi z razpiranji tonskih vrednosti 
črno-belih zapisov. Razstavljena dela 
povzemajo bistveno lastnost fotogra-
fije kot svetlobnega zapisa. Ta pride še 
posebej do izraza v obliki črno-bele 
fotografije, ki še vedno velja za dobro 
staro klasiko. Odločitev za črno-belo 
fotografijo na simbolni, metaforični 
in asociativni ravni oriše avtorjevo 
izbrano tematiko, opiše delo njegovih 
junakov, ki jim je vir preživetja, pa 
tudi naporov, delo, ki jim reže tako 
črn kot bel kruh. Fotografije Aleksan-
dra Kavčnika s pristopi, načini in de-
tajli, predvsem pa z likovnimi efekti 

dokazujejo, da svojega poslanstva ni 
opravil le na ravni dokumentarista, 
ampak izpovednega fotografa.«
V kulturnem programu je nastopil 
Franjo Jurovič. O pomenu ohranjanja 
rudarske dediščine, delovanju muzeja 
in razstavi je spregovoril vodja Muze-
ja Stojan Špegel.
Razstavo je odprl predsednik Uprave 
Premogovnika Velenje mag. Ludvik 
Golob, ki je avtorju podaril knjigo 
Črnozlati spomini in premog z »ru-
darsko markico«.
Razstava bo na ogled do 1. 2. 2017.

Slobodan Mrkonjić

Aleksandrovi sodelavci, prijatelji in drugi ljubitelji umetnosti na odprtju razstave 
(foto: Jernej Vogrin)

Fotografije Aleksandra Kavčnika med drugim izkazujejo tudi njegovo osebno izpoved. (foto: Stojan Špegel)
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Zgodbe z zahoda v Muzeju 
premogovništva Slovenije
V torek, 18. oktobra 2016, so v Muzeju premogovništva Slovenije odprli razstavo Matica Kosa, 
magistra slikarstva, z naslovom Zgodbe z zahoda III.

Sodobna umetnost je umetnost, ki nastaja zdaj. Ustvarjajo jo 
sodobniki, ki iščejo nove izrazne poti, na novo opredeljujejo 
vlogo umetnosti, vpeljujejo nove načine organiziranja umetniške-
ga okolja in podpornega sistema. Podoben pomen imata izraza 
aktualna umetnost in nova umetnost. Aktualno umetniško delo 
ima današnji značaj, odraža današnjo družbo. Sodobni umetniki 
pozorno opazujejo čas, v katerem živijo, in se odmikajo od spo-
znanj in filozofije predhodnega obdobja ali jih v celoti zavračajo.

Z odprtja razstave – avtor Matic Kos

Reprodukcija likovnega dela: Matic Kos, Insomniak, 2015, olje na platnu

Matic kos je likovni ustvarjalec, rojen 
leta 1980 v Trbovljah. Dodiplomski 
študij slikarstva je z odliko in pri-
znanjem na Šoli za risanje in slikanje 
končal leta 2007, pri slikarju mag. 
Darku Slavcu in filozofu estetike dr. 
Ernestu Ženku. Na isti šoli je nadalje-
val podiplomski študij pri multime-
dijski umetnici mag. Huiqin Wang 
in mag. Mladenu Jernejcu, dekanu 
šole. Za magistrsko delo je leta 2015 
prejel posebno priznanje – diplomo 
summa cum laude. Zadnjih osem let 
deluje na tej šoli kot pedagog, dejaven 
je pri likovni teoriji in pri predmetih 
ateljejskega dela. Občasno predava 
tudi o drugih temah, kot je na primer 
anglosaksonska sodobna umetnost. Je 
prodekan šole in docent za področje 
slikarstva. Leta 2016 je šolo s preda-
vanjem o Damienu Hirstu zastopal 
na mednarodnem kongresu estetike v 
Seulu. Ima status samostojnega kultur-
nega delavca. Zavezan je likovnosti in 
se trudi tvorno prispevati k obliko-
vanju slovenskega in mednarodnega 
kulturnega prostora. Imel je trideset 
skupinskih razstav v Sloveniji in tujini, 
nekaj slovenskih in mednarodnih 
kolonij in zdaj deseto samostojno raz-

stavo v Sloveniji. Ena izmed njegovih 
slik je v lasti Benettonove mednarodne 
zbirke miniatur. Živi in ustvarja v 
Ljubljani.
Več o avtorju je zapisala likovna 
kritičarka dr. Petja Grafenauer. »Slike 
Matica Kosa so polne podob, prevzetih 
iz polja popularne kulture, a jih Kos 
vse nekako poenoti, preden jih vstavi v 
sliko, in prilagodi svoji namenoma togi 
podobi, ki spominja na dela kakšnega 
Balthusa, a v drugačni, sodobnosti 

prilagojeni barvni skali. Pravzaprav gre 
za portrete velikanov sodobnega časa, 
Kosovih herojev, ki pa so spremenjeni 
do te mere, da jih zlahka razumemo 
tudi kot podobe slehernika v zgodbah 
slikarjevih alegorij.«
Za glasbeni program je poskrbel 
Kvartet klarinetov Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, ki ga sestavlja-
jo Aljoša Pavlinc, Lovro Vrzelak, Nejc 
Založnik in David Gregorc.

Stojan Špegel
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Črna gruda
V četrtek, 22. septembra 2016, so v Muzeju premogovništva Slovenije odprli razstavo stripov 
Dejana Bogojevića, z naslovom Crni grumen (Črna gruda). Z avtorjem se je ob odprtju pogovarjal 
vodja Muzeja Stojan Špegel.

Dejan Bogojević je bil rojen 4. 7. 1971 
v Valjevu (Srbija), je multimedijski 
umetnik.
Objavil je 50 avtorskih knjig. Njegova 
dela so prevedena v dvajset jezikov. 
Imel je že 52 samostojnih in več kot 
250 skupinskih razstav, tako v Srbiji 
kot tudi v tujini.
Je predsednik umetniške skupine 
ART ter odgovorni urednik časopisa 
za umetnost in kulturo AKT. 
Je ustanovitelj Trienala vizualne in 
eksperimentalne poezije, prav tako je 
predsednik Svetovne asociacije vizu-
alnih in eksperimentalnih umetnikov. 
Od leta 1997 je član Zveze književni-
kov Srbije, prav tako je član USUS-a 
(na poziv). 
Prejel je mednarodno nagrado za 
slikarstvo »Art Feniks« v Skopju, 
Makedonija. 
Živi in ustvarja v Valjevu (Srbija).

To je zelo strnjena biografija, Dejan se 
je v svojem življenju ukvarjal z veliko 
stvarmi – in vse mu gre dobro.

Pogovor z avtorjem ob 
odprtju razstave

kakšen je vaš odnos do stripa in kaj 
je bilo prej besedilo ali strip?
Strip je nekaj posebnega. Name je 
vplival že od otroštva. Kaj je bilo prej, 
besedilo ali strip? To je kot pri glasbi. 
Včasih je risanje navdih za besedilo, 
včasih pa besedilo, ki sem ga napisal, 
narišem. Ni pomembno, dokler je 
rezultat dosežen.
kakšen je danes odnos do stripa?
V Srbiji obstaja veliko odličnih 
striparjev in stripovskih scenaristov. 
Veliko naših striparjev dela za znane 
založbe v tujini. Prav tako postajajo 
pomembni strip festivali, v okviru 
katerih so strip delavnice, promocije, 

razstave, predstavitve.
kakšni so vaši junaki iz stripov in 
kako so vplivali na vas? alan Ford ...
Kot mlajši sem prebral vse stripe, 
ki so mi prišli v roke. V različnih 
življenjskih obdobjih so bili moji 
najljubši stripovski junaki različni. 
Name so vplivali le do te mere, da 
sem vzljubil strip kot medij, kot ume-
tniško izražanje.
kakšna je razlika med umetniškim 
in propagandnim ali stripovskim 
junakom?
Razlika ni enaka, če ga primerjamo 
z literaturo. Umetniška vrednost 
popularnih stripov v primerjavi s po-
pularno literaturo je večja. Umetniški, 
avtorski, alternativni strip zagotovo 
težje najde način, da doseže svoje ob-
činstvo. Ni komercialen. Ampak prav 
ta eksperiment, ta nepredvidljivost 
me navdihuje za alternativni strip.

Dejan Bogojević, avtor razstave Crni grumen (foto: arhiv MPS)
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Strip je oblika zgodbe v slikah; sestavlja jo zaporedje sličic (pasice). Besedilo je običajno napisano v oblač-
kih. Kulturno je bil strip namenjen opismenjevanju v 19. stoletju. V 18. stoletju je bil strip na Japonskem 
– legende, mitologija in junaške zgodbe – pomemben del ljudskega izročila, strip pa je to izročilo izpisal 
na lesorezu. Francija tudi pozna tovrstne publikacije, namenjene širokem bralstvu. A stripi kot medij so 
se primerno razrasli šele z nastopom 20. stoletja skupaj s tiskom časopisja za širše prebivalstvo. Uradno je 
prvi strip instant popkulture ameriški Yellow Kid (Rumeni deček), ki je izšel leta 1895 v ameriškem časo-
pisu World, napisal pa ga je Richard F. Outcoult. Pomembni tovrstni stripi so Garfield, Peanuts, Dilbert …

Pišete haiku, ali vpliva na besedila v 
vaših stripih?
Pišem haiku. Včasih vpliva, še pose-
bej, ko gre za haiku strip.
Predstavite nam vizualno poezijo in 
kakšna je podobnost s stripom.
Tudi z vizualno poezijo se ukvarjam 
že nekaj časa. S stripom ima tako 
podobnosti kot razlike. Moja vizual-
na poezija in moj strip vedno dajeta 
neko sporočilo. V stripu je pogosto 
več zgodb in več risb kot v vizualni 
poeziji. Se zgodi, da so te meje včasih 
tudi nevidne.
kako vpliva na vas pojavljanje v 
svetu in kako na vas vplivajo prevo-
di vaših knjig?

Mislim, da vsakemu avtorju poja-
vljanje na svetovni umetniški sceni 
pomeni veliko. Lepo je, ko se vaša 
knjiga pojavi v Sloveniji, drugič v 
Bolgariji, tretjič v Mehiki, četrtič 
v Latviji, petič na Tajskem in tako 
naprej. To je dokaz, da je vaše delo 
vredno in da ni zanimivo samo v vaši 
državi, temveč tudi v drugih državah 
in drugih kulturah.
nam lahko predstavite svetovno 
združenje vizualnih in eksperimen-
talnih umetnikov?
Ideja o oblikovanju svetovnega zdru-
ženja vizualnih in eksperimentalnih 
umetnikov se je porodila, ko je število 
del moje vizualne poezije preseglo 

Pogovor z avtorjem ob odprtju razstave (foto: arhiv MPS)

tisoč. S številnimi avtorji mi je uspelo 
ustanoviti združenje. Stiki med nami 
so res pogosti in dinamični. Naredil 
sem nekaj mednarodnih razstav dru-
štva v Srbiji in s tem nadaljujem.
kaj bi za konec povedali o svoji 
kreativnosti na vseh področjih?
Delam na več umetniških področjih. 
To so delci mene. Skupaj sestavljajo 
celoto, s katero sem zadovoljen, ker se 
tako lahko preizkušam na vseh ume-
tniških področjih. To je všeč občin-
stvu, v Srbiji in drugje. Takšno delo z 
veseljem nadaljujem.

Stojan Špegel
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Odlični dogodki za 
popolno zabavo
Smučarsko sezono smo začeli 7. 
decembra. Tudi letos smo prvi dan 
omogočili ugodno smuko za odrasle, 
medtem ko smo razigrane otroke 
nagradili s prvimi petimi dnevi brez-
plačne smuke. Prvi večji dogodek, 
ski opening, pripravljamo v soboto, 
17. decembra. Na terasi Hotela Golte 
se bodo predstavili odlični štajerski 
vinarji, z vini pod blagovno znamko 
Pubec. Potekal bo tudi zabavni no-
gometni turnir na snegu, kjer lahko 
sodelujete tudi vi s svojo petčlansko 
ekipo. Veselo razpoloženje ob vinih 
bodo popestrili odlični glasbeniki z 
poznanimi glasbenimi ritmi.
Golte kot družinam prijazno smuči-
šče bo v sodelovanju s partnerji orga-
niziralo Družinske smučarske dneve, 
ko bodo otroci smučali brezplačno. 

Golte, tvoje naj smučišče
Čeprav smo se nadejali smuke v novembru, je narava podarila tople sončne dni ljubiteljem spre-
hajanja po planini, povzročila pa sive lase upravljalcem smučišč. Kljub vsemu so nizke tempera-
ture prišle pravočasno in nam omogočile večdnevno zasneževanje. Zdaj je čas za nepozabne štiri 
mesece odlične smuke in zabave na vašem naj smučišču. Namreč, Golte že šest let zapored, v 
kategoriji srednje velikih smučišč, držijo primat najboljšega smučarskega centra. To nagrado nam 
vsako leto podelite vi, spoštovani zvesti obiskovalci.

Imeli se boste priložnost srečati z 
znanimi obrazi slovenskega športa 
in morda prejmete kakšno majhno 
presenečenje. 

21. januarja vabljeni na degustaciji piv 
in hamburgerjev. Prvi Beer & burger 
Ski fest bo privabil ljubitelje odličnih 
piv in izvrstnih hamburgerjev. 

17. decembra se bodo na terasi Hotela Golte predstavili odlični štajerski vinarji.

TRETJI POLČAS
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Za dobro glasbo in zabavo bodo po-
skrbeli animatorji in glasbeniki.
Tudi letos ne zamudite kulinaričnega 
presežka na smučišču. Ski gourmet je 
že četrto leto zapored spremljevalec 
dogajanja na Golteh in obiskovalcem 
ponuja vrhunsko kulinariko sloven-
skih restavracij, ki jih spremljajo vina 
slovenskih vinarjev od Štajerske, 
Krasa do Primorja.
V tej številki Rudarja napovedujemo 
prvi zimski festival stand up komedije, 
ki se od odvil na Golteh. Tridnevni 
festival bo potekal od 10. do 12. marca.
Marca, na mednarodni praznik žen-
sk, bodo v brezplačni smuki ponovno 
uživale vse dame in letos bomo na 
dan mučenikov nagradili tudi moške.
Celo sezono vas bomo nagrajevali z 
majhnimi presenečenji, degustacijami 
vin, odlično kulinariko, zabavami z DJ 
in živo glasbo, maškarado, plesom ...

Po smučanju še v velnes
Hotel Golte je pravi raj tudi za raz-
vajanje. V okviru centra velnes so na 
voljo štiri savne, masažni bazen, lede-
ni gejzir in raznolika ponudba masaž. 
Še v decembru bomo pokrili zunanji 
bazen in ustvarili topel prostor za 
uživanje v toplih vodnih mehurčkih. 
Želimo ustvariti popolni prostor za 
sprostitev po odlični smuki.

Spremljajte nas na 
socialnih omrežjih
Pestro zimsko dogajanje in napove-
dnik dogodkov lahko spremljate tudi 
na Facebook strani www.facebook.
com/GolteSlovenija. Sledite nam tudi 
na Instagramu in delite svoje zgodbe 

s smučišča z nami in svojimi prijatelji. 
Lahko pa se prijavite tudi na e-novice 
na info@golte.si.
Veselimo se druženja z vami na sne-
gu. Prijetne praznike in srečno 2017!

Mitja Škrabl

Golte že šest let zapored, v kategoriji srednje velikih smučišč, držijo primat najboljšega smučarskega centra v Sloveniji.

Hotel Golte je pravi raj tudi za razvajanje. V okviru centra velnes so na voljo štiri 
savne, masažni bazen, ledeni gejzir in raznolika ponudba masaž.

TRETJI POLČAS
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V čarobni svet glasbe nas je popeljal 
novi dirigent anton vrzelak, ki je 
zbrane v vse do zadnjega kotička polni 
dvorani navdušil tako, da so ga nagra-
dili z večkratnimi stoječimi ovacijami. 
»Imam kar malo treme,« mi je zaupal, 
preden je šel na oder, toda že po prvih 
taktih se je ta popolnoma razblinila. 
Deloval je samozavestno, energično in 
prepričljivo. Predvsem pa je bilo skozi 
ves koncert čutiti izjemno povezanost 
dirigenta s člani, ki so na odru delo-
vali enotno in zavzeto ter so Vrzelaku, 
odličnemu glasbeniku, ki je diplomi-
ral iz dveh instrumentov – baritonske 
tube in pozavne, sicer pa je zaposlen 
pri Pihalnem orkestru Slovenske po-
licije, kjer opravlja delo samostojnega 

Godbeniki navdušili pod 
novo taktirko
Velenjski godbeniki so za letošnjo abonmajsko sezono pripravili štiri koncertne večere. Na prvem 
je gostoval Pihalni orkester Zarja iz Šoštanja, Novoletni koncert Pihalnega orkestra Premogovnika 
Velenje pa so pripravili na predvečer godu sv. Barbare. V velenjski glasbeni šoli sta se jim pridru-
žila legenda slovenske popevke Edvin Fliser in na oboi njihova komaj 15-letna članica Viktorija 
Razdevšek.

solista, navdušeno sledili.
Novoletni koncert so začeli s Floren-
tinskim maršem češkega skladatelja 
in dirigenta vojaških orkestrov Juliusa 
Fučika. Sledila je Marquesova Cassi-
opeia; Kasiopeja je v grški mitologiji 
predstavljala nečimrno kraljico, ki se 
je bahala s svojo lepoto. 

Na mladih svet stoji
V skladbi Ennia Morriconea Gabrie-
lova oboa, ki je bila glavna tema filma 
Misija iz leta 1986, se je kot solistka 
predstavila odlična viktorija razde-
všek. Dijakinja 1. letnika Umetniške 
gimnazije v Velenju se je pihalnemu 
orkestru pridružila v preteklem letu 
– v njem nabira nove izkušnje, tudi 

preko nasvetov starejših članov, ter s 
tem bogati svojo glasbeno pot. Njeni 
največji dosežki so tri zlate plakete z 
državnih tekmovanj, na mednarodni 
ravni pa se je preizkusila že šestkrat 
in priigrala štiri zlata priznanja, dve 
drugi nagradi in posebna priznanja 
za najboljšo izvedbo skladb. V svoji 
starostni kategoriji je bila izbrana kot 
najboljša oboistka in je sodelovala v 
orkestru glasbenih šol iz cele Slovenije 
ob 200. obletnici javnih glasbenih 
šol Slovenije. Zelo pozitivno je, da 
orkester znova pridobiva podmladek, 
zaradi dobrega razpoloženja in novega 
pristopa pa se vračajo tudi nekdanji 
člani, saj je s tem zagotovljen njegov 
nadaljnji obstoj.

foto: Edita Fric
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So najlepše pesmi že 
napisane?
»Skušali vas bomo navdušiti z razno-
likim repertoarjem, saj bomo črpali 
tako iz slovenske kot iz zakladnice sve-
tovne glasbene umetnosti ter navdiho-
vali z domiselnim prepletom znanih 
ritmov ter sodobnih uspešnic,« je 
Anton Vrzelak zapisal že v abonmajski 
knjižici, temu pa so sledile tudi pesmi 
v nadaljevanju programa: najprej šo-
pek najlepših Hazardovih melodij pod 
skupnim naslovom Najlepše pesmi.

S pesmijo je v življenju lepo
Niz slovenskih zimzelenih so godbe-
niki nadaljevali s Privškovo Tam, kjer 
sem doma. Skupaj z izjemnim voka-
listom – pravijo mu tudi »štajerski 
rdeči deček« – edvinom Fliserjem 
smo obujali spomine na dom, otroštvo 
in prijatelje. Glas legende slovenske 
popevke je zazvenel tudi v Smoleje-
vem Veselem muzikantu: »S pesmijo je 
v življenju lepo, s pesmijo si podajmo 
roko …«. 

Spet nocoj med prijatelji
Bližajoče božično razpoloženje so god-
beniki pričarali z najbolj čudovitim 
božičem (A most wonderful christ-
mans), nato sta zopet sledili dve Priv-
škovi skladbi – Nekoč se bova srečala 
in Silvestrski poljub. »Spet nocoj med 
prijatelji proslavimo novoletni dan,« 
je kot zadnjo svojih pesmi zapel Edvin 
Fliser. Za konec koncertnega večera 
so prihranili skladbo z naslovom Sir 
Duke, ki jo je Stevie Wonder napisal v 
poklon jazz legendi Dukeu Ellingtonu.

Naj se razlega pesem 
prek poljan
Občinstvo v dvorani jih z bučnim 
aplavzom, ki je zahteval »bis«, seveda 
ni spustilo z odra, preden niso v 
podaljšku zaigrali že tradicionalnega 
Radeckega marša, čisto za konec pa 
so prihranili Koračnico rudarjev, brez 
katere si prav tako ne moremo zamisli-
ti nobenega njihovega novoletnega 
koncerta.

»Ko vozi se ven na plan, pozdravlja 
zunaj ga spet beli dan in sonce se mu 
smehlja, veselo se sedaj domov poda,
zapoje si pesem to, rudar postati, to 
je res lepo, naj se razlega pesem prek 
poljan, naj živi nam rudarski stan.«

Tadeja Jegrišnik

11. februar 2017 je rezerviran za tretji abonmajski koncert. Nastopil bo 
Orkester Slovenske vojske, ki je povezovalec vojaškega življenja in kultu-
re, njegovi člani pa so ambasadorji glasbe. Zasedbo odlikujejo širok 
repertoar, obvladovanje različnih glasbenih stilov, entuziazem in iskrena 
predanost glasbi.

V čarobni svet glasbe je zbrane popeljal novi dirigent Pihalnega orkestra Premo-
govnika Velenje Anton Vrzelak. (foto: Edita Fric)

Z izjemnim vokalistom Edvinom Fliserjem je občinstvo obujalo spomine na dom, 
otroštvo in prijatelje. (foto: Edita Fric)

Na oboi se je predstavila odlična Viktorija Razdevšek, dijakinja 1. letnika Umetniške 
gimnazije v Velenju, ki se je pihalnemu orkestru pridružila lani. (foto: Edita Fric)
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Tudi letošnji tek je potekal kot 
štafetni tek mešanih ekip. Vsaka eki-
pa je štela štiri člane, od tega je mora-
la biti vsaj ena pripadnica nežnejšega 
spola. Vrstni red je določila ekipa 
sama, vsak tekač pa je pretekel 3,250 
kilometra. Tek se je začel ob 10. uri 
pri Ribiškem domu ob Velenjskem 
jezeru. Vsak od tekmovalcev je prejel 
spominsko medaljo, topel obrok in 
čaj. Tekmovalo je 69 ekip s štirimi 
tekmovalci (skupaj 276 tekačev).

Rezultati skupno:
1. mesto – ATLETSKI KLUB 1, 
VELENJE 1 (0:44:11)
2. mesto – MEDIKEM (0:44:36)
3. mesto – B & V TEAM (0:44:45)

Najmlajša ekipa:
MLADI UPI (29 let skupaj) (1:14:05)
Fran Kukovec 7, Lana Lampret 8, 
Cene Brglez 7, Živa Esih 7 

12. tek svete Barbare
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje povezuje svoje člane z različnimi preventivnimi, 
rekreativnimi, tekmovalnimi in drugimi športnimi srečanji. Eden izmed takšnih dogodkov je bil 
tudi 12. tek sv. Barbare, ki smo ga organizirali v nedeljo, 4. decembra 2016, v sklopu praznovanja 
svete Barbare – zavetnice rudarjev, saj jih ta jemlje v prav posebno varstvo. Sama je bila zaprta v 
stolpu, temnem, kakor so temni rudniški rovi; ko jo je oče preganjal pa se je celo odprla zemlja in 
ji ponudila zavetje, kot ga vsak dan daje rudarjem. Znane so legende, da je svetnica sama prihajala 
tolažit in obhajat zasute rudarje. 

Najstarejša ekipa:
KOROŠKI TIGRI (290 let skupaj) 
(1:20:13)
Štefan Skitek 63, Vili Blatnik 75, Kazi-
mira Lužnik 82, Ante Bilobrk 70

Vsem tekmovalcem se zahvaljujemo 
in čestitamo, da so z nami praznovali 
praznik svete Barbare – zavetnice 
rudarjev.

Jožica Peterlin

foto: Hans

foto: Hans
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TRETJI POLČAS

V petek, 9. decembra, so se v Restavraciji Jezero zbrale zanimive skupine veselih ljudi, da bi 
se dobre volje počasi poslovili od leta, ki odhaja.

Veselo pričakovanje novega leta

Med drugimi je bila tam tudi, kot 
jo njeni člani sami imenujejo, naj-
boljša pripravska številka 4. Dobra 
volja je prevevala vse, še posebej so 
uživali prav naši pripravci, saj so 
pravi kameradi in delovni tovariši. 
Ko je Restavracijo Jezero obiskal 
Božiček, je bil pravi trenutek, da je 
k sebi povabil prešerno razpolože-
ne sodelavce. 
Vsi fantje so iskreno čestitali 
novopečenemu nadzorniku Mitji 
Borovniku za uspešno opravljen 
izpit, za najboljšega »hajerja« pa so 
razglasili Sandija Kobaleta. 
Oba sta prejela simbolični darili, 
skupaj z Božičkom pa so se oveko-

večili na spominski fotografiji.
Iskrene čestitke vsem sodelavcem 
na pripravski številki 4 tudi v 
imenu Božička in vseh, ki smo se v 

petkovem večeru skupaj zabavali v 
Restavraciji Jezero.

Drago Kolar

13. zaključni ples Športnega 
društva Skupine PV

Športno društvo Skupine Premo-
govnik Velenje je leto 2016 sklenilo 
s svojim že 13. prednovoletnim 
plesom, ki so ga izvedli v soboto, 10. 
decembra v Vinski Gori. 
Plesa se je udeležilo 120 članov in 

članic društva. Jožica Peterlin je v 
imenu predsednika Športnega dru-
štva Roberta Laha pozdravila člane, 
se jim zahvalila za zaupanje, ki se 
kaže s številčnostjo članstva. V dru-
štvu je nekaj več kot 5.000 članov. 

Gorenje Gostinstvo je z dobro ekipo 
poskrbelo za odlično jedačo in pijačo. 
Izvrstna glasba ansambla Petra 
Finka jih je združila in plesali so do 
jutranjih ur.
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TRETJI POLČAS

Ujeti v trenutku ...

»Maks, v jamo bo treba.«Brez "čika" ne gre.

»Gremo na "šiht".« »Pa ne mene fotkat', bom moral za "gajbo" dat'.«

»No, zdaj bomo končno tudi mi v Rudarju.«
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TRETJI POLČAS

»Vse je urejeno, zdaj lahko slikaš.« »Tri, štiri ... OUTN!«

Vedno dobre volje in nasmejani, to je pravo ekipno razpoloženje.

»Mi se bomo nasmejali, ko pridemo iz jame.«
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odHodI
PostajalIšČa

PrIHodI
1 2 3 km 4 5 6

4:29 12:29 20:29 0 Žalec 7:14 15:14 23:14
4:30 12:30 20:30 0 Žalec/blagovnica 7:12 15:12 23:12
4:31 12:31 20:31 1 Novo Celje 7:11 15:11 23:11
4:32 12:32 20:32 2 Petrovče 7:09 15:09 23:09
4:34 12:34 20:34 3 Arja vas 7:07 15:07 23:07
4:35 12:35 20:35 4 Mala Pirešica 7:06 15:06 23:06
4:37 12:37 20:37 6 Velika Pirešica 7:03 15:03 23:03
4:38 12:38 20:38 6 Osreke 7:02 15:02 23:02
4:39 12:39 20:39 7 Vrhe/Pirešici 7:00 15:00 23:00
4:40 12:40 20:40 8 Studence 6:58 14:58 22:58
4:42 12:42 20:42 9 Srednja Ponikva/Žalec 6:56 14:56 22:56
4:43 12:43 20:43 10 Ponikva pri Žalecu 6:54 14:54 22:54
4:45 12:45 20:45 11 Podkraj/Ponikvi pri Žalcu 6:52 14:52 22:52
4:46 12:46 20:46 12 Zgornji Podkraj 6:50 14:50 22:50
4:49 12:49 20:49 14 Silova 6:47 14:47 22:47
4:50 12:50 20:50 16 Šentilj/Velenje 6:44 14:44 22:44
4:54 12:54 20:54 17 Spodnje Arnače 6:41 14:41 22:41
4:55 12:55 20:55 18 Laze/Velenje 6:39 14:39 22:39
4:57 12:57 20:57 19 Kavče 6:37 14:37 22:37
4:58 12:58 20:58 20 Velenje: Ljublj. 41 6:36 14:36 22:36
4:59 12:59 20:59  Velenje 6:34 14:34 22:34
5:02 13:02 21:02  Velenje Gorenje 6:31 14:31 22:31

ŽALEC – PONIKVA – VELENJE – NOP

Novi vozni redi organiziranega prevoza 
delavcev v Skupini Premogovnik Velenje 
na delo in z dela, veljavni od 1. 1. 2017

VELJAVNE RELACIJE:
1. ŽALEC – PONIKVA – VELENJE – NOP
2. GRAŠKA GORA – VELENJE – NOP
3. SLOVENSKE KONJICE – VITANJE – VELENJE – NOP
4. SLOVENJ GRADEC – VELENJE – NOP
5. LJUBNO – NOP
6. ZABUKOVICA – ANDRAŽ – VELENJE – NOP
7. CELJE – FRANKOLOVO – DOBRNA – VELENJE – NOP
8. FLORJAN – NOP
9. SPODNJI RAZBOR – RAVNE – NOP
10. NOP – DIK PESJE – STARI JAŠEK – NOP 
11. VELENJE – NOP

Zaradi racionalizacije in optimizacije stroškov ter sledenju izvajanja Načrta finančnega in poslov-
nega prestrukturiranja Skupine Premogovnik Velenje, s 1. januarjem 2017 uvajamo nove vozne 
rede avtobusnih prevozov na delo in z dela na relaciji VELENJE – NOP.  S tem dnem tudi ukinjamo 
relacije, ki niso bile optimalno zasedene. Relacije, ki jih ukinjamo, so: JANŠKOVO SELO – NOP, 
ŠENBRIC – KONOVO – NOP, PODKRAJ PRI VELENJE – NOP.

VOZNI REDI 2017
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GRAŠKA GORA – VELENJE – NOP
odHodI

PostajalIšČa
PrIHodI

1 2 3 km 4 5 6
4:34 12:34 20:33 0 Graška Gora 7:05 15:05 23:05
4:36 12:36 20:35 1 Graška Gora Plahuta 7:02 15:02 23:02
4:39 12:39 20:38 2 Graška Gora K 6:59 14:59 22:59
4:41 12:41 20:40 3 Plešivec 6:55 14:55 22:55
4:45 12:45 20:44 4 Plešivec Boštjan 6:52 14:52 22:52
4:46 12:46 20:45 5 Plešivec Pirmanšek 6:50 14:50 22:50
4:48 12:48 20:47 5 Plešivec Fetner 6:48 14:48 22:48
4:49 12:49 20:48 6 Plešivec K 6:46 14:46 22:46
4:51 12:51 20:50  Škale K    
4:52 12:52 20:51  Škale Brložnik    
4:53 12:53 20:52  Škale Glinšek    
4:54 12:54 20:53 9 Škale Kamnolom 6:41 14:41 22:41
4:56 12:56 20:55 10 Škale Glinšek 6:39 14:39 22:40
4:57 12:57 20:56 10 Škale Brložnik 6:38 14:38 22:38
4:58 12:58 20:57 11 Škale K 6:36 14:36 22:37
4:59 13:00 20:58 12 Podlubela 6:34 14:34 22:35
5:00 13:01 20:59 12 Hrastovec/Velenje K 6:33 14:33 22:33
5:02 13:02 20:01 13 Turn 6:31 14:31 22:32
5:03 13:03 21:02  Velenje Rud.dom 6:29 14:29 22:30
5:04 13:04 21:04 15 Velenje/jezero    
5:05 12:05 21:05  Velenje Novi Jašek    

  21:05  Preloge/Velenje 6:24 14:24 22:24
5:11 13:11 21:10 19 NOP 6:21 14:21 20:20

VOZNI REDI 2017

5:04 13:04 20:04  Velenje Hartl 6:28 14:28 22:28
5:05 13:05 21:05 21 Pesje 6:26 14:26 22:26

   28 Družmirje 6:22 14:22 22:22
5:10 13:10 21:10 28 NOP 6:20 14:20 22:20

odHodI
PostajalIšČa

PrIHodI
1 2 3 km 4 5 6

4:00 12:00 20:00  Zreče    
4:02 12:02 20:02  Zreče zad.    
4:03 12:03 20:03  Zreče Unior    
4:05 12:05 20:05  Zreče K    
4:08 12:08 20:08  Zreče/Slovenske Konjice 7:47 15:47  
4:10 12:10 20:10 0 Slovenske Konjice                     7:45 15:45 23:22
4:12 12:12 20:12 1 Zreče/Slovenske Konjice            
4:14 12:14 20:14 3 Zreče K                7:18 15:18 23:18
4:17 12:17 20:17 5 Stranice K                     7:16 15:16 23:16
4:02 12:18 20:18 6 Stranice                        7:14 15:14 23:10
4:20 12:20 20:20 7 Stranice vrh                7:12 15:12 23:12
4:22 12:22 20:22 9 Stenica/Vitanju               7:10 15:10 23:10
4:25 12:25 20:25 11 Ljubnica                       7:07 15:07 23:07
4:27 12:27 20:27 13 Vitanje                     7:05 15:05 23:05
4:31 12:31 20:31 15 Paka/Vitanju                   7:02 15:02 23:02
4:33 12:33 20:33 16 Paka/Vitanju žaga              7:00 15:00 23:00
4:38 12:38 20:38 19 Spodnji Dolič G               6:55 14:55 22:55

SLOVENSKE KONJICE – VITANJE – VELENJE – NOP
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odHodI
PostajalIšČa

PrIHodI
1 2 3 km 4 5 6

4:10 12:10 20:10  Dovže 7:33 15:33 23:33
4:13 12:13 20:13  Mislinjska Dobrova 7:30 15:30 23:30
4:18 12:18 20:18  Šmiklavž/Slovenj Gradec 7:25 15:25 23:25
4:23 12:23 20:23  Podgorje/Slovenj Gradec 7:20 15:20 23:20
4:24 12:24 20:24  Stari trg/Slovenje Gradec Rigelnik 7:15 15:15 23:15
4:28 12:28 20:23  Slovenj Gradec KT 7:14 15:14 23:14
4:28 12:28 20:28  Slovenj Gradec Nama 7:13 15:13 23:13
4:29 12:29 20:29  Slovenj Gradec ŽP 7:12 15:12 23:12
4:30 12:30 20:30 0 Sl. Gradec 7:10 15:10 23:10
4:32 12:32 20:32 1 Sl. Gradec ŽP 7:08 15:08 23:08
4:33 12:33 20:33 2 Zlatoper 7:06 15:06 23:06
4:35 12:35 20:35 3 Šmartno/Slovenj Gradec 7:04 15:04 23:04
4:36 12:36 20:36 4 Tomaška vas - Lipa 7:02 15:02 23:02
4:37 12:37 20:37 5 Tomaška vas 7:01 15:01 23:01
4:38 12:38 20:38 6 Turiška vas 6:59 14:59 22:59
4:40 12:40 20:40 7 Dovže Lovrenc 6:57 15:57 22:57
4:41 12:41 20:41 8 Dovže K 6:55 14:55 22:55
4:43 12:43 20:43 10 Straže 6:53 14:53 22:53
4:44 12:44 20:44 11 Šentilj pod Turjakom K 6:52 14:52 22:52
4:45 12:45 20:45 12 Mislinja 6:50 14:50 22:50
4:46 12:46 20:46 14 Gornji Dolič 6:47 14:47 22:47
4:50 12:50 20:50 16 Završe Huda Luknja 6:44 14:44 22:44
4:52 12:52 20:53 19 Paka/Velenje Lampret 6:40 14:40 22:40
4:55 12:55 20:55 20 Paka/Velenje 6:38 14:38 22:38
4:56 12:56 20:56 21 Paka/Velenje Kovač 6:36 14:36 22:36
4:58 12:58 20:58 22 Trebeliško 6:34 14:34 22:34
4:59 12:59 20:59 23 Selo/Velenje    
5:00 13:00 21:00  Velenje Šalek 6:32 14:32 22:32
5:01 13:01 21:01  Velenje                            
5:04 13:04 21:04  Velenje Gorenje                        6:28 14:28 22:28
5:05 13:05 21:05  Velenje Hartl 6:27 14:27 22:27
5:06 13:06 21:06  Pesje 6:26 14:26 22:26

SLOVENJ GRADEC – VELENJE – NOP

VOZNI REDI 2017

4:39 12:39 20:39 20 Spodnji Dolič Slapernik             6:53 14:53 22:53
4:41 12:41 20:41 21 Srednji Dolič                       6:51 14:51 22:51
4:43 12:43 20:43 22 Srednji Dolič Šentflorjan          6:50 14:50 22:50
4:49 12:49 20:49 25 Gornji Dolič                      6:45 14:45 22:45
4:51 12:51 20:51 27 Završe Huda Luknja            6:41 14:41 22:41
4:55 12:55 20:55 30 Paka/Velenje Lampret            6:38 14:38 22:38
4:56 12:56 20:56 31 Paka/Velenje                  6:36 14:36 22:36
4:58 12:58 20:58 32 Paka/Velenje Kovač                6:34 14:34 22:34
4:59 12:59 20:59 33 Trebeliško                   6:33 14:33 22:33
5:00 13:00 21:00 34 Selo/Velenje             6:31 14:31 22:31
5:01 13:01 21:01  Velenje Šalek 6:30 14:30 22:30
5:03 13:03 21:03  Velenje                         6:29 14:29 22:29
5:04 13:04 21:04 36 Velenje Gorenje                        6:26 14:26 22:26
5:06 13:06 21:06  Velenje Hartl 6:25 14:25 22:25
5:07 13:07 21:07  Pesje 6:25 14:25 22:25
5:08 13:08 21:08  Družmirje 6:23 14:23 22:23
5:11 13:11 21:11 41 NOP                  6:20 14:20 22:20
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odHodI
PostajalIšČa

PrIHodI
1 2 3 km 4 5 6

4:21 12:21 20:21 0 Ljubno/Savinji             7:24 15:24 23:24
4:22 12:22 20:22 1 Ljubno/Savinji Alpe           7:22 15:22 23:22
4:24 12:24 20:24 3 Radmirje K                     7:20 15:20 23:20
4:26 12:26 20:26 4 Okonina                        7:17 15:17 23:17
4:28 12:28 20:28 6 Grušovlje/Ljubnem              7:15 15:15 23:15
4:29 12:29 20:29 7 Šentjanž/Ljubnem             7:13 15:13 23:13
4:31 12:31 20:31 8 Varpolje                      7:11 15:11 23:11
4:32 12:32 20:32 8 Nizka                        7:09 15:09 23:09
4:33 12:33 20:33 9 Rečica/Savinji K              7:08 15:08 23:08
4:35 12:35 20:35 10 Rečica/Savinji                 7:06 15:06 23:06
4:36 12:36 20:45 11 Rečica/Savinji K             7:04 15:04 23:04
4:38 12:38 20:38 12 Spodnja Rečica/Savinji             7:02 15:02 23:02
4:40 12:40 20:40 14 Nazarje                     6:59 14:59 22:59
4:42 12:42 20:42 17 Mozirje Celinšek              6:55 14:55 22:55
4:44 12:44 20:44 17 Mozirje                       6:54 14:54 22:54
4:46 12:46 20:46 18 Ljubija                   6:52 14:52 22:52
4:48 12:48 20:48 19 Soteska/Mozirju                6:49 14:49 22:49
4:50 12:50 20:50 21 Letuš Zgornji Hrašan               6:46 14:60 22:46
4:52 12:52 20:52 23 Letuš                        6:44 14:44 22:44
4:54 12:54 20:54 25 Rečica ob Paki               6:41 14:41 22:41
4:56 12:56 20:56 26 Šmartno ob Paki               6:39 14:39 22:39
4:57 12:57 20:57 26 Šmartno ob Paki Baron           6:38 14:38 22:38
4:59 12:59 20:59 28 Paška vas                    6:35 14:35 22:35
5:00 13:00 21:00 29 Gorenje/Paki                  6:33 14:33 22:33
5:02 13:02 21:02 30 Skorno Zapečnik                6:31 14:31 22:31
5:03 13:03 21:03 32 Skorno vrh                     6:28 14:28 22:28
5:05 13:05 21:05 33 Lokovica/Vel.                 6:27 14:27 22:27
5:06 13:06 21:06 35 Lokovica/Velenje K              6:25 14:25 22:25
5:07 13:07 21:07 35 Podgorje/Velenje K                  6:24 14:24 22:24
5:10 13:10 21:10 36 NOP 6:20 14:20 22:20

LJUBNO – NOP

VOZNI REDI 2017

5:07 13:07 21:07  Družmirje 6:22 14:22 22:22
5:10 13:10 21:10 31 NOP                  6:20 14:20 22:20

odHodI
PostajalIšČa

PrIHodI
1 2 3 km 4 5 6

4:23 12:23 20:23 0 Zabukovica                    7:22 15:22 23:22
4:24 12:34 20:24 0 Zabukovica ZD                  7:20 15:20 23:20
4:26 12:26 20:26 2 Griže/Žalcu K             7:18 15:18 23:18
4:27 12:27 20:27 2 Griže/Žalcu                   7:17 15:17 23:17
4:28 12:28 20:28 3 Spodnje Griže/Žalcu                 7:15 15:15 23:15
4:30 12:30 20:30 5 Šešče pri Preboldu             7:11 15:11 23:11
4:33 12:33 20:33 6 Šešče pri Preboldu K          7:09 15:09 23:09
4:34 12:34 20:34 7 Sveti Lovrenc pri Preboldu         7:07 15:07 23:07
4:36 12:36 20:36 8 Dolenja vas/Preboldu                 7:05 15:05 23:05
4:37 12:37 20:37 9 Latkova vas sušil.              7:03 15:03 23:03
4:39 12:39 20:39 9 Latkova vas K                 7:01 15:01 23:01
4:40 12:40 20:40 9 Latkova vas                    7:01 15:01 23:01
4:42 12:42 20:42 10 Ločica ob Savinji              6:57 14:57 22:57

ZABUKOVICA – ANDRAŽ – VELENJE – NOP
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4:44 12:44 20:44 11 Breg pri Polzeli                6:54 14:54 22:54
4:46 12:46 20:46 12 Polzela Cimperman             6:52 14:52 22:52
4:47 12:47 20:47 13 Založe                         6:50 14:50 11:50
4:49 12:49 20:49 15 Andraž nad Polzelo Poznič       6:48 14:48 22:48
4:50 12:50 20:50 16 Andraž nad Polzelo vrh          6:46 14:46 22:46
4:52 12:52 20:52 17 Andraž nad Polzelo K           6:44 14:44 22:44
4:53 12:53 20:53 18 Andraž nad Polzelo            6:42 14:42 22:42
4:55 12:55 20:55 19 Ložnica/Andražu               6:40 14:40 22:40
4:56 12:56 20:56 20 Spodnje Arnače                 6:38 14:38 22:38
4:58 12:58 20:58 21 Laze/Velenju                   6:36 14:36 22:36
4:59 12:59 20:59 22 Kavče                         6:34 14:34 22:34
5:00 13:00 21:00 23 Velenje Ljubljanska c. 41      6:33 14:33 22:33
5:01 13:01 21:01  Velenje                         6:31 14:31 22:31
5:04 13:04 21:04 24 Velenje Gorenje                        6:28 14:28 22:28
5:04 13:40 21:04  Velenje Hartl 6:27 14:27 22:27
5:05 13:05 21:05  Pesje 6:26 14:26 22:26
5:08 12:08 21:08  Družmirje 6:22 14:22 22:22
5:10 12:10 21:10 31 NOP                  6:20 14:20 22:20

odHodI
PostajalIšČa

PrIHodI
1 2 3 km 4 5 6

3:55 11:55 19:55 0 Celje               7:29 15:24 23:24
3:59 11:59 19:59 1 Celje Mariborska cesta Interspar       7:25 15:19 23:19
4:01 12:01 20:01 2 Spodnja Hudinja                7:23 15:17 23:17
4:02 12:02 20:02 3 Zgornja Hudinja                  7:22 15:16 23:16
4:04 12:04 20:04 4 Šmarjeta pri Celju             7:20 15:14 23:14
4:06 12:06 20:06  Prekorje 7:18 15:12 23:12
4:07 12:07 20:07  Prekorje Etol 7:17 15:11 23:11
4:08 12:08 20:08 6 Škofja vas                  7:16 15:10 23:10
4:10 12:10 20:10 7 Arclin                    7:14 15:08 23:08
4:11 12:11 20:11 8 Vojnik bol.                 7:13 15:07 23:07
4:12 12:12 20:12 9 Vojnik                       7:12 15:06 23:06

   10 Višnja vas                    7:11 15:05 23:05
   11 Ivenca                    7:09 15:04 23:04
   13 Globoče                     7:07 15:03 23:03

4:17 12:17 20:17 14 Frankolovo                 7:05 15:01 23:01
4:19 12:19 20:19 15 Globoče                             
4:21 12:21 20:21 17 Ivenca                        
4:23 12:23 20:23 18 Višnja vas                           
4:24 12:24 20:24 18 Višnja vas Trobiš             7:00 15:00 23:00
4:25 12:25 20:25 19 Nova Cerkev/Dobrni K         6:59 14:58 22:58
4:27 12:27 20:27 20 Vizore                   6:57 14:56 22:56
4:28 12:28 20:28 21 Hrenova                   6:55 14:55 22:55
4:30 12:30 20:30 23 Lemberg nad Dobrno         6:54 14:53 22:53
4:32 12:32 20:32 25 Pristova                        6:52 14:52 22:52
4:33 12:33 20:33 25 Dobrna Arlič           6:50 14:51 22:51
4:35 12:35 20:35 26 Dobrna                          
4:40 12:40 20:40 28 Zavrh nad Dobrno                6:59 15:02 22:59
4:45 12:45 20:45 30 Dobrna               6:50 14:50 22:50

   32 Dobrna hotel                     
   32 Dobrna zdravilišče               
   32 Dobrna hotel                     

CELJE – FRANKOLOVO – DOBRNA – VELENJE – NOP

VOZNI REDI 2017
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   32 Dobrna                     
4:48 12:48 20:48 32 Hramše K                        6:44 14:47 22:47
4:50 12:50 20:50 34 Spodnja Črnova                      6:40 14:43 22:43
4:54 12:54 20:54 37 Vinska Gora                    6:38 14:41 22:41
4:56 12:56 20:56 38 Pirešica                      6:36 14:39 22:39
4:58 12:58 50:58 39 Zgornja Črnova                       6:34 14:37 22:37
5:09 13:07 21:06 42 Velejapark 6:31 14:34 22:34

    Velenje 6:28 14:31 22:31
5:11 13:09 21:08 42 Velenje Gorenje                6:34 14:34 22:34

    Velenje Hartl    
    Pesje    
    Družmirje    

5:10 13:10 21:10 49 NOP               6:20 14:20 22:20

odHodI
PostajalIšČa

PrIHodI
1 2 3 km 4 5 6

4:52 12:52 20:52 0 Florjan/Š Terček 6:43 14:43 22:43
4:55 12:55 20:55 1 Florjan/Š Skornšek 6:40 14:40 22:40
4:58 12:58 20:58 2 Florjan/Šoštanj 6:36 14:36 22:36
5:01 13:01 21:01 5 Florjan/Šoštanj K 6:33 14:33 22:33
5:02 13:02 21:02 6 Šoštanj/Gorenje 6:31 14:31 22:31
5:02 13:02 21:02 7 Šoštanj 6:31 14:31 22:31
5:04 13:04 21:04 7 Šoštanj TEŠ 6:29 14:29 22:29
5:08 13:08 21:08 8 Družmirje 6:27 14:27 22:27
5:10 13:10 21:10 8 NOP 6:25 14:25 22:25

FLORJAN – NOP

odHodI
PostajalIšČa

PrIHodI
1 2 3 km 4 5 6

4:38 12:38 20:50 0 Spodnji Razbor Rihter 6:54 14:54 22:54
4:40 12:40 20:40 1 Spodnji Razbor Brglez 6:52 14:52 22:52
4:42 12:42 20:42 2 Sp. Razbor Murn 6:50 14:50 22:50
4:44 12:44 20:44 3 Anžejeva žaga 6:48 14:48 22:48
4:46 12:46 20:46 4 Ževart 6:46 14:46 22:46
4:47 12:47 20:47 4 Velunja Tone 6:45 14:45 22:45
4:49 12:49 20:49 5 Velunja Velunšek 6:43 14:43 22:43
4:50 12:50 20:50 5 Velunja Končnik 6:42 14:42 22:42
4:52 12:52 20:52 6 Velunja Grabner 6:40 14:40 22:40
4:54 12:54 50:54 7 Brode/Gaberke 6:38 14:38 22:38
4:56 12:56 20:56 8 Gaberke 6:36 14:36 22:36
5:02 13:02 21:02 11 Ravne/Šoštanj K 6:28 14:28 22:28
5:04 13:04 21:04 12 Šoštanj 6:26 14:26 22:26
5:06 13:06 21:06 12 Šoštanj TEŠ 6:24 14:24 22:24
5:10 13:10 21:10 13 NOP 6:20 14:20 22:20

SPODNJI RAZBOR – RAVNE – NOP

odHodI
PostajalIšČa

PrIHodI
1 2 3 km 4 5 6

5:45 13:45 21:45 0 NOP 5:35 13:35 21:35
5:50 13:50 21:50 2 DIK Pesje 5:30 13:30 21:30
5:55 13:55  3 Stari jašek  13:25  

NOP – DIK PESJE – STARI JAŠEK – NOP

Prevoz koristijo ''črni'' rudarji med delovnim časom in občasno učenci na obvezni praksi.
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zaHvala
Ob boleči izgubi dragega očeta

božidarja grobelnika
se iskreno zahvaljujem sode-
lavcem obrata Proizvodnja 
– Zračenje za izrečena sožalja, 
darovano cvetje in denarno 
pomoč. Hvala tudi rudarski 
straži, govorniku in vsem, ki ste 
ga pospremili na njegovi zadnji 
poti.

Leon Grobelnik

zaHvala
Ob izgubi dragega očeta 

Franja Polaka
se iskreno zahvaljujem sode-
lavcem Zračenja in SPESS-Sin-
dikatu PV za izrečena sožalja, 
za darovana finančna sredstva, 
cvetje in sveče. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na njegovi zadnji poti.
žalujoči Radko Polak z družino

In noč je plula v krilu tišine … 

zaHvala

Ivan tamše (1926–2016)
Ko se je večerni mrak ogrnil 
v temo, je 28. oktobra 2016 za 
vselej odšel na neko drugo gala-
ksijo dragi mož Ivan Tamše, naš 
atek in dedek. Ostali smo sami, 
a ne čisto sami … V najgloblji 
žalosti nam je kolektiv Premo-
govnika Velenje nudil vsestran-
sko pomoč. Hvala vam!
Iskrena hvala Dragu Kolarju za 
vodenje pogrebne svečanosti in 
ganljivi govor v spomin Ivanu 
Tamšetu, saj so se izrečene 
besede v govoru prepletale 
kot zvezdni utrinki njegove 
življenjske poti. Hvala častni 
straži, ki je v stanovskih rudar-
skih uniformah pokončno, z 
molkom častila slovo ob Ivanovi 
s cvetjem posuti žari in se tako 
poslavljala od izgubi svojega 
umrlega tovariša. Iskrena hvala 
tudi članom Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje, ki so ga 
s svojimi žalostinkami pospre-
mili tja na konec poti … 
žena Anica, hčere Zlata, Jolanda, 

Božena, vnuka Rok in Aljoša, 
vnukinja Monika in zet Uroš

zaHvala
Ob izgubi očeta in dedija

karla strnišnika
se iskreno zahvaljujemo 
rudarski častni straži, članom 
Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenja, praporščakom 
in Rudiju Lemežu za besede 
slovesa.

sin Srečko in Drago z družino

zaHvala
Ob boleči izgubi dragega moža, 
dedija in tasta 

štefana orterja 
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivoma Premogovnika 
Velenje in HTZ Velenje ter 
sindikatu SPESS za vso izkazano 
pomoč. Hvala rudarski godbi, 
častni straži in Dragu Kolarju 
za vse, kar so storili za nas v 
teh težkih trenutkih. Posebna 
zahvala vsem sodelavcem v 
Reševalno-servisni dejavnosti 
in sodelavcem v Elektro 
remontu HTZ. 
Hvala vsem, ki ste ga pospremili 
na mnogo prezgodnjo zadnjo 
pot. 

žena Zdenka, hčerka Nina z 
možem Urošem ter vnuka Hana 

in Gal

zaHvala
Ob boleči izgubi moža, očeta in 
dedka

Milutina djujića 
se iskreno zahvaljujemo kolekti-
voma HTZ Velenje in Premo-
govnika Velenje ter vsem
Milutinovim sodelavcem v 
Storitvah in izdelkih HTZ za 
pomoč, ko nam je bilo najhuje.
Iskrena hvala častni straži, 
rudarski godbi, Dragu Kolarju 
in številnim sodelavcem, ki
so ga v velikem številu pospre-
mili k večnemu počitku na 
pokopališču v Nazarjah.
Hvala vam.
 žena Sanda, otroci Snežana, Pa-
tricija, Klavdija, Simon in Tadej

zaHvala
Ob boleči izgubi moža, očeta, 
dedka, pradedka, tasta, brata in 
nekdanjega rudarja 

silvestra zaveršnika
se iskreno zahvaljujemo ko-
lektivu Premogovnika Velenje, 
častni straži Premogovnika 
Velenje  in nekdanjega rudnika 
Zabukovica, rudarski godbi; 
hvala za besede slovesa in hvala 
vsem, ki ste ga v velikem številu 
pospremili k večnemu počitku 
v četrtek, 24. novembra, na 
pokopališču v Grižah.

žena Ana, hčerka Nevenka z 
družino in brat Vili z družino
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

HABIT, d. o. o., Koroška 48, 3320 Velenje
PE Šaleška 18d, 3320 Velenje

PONUDBA
NEPREMIČNIN
STANOVANJA

4 SOBNO DUPLEKS
Lokacija: ŠMARTNO OB PAKI
Zgrajeno: 2007
Velikost: 122 m2

Etažnost: 3/3
Energetska izkaznica:  
V IZDELAVI
Cena: €150.000,00

2 SOBNO PETORČEK
Lokacija: VELENJE 
ŠERCERJEVA
Zgrajeno: 1957
Velikost: 53 m2

Etažnost: M/2
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €75.000,00

3 SOBNO FOITOVA
Lokacija: VELENJE FOITOVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2008
Velikost: 72,7 m2

Etažnost: 5/10
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €75.000,00

1,5 SOBNO JENKOVA
Lokacija: VELENJE  
JENKOVA 17
Zgrajeno: 1974
Velikost: 45,4 m2

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

Cena: €49.000,00

2 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2008
Velikost: 52,9 m2

Etažnost: K/5
Energetska izkaznica: V 
IZDELAVI
Cena: €39.000,00

3 SOBNO DESNI BREG
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2008
Velikost: 80,9 m2

Etažnost: 1/5
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €79.000,00

3 SOBNO ŠMARTNO OB 
PAKI
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2006
Velikost: 79,7 m2

Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €65.000,00

4 SOBNO FOITOVA
Lokacija: VELENJE FOITOVA
Zgrajeno: 1970
Velikost: 114,8 m2

Etažnost: 6/10
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €85.000,00

4 SOBNO CENTER
Lokacija: VELENJE CENTER
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2004
Velikost: 147 m2

Etažnost: 4/8
Cena: €130.000,00

3 SOBNO DESNI BREG
Lokacija: ŠERCERJEVA
Zgrajeno: 1975
Velikost: 75 m2

Etažnost: 1/10
Cena: €65.000,00

3 SOBNO CENTER
Lokacija: CENTER VELENJE
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2007
Velikost: 119 m2

Etažnost: 6/9
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €110.000,00

2 SOBNO DOBRNA
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: 1962
Velikost: 64 m2

Etažnost: 2/3
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €65.000,00

4 SOBNO KERSNIKOVA
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2006
Velikost: 109 m2 

Etažnost: 11/13
Energetska izkaznica: 
razred D: od 60 do vključno 
105 kWh/m2

Cena: €95.000,00

3 SOBNO NOVOGRADNJA
Lokacija: GORIŠKA
Zgrajeno: 2014
Velikost: 73,70 m2

Etažnost: 1/3
Energetska izkaznica: 
razred B2: nad 25 do 
vključno 35 kWh/m2

Cena: €95.000,00

3 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ 
TEKAVČEVA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2006
Velikost: 89,6 m2

Etažnost: P/2
Energetska izkaznica: 
razred G: od 210 do 300 in 
več kWh/m2.
Cena: €63.000,00

1,5 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2009
Velikost: 47,9 m2

Etažnost: 2/5
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €55.000,00

2 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: 1970
Velikost: 59,7 m2

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

Cena: €50.000,00

3 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ, 
VODNIKOVA
Zgrajeno: 2008
Velikost: 65 m2

Velikost parcele: 16 m2

Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica: 
razred B2: nad 25 do 
vključno 35 kWh/m2

Cena: €79.000,00

SONČNI PARK
Lokacija: KERSNIKOVA 
SONČNI PARK
Zgrajeno: 1991
Velikost: 42,8 m2

Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €63.000,00

STANOVANJE ŠALEK
Lokacija: VELENJE, ŠALEK
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2005
Velikost: 83 m2

Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica: 
razred E: od 105 do 
vključno 150 kWh/m2

Cena: €79.000,00

3 SOBNO DESNI BREG
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2005
Velikost: 89 m2

Etažnost: 1/5
Energetska izkaznica: 
razred F: od 150 do 
vključno 210 kWh/m2

Cena: €87.000,00

1 SOBNO GORIŠKA
Lokacija: GORIŠKA VELENJE
Zgrajeno: 1981
Velikost: 47 m2

Etažnost: 2/5
Cena: €55.000,00

HIŠE

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ FLORJAN
Zgrajeno: 2006
Velikost: 217 m2

Velikost parcele: 711 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v 
izdelavi
Cena: €180.000,00

HIŠA VELENJE PODKRAJ
Lokacija: VELENJE PODKRAJ
Zgrajeno: ADAPTIRANO 
2000
Velikost: 253 m2

Velikost parcele: 542 m2

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

Cena: €99.000,00

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

Velikost parcele: 2852 m2

Etažnost: K+P+M
Cena: €149.000,00

POČITNIŠKI OBJEKT
Lokacija: ROGLA OB 
SMUČIŠČU
Zgrajeno: OBNOVLJENO 
2012
Velikost: 52 m2

Velikost parcele: 146 m2 

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: 
razred C: nad 35 do 
vključno 60 kWh/m2

Cena: €210.000,00

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

Velikost parcele: 25508 m2

Etažnost: K+P
Energetska izkaznica: 
razred G: od 210 do 300 in 
več kWh/m2.
Cena: €95.000,00

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

Velikost parcele: 455 m2

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

Cena: €165.000,00

PARCELE

PARCELA HRASTOVEC
Lokacija: VELENJE 
HRASTOVEC
Velikost parcele: 972 m2

Cena: €30.000,00

PARCELA DOBRNA
Lokacija: LOKOVIINA 
DOBRNA
Velikost parcele: 806 m2

Cena: €25.000,00

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

Cena: €45.000,00

PARCELA GUBČEVA
Lokacija: VELENJE
Velikost parcele: 1073 m2

Cena: €125,00

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

Cena: €30.000,00

FLORJAN
Lokacija: FLORJAN
Velikost: 531
Velikost parcele: 531 m2

Cena: €25.000,00

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.
TELEFON:

03/897 51 30 ali 041/665 223

E-POŠTA:

dejan.gorsek@habit.si

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

www.nepremicnine.habit.si

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