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UVODNIK

Srečno 2019!

Konec leta vedno, hote ali nehote, 
delamo obračun s preteklim letom, 
desetletjem in včasih – odvisno pred-
vsem od naše starosti – tudi z daljšo 
dobo. Kljub hitenju se nam v misli 
prikradejo vprašanja, ali smo letos pa 
le uspeli opraviti večino tistega, kar 
smo hoteli. 
Ko v teh dneh iz zemlje kopljemo 
še zadnje tone, rezultati poslovanja, 
proizvodni rezultati in predvsem 
neizdelane proge v nas ne zbujajo 
pretiranega optimizma. Razmere so 
izjemno zahtevne in nas opozarjajo 
na to, da se moramo ukrepov raci-
onalizacije lotiti z vso resnostjo in s 
sodelovanjem vseh zaposlenih. 
Kljub temu da se v teh dneh pri nas 
govori predvsem o številki 200, ki 
naj bi nakazovala število presežnih 
delavcev, si prizadevamo ukrepe iz-
vajati na mehke načine. Ne govorimo 
o odpuščanjih vsepovprek, saj se do-
govarjamo za odhode s tistimi, ki že 
izpolnjujejo pogoje za upokojitev in 
jim je socialna varnost že zagotovlje-
na.  Racionalizacija tudi ne pomeni, 
da ne bomo več zaposlovali. Že po 
novem letu bomo dodatno zaposlili 
še 30 novih sodelavcev, ki jih nujno 
potrebujemo v proizvodnem procesu.
Večina ljudi je po naravi takšnih, 
da se bojijo vsega, kar je nekoliko 
drugačno od običajnega, vendar se 
moramo zavedati, da so prav spre-
membe namenjene korakom naprej. 
Vem, da vsaka s seboj prinaša tudi 

jezo in odpor, toda trenutno smo na 
točki, ko lahko le s spremenjenim 
načinom dela, s še večjo zavzetostjo 
in z dodatnim angažiranjem norma-
liziramo razmere v podjetju. Nihče 
od zunaj nam ne bo pomagal, če si ne 
bomo pomagali sami.
Nekdo je Premogovnik primerjal s 
tankerjem, ki je na morju sicer sta-
bilen, da pa se prestavi, porabi precej 
časa, volje in energije. Toda če želimo 
zapluti v smer, ki smo si jo zadali, 
moramo skreniti z ustaljene poti, 
kar pomeni, da bomo morali začeti 
razmišljati in tudi delati nekoliko 
drugače, kot smo to počeli do zdaj. 
In ne poslušajmo tistih, ki pravijo, da 
ni mogoče. Ker se da.
V teh dneh se večkrat spomnim 
zgodbe o žabah, ki so želele priple-
zati na vrh visokega stolpa. Zbralo 
se je precejšnje občinstvo in nihče 
ni verjel, da jim bo uspelo. Slišalo se 
je le: »Oh, kako naporno! Tega res 
ne bodo zmogle. Stolp je previsok!« 
Vedno več žabam so popustile moči 
in so odnehale, ena pa je vztrajala ... 
Na koncu so omagale vse razen nje. Z 
velikim naporom je dosegla vrh. Ko 
so šle ostale preverit, kako ji je uspelo, 
se je izkazalo, da je bila zmagovalka 
gluha! 
In nauk te zgodbe: Nikoli ne poslušaj 
ljudi, ki gledajo na svet pesimistično 
in vidijo zgolj temno plat medalje. 
Zatrli bodo naše upanje in poteptali 
želje, ki jih nosimo v srcu. 
Moč besed, posebej zapisanih, a tudi 
izrečenih, je izjemna. Vse, kar slišimo 
in beremo, podzavestno vpliva na nas 
in naše ravnanje. Zaradi tega je še 
toliko bolj pomembna neposredna, 
konstruktivna in prijazna komuni-
kacija med ljudmi. Spoštovanje in 
solidarnost. Posluh do stiske so-
človeka. Pozitivne zgodbe. Vse bolj 
rumeni mediji, in še posebej družab-
na omrežja, so obveščanje o negativ-
nih novicah prignali do skrajnosti, 
iz konteksta trgajo stavke, da bi bil 
prispevek čim bolj udaren, med ljudi 
vnašajo negativizem, nemir in popu-
lizem. Jutri bo sicer na vrsti že nova 
zgodba, toda prizvok besed bo ostal.

Kot deček sem opazoval očeta, kako 
je šel vsak dan na šiht na šaht. Mama 
mu je pripravila malico, da jo je 
vzel s seboj, saj včasih za to ni bilo 
poskrbljeno. Tudi prevozov niso imeli 
organiziranih in še marsikatere druge 
ugodnosti, ki je zaposlenim danes 
samoumevna, ni bilo. Zdelo se mi je 
izjemno pogumno, ko so se rudarji 
v tistih daljnih časih spuščali pod 
zemljo. Večino stvari je bilo treba še 
opraviti na roke, oprema je bila precej 
drugačna od današnje, nezgod je bilo 
precej več. 
Od takrat je minilo že mnogo, mnogo 
let. In če se komu včasih zdi teden 
ali celo dan predolg, konec leta vsi 
ugotavljamo, kako hitro mineva čas. 
Še včeraj smo se igrali na dvoriščih, 
danes pa že razmišljamo o vnukih.
V tem času je Premogovnik Velenje 
postal eden najsodobnejših rudnikov, 
doživel kar nekaj vzponov in padcev, 
knapi pa so si izborili precej pravic, 
o katerih so lahko naši predniki le 
sanjali – in prav je tako, toda zavedati 
se moramo, kje so naše zmožnosti 
in meje ter še posebej tega, da dobri 
možje z malhami in koši denarja 
živijo le v pravljicah.
Spoštovani sodelavke in sodelavci, 
preteklost naj bo naša lekcija, seda-
njost naše darilo, prihodnost pa naša 
motivacija. Sam vedno bolj spozna-
vam, da je življenje pravzaprav dober 
učitelj – če te ne nauči lekcije, to še 
enkrat ponovi. Danes imamo še eno 
priložnost. Toda ukrepi, o katerih go-
vorimo danes, morajo biti dolgoroč-
ni, saj bomo le na ta način zagotovili 
vzdržno poslovanje.
V letu, ki je pred nami, vam želim 
predvsem veliko topline in veselja v 
krogu tistih, ki jih imate najraje, ter 
dovolj motivacije, energije in pri-
pravljenosti za vse izzive, ki nas še 
čakajo.
Vse dobro v novem letu!

mag. Ludvik Golob,  
generalni direktor 
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Naš časopis že 65 let
Prek pisane besede se srečujemo že šest desetletij in pol. V tem času so se med nami stkale nevidne, 
a pomembne vezi. Toliko let je resnično lepa jubilejna doba, ki je dograjevala in oblikovala obveščanje 
zaposlenih v premogovniku. Ne le to, berejo ga tudi drugi prebivalci Šaleške doline, gospodarstveniki 
in še kdo. Vrednost časopisa Rudar se ne kaže le v njegovi priljubljenosti, temveč tudi v sledeh, ki jih je 
Premogovnik Velenje pustil v več kot 143-letni zgodovini.

Ko sem dobila nalogo, da v zadnji 
številki časopisa Rudar v tem letu 
zapišem nekaj o njegovem jubileju, 
sem se odločila za nekoliko drugačen 
pristop. Že v prvi letošnji številki sem 
zapisala nekaj sledi naših stopinj, še 
več pa smo o tem pisali pred petimi 
leti, ko smo zaznamovali okroglih šest 
desetletij. Takrat smo v vsaki številki 
Rudarja objavljali izseke iz preteklih 
številk, v počastitev visoke obletnice 
smo pripravili tudi slovesnost. Vse je 

objavljeno na spletni strani Premogov-
nika Velenje.
Časopis Rudar je rezultat dela mnogih. 
Je skupek dogajanj v podjetju in bližnji 
okolici, različnih idej in razmišljanj. 
Da se časopis piše sam, ni le fraza. Je 
odraz delovanja Premogovnika. Res 
je, da ne odkrivamo velikih zgodb, ki 
jih sicer beremo v osrednjih medijih, 
ampak skušamo vanj zajeti vse, kar 
menimo, da je dobro vedeti. Takoj, ko 
gre časopis v tisk, se že začnejo pripra-

ve na novo številko. Bistvene vsebine 
zberemo že v Službi za odnose z jav-
nostmi, podrobneje pa jih dorečemo 
na sestankih Uredniškega odbora, kjer 
se poleg člana, odgovornega za proi-
zvodnjo, zberejo še predstavniki družb 
v Skupini PV in socialnih partnerjev. 
Kot pravi že star pregovor, da več glav 
več ve, tudi mi staknemo svoje glave in 
skušamo oblikovati časopis, ki ga boste 
tudi v prihodnje radi vzeli v roke in z 
zanimanjem prelistali.

Kdo pa sploh še bere 
časopise? Marsikdo!
Spremembe so stalnica naših življenj 
in tako kot je papir nekoč nadomestil 
živalske kože in glinene tablice, ga 
danes nadomešča sodobna tehnolo-
gija. Upravičeno se lahko sprašujemo, 
ali bodo mladi sploh še poznali vonj 
sveže tiskanega časopisa. Prav je, da so 
informacije dosegljive zgolj s klikom 
na računalniško miško, tudi naš Rudar 
je možno prelistati elektronsko. Prav 
pa se nam zdi tudi to, da ohranjamo 
tradicijo tiskanega časopisa. Rudarji se 
po težkem delu v temačnih rovih radi 
zberejo na »kapiji« in nekaj dni v letu 
jih tam pričaka tudi naš časopis – tako 
je bilo že nekoč in tako je tudi danes. 
Res je, da so se zasnova, obseg in 
vsebina časopisa skozi leta spreminjali, 
a osnovni namen ostaja, to pa je tisto, 
kar resnično šteje.

Svežino lahko dodate 
zaposleni
Novo leto prinaša potrebo po svežih 
idejah. Bralci sami najbolje veste, kaj 
pogrešate v našem časopisu, zato vas 
vabimo, da nam to tudi sporočite. Vsa-
ko zamisel bomo vzeli na znanje, jo 
obravnavali in skušali udejanjiti. Veseli 
bomo tudi, če bo izpod vaših »peres« 
nastal kakšen zanimiv zapis, zato se le 
opogumite in nam ga pošljite. Saj veste 
– komuniciranje je ključ do uspeha 
in tudi o tem smo že večkrat pisali. 
SREČNO, RUDAR!

Metka Marić



5

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Velenjski Rudar, februar 1953

Velenjski Rudar, junij 1953

Velenjski Rudar, december 1953

Velenjski Rudar, marec 1954

Velenjski Rudar, april 1954

Velenjski Rudar, december 1954
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Velenje – geološka 
prestolnica
Geološki zavod Slovenije in Sloven-
sko geološko društvo sta v Velenju, 
ki je tokrat upravičeno nosilo ime 
geološka prestolnica, organizirala 5. 
slovenski geološki kongres z ugledno 
mednarodno udeležbo, ki je poleg re-
dne izmenjave rezultatov znanstvenih 
raziskav prispeval tudi k podiranju 
zidov med znanstveniki in strokov-
njaki, snovalci politik ter najširšo 
javnostjo. 
Na kongresu je sodelovalo 188 
udeležencev iz 16 držav. Prijavlje-
nih je bilo 169 prispevkov, od tega 
112 predavanj in 57 posterjev. Med 
prijavljenimi iz tujine so bili gostje iz 
Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Make-
donije, Belgije, Črne gore, Poljske, 
Portugalske, Rusije, Slovaške, Švice, 
Velike Britanije in ZDA.

5. slovenski geološki 
kongres
188 udeležencev iz 16 držav je na 5. slovenskem geološkem kongresu, ki je med 3. in 5. oktobrom 
2018 potekal v Velenju, izmenjalo svoje raziskovalne dosežke, veliko pozornost pa je kongres name-
nil širjenju zavedanja o pomenu geoznanosti za širšo družbo in njen razvoj na področjih načrtovanja 
sonaravne rabe mineralnih surovin, podzemne vode in energetskih virov, umeščanja infrastrukturnih 
projektov v prostor in ocenjevanja geološko pogojenih nevarnosti.

Rudarji – gradniki Velenja
»Premogovnik Velenje je v svoji 
143-letni zgodovini delovanja bistveno 
prispeval k razvoju Velenja, Šoštanja, 
Šmartnega ob Paki in širše regije, 
skupaj s Termoelektrarno Šoštanj pa 
tudi k razvoju slovenske energetike,« je 
prvi dan kongresa zbrane udeležence 
nagovoril generalni direktor Premo-
govnika velenje mag. ludvik golob. 
»Vse to nam najbrž ne bi uspelo brez 
sodelovanja in povezovanja gospodar-
stva in lokalne skupnosti ter seveda 
pridnih rok naših nekdanjih in tudi 
sedanjih sodelavcev, ki jih upravičeno 
imenujemo gradniki Šaleške doline. 
Delo v Premogovniku Velenje poteka 
nekaj sto metrov pod površjem, kjer so 
zahtevne in specifične delovne razme-
re, zato vseskozi veliko energije, znanja 
in tudi sredstev vlagamo v moderniza-
cijo opreme in tehnologije ter seveda 

v zagotavljanje varnosti in zdravja pri 
delu naših zaposlenih.« Zahvalil se je 
organizatorjem, da so izbrali Velenje 
za prizorišče kongresa, saj je »naš 
Premogovnik Velenje še edini delujoči 
rudnik v Sloveniji«.

Geološko znanje za razvoj 
Slovenije
Osrednji dogodek 5. slovenskega geo-
loškega kongresa je bila okrogla miza z 
naslovom »Je Slovenija pripravljena na 
uporabo geološkega znanja pri svojem 
razvoju?«, na kateri so sodelovali pred-
stavniki geoznanosti in najpomemb-
nejši uporabniki geoloških podatkov 
iz javnega sektorja in gospodarstva. 
Povod za organizacijo okrogle mize 
je bil opozoriti na pomen zbranih, 
interpretiranih in dosegljivih geolo-
ških podatkov za razvoj družbe in na 
ovire, s katerimi se, zaradi neurejene 
zakonodaje na tem področju, sreču-

foto: Slobodan Mrkonjić
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jejo tako predstavniki geološke stroke 
kot tudi uporabniki njihovih storitev. 
Slovenija je namreč ena izmed redkih 
držav v Evropski skupnosti, ki nima 
krovnega geološkega zakona. 
V okviru kongresa so se sestale tudi 
dve mednarodni sekciji in Komisija za 
mineralne in termalne vode Medna-
rodnega združenja hidrogeologov in 
skupnosti znanja in inovacij (KIC) 
EIT RawMaterials, organizirane pa 
so bile tudi tri celodnevne kongresne 
ekskurzije in tridnevna pokongresna 
ekskurzija. 
Ena od kongresnih ekskurzij se je 
odvijala v Premogovniku Velenje. 
V Zeleni dvorani je prisotne najprej 
nagovoril generalni direktor mag. 
ludvik golob; seznanil jih je z vlogo 
Premogovnika Velenje v slovenskem 
energetskem prostoru ter njegovimi 
vplivi na okolje in prostor. odgovorni 
geolog v Premogovniku dean Papež 
je predstavil nahajališča lignita in 
geološke značilnosti Šaleške doline. Po 
razpravi so si udeleženci ogledali jamo 
Pesje, Muzej premogovništva Sloveni-
je, ki predstavlja avtentično okolje ru-
darjenja na tem območju, Termoelek-
trarno Šoštanj, pridobivalno območje 
z vidnimi posledicami rudarjenja ter 
sanirana območja. 

Cilji in ciljne skupine 
kongresa
Eden od pomembnih ciljev kongresa 
je bil tudi približanje geologije kot 
znanosti in stroke najširši družbi, za-
radi česar je v Velenju  potekala vrsta 
dogodkov, namenjenih Velenjčanom. 
V Galeriji na prostem je še vedno na 
ogled razstava Geoznanost za družbo, 
v Velenjskem gradu pa je v sodelo-
vanju z Muzejem Velenje na ogled 
razstava Litosfera, ki jo je pripravil 
Oddelek za geologijo Naravoslovno-
tehniške fakultete. 
Med najpomembnejšimi ciljnimi 
skupinami popularizacije geologije so 
učenci in dijaki osnovnih ter srednjih 
šol. Zanje so organizatorji kongresa v 
sodelovanju z Muzejem premogov-
ništva slovenije pripravili delavnico 
o mineralnih surovinah. 2. oktobra 
se je v sodelovanju z Visoko šolo za 
varstvo okolja odvijal Dan geologije z 
geološkimi delavnicami, v katerih je 
sodelovalo približno 100 dijakov in 
študentov.

Tadeja Jegrišnik

Generalni direktor mag. Ludvik Golob je udeležence kongresa seznanil z vlogo 
Premogovnika Velenje v slovenskem energetskem prostoru ter njegovimi vplivi na 
okolje in prostor ...

Udeleženci kongresa so si v sklopu kongresne ekskurzije, ki je potekala v Premo-
govniku Velenje, ogledali jamo Pesje, Muzej premogovništva Slovenije, Termo-
elektrarno Šoštanj, pridobivalno območje z vidnimi posledicami rudarjenja ter 
sanirana območja. (foto: Slobodan Mrkonjić)

... odgovorni geolog v Premogovniku Dean Papež pa jim je predstavil nahajališča 
lignita in geološke značilnosti Šaleške doline. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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43. srečanje rudarskih 
reševalnih enot Slovenije
V Premogovniku Velenje so se 19. oktobra 2018 srečale rudarske reševalne enote Slovenije. Srečanje, 
ki se je odvilo že 43. po vrsti, sta zaznamovala strokovni posvet in rudarska reševalna vaja.

Srečanje rudarskih reševalnih enot 
Slovenije (SRRES) smo izvedli v dveh 
delih. Najprej so se udeleženci zbrali 
v Zeleni dvorani, kjer se je odvil 
strokovni posvet. Svoje poglede so 
poleg strokovnjakov iz Premogov-
nika Velenje podali še predstavniki 
Inšpektorata RS za energetiko in 
rudarstvo, Uprave RS za zaščito in 
reševanje (URSZR), Rudnika Trbovlje 
Hrastnik, Marmorja Sežana, Podze-
mlja Pece, družbe Petrol Geoterm in 
Idrije. Namen posveta je bil predsta-
viti novosti na področjih reševanja ter 
varnosti in zdravja pri delu tehnične-
mu kadru rudarskih podjetij. 

Varnost in zdravje pri delu 
sta ključna strateška cilja 
»V Premogovniku Velenje se zelo 
dobro zavedamo, da je naše delo 
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kljub moderni in sodobni tehnologiji 
še vedno specifično in zahtevno, 
saj v osnovnem procesu poteka 
nekaj sto metrov globoko pod 
zemljo. Ravno zaradi tega izjemno 
veliko pozornosti in tudi sredstev 
namenjamo predvsem varnemu delu 
in preprečevanju nezgod,« je zbrane 
goste pred začetkom vaje nagovoril 
generalni direktor mag. ludvik go-
lob in dodal, da sta varnost in zdravje 
pri delu naša ključna strateška cilja. 
»Naše delo zahteva povsem drugačen 
pristop k zagotavljanju varnosti in 
zdravja pri delu zaposlenih, kot je 
to urejeno kje drugje. 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 imamo v pod-
jetju vzpostavljene za zagotavljanje 
najvišje možne stopnje varnosti.« 

Ob izrednih dogodkih 
najbolj računamo prav na 
jamske reševalce
Kljub naštetemu vemo, da lahko 
zaradi narave našega dela včasih še 
vedno pride do neljubih dogodkov in 
izrednih razmer. »V takšnih trenut-
kih najbolj računamo prav na dobro 
usposobljene jamske reševalce. V zve-
zi s tem izvajamo takšno strategijo, 
da imamo v vsakem delu jame v vsaki 
izmeni najmanj eno ekipo reševalcev, 
ki se v primeru potrebe takoj opremi 
v jamski bazi in nemudoma začne s 
posredovanjem oz. reševanjem. Za 
potrebe večjega obsega pa lahko v 
najkrajšem možnem času aktiviramo 

foto: Miran Beškovnik
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celotno rudarsko reševalno službo, ki 
je sestavljena iz najboljših delavcev v 
podjetju, ki imajo opravljen posebni 
izpit. Člani se urijo in izpopolnjujejo 
za naloge reševanja enkrat mesečno 
na reševalnih vajah po programu 
dela. Izvajajo tudi simulacije reševal-
nih akcij – tudi takšnih, kot je tale 
današnja,« je še povedal generalni 
direktor in vsem udeležencem vaje 
zaželel, da bi bila ta uspešna in naj 
njihovo delo tudi v prihodnje temelji 
predvsem na vajah, saj si pravih inter-
vencij nihče od nas ne želi.
Drugi del srečanja je predstavljala 
rudarska reševalna vaja, ki je bila 
del regijske vaje »Potres – zahodna 
štajerska 2018«. »Namen izved-
be vaje je bil preizkusiti strokovno 
usposobljenost rudarskih reševalnih 
enot za namen reševanja v primeru 
rudarske nesreče v sodelovanju z 
interventnimi gasilskimi enotami 
ter silami za zaščito, reševanje in 
pomoč,« je po vaji povedal glavni 
tehnični vodja Premogovnika vele-
nje mag. bogdan Makovšek, ki je bil 
tudi vodja reševalne vaje. Predpostav-
ka vaje je bila potres, ki je povzročil 
požar v Kompresorski postaji ter 

stebrni udar v jami Pesje. Le-ta je 
bil vzrok za prehod dimnih plinov 
skozi jašek NOP na jamska delovišča. 
V vaji so poleg Rudarske reševalne 
službe in Prostovoljnega industrijske-
ga gasilskega društva Premogovnika 
Velenje sodelovali še Rudnik Trbovlje 
Hrastnik, Center za upravljanje z 
dediščino živega srebra Idrija, Petrol 
Geoterm, Inšpektorat RS za energe-
tiko in rudarstvo ter Uprava RS za 

zaščito in reševanje – Izpostava Celje. 
»Vaja je odlično uspela, saj so vsi 
udeleženci, od vodstva do reševal-
cev in gasilcev, prikazali vrhunsko 
znanje in optimalna pripravljenost,« 
je sodelujoče upravičeno pohvalil 
mag. Makovšek. »Reševanje je, glede 
na razmere, potekalo zelo hitro in 
strokovno. V reševalni vaji je sodelo-
valo 15 gasilcev in 30 reševalcev, imeli 
pa smo pet ponesrečencev v jami, ki 

V okviru 43. srečanja rudarskih reševalnih enot je v naši jami potekala rudarska reševalna vaja, ki je bila del regijske vaje 
»Potres – Zahodna Štajerska 2018«. (foto: Miran Beškovnik)

foto: Miran Beškovnik
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so jih oskrbeli jamski reševalci, in 
dva ponesrečenca v kompresorski 
postaji, ki so ju oskrbeli gasilci. Delo 
reševalnih ekip in gasilcev so ves 
čas spremljali in ocenjevali inšpek-
torji Inšpektorata za energetiko in 
rudarstvo ter ocenjevalci, ki so pri 
analizi vaje podali maksimalne ocene 
uspešnosti vaje. Tudi ocena zdrav-
nika je bila, da so bili ponesrečenci 
optimalno oskrbljeni.«

Tadeja Jegrišnik

Predpostavka vaje je bila potres, ki je povzročil požar v Kompresorski postaji 
ter stebrni udar v jami Pesje. Zaradi požara so morali posredovali gasilci PIGD 
Premogovnika Velenje. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Regijska vaja 
Potres 2018
19.  in 20. oktobra 2018 je 
v Velenju, Celju, Žalcu in 
Laškem v organizaciji Mini-
strstva za obrambo, Uprave 
RS za zaščito in reševanje 
– Izpostava Celje, potekala 
tudi regijska vaja Potres 2018. 
Nameni vaje so bili preveriti 
učinkovitost in usklajenost 
rešitev v regijskih in občin-
skih načrtih zaščite in reše-
vanja ob potresu, ugotoviti 
pomanjkljivosti in morebitna 
neskladja ter jih odpraviti, 
preveriti postopke opazova-
nja, obveščanja in aktiviranja, 
preveriti komuniciranje in 
sodelovanje med posamezni-
mi reševalnimi enotami in 
službami, preveriti usklaje-
nost delovanja policije, javnih 
služb za zaščito, reševanje in 
pomoč, enot in služb Civilne 
zaščite ter službe nujne medi-
cinske pomoči.
V soboto je tako v Velenju od 
8. do 15. ure potekala praktič-
na vaja v Stari elektrarni, kjer 
so simulirali porušitev šole 
s 30 poškodovanimi, na ob-
močju Mestnega stadiona pa 
so s policijo prvič izvedli vajo 
iskanja osebe. Pri dvodnev-
ni vaji so sodelovale enote 
Civilne zaščite MOV, gasilske 
enote MOV, Prostovoljno 
industrijsko gasilsko društvo 
PV, Nujna medicinska pomoč 
ZD Velenje, Policijska postaja 
Velenje, Izpostava URSZR in 
Regijski center za obveščanje 
Celje. Delo reševalnih ekip in gasilcev so ves čas spremljali in ocenjevali inšpektorji In-

špektorata za energetiko in rudarstvo ter ocenjevalci, ki so pri analizi vaje podali 
maksimalne ocene uspešnosti vaje. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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DEEP je tudi letos organiziral 
dvodnevni strokovni posvet ekono-
mistov s področij celotnega elek-
trogospodarstva in premogovništva 
Slovenije. V društvo se vključujejo 
ekonomisti obeh stebrov proizvo-
dnje električne energije HSE in GEN 
Energija, ELES-a, elektro distribucije, 
borz, agencij, Plinovodov, SODO in 
drugi, ki so kakor koli povezani z 
energetiko.
Nameni društva so strokovno 
povezovanje članov, izobraževanje, 
izmenjava mnenj in izkušenj; vsako 
leto društvo organizira dvodnevno 
strokovno posvetovanje.
Izvršni odbor društva je ponovno 
pripravil nabor izredno zanimivih 
in aktualnih tem, kot so aktualni 
energetski koncept, pravni pogled 
postopkov statusnega preoblikovanja 
družb, ključni poudarki nekaterih 
računovodskih standardov, upora-
ba izjem pravil javnega naročanja, 
elektronska hramba dokumentov, 
vrednotenje premoženja, bilance.
Tudi letos so se posvetovanja udeleži-
li ugledni predstavniki družb. Poleg 
generalnega direktorja GEN Energi-
je, predstavnika DEM, Agencije za 
energijo, podjetij Elektro Maribor 
in Elektro Gorenjska je z uvodnim 
prispevkom Premogovnika Velenje 
sodeloval vodja Tehničnega področja 
mag. Drago Potočnik.
Namen posvetovanja je bil dose-
žen. Udeleženci so ne le pridobili 
nova znanja, ampak tudi izmenjali 
strokovne izkušnje in ohranjali stike, 
ki so še kako pomembni pri vsakda-
njem delu.
Društvo se povezuje tudi s sorodnimi 
organizacijami, med njimi s Slo-
venskim združenjem za energetsko 
ekonomiko pri Energetski zbornici 
Slovenije, ki poskuša tudi z medna-
rodnimi povezovanji dvigniti vlogo 
ekonomike v energetiki. 

Tradicionalno srečanje DEEP 
tudi letos potekalo na Golteh
27. in 28. septembra 2018 je bilo na Golteh tradicionalno strokovno srečanje Društva ekonomistov 
elektrogospodarstva in premogovništva, čigar poglavitna namena sta poleg strokovnega izpopolnjeva-
nja tudi izmenjava izkušenj in povezovanje svojih članov.

Vanj se lahko včlanijo vsi, ki delujejo 
v energetiki ali so z njo povezani. 
Spomladi 2019 bo društvo organi-
ziralo seminar na aktualno temo, v 
vmesnem času pa člani lahko izme-

njajo mnenja na forumu.
Več o društvu si lahko preberete na 
www.deeps.si.

Zdenka Berlot, 
predsednica DEEP

Izvršni odbor društva je ponovno pripravil nabor izredno zanimivih in aktual-
nih tem. Tudi letos so se posvetovanja udeležili ugledni predstavniki slovenskih 
energetskih družb.

Premogovnik Velenje je udeležencem predstavil vodja Tehničnega področja mag. 
Drago Potočnik.
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Proizvodnja premoga v letu 2018
V Premogovniku Velenje si bomo leto 2018 z vidika proizvodnje premoga, žal, zapomnili kot 
enega najzahtevnejših v zadnjih letih. Številne težave pri pripravi novih odkopnih polj so se sicer 
odražale šele v drugi polovici leta, a so bile tako intenzivne, da smo zaradi njih zagon izjemno 
pomembnega odkopa k. –95/B zamaknili za dobra dva meseca. Zaradi tega bomo imeli na letni 
ravni več kot 300.000 ton premoga manj od načrtovanega. O vseh težavah v jami, letošnji proizvo-
dnji in načrtih za leto 2019 smo se še zadnjič v tej vlogi pogovarjali z vodjo Proizvodnega področja 
in glavnim tehničnim vodjo Premogovnika Velenje mag. Bogdanom Makovškom, saj se ta z novim 
letom odpravlja v zasluženi pokoj.

foto: Miran Beškovnik
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Letošnji osnovni načrt proizvodnje 
je pri načrtovani povprečni kalorični 
vrednosti premoga 10,59 GJ/tono 
znašal 3.582.000 ton oz. 37.877 TJ 
energije. Zagotavljanje proizvodnje 
smo v prvi polovici leta načrtovali z 
odkopoma CD3/G in k. –95/A. Zara-
di nepredvidljivosti narave smo nekaj 
manjših težav v jami imeli že takoj 
na začetku leta, predvsem s prete-
sarbami pri pripravi odkopa CD3/G, 
zaradi česar smo zagon tega odkopa 
zamaknili za štirinajst dni, kar smo v 
nadaljevanju njegovega delovanja na-
doknadili. Nekoliko večje težave smo 
v prvem polletju imeli pri vzdrževa-
nju odvozne proge odkopa k. –95/A, 
zaradi česar smo ugotovili, da bo 
osnovni načrt v tonah težko dosegljiv, 
zato smo ga zmanjšali na 3.450.000 

ton, načrtovano kalorično vrednost 
pa smo povišali na 11,21 GJ/tono. S 
tem je načrt v energiji nekaj časa zna-
šal 38.625 TJ. Ker je bila v tem času še 
vedno realna možnost, da dosežemo 
proizvodnjo v višini 3.450.000 ton, 
kalorična vrednost premoga pa je bila 
še vedno zelo visoka, smo načrtovano 
povprečno kalorično vrednost dvi-
gnili na 11,45 GJ/tono, kar je zneslo 
39.500 TJ energije.

Težave v jami so se 
začele maja
Do maja je kazalo, da z doseganjem 
navedenega načrta kljub težavam na 
odkopu k. –95/A ne bo večjih težav. 
Žal se je narava tudi tokrat odločila 
drugače. Zaradi vpliva odkopavanja 
odkopa A v jami Pesje na že izdelane 

objekte odkopa k. –95/B, je v dolžini 
približno 100 metrov izjemno močno 
deformiralo dostavno progo odkopa 
B, obenem pa nam je poškodovalo 
tudi 100 metrov že izdelane komore. 
Zaradi tega smo morali izvajati ob-
sežna dela na pretesarbi že izdelanih 
objektov. Pritiski so bili celo tako 
močni, da smo morali nekatere dele 
pretesariti kar dvakrat.

Dvomesečna zamuda pri 
zagonu odkopa k. –95/B
Zaradi navedenih težav se je za-
gon odkopa B, ki je bil načrtovan v 
začetku oktobra, bistveno zamaknil. 
Zagnali smo ga šele 7. decembra. 
Zaradi zamude tega odkopa ocenju-
jemo izpad proizvodnje v višini več 
kot 300.000 ton, kar je ravno količina, 
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Mag. bogdan Makovšek se s funkcije vodje Proizvodnega področja in 
glavnega tehničnega vodje z novim letom poslavlja, saj odhaja v zasluže-
ni pokoj. Ob tem je dejal: »Želim si, da bi delo v Premogovniku Velenje 
tudi v prihodnje potekalo čim bolj varno in uspešno, brez nepotrebnega 
stresa in s čim manj težavami. V moji dolgoletni delovni dobi smo imeli 
številne vzpone in padce, vendar smo na koncu iz zgodbe vedno izšli kot 
zmagovalci. Čeprav časi tudi danes za Premogovnik niso najbolj rožnati, 
sem prepričan, da vam bo uspelo rešiti tudi to situacijo. Pri vašem delu 
vam tudi v prihodnje želim vse dobro, če bo kdaj hudo, pa se zavedajte, 
da na koncu tunela vedno zasije luč. Prepričan sem, da se bo rudarje-
nje v tej dolini izvajalo še vrsto let. Ob prihajajočih praznikih se vsem 
sodelavcem iskreno zahvaljujem za dobro in korektno sodelovanje. 
Ob novem letu vam želim vse dobro, predvsem veliko sreče, zdravja in 
osebnega zadovoljstva ter da bi se v prihajajočih dneh primerno spočili 
in v novo leto vstopili vedri in pripravljeni na nove izzive.«
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s katero bi lahko letošnji načrt tudi v 
tonah dosegli brez večjih posebnosti.

Velike težave pri izdelavi 
novih jamskih prog
Veliko večje težave kot pri proizvo-
dnji premoga smo imeli letos pri 
izdelavi jamskih prog. Načrtovali 
smo 6.069 metrov novih prog in 
800 metrov pretesarb. Žal se je tako 
kot minula leta tudi letos povečalo 
število pretesarb. Do danes (10. 12.) 
smo jih izdelali že 1.070 metrov, pri 
izdelavi novih prog pa smo precej 
pod planom, teh smo izdelali le 4.200 
metrov. Ob koncu leta bomo tako 
imeli manko v dolžini približno 1.600 
metrov novih prog, kar je toliko, kot 
jih izdelamo pri pripravi celotnega 
odkopa. Te težave se bodo, kot kaže, v 
prihodnjem letu nadaljevale.
Dodatno težavo nam povzroča 
dejstvo, da zaradi vseh navedenih 
okoliščin nismo uspeli pravočasno 
pripraviti novega odkopa B, ob tem 
pa nekoliko zamujamo tudi pri pri-
pravi odkopa k. –95/D. Tudi pri njem 
se pojavljajo podobne težave kot pri 
pripravi odkopa B, vendar, k sreči, v 
manjšem obsegu. Oba odkopa bosta 
ključna za doseganje proizvodnje v 
prvi polovici prihodnjega leta.

Priprava novih odkopnih 
polj
Na začetku prihodnjega leta bosta v 
proizvodnjo premoga vključena odko-
pa B in D. Odkop D, ki bo deloval do 
maja, bo nadomestil nekoliko manjši 
odkop CD3/J, s katerega pričakujemo 
proizvodnjo v višini 500.000 ton pre-
moga. Za dosego letnega načrta pro-
izvodnje bomo morali v naslednjem 
letu pravočasno pripraviti tudi odkopa 
k. –110/E in k. –95/C. Oba bosta proi-
zvodnjo premoga zagotavljala v zadnji 
četrtini prihodnjega leta.

Nujni investicijski objekti
V prihodnjih dveh letih moramo 
poleg etažnih prog za pripravo novih 
odkopov izdelati oz. dokončati tudi 
kar nekaj investicijskih objektov. Med 
njimi je priključitev novega prezra-
čevalnega jaška NOPII na obstoječe 
jamske proge, kar bomo morali izve-
sti najkasneje do pomladi leta 2020. 
Ob tem bo treba nujno izdelati tudi 
vodno progo za odvodnjavanje po-
dročja G, ki je strateškega pomena za 
nadaljevanje odkopavanja tega dela 
jame. Na tem področju bomo morali 
izdelati tudi vse pristopne proge oz. 
navezave. 
Ugotavljamo, da vseh objektov, ki 
jih načrtujemo v prihodnjih letih, ne 
bomo zmogli izdelati zgolj z lastnimi 
zmogljivostmi, zato potekajo inten-
zivni dogovori, da bi določena dela v 
jami izvajali zaposleni v naši hčerin-

Z velikimi napori bomo letos 
pridobili okoli 3.230.000 ton 
premoga, pri povprečni kalo-
rični vrednosti 11,65 GJ/tono. 
Kljub vsem težavam ocenju-
jemo, da bo letošnja proizvo-
dnja v energiji znašala 37.620 
TJ, kar je zelo blizu našemu 
osnovnemu načrtu.

ski družbi RGP. S pomočjo njihovih 
zaposlenih bi sestavili ekipe, ki bi 
izvajale sanacijska dela na pripravskih 
deloviščih, naša pripravska moštva pa 
bi lahko tako bila ves čas na napredku.

Opremo v jami vseskozi 
obnavljamo
Opremo v jami, kljub zahtevnim 
časom, vseskozi obnavljamo. Lani 
smo pri izdelavi jamskih objektov že 
uporabljali dva nova napredovalna 
stroja GPK-PV. V tem času pa k nam 
prihajata dva dodatna napredovalna 
stroja (zgolj jekleni del). Strokovnjaki 
v naši hčerinski družbi HTZ ju bodo 
nato še opremili z električno in hidra-
vlično opremo. Načrtujemo, da bosta 
oba napredovalna stroja v naši jami 
najkasneje do spomladi.

Slobodan Mrkonjić
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Višji so cilji, daljša je pot do 
uspeha
Lepota, učenost in bister razum so lastnosti, ki jih pripisujemo sveti Barbari. Tudi rudarji so jo sprejeli 
za svojo zavetnico, zato 4. decembra, ko goduje, v Premogovniku Velenje praznujemo svoj praznik. 
Tako je bilo tudi letos, ko smo se v Muzeju premogovništva Slovenije ponovno priklonili znanju in izo-
braževanju.

Vsi si želimo uspeti – na tem ali 
onem področju. Višji so cilji, daljša 
je pot do uspeha, znanje pa je tisti 
temelj, na katerem gradimo svojo 
prihodnost. Daje nam neodvisnost 
in moč ter spodbuja vedoželjnost in 
ustvarjalnost. Z znanjem rastemo in 
širimo svoja obzorja. 

DIT skrbi za druženje ter 
strokovni in osebni razvoj
Po uvodnem predstavitvenem filmu 
o delovanju društva inženirjev in 
tehnikov je zbrane pozdravil njegov 

predsednik Mitja kamenik. Povedal 
je, da so program dela, ki so si ga 
zastavili ob začetku mandata, v celoti 
realizirali, svojo uspešno zgodbo pa 
želijo nadaljevati, zato se nadejajo, 
da bodo sodelovanje z vodstvom in 
zaposlenimi v prihodnosti še okrepili. 
»Število sodelavcev, ki so v tekočem 
letu pridobili višjo izobrazbo, ni 
spodbudno. Društvo inženirjev in 
tehnikov nudi poleg druženja svojim 
članom tudi možnosti za strokovni 
in osebni razvoj, pridobivanje novih 
znanj tako na področju stroke kot 

tudi na drugih interesnih področjih.« 
Zaposlene je pozval, da to v čim večji 
meri izkoristijo.

Dokler stopamo v pravo 
smer, dolžina korakov ni 
pomembna
Zbrane goste je nagovoril tudi gene-
ralni direktor Premogovnika vele-
nje mag. ludvik golob. Izpostavil 
je, da ga veliko ljudi v teh, za podjetje 
izjemno težkih trenutkih sprašu-
je, kako naprej. »Morda tako, da si 
priznamo, kje smo. In začnemo tam, 

foto: Slobodan Mrkonjić
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kjer smo. Uporabimo to, kar imamo. 
Naredimo to, kar zmoremo. Sam 
namreč verjamem, da dokler stopa-
mo v pravo smer, dolžina korakov 
pravzaprav ni tako pomembna. In s 
ciljem pred očmi tudi najpočasnejši 
napredujejo hitreje od najhitrejših, ki 
ne vidijo cilja.«

Sledili bomo svojim ciljem
Mi svoj cilj imamo in mu bomo tudi 
sledili. Če si nekaj res želimo, bomo 
našli pot. Če pa si ne, bomo vedno 
našli izgovor. »Toda izgovori tokrat 
ne pridejo v poštev, saj je preveč stva-
ri, tudi usoda podjetja in s tem tudi 
naše usode, na tehtnici, da bi se pu-
stili prepričati tistim, ki ne verjamejo, 
da nam lahko uspe. Ne dovolimo 
malim umom, da nas prepričajo, da 
so naše sanje prevelike in nedoseglji-
ve. Predvsem pa ne verjemimo tistim, 
ki govorijo, da ni potrebno narediti 
ničesar in naj vse ostane tako, kot je. 
Ne moremo pričakovati napredka in 
izboljšav, če delamo ves čas enako.«

Spremembe so 
namenjene korakom 
naprej
Zaposlene je pozval, da naj se ne upi-
ramo spremembam, kajti namenjene 
so korakom naprej. »Vem, da vsaka s 
seboj prinaša tudi strah, jezo, odpor, 
toda trenutno smo na točki, ko lahko 
le s spremenjenim načinom dela, z 
ukrepi, s katerimi bomo dosegli vzdr-
žno poslovanje, s še večjo zavzetostjo 
in z dodatnim angažiranjem normali-
ziramo razmere v podjetju.« 

Če strun ne napnemo 
dovolj, ne bodo igrale
Tisočletja stara budistična modrost 
uči: »Če strun ne napnemo dovolj, ne 
bodo igrale. Če jih napnemo preveč, 
pa bodo počile.« Stvari, ki jih name-
ravamo postoriti, in čas, ki ga bomo 
za to porabili, moramo načrtovati, 
pri tem pa si moramo postaviti tudi 
prave prioritete. 

Ker se da
»Vse, kar si je um sposoben za-
misliti in verjeti, je sposoben tudi 
ustvariti,« je prepričan mag. Golob. 
»In verjamem, da kakršne so naše 
misli, takšno je tudi naše življenje. 
Ravno zaradi tega močno upam, da 
so vaše misli pozitivne, da še vedno 

niste obupali in da v vas še vedno tli 
iskrica, ki jo lahko zanetimo v iskro 
– ker se da. 
Sklenimo mir s svojo preteklostjo, da 
nam ne bo pokvarila sedanjosti, in 
se osredotočimo na izzive, ki so pred 
nami. Teh bo precej in veliko dela 
nas še čaka. In čeprav se rudarji ob 
prazniku sv. Barbare radi priporoči-
mo naši zavetnici, da nas čuva in pazi 
na nas, bomo glavnino dela tokrat 
morali napraviti sami. In pri tem 

računam prav na vsakega od vas in na 
vaš prispevek, vaše delo, vaš angažma 
v skupno dobro podjetja.«

Razmere rešujemo z 
mehkimi načini
Kljub temu da se v teh dneh pri nas 
govori predvsem o številki 200, ki naj 
bi nakazovala število presežnih de-
lavcev, je generalni direktor poudaril, 
da si poslovodstvo prizadeva reševati 
situacijo in ukrepe izvajati na mehke 

Zbrane goste je nagovoril tudi generalni direktor Premogovnika Velenje mag. 
Ludvik Golob. Izpostavil je, da ga veliko ljudi v teh, za podjetje izjemno težkih 
trenutkih sprašuje, kako naprej. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Po uvodnem predstavitvenem filmu o delovanju Društva inženirjev in tehnikov je 
zbrane pozdravil njegov predsednik Mitja Kamenik. (foto: Stojan Špegel)
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načine ter da ne govorimo o odpušča-
njih vsepovprek, saj se dogovarjamo 
za odhode s tistimi, ki že izpolnjujejo 
pogoje za upokojitev in jim je social-
na varnost že zagotovljena. 
Racionalizacija tudi ne pomeni, da ne 
bomo več zaposlovali. Že drugo leto 
zapored namreč v Skupini zaposluje-
mo nove kadre, ki so nujni v procesu 
pridobivanja premoga. Zaradi tega 
smo letos v Skupini zaposlili 104 
ljudi, trend zaposlovanja oz. nado-
meščanja upokojenih sodelavcev pa 
bomo nadaljevali tudi v prihodnje. Že 
po novem letu bomo tako v Premo-
govniku Velenje dodatno zaposlili še 
30 ljudi. 

Poudarek namenjamo 
razvoju in izobraževanju
Kljub težki situaciji še vedno velik 
poudarek namenjamo razvoju, izo-
braževanju in strokovnim srečanjem. 
Podjetje, ki ni razvojno naravnano in 
ki ne skrbi za razvoj kadrov, namreč 
nima prihodnosti. Ko je um šibek, 
so okoliščine videti kot težava. Ko je 
uravnotežen, so videti kot izziv. Toda 
ko je um močan, okoliščine postanejo 
priložnosti. Prizadevajmo si za to, da 
bi bile naše okoliščine za nas prilo-
žnost, s katero se moramo spoprijeti 
in ki jo bomo na koncu tudi izrabili 
sebi v prid.
Kako pomembne za razvoj podjetja 
so ideje, inovacije in pobude s strani 
zaposlenih, nam je potrdila tudi 
direktorica saša inkubatorja karla 
sitar, ki je pripravila predavanje o 
delovanju inkubatorja. Zelo slikovito 
je predstavila primerjavo med malimi 
in velikimi podjetji, kot je Premogov-
nik, ki ravno zaradi svoje »velikosti« 
na spremembe ne odreagira tako 
hitro, kot bi si želeli in bi bilo v teh 
časih potrebno.

Ostanimo zmagovalci
In kot je ob koncu svojega govora 
povzel generalni direktor: »Zmaga 
ne pomeni biti najboljši. Pomeni biti 
boljši, kot si bil včeraj in predvčeraj-
šnjim.« Prizadevajmo si za to. Vsak 
dan in sleherni trenutek. Ostanimo 
zmagovalci.

Tadeja Jegrišnik

Program je povezovala vodja Službe za odnose z javnostmi v Premogovniku 
Velenje Tadeja Jegrišnik. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Kako pomembne za razvoj podjetja so ideje, inovacije in pobude s strani zaposlenih, 
nam je potrdila tudi direktorica Saša inkubatorja Karla Sitar. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Kulturni del večera je popestrila ženska pop vokalna skupina M.J.A.V. 
(foto: Slobodan Mrkonjić)
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Zadnji delovni dan v letu 2018
Petek, 21. december 2018, bo za večino zaposlenih v Premogovniku Velenje, HTZ Velenje, PV Invest, 
RGP in Sipoteh zadnji letošnji delovni dan. 

ob 12. uri bo za prvo delovno 
izmeno rudarjev, strokovne 
službe in zaposlene v hčerinskih 
družbah v prezivnici organizirana 
skupna malica. Za drugo izmeno 
rudarjev bo ta organizirana ob 
20. uri, za tretjo ob 4. uri. 
Za bon, ki ga boste prejeli od 
svojega vodje, lahko vzamete ma-

lico (kranjsko klobaso in pijačo 
– pivo ali sok).
Organizirani bodo predčasni 
izhodi rudarjev iz jame; prva 
izmena ob 11.40, druga ob 19.40 
in tretja izmena ob 3.40. 
Avtobusi bodo delavce prve 
izmene vozili na delo in z dela po 
običajnem voznem redu.

Prevoz delavcev druge in tretje 
izmene z dela bo tega dne eno 
uro pred običajnim odhodom 
avtobusov.
Prvi delovni dan v letu 2019 bo 
četrtek, 3. januarja.

Srečno!

Proizvodnja v novembru 2018
odkop načrtovano doseženo +/– % ton na dan

E. K.  –95/A 52.500 26.040 –26.460 49,60 1.240
CD3/G 94.500 97.428 2.928 103,10 4.639
Proizvodnja 147.000 123.468 –23.532 83,99 5.879
Priprave 10.500 8.998 –1.502 85,70 428
skupaj Pv 157.500 132.466 –25.034 84,11 6.308

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

Proizvodnja 3.223.493 2.957.345 –266.148 91,74 12.478
Priprave 114.444 121.839 7.395 106,46 514
skupaj Pv 3.337.937 3.079.184 –258.753 92,25 12.992
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Poleg že omenjenega sprejema za 
devetošolce, ki smo ga izvedli v 
dopoldanskem delu, je v popoldan-
skem terminu več kot 100 podjetjih 
po Sloveniji istočasno izvedlo dan 
odprtih vrat slovenskega gospodarstva 
za mladino in starše. S to akcijo, ki 
se ji je pridružil tudi Premogovnik Ve-
lenje, smo želeli mladini in njihovim 
staršem približati slovenske gospo-
darske družbe in jim pokazati različne 
poklicne možnosti, kar je lahko dobra 
popotnica za odločitev, kam naj ti 
usmerijo svojo pot. Poklicno odloča-
nje mladine na prehodu iz osnovne 
šole v srednješolsko izobraževanje je 
zahtevna naloga tako za učence kot 
tudi njihove starše. Mladi dokaj slabo 
poznajo poklice, še posebej tiste, ki so 
očem bolj skriti. Dan odprtih vrat pa 
je bil namenjen prav temu; da te po-
klice približamo učencem zaključnih 
razredov osnovnih šol.

Sprejem devetošolcev in dan odprtih 
vrat slovenskega gospodarstva
Tako kot že nekaj let zapored smo tudi letos v Premogovniku organizirali sprejem za devetošolce 
osnovnih šol v naši širši regiji. Mladim, ki so tik pred odločitvijo o svoji nadaljnji poklicni karieri, s tem 
tradicionalnim dogodkom »iz prve roke« predstavimo našo delovno sredino in prednosti, ki jih kljub 
nekaterim pomislekom še vedno imajo rudarski poklici. Letošnji sprejem je bil nekoliko drugačen, saj 
je potekal v dveh delih – dopoldne in popoldne.

Premogovnik Velenje svoje 143-le-
tne tradicije zagotovo ne bi zmogel 
uresničevati brez ustreznega kadra. 
Izobražen in usposobljen kader že 
več kot 60 let zagotavljamo predvsem 
s Šolskim centrom Velenje. Skupaj z 
Rudarsko šolo, ki se od letos imenuje 
Šola za strojništvo, geotehniko in 
okolje, izobražujemo poklice v rudar-
stvu in geotehnologiji – torej poklice, 
ki jih potrebujemo za osnovni proces 
pridobivanja premoga.
V sklopu obeh obiskov smo gostom 
najprej predstavili naš – temu lahko 
zagotovo rečemo – svojevrsten način 
izobraževanja v rudarskih poklicih, 
ki že tradicionalno poteka z roko v 
roki s Šolskim centrom Velenje. Naši 
dijaki poleg rednih šolskih obvezno-
sti opravljajo tudi obvezen praktični 
pouk. Tega vseskozi organiziramo 
v Premogovniku Velenje, torej v 
realnem delovnem okolju, pod 

strokovnim nadzorom in usposablja-
njem naših inštruktorjev praktičnega 
pouka. 
Prihodnost Premogovnika Velenje 
in rudarskih poklicev ter možnosti 
štipendiranja in zaposlovanja pri nas 
je gostom predstavil vodja Upravlja-
nja s človeškimi viri dr. vladimir 
Malenković, šolo za strojništvo, 
geotehniko in okolje ter vse pred-
nosti in ugodnosti, ki jih ta ponuja, 
pa je predstavil njen ravnatelj Peter 
rozman.
Gostje so si v nadaljevanju spreje-
ma ogledali tudi del naših zunanjih 
poslovnih in proizvodnih prostorov. 
Med njimi Jamsko reševalno postajo, 
dimno komoro, prostore za vstop v 
jamo in jamsko dvigalo, svetilkarno, 
sobo dežurnega rudnika ter elektro- 
in strojne delavnice naše hčerinske 
družbe HTZ.

Slobodan Mrkonjić

PODJETJE SMO LJUDJE

foto: Slobodan Mrkonjić



19

V Premogovniku Velenje in HTZ Velenje smo v 
zadnjih dveh letih za potrebe osnovnega procesa 
pridobivanja premoga zaposlili 168 novih sodelav-
cev. Že na začetku prihodnjega leta pa načrtujemo 
zaposlitev dodatnih 30 novih sodelavcev.

Premogovnik Velenje ter možnosti štipendiranja in zaposlo-
vanja pri nas je gostom predstavil vodja Upravljanja s člove-
škimi viri dr. Vladimir Malenković. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje ter vse prednosti 
in ugodnosti, ki jih ta ponuja, pa je predstavil njen ravnatelj 
Peter Rozman. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Gostje so si ogledali tudi del naših zunanjih poslovnih in 
proizvodnih prostorov. Med njimi Jamsko reševalno postajo, 
dimno komoro, prostore za vstop v jamo in jamsko dvigalo, 
svetilkarno, sobo dežurnega rudnika ter elektro- in strojne 
delavnice naše hčerinske družbe HTZ. (foto: S. Mrkonjić)

PODJETJE SMO LJUDJE
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Sodelavce smo od nekdaj 
skrbno izbirali
»Delo v Premogovniku in naših 
hčerinskih družbah je še vedno 
cenjeno in spoštovano. Dejstvo je, da 
je pri nas zaradi posebnosti našega 
poklica nekoliko drugačno, kot je 
to morda kje drugje. Ravno zaradi 
tega smo svoje sodelavce od nekdaj 
skrbno izbirali. Skupaj s Šolskim 
centrom Velenje se trudimo, da bi 
bil vpis v programe, ki so povezani 
z rudarstvom, boljši. V tem šolskem 
letu je prišlo do združitve Šole za 
rudarstvo in varstvo okolja ter Strojne 
šole v Šolo za strojništvo, geotehniko 
in okolje. S tem se programi, ki jih 
v podjetju potrebujemo, niso spre-
menili. Še več, ponovno je zaživel 
program strojni mehanik, za katerega 

Gostili ravnatelje in svetovalne 
delavce izobraževalnih institucij
Premogovnik Velenje bo za uresničitev jasne vizije tudi v prihodnosti potreboval usposobljene, inova-
tivne in pripadne zaposlene, zaradi česar smo 16. novembra 2018 medse povabili ravnatelje in sve-
tovalne delavce okoliških izobraževalnih institucij ter jim skupaj s Šolo za strojništvo, geotehniko in 
okolje predstavili potrebe po kadrih in vizijo podjetja.

smo se zavzemali in dali pobudo prav 
mi,« je prisotne v avtentičnem okolju 
Muzeja premogovništva slovenije, 
ki so si ga gostje kasneje tudi ogle-
dali, nagovoril vodja Proizvodnega 
področja in glavni tehnični vodja 
Premogovnika velenje mag. bogdan 
Makovšek. 

Svojim štipendistom 
nudimo številne 
ugodnosti
»Zavedamo se, da se vzgoja usposob-
ljenega kadra začne že zelo zgodaj, 
zato organiziramo »dan odprtih vrat« 
za devetošolce okoliških osnovnih 
šol, sodelujemo pri različnih tehnič-
nih delavnicah, smo aktivni partner 
pri izvedbi informativnih dni, posneli 
smo promocijski film, ki prikazuje 

poklice v rudarstvu kot zanimive in 
obetavne. Štipendisti v rudarskih 
programih imajo poleg kadrovske 
štipendije številne ugodnosti (brez-
plačni prevozi, učbeniki, zdravniški 
pregledi, možnost subvencioniranja 
dijaškega doma …). Vsi naši štipen-
disti opravijo celotno praktično uspo-
sabljanje na naših deloviščih oziroma 
učnih mestih in, kolikor se le da, so 
vključeni v realno delovno okolje.« 

Največje potrebe so po 
delavcih rudarske stroke
Gibanje števila zaposlenih, načrt 
zaposlovanja tako v Premogovniku 
kot v hčerinski družbi HTZ med 
letoma 2019–2023, štipendiranje 
ter problematiko upokojevanja je 
predstavil vodja Upravljanja s člo-

foto: Slobodan Mrkonjić
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veškimi viri dr. vladimir Malen-
ković. »Premogovnik potrebuje za 
osnovno dejavnost največ delavcev 
rudarske stroke in v manjšem deležu 
tudi delavce strojne in elektro smeri. 
Največ potreb je po delavcih 4. oz. 
poklicne ravni (70 %) in tehnikov (20 
%). Druge zaposlitve so predvidene 
za ostala področja, različnih stopenj 
in zahtevnosti del, in NK – nekvalifi-
cirana oz. enostavna dela.« 

Letos več kot 90 novih 
zaposlitev, v prihodnjem 
letu še 30
Letos je bilo v Premogovniku Velenje 
37 novih zaposlitev, v hčerinskih 
družbah HTZ 35 in v RGP 21. 
Podjetje bo trend zaposlovanja oz. 
nadomeščanja upokojenih sodelavcev 
nadaljevalo tudi v prihodnje, saj za 
zagotavljanje stabilne proizvodnje po-
trebujemo ustrezen kader. V prihod-
njem letu bomo tako v Premogovni-
ku Velenje zaposlili še 30 ljudi.

Skupaj smo razvili dober 
model izobraževanja 
novih generacij
»Ker v šoli izobražujemo v progra-
mih »tehničnih usmeritev«, si tudi 
v prihodnje želimo veliko dobrega 
in uspešnega sodelovanja s podjetji 
ter da bi ustrezno usposobljen kader 
mladih generacij na trgu potrjeval 
naše uspešno delo,« je povedal v. d. 
ravnatelja šole za strojništvo, geo-
tehniko in okolje Peter rozman, ki 
meni, da je sodelovanje med šolskim 
centrom velenje in Premogovni-
kom odlično. »V preteklih letih smo 
skupaj razvili resnično dober model 
izobraževanja novih generacij dijakov 
in tovrstne izkušnje so nam bile v 
veliko pomoč pri uvajanju vajeništva. 
Premogovnik Velenje je bil eden 
glavnih pobudnikov, da smo v letošn-
jem šolskem letu še dodatno razširili 
nabor poklicnih programov, saj smo v 
začetni letnik vpisali osem prihodnjih 
strojnih mehanikov, ki se izobražujejo 
v vajeniški obliki. Verjamem, da nam 
bo v prihodnjem letu uspelo tovrstno 
izobraževanje (vajeništvo) vpeljati 
tudi še v programa mehatronik ope-
rater in oblikovalec kovin – orodjar.« 
Rozman je prepričan, da so s stra-
teško načrtovanimi promocijskimi 
aktivnostmi, v katere se je vključeval 
in se še oz. vedno bolj vključuje tudi 

Premogovnik, obrnili trend vpisa v 
rudarske programe: »Smo edina šola 
Sloveniji, ki izobražuje za področje 

rudarstva, in zato je naše aktivnosti 
podprlo tudi pristojno ministrstvo.«

Tadeja Jegrišnik

Vodja Upravljanja s človeškimi viri dr. Vladimir Malenković je gostom predstavil 
Premogovnik Velenje in možnosti zaposlovanja pri nas. (foto: Slobodan Mrkonjić)

V. d. ravnatelja Šole za strojništvo, geotehniko in okolje Peter Rozman meni, da je so-
delovanje med Šolskim centrom Velenje in Premogovnikom odlično. (foto: S. Mrkonjić)

Gostje so si v sklopu obiska ogledali tudi podzemni del našega Muzeja premo-
govništva. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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z novim letom ste postali v. d. ravnatelja šole za stroj-
ništvo, geotehniko in okolje šolskega centra velenje, za 
kar vam iskreno čestitamo. glede na to, da ste že pred 
tem vrsto let bili svetovalni delavec, kar pomeni, da zelo 
dobro poznate delovanje šole, smo prepričani, da vam 
izkušenj in zagona pri vašem novem delu ne bo manjka-
lo. kako zdaj kot ravnatelj gledate na izzive, ki so pred 
vami in vašo šolo?
V Šolskem centru Velenje sem zaposlen od leta 2010 in 
sem do oktobra 2017 opravljal delo šolskega svetovalnega 
delavca v dveh dosedanjih šolah, Šoli za rudarstvo in var-
stvo okolja ter Strojni šoli, ki sta se s 1. septembrom pre-
oblikovali v eno organizacijsko enoto – Šolo za strojništvo, 
geotehniko in okolje. Če dobro pomislim, moram pri-
znati, da še vedno vsak dan z veseljem prihajam v službo, 

Peter Rozman, 
v. d. ravnatelja Šole za strojništvo, geotehniko 
in okolje Šolskega centra Velenje
»Želimo ustvarjati kompetence po visokih standardih za življenje in delo.«

med dijake, sodelavce in vse, s katerimi se vsakodnevno 
srečujem. V lanskem šolskem letu sem kot v. d. ravnatelja 
vodil Strojno šolo, z ustanovitvijo nove šole pa sem bil 
imenovan za v. d. ravnatelja najmlajše, a po številu izobra-
ževalnih programov (kar trinajst, kar predstavlja polovico 
vseh, ki jih izvajamo v našem Centru) največje šole. Šolsko 
leto smo začeli s 428 dijaki in dijakinjami, matično pa je v 
šoli zaposlenih 39 učiteljev in drugih strokovnih delavcev. 
Izzivov prav gotovo ne bo zmanjkalo, in to mi predstavl-
ja dodatno motivacijo. Prepričan sem, da bomo tudi v 
prihodnje skrbeli za osebni in profesionalni razvoj naših 
dijakov in jim z izvajanjem kakovostnega pouka omogo-
čali suvereno vstopanje na trg delovne sile, jih opremili s 
potrebnimi poklicnimi kompetencami, prihodnje študente 
pa pripravili na nove študijske izzive. Če poenostavim, bi 
lahko rekel, da jih pripravimo na življenje. 
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začetki sodelovanja Premogovnika velenje s šolskim 
centrom velenje segajo daleč v leto 1958, ko smo skupaj 
tudi ustanovili prvo rudarsko šolo. ravno ta šola je bila 
tudi osnova za razvoj zdajšnjega sodobnega šolskega 
centra v velenju, ki letos zaznamuje 60 let delovanja. 
kako vidite sodelovanje šolskega centra velenje s Pre-
mogovnikom velenje v prihodnje?
Res je. Letošnje šolsko leto je za ŠC Velenje praznično 
obarvano. Praznujemo njegovo 60-letnico, 15 let je od od-
prtja našega Medpodjetniškega izobraževalnega centra, od 
prenove izobraževalnih programov, pri katerih so aktivno 
sodelovali tudi strokovnjaki iz Premogovnika, je minilo 
prvo desetletje in letos smo v program okoljevarstvenih 
tehnikov vpisali 10. generacijo dijakov. 
Sodelovanje med šolo in Premogovnikom Velenje ocenju-
jem, če se izrazim »po šolsko«, z »odlično 5«! Geotehniki 
in geostrojniki rudarji vse vsebine praktičnega pouka 
in praktičnega usposabljanja opravljajo v delavnicah in 
na deloviščih jame premogovnika, v realnem delovnem 
okolju. 
V takšnem načinu izobraževanja dijakom omogočamo, da 
znanja strokovnih modulov pridobivajo in utrjujejo z ne-
prestanim prepletanjem teoretičnih in praktičnih vsebin.

Napredek in uspehe dijakov ugotavljamo na rednih šol-
skih sestankih predstavnikov podjetja in šole. Na takšen 
način naše dijake spremljamo že od prvega dne vpisa vse 
do podelitve spričeval o opravljenem zaključnem izpitu ali 
poklicni maturi.
V preteklih letih smo skupaj razvili resnično dober model 
izobraževanja novih generacij dijakov in tovrstne izku-
šnje so nam bile v veliko pomoč pri uvajanju vajeništva. 
Premogovnik Velenje je bil eden glavnih pobudnikov, da 
smo v letošnjem šolskem letu še dodatno razširili nabor 
poklicnih programov, saj smo v začetni letnik vpisali osem 
prihodnjih strojnih mehanikov, ki se izobražujejo v vajeni-
ški obliki. Verjamem, da nam bo v prihodnjem letu uspelo 
tovrstno izobraževanje (vajeništvo) vpeljati tudi v progra-
ma Mehatronik operater in Oblikovalec kovin – orodjar.

rudarski poklici so zadnja leta postali deficitarni, saj je 
zanimanje zanje nekoliko v upadu. kaj boste storili, da 
ta trend obrnete v pozitivno smer?
Ko sem v ŠC Velenje začenjal s pedagoškim delom, smo 
imeli v prvi letnik vpisanih 30 geostrojnikov rudarjev 
in približno polovico manj geotehnikov. V tistih letih je 
Premogovnik Velenje zagotavljal stabilnost in sigurnost, 
v primerjavi z drugimi gospodarskimi panogami, v katere 
je močno zarezala gospodarska kriza. V letih, ki so sledila, 
se je položaj spremenil. Gospodarstvo je vse bolj potre-

Premogovnik Velenje veliko skrb namenja izo-
braževanju in usposabljanju prihodnjih kadrov. 
Geotehniki in geostrojniki rudarji lahko pridobijo 
kadrovsko štipendijo, v zadnjih letih celo dvojno, 
za opravljeno delo prejemajo jamski dodatek in 
mesečno nagrado.

bovalo ustrezno izobražen kader, negativne informacije 
o poslovanju Premogovnika pa so se po naši dolini širile 
kot požar. Prepričan sem, da smo s strateško načrtovanimi 
promocijskimi aktivnostmi, v katere se je vključeval in 
se še vedno oz. vedno bolj vključuje tudi Premogovnik 
(inštruktorji praktičnega pouka in drugi), obrnili trend 
vpisa v rudarske programe. Smo edina šola v Sloveniji, ki 
izobražuje za področje rudarstva, in zato je naše aktivnosti 
podprlo tudi pristojno ministrstvo. 

V novi šoli izobražujemo za poklice treh podro-
čij: strojništva, geotehnike in okolja. V prihodnje 
bomo osnovnošolcem, našim potencialnim dija-
kom, z veliko mero odgovornosti in občutljivosti 
predstavljali možnosti izobraževanja in strokovna 
znanja ter kompetence, ki jih dijaki pridobijo v 
času izobraževanja. 

Prav gotovo so vse že omenjene prednosti in ugodnosti 
»rudarskih« dijakov dobri razlogi, da se devetošolci odlo-
čijo za rudarski poklic, ki ima še kar nekaj let prihodnost 
v naši dolini. In ker sem prepričan, da so naši zadovoljni 
in uspešni dijaki naši najboljši promotorji, bomo tudi v 
prihodnje namenili veliko skrb za izvajanje kakovostnega 
pouka.  

ali je po vašem mnenju rudarske poklice možno poso-
dobiti in jih za mlade narediti nekoliko bolj privlačne?
Prav gotovo je na mestu tudi razmislek o prenovi oz. do-
polnitvi izobraževalnih programov. Kar petino naših pred-
metnikov predstavljajo vsebine t. i. odprtega kurikula, kar 
pomeni, da šola izvaja tiste strokovne module oz. vsebine, 
ki jih predhodno opredeli z vsemi socialnimi partnerji, 
gospodarskimi družbami in pristojnimi zbornicami. Že 
pri zadnji prenovi so bili, v sodelovanju s Premogovni-
kom, oblikovani strokovni moduli, ki jih do zdaj še nismo 
izvajali in morda je to priložnost, da bi rudarske poklice 
približali prihodnjim dijakom. 

kakšni so kratkoročni in morda tudi dolgoročni načrti 
vaše šole?
Naši cilji temeljijo na viziji, ki smo jo zapisali v letni delov-
ni načrt šole: »Ustvarjati kompetence po visokih standar-
dih za življenje in delo.« In zapisanem poslanstvu: »Glede 
na izzive okolja ponujamo kakovostne izobraževalne 
storitve in odgovorno izvajamo vzgojo in izobraževanje.«
Ker izobražujemo v programih tehničnih usmeritev, si 
tudi v prihodnje želimo dobro in uspešno sodelovanje s 
podjetji in da bi ustrezno usposobljen kader mladih gene-
racij na trgu potrjeval naše uspešno delo, kar predstavlja 
zagotovilo, da bodo tudi osnovnošolci, ki se odločajo o 
nadaljnjem izobraževanju, spoznali, da v naši šoli izpopol-
njujemo znano in raziskujemo neznano.   

Slobodan Mrkonjić
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OD RUDNIKA, KAMNOLOMA, PESKOKOPA, 
CESTNEGA PREDORA … TEČE NAŠA DELOVNA POT

GEOSTROJNIKI RUDARJI SE LAHKO ZAPOSLIJO V PREMOGOVNIKIH, 
RUDNIKIH, KAMNOLOMIH, PESKOKOPIH, GLINOKOPIH, GRAMOZNICAH, 

PRI GRADNJI TUNELOV, SANACIJAH POVRŠINE IN CESTOGRADNJI.

•	Izobraževanje	traja	3	leta.
•	Šolanje	se	zaključi	z	zaključnim	izpitom.
•	Po	zaključku	šolanja	je	možna	zaposlitev	ali	
nadaljnje	izobraževanje	(3+2)	za	geotehnika.

•	Možnost	subvencioniranega	bivanja	v	
dijaškem	domu.

Premogovnik Velenje dijakom Šole za 
strojništvo, geotehnologijo in okolje omogoča:
•	 štipendiranje,
•	 nagrado	za	uspešnost	pri	praktičnem	

izobraževanju,
•	 jamski	dodatek,	
•	 opravljanje	praktičnega	izobraževanja	v	

realnem	okolju,	
•	 brezplačne	avtobusne	prevoze,	malico,	

zdravniške	preglede	...

GEOSTROJNIK RUDAR

G E O Z N A N J E  J E  D O B R O D O Š L O  P O V S O D ,  P R I D R U Ž I  S E  N A M !

PRIDRUŽI	SE	NAM

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

S	R	E	Č	N	O	!

V Premogovniku Velenje 
in HTZ Velenje smo v 
zadnjih dveh letih zaposlili 
168 novih sodelavcev, od 
tega 35 geotehnikov in 
geostrojnikov rudarjev.



2727

ZNANJE, DELO, KARIERA, ZADOVOLJSTVO, TRADICIJA

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

UGODNOSTI:
•	 štipendiranje,	
•	 jamski	dodatek,
•	 opravljanje	praktičnega	
izobraževanja	v	realnem	okolju,

•	 brezplačni	avtobusni	prevozi,	
malica	in	zdravniški	pregledi,

•	 brezplačen	učbeniški	sklad,	
•	 zanimive	strokovne	ekskurzije,
•	 projektni	tedni	v	naravi,	
•	 možnost	subvencioniranega	
bivanja	v	dijaškem	domu	…

GEOTEHNIK

ZAPOSLITEV: 
•	 v	premogovništvu
•	 v	rudarstvu,	
•	 v	kamnolomih	in	peskokopih,	
•	 pri	gradnji	predorov,	cest,	
•	 pri	sanaciji	plazov,	
•	 na	geodetskih	in	
jamomerskih	delih,	

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

PRIDRUŽI	SE	NAM

GEOTEHNIK JE SODOBEN TEHNIŠKI POKLIC ZA KANDIDATE, 
KI ŽELIJO DELATI V ZANIMIVEM OKOLJU. 

OMOGOČA HITRO ZAPOSLITEV IN DOBER ZASLUŽEK.

O D L O Č I  S E  P R AV I L N O ,  P R I D R U Ž I  S E  N A M !

S	R	E	Č	N	O	!

IZOBRAŽEVANJE:
•	 Izobraževanje	za	poklic	
geotehnika	traja	štiri	leta.	

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

V Premogovniku Velenje 
in HTZ Velenje smo v 
zadnjih dveh letih zaposlili 
168 novih sodelavcev, od 
tega 35 geotehnikov in 
geostrojnikov rudarjev.
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Na začetku smo obiskali podjetje v 
Kranju Trelleborg Slovenija, d. o. o., 
kjer nam je predsednik SD na kratko 
predstavil podjetje ter organiziranost 
in delovanje njihovega Sveta delavcev. 
Predstavili so nam tudi različne vidi-
ke delovanja sistema soupravljanja in 
kakšno je sodelovanje s sindikatom 
v družbi. Ogledali smo si del dejav-
nosti v podjetju: program print, kjer 
izdelujejo ofsetne gume za tiskarsko 
industrijo, in program moto, kjer 
izdelujejo plašče za delovna vozila, 
avtomobilske prikolice, pnevmatike 
za motorna vozila (skuterje, mopede, 

Strokovno izobraževanje članov 
sveta delavcev HTZ in Premogovnika 
Velenje v Kranjski Gori
V septembru smo se člani Sveta delavcev (SD) HTZ in SD PV udeležili dvodnevnega strokovnega izobra-
ževanja v Kranjski Gori. Namen izobraževanja je bil povečati strokovnost, učinkovitost in etično ravna-
nje pri opravljanju funkcije člana sveta delavcev v podjetju.

gokarte) in gumene proizvode za 
žičniške sisteme (žičniški obroči). 
Po kosilu in prihodnji dan je bilo 
na vrsti temeljito strokovno izobra-
ževanje; predavali so nam magister 
znanosti s področja integralnega 
upravljanja kakovosti, strokovnjak 
korporacijskega upravljanja in stro-
kovnjak za delovno pravo. Sestavljeno 
je bilo iz tem: osnove soupravljanja 
in vloga sveta delavcev, kakšne so 
naše pristojnosti in kakšen je način 
dela sveta delavcev, vloge delavskih 
predstavništev pri upravljanju v 
družbi, položaj in vloga delavskega 

predstavnika v nadzornem svetu ter 
zagotavljanje pravne varnosti zaposle-
nih v podjetju.
Pridobili smo nova znanja in svoje že 
prej pridobljeno znanje nadgradili. 
Vsi člani SD HTZ in SD PV smo 
uspešno opravili strokovno izobra-
ževanje, s čimer smo usvojili polo-
vico potrebnih znanj za pridobitev 
certifikata Združenja svetov delavcev 
Slovenije.

Nataša Žolgar Šmon
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Dopolnitve Pravilnika so predvsem 
na področju nedovoljenih psiho-
aktivnih substanc, kjer smo dodali, 
da se testiranje na nedovoljene 
psihoaktivne substance izvaja tudi 
v prostorih Skupine Premogovnik 
Velenje. Testiranje na nedovoljene 
psihoaktivne substance v prostorih 
Skupine Premogovnik Velenje izvaja-
jo usposobljene osebe, pooblaščene s 
strani delodajalca, s hitrim imunolo-
škim presejalnim testom za testiranje 
nedovoljenih psihoaktivnih substanc 
v slini.
Usposobljene osebe, pooblaščene s 
strani delodajalca za izvajanje testi-
ranja, so strokovne osebe Službe za 
varnost in zdravje pri delu ter dežurni 
operater Premogovnika Velenje. 
Delavec, pri katerem se ugotovi pri-

Nove storitve za zaposlene na INFOtočkah
Z letom 2019 bodo zaposlenim v Premogovni-
ku Velenje in HTZ na voljo nove storitve na t. i. 
INFOtočkah. Poleg vpogleda v plačilne liste bodo 
zaposleni lahko dostopali tudi do splošnih aktov 
in pravilnikov Premogovnika Velenje in poveza-
nih družb ter do odločb za dopust in podatkov 
za odmero dohodnine, ko bodo le-ti obračunani. 
Dokumente si bo možno v omejenih izvodih tudi 
natisniti. Zaposleni lahko do INFOtočk dostopajo 
po ustaljeni poti s prijavo z delovno izkaznico in 
vnosom kode PIN, kar zagotavlja ustrezno zaščito 
pred nepooblaščenimi dostopi. Tisti, ki so si 
uredili prejemanje plačilnih list preko elektronske 

pošte, bodo prejeli odločbe za dopust in podatke za odmero dohodnine tudi po tej poti. Tisti, ki tega še niso 
uredili, si lahko prejemanje plačnih in kadrovskih dokumentov preko elektronske pošte uredijo v kadrovski 
službi v pisarni št. 15.

Vsi zaposleni bodo januarja v podpis dobili posebno izjavo, s katero bodo potrdili, da so seznanjeni z novost-
mi pri objavi veljavne dokumentacije družbe ter z dolžnostjo rednega seznanjanja s to dokumentacijo.

V veljavi je novi Pravilnik o ugotavljanju 
alkoholiziranosti in prisotnosti drugih 
nedovoljenih psihoaktivnih substanc
Z letošnjim oktobrom je vstopil v veljavo dopolnjeni Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti in priso-
tnosti drugih nedovoljenih psihoaktivnih substanc (v nadaljevanju Pravilnik). Dopolnjeni Pravilnik sta 
sprejela poslovodstvo Premogovnika Velenje in uprava hčerinske družbe HTZ Velenje.

Za razumevanje in upošteva-
nje Pravilnika o ugotavljanju 
alkoholiziranosti in priso-
tnosti drugih nedovoljenih 
psihoaktivnih substanc, ki je 
začel veljati 1. oktobra 2018, je 
vsekakor treba prebrati njego-
vo celotno vsebino. Zaposleni 
v obeh družbah so ga prejeli 
konec septembra, objavljen pa 
je tudi na intranetnem portalu 
Premogovnika Velenje.

sotnost nedovoljenih psihoaktivnih 
substanc v organizmu v prostorih 
Skupine Premogovnik Velenje ali 
Zdravstvenem domu Velenje, bo spo-
znan kot nesposoben za opravljanje 
dela in mu mora neposredni vodja 
onemogočiti opravljanje dela oz. ga 
mora odstraniti z dela, delovnega 
mesta in iz delovnega procesa, dokler 
bodo v njegovem organizmu prisotne 
nedovoljene psihoaktivne substance.
Pozitiven rezultat tako prisotnosti 
nedovoljenih psihoaktivnih substanc 
v organizmu kot pozitiven rezultat pri 
ugotavljanju alkoholiziranosti se šteje 
kot hujša kršitev delovnih in drugih 
obveznosti iz delovnega razmerja.
Vsa nastala dokumentacija pri izva-
janju tega Pravilnika bo hranjena v 
skladu z določili Zakona o varstvu 

osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 
86/2004 s spr.) in skladno z UREDBO 
(EU) 2016/679 Evropskega parlamen-
ta in Sveta. 

Jana Žolgar
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Montaža nove pristopne kontrole 
– zamenjava nizkih trirogov

V Premogovniku Velenje bomo 
še letos zamenjali obstoječe in 
dotrajane naprave za pristopno 
kontrolo pri glavnem vhodu v 
varovano območje Premogovni-
ka Velenje. 

Dozdajšnji nizki trirogi bodo za-
menjani z visokimi trirogi, katerih 
namen je izboljšati varnost in videz 
podjetja.
V času demontaže in montaže bosta 
zaprta vhod zaposlenih pri varnostni-
ku in t. i. vhod rudarji, izhod rudarji 
pa bo služil za vstopanje in izstopanje 
vseh zaposlenih.
Z deli bomo predvidoma začeli v 
drugi polovici letošnjega decembra, 
končali pa naj bi jih do konca leta.
V času del vse zaposlene prosimo za 
razumevanje in strpnost.

Služba varovanja
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Zaradi zaposlenih, ki delajo v jami polovični delovni čas, se čas odvoza delavcev z avtobusnega posta-
jališča NOP oz. HTZ premakne za 10 minut. 

sprememba veljala od 12. novembra 2018. 

V nadaljevanju so spremenjeni vozni redi na relaciji VELENJE–NOP (HTZ)–VELENJE.

PostajalIšČe

PrIHodI na delo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

A A A A A A A A A A A A A A A A A A

SoNe SoNe SoNe SoNe SoNe SoNe

Cesta talcev kolodvorska 3:42 4:12 4:34 5:01 5:16 6:26 11:12 12:12 12:51 12:44 13:01 13:14 19:12 20:12 20:36 21:21

rudarska cesta IrIs 3:44 4:14 4:36 5:03 5:18 6:28 11:14 12:14 12:53 12:46 13:03 13:16 19:14 20:14 20:38 21:23

goriška cesta obračališče 3:50 4:20 4:42 5:09 5:24 6:34 11:20 12:20 12:59 12:52 13:09 13:22 19:20 20:20 20:44 21:29

goriška cesta tUš 3:51 4:21 4:43 5:10 5:25 6:35 11:21 12:21 13:00 12:53 13:10 13:23 19:21 20:21 20:45 21:30

saleška cesta Hura 3:53 4:23 4:45 5:12 5:27 6:37 11:23 12:23 13:02 12:55 13:12 13:25 19:23 20:23 20:47 21:32

selo krožišče 4:46 5:13 5:28 6:38 13:03 12:56 13:13 13:26 20:48 21:33

saleška cesta Hura 4:47 5:14 5:29 6:39 13:04 12:57 13:14 13:27 20:49 21:34

kidričeva cesta (aP pošta) 3:55 4:25 4:49 5:16 5:16 5:31 5:34 6:41 11:25 12:25 13:06 12:59 13:16 13:29 19:25 20:25 20:51 21:36

kidričeva cesta (aP tržnica) 3:57 4:27 4:51 5:18 5:18 5:33 5:36 6:43 11:27 12:27 13:08 13:01 13:18 13:31 19:27 20:27 20:53 21:38

Cesta pod parkom krožišče 3:59 4:29 4:53 5:20 5:20 5:35 5:38 6:45 11:29 12:29 13:10 13:03 13:20 13:33 19:29 20:29 20:55 21:40

koroška cesta stari jašek 4:01 4:31 4:55 5:22 5:22 5:37 5:40 6:47 11:31 12:31 13:12 13:05 13:22 13:35 19:31 20:31 20:57 21:42

Partizanska cesta noP 4:09 4:39 5:03 5:30 5:30 5:45 5:48 6:55 11:39 12:39 13:20 13:13 13:30 13:43 19:39 20:39 21:05 21:50

Htz 5:47 5:50 6:57

PostajalIšČe

odHodI z dela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

SoNe SoNe SoNe SoNe SoNe

Htz 10:18 14:03 15:03

Partizanska cesta noP 4:35 5:35 5:50 6:05 6:20 10:20 12:35 13:15 13:35 13:45 14:05 14:10 14:20 14:25 15:05 15:35 20:35 22:05 22:10 22:25

koroška cesta stari jašek 4:43 5:43 5:58 6:13 6:28 10:28 12:43 13:23 13:43 13:53 14:13 14:18 14:28 14:33 15:13 15:43 20:43 22:13 22:18 22:33

Cesta pod parkom krožišče 4:45 5:45 6:00 6:15 6:30 10:30 12:45 13:25 13:45 13:55 14:15 14:20 14:30 14:35 15:15 15:45 20:45 22:15 22:20 22:35

Cesta talcev kolodvorska 6:02 13:57 14:17 14:22 14:37 15:17 15:47 22:17 22:37

rudarska cesta IrIs 6:04 13:59 14:19 14:24 14:39 15:19 15:49 22:19 22:39

kidričeva cesta (aP tržnica) 4:47 5:47 6:17 6:32 10:32 12:47 13:27 13:47 14:32 20:47 22:22

kidričeva cesta (aP pošta) 4:49 5:49 6:19 6:34 10:34 12:49 13:29 13:49 14:34 20:49 22:24

saleška cesta Hura 6:07 14:02 14:22 14:27 14:42 15:22 15:52 22:22 22:42

šalek krožišče 6:08 14:03 14:23 14:28 14:43 15:23 15:53 22:23 22:43

avto center Praprotnik 4:52 5:52 6:22 6:37 10:37 12:52 13:32 13:52 14:37 20:52 22:27

goriška cesta tUš 4:54 5:54 6:09 6:24 6:39 10:39 12:54 13:34 13:54 14:04 14:24 14:29 14:39 14:44 15:24 15:54 20:54 22:24 22:29 22:44

goriška cesta obračališče 4:55 5:55 6:10 6:25 6:40 10:40 12:55 13:35 13:55 14:05 14:25 14:30 14:40 14:45 15:25 15:55 20:55 22:25 22:30 22:45

Vozni redi po uvedbi EDČ – 
sprememba v mestnem prometu NOP

VELENJE – NOP

A Vozi od delovnih dneh Premogovnika Velenje
So, Ne Vozi soboto, nedeljo, ob prazniki in drugih dela prostih  dneh

A Vozi od delovnih dneh Premogovnika Velenje
So, Ne Vozi soboto, nedeljo, ob prazniki in drugih dela prostih  dneh

NOP – VELENJE
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JANUAR
•	 Začela so se pogajanja vodstva Premogovnika Velenje 

in HTZ Velenje s socialnimi partnerji za iskanje sku-
pnega dogovora glede zaključevanja leta 2017.

•	 V družbi HTZ Velenje so razpisali tajne in neposredne 
volitve za člane Sveta delavcev. 

•	  V celotni Skupini Premogovnik Velenje smo začeli 
uvajati vročitev plačilnih list po sodobnejših elektron-
skih poteh.

•	 V Premogovniku Velenje in družbi HTZ že drugo leto 
zapored zaposlujemo nove kadre, ki so nujni v procesu 
pridobivanja premoga. Na podlagi tega smo v januarju 
v obeh podjetjih zaposlili 9 novih sodelavcev.

FEBRUAR
•	 V Muzeju premogovništva Slovenije smo razglasili 

najboljše inovatorje v Premogovniku Velenje in HTZ 
Velenje v letu 2017.

•	 Poslovodstvi PV in HTZ ter sindikata SPESS-PV in 
SPESS – podružnica HTZ so podpisali dogovor glede 
efektivnega delovnega časa. 

•	 Bila sta izplačana nagrada za uspešnost za leto 2017 ter 
drugi del stimulacije v višini 1,94 % za prvo polovico 
leta 2017.

•	 Harmonikarski orkester Barbara je ob 20. obletnici 
delovanja v Muzeju premogovništva Slovenije organizi-
ral koncert.

•	 PIGD PV je organiziral 86. Občni zbor.
•	 Gostili smo Združenje svetov delavcev Slovenije.
•	 Člani ADI Skupine PV so na volilnem delnem zboru 

odločali o novem vodstvu ADI Skupine PV, volili so 
člane Izvršilnega odbora ter novega predsednika.

•	 V februarju in marcu so bile v PV in HTZ izvedene 
notranje presoje sistemov vodenja, in sicer v 38 organi-
zacijskih enotah. Presojalo je 42 usposobljenih notra-
njih presojevalcev. Kot rezultat notranjih presoj je bilo 
podanih 116 ukrepov oziroma izboljšav.

MAREC
•	 Gostili smo projektno skupino, ki sodeluje pri izvajanju 

raziskovalno-razvojnega projekta ROCD, povezanega s 
problematiko premogovega prahu v premogovnikih.

•	 Na pripravskem delovišču št. 13 na koti –95 v jami 
Pesje je pri izdelavi odvozne proge prihodnjega odkopa 
D prišlo do stebrnega udara, v katerem je bilo poškodo-
vanih šest rudarjev.

•	 Potekala je montaža odkopa CD3G. Posebnost odko-
pne opreme sta novi odkopni verižni in smerni verižni 
transporter, poimenovan JOY 11, ter vgradnja prve 
serije hidravličnega odkopnega podporja, razvitega in 
izdelanega pri nas v PV.

•	 Odkop CD3/G je začel s proizvodnjo premoga.

APRIL 
•	  Poslovodstvo Premogovnika Velenje se je na seji Iz-

vršilnega odbora Sveta delavcev PV s predstavniki SD 
dogovorilo o sklicu zborov delavcev.

•	 Sindikat SDRES je izvedel opozorilno stavko zaposlenih 
v jami Premogovnika Velenje.

•	 Izvedeni so bili vodstvena pregleda v družbah PV in 
HTZ ter zunanji presoji, ki jih je v obeh družbah izve-
dla certifikacijska hiša SIQ Ljubljana.

•	 HTZ Velenje je prejel sodbo v kolektivnem delovnem 
sporu s SDRES glede njegove reprezentativnosti v ome-
njeni družbi. Delovno sodišče v Celju je razsodilo, da 
se zavrne predlog predlagatelja SDRES, da je omenjeni 
sindikat reprezentativen pri delodajalcu družbi HTZ 
Velenje.

•	 Izvedeni so bili letni pregled in vzdrževalna dela na 
zavornem sistemu izvoznega stroja GHH na jašku NOP.

MAJ
•	 Organizirali smo predavanje z naslovom »Evropski 

kodeks proti raku: priporočila proti raku naj ne obvisijo 
v zraku«.

JUNIJ
•	 PV in HTZ sta na razpis najboljših inovacij pod okri-

ljem regijske gospodarske zbornice (SŠ GZS) prijavila 
dve inovaciji, in sicer PV za Hidravlično odkopno pod-
porje PV-2S-3960-22/42 ter HTZ za Inovativni sistem 
jamske registracije Premogovnika Velenje z uporabo 
tehnologije RFID UHF. Za obe prijavljeni inovaciji smo 
prejeli srebrni priznanji. 

•	 Športno društvo Skupine PV je za zaposlene v PV in 
povezanih družbah ob Velenjskem jezeru organiziralo 
Športne igre. 

•	 Poslovodstvo Premogovnika Velenje in HTZ Velenje 
ter sindikata SPESS-PV in SPESS – podružnica HTZ so 
podpisali dogovor glede efektivnega delovnega časa.

•	 Športno društvo Skupine PV je izvedlo Zbor članov.
•	 Izšel je razpis Kadrovskih štipendij za šolsko/študijsko 

leto 2018/2019.
•	 Bili sta izplačani stimulacija ob 3. juliju – dnevu rudar-

jev in regres za leto 2018. 
•	 Že tradicionalno smo za delovne jubilante in jubilante 

Rudarske reševalne službe v Muzeju premogovništva 
Slovenije pripravili slovesnost. 

•	 30. junija smo na Mestnem stadionu Velenje že tradici-
onalno izvedli Skok čez kožo, tokrat že oseminpetdeseti 
zapored. V rudarski stan smo sprejeli 37 novincev, čez 
kožo pa je ponovno skočilo tudi dvanajst upokojenih 
rudarjev, ki so svoj skok prvič opravili pred petdesetimi 
leti.

•	 Z namenom ugotavljanja ustreznosti zemljine na 
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nasipu med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom smo 
naročili posnetek stanja, ki ga je izvedla družba Euro-
fins ERICo Slovenija.

AVGUST
•	 V družbi RGP so pristopili k rekonstrukciji Cerkve v. 

Martina v Velenju.

SEPTEMBER
•	 Gostili smo partnerje evropskega projekta INDIRES 

(INformation Driven Incident RESponse), ki ga sofi-
nancira evropski Raziskovalni sklad za premog in jeklo 
(RFCS). Projekt obravnava področje informacijske 
podpore v primeru izrednih dogodkov. 

•	 Premogovnik Velenje je z Zavodom za turizem Šale-
ške doline in Gorenjem Gostinstvo podpisal pismo o 
nameri za pripravo petzvezdičnega doživetja v Muzeju 
premogovništva Slovenije.

•	 Pridružili smo se praznovanju evropskega leta kulturne 
dediščine na rudarski način. Sodelovali smo na priredi-
tvi Knap fest, kjer je bilo predstavljeno bogato rudarsko 
izročilo slovenskih krajev.

•	 Člani SD HTZ in SD PV so se udeležili dvodnevnega 
strokovnega izobraževanja v Kranjski Gori. Namen 
izobraževanja je bil povečati strokovnost, učinkovitost 
in etično ravnanje pri opravljanju funkcije člana sveta 
delavcev v podjetju.

•	 Z izgradnjo jaškov je povezana celotna zgodovina 
Premogovnika Velenje. Pomembno prelomnico pomeni 
preboj jaška Škale, čigar 130-letnico smo zaznamovali 
septembra.

OKTOBER
•	 V veljavo je vstopil novi Pravilnik o ugotavljanju 

alkoholiziranosti in prisotnosti drugih nedovoljenih 

substanc.
•	 V okviru 5. Slovenskega geološkega kongresa, enega 

največjih dogodkov s področja geoznanosti pri nas, 
smo predstavili geološke značilnosti Šaleške doline, 
vlogo v slovenskem energetskem prostoru ter vplive na 
okolje in prostor.

•	 Pihalni orkester Premogovnika Velenje je s koncertom 
Pihalnega orkestra Krka začel 13. abonmajsko sezono.

•	 Gostili smo 43. Srečanje rudarskih reševalnih enot 
Slovenije, ki sta ga zaznamovala strokovni posvet in 
rudarska reševalna vaja. 

•	 Zaposlili smo 21 novih sodelavcev.

NOVEMBER
•	 Za ravnatelje in svetovalne delavce izobraževalnih insti-

tucij smo v Muzeju premogovništva Slovenije pripravili 
sprejem. 

•	 Pripravili smo sprejem za devetošolce in njihove starše 
– predstavili smo jim poklice v rudarstvu in možnosti 
štipendiranja ter zaposlitve.

•	 V sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije smo 
organizirali Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva.

DECEMBER
•	 Pihalni orkester Premogovnika Velenje je v okviru ju-

bilejne, 13. abonmajske sezone, izvedel že tradicionalni 
Novoletni koncert.

•	 Ob prazniku sv. Barbare, zaščitnice rudarjev, smo v 
Muzeju premogovništva Slovenije pripravili slovesnost.

•	 Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je orga-
niziralo 14. tek sv. Barbare. 

•	 Izvedena je bila zadnja reševalna vaja Rudarske reševal-
ne službe Premogovnika Velenje v letu 2018.

Zbrala: Metka Marić

Napovednik večjih dogodkov in okroglih obletnic

•	 Decembra leta 2018 mineva 15 let od ustanovitve družbe RGP.

•	 Za Pihalni orkester Premogovnika Velenje je 13. abonmajska sezona še posebej slavnostna, saj bodo v njej 
zaznamovali 100-letnico delovanja. Uvod v praznovanje bo 13. aprila 2019 ob 19.30 v Glasbeni šoli Frana 
Koruna Koželjskega Velenje, glavni dogodek bo ob občinskem prazniku Mestne občine Velenje 20. septem-
bra.

•	 Rudarski oktet Velenje bo 31. maja 2019 ob 19.30 v Domu kulture Velenje praznoval 40 let delovanja.

•	 29. junija ob 18. uri bomo na Mestnem stadionu Velenje že tradicionalno izvedli Skok čez kožo, tokrat že 
59. zapored.

•	 Muzej premogovništva Slovenije, ki je bil odprt ob rudarskem prazniku leta 1999, bo 3. julija 2019 prazno-
val 20. obletnico.

•	 Od ustanovitve invalidskega podjetja HTZ Velenje bo novembra 2019 minilo 20 let.

•	 Ob prazniku sv. Barbare, zaščitnice rudarjev, bomo 4. decembra 2019 pripravili slovesnost. 

(Datumi dogodkov so okvirni in se lahko spremenijo).
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Zaposleni v Premogovniku Velenje in 
tudi vsi zaposleni v Skupini Premo-
govnik Velenje premoremo vztrajnost 
in trmo, ki nas v težkih časih krepita 
v prepričanju, da nam ni bilo nikoli 
nič podarjeno, da smo se morali ve-
dno boriti za svoj obstoj in da kriza, s 
katero se spoprijemamo zadnja leta, 
ne bo minila sama od sebe.
Ne bi bilo pošteno, če bi vas slepil, 
da je naših težav konec. Svet delav-
cev bo v sodelovanju z vsemi, ki so 
pripravljeni na dialog in sodelovanje, 
naredil vse, da bomo v novem letu 
končno obrnili negativne trende. S 

V prihodnjem letu si močno želimo 
izboljšati zdajšnje negativne trende

skupno energijo se moramo v čim ve-
čji meri aktivirati pri izpeljavi nalog, 
ki nas čakajo v prihodnjem letu in 
vodijo v izboljšanje našega položaja. 

ob koncu leta si radi izrečemo želje 
po sreči in zdravju, ki naj nas spre-
mljata v novem letu. v imenu sveta 
delavcev Premogovnika velenje in v 
svojem imenu vsem nam želim, da 
bi v letu 2019 ustvarili še več med-
sebojnega zaupanja in dosegli naše 
skupne cilje.

Danilo Rednjak, 
predsednik Sveta delavcev PV

 

Spoštovani sodelavke, sode-
lavci, članice in člani Aktiva 
delovnih invalidov Skupine 

Premogovnik Velenje, vam in 
vašim najdražjim iskreno želi-
mo vesele božične praznike in 

vse dobro v letu 2019.
SREČNO!

Vsemu tavanju navkljub srečo 
vedno najdemo v ozkem kro-
gu in med stvarmi, ki so nam 

na dosegu roke. (Bulwer)

Aktiv delovnih invalidov 
Skupine Premogovnik Velenje

»Dober človek je kot hoja po pesku –
ne sliši se korakov, ampak sledi ostanejo.«

V letu, ki je pred nami, v ljudeh pustite veliko pozitivnih sledi – 
dobre volje, nalezljivega nasmeha, prijaznih besed in lepih pesmi.

Člani Rudarskega okteta vam iz srca privoščimo, da vam v letu 2019 
poleg sreče, miru in zdravja vsak dan polepša vsaj ena lepa pesem.

Rudarski oktet Velenje
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Spoštovani sodelavke in sodelavci, 
zopet je pred nami konec leta, ko 
pogledamo nazaj, ocenimo dosežke in 
si postavimo nove cilje za prihajajoče 
leto.
V leto 2018 smo zaposleni v HTZ 
Velenje vstopili z optimizmom in 
novo energijo, saj smo prestali še eno 

Kljub sistemizaciji in reorganizaciji v 
HTZ nihče ni izgubil službe

reorganizacijo družbe in sistemizacijo 
delovnih mest, ki je v minulem letu 
povzročala težave ne samo predstav-
nikom zaposlenih, ampak najver-
jetneje tudi vodstvu. Za obljubljene 
pozitivne rezultate sistemizacije bo 
očitno treba počakati še nekaj časa, je 
pa pozitivno to, da zaradi nje nihče ni 
izgubil službe in smo zaposlili nekaj 
novih sodelavcev na delovna mesta, 
kjer so se pokazale potrebe. 
Pri nagrajevanju in napredovanju smo 
uspeli dogovoriti nov Pravilnik o na-
grajevanju in napredovanju delavcev, 
kar je bil tudi eden od glavnih ciljev 
in bi lahko deloma pripomogel tudi 
k boljši organizacijski klimi. Vsi se 
moramo zavedati, da smo zadovoljni 
zaposleni lahko le vrednota ali dodana 
vrednost, ne pa nepotreben strošek.
Veliko pozornosti ves čas namenjamo 
tudi področju zdravja in varnosti pri 
delu, aktivno sodelujemo pri revizijah 
Ocene tveganja, kar je postala ustalje-

na praksa, in predlagamo spremembe 
oz. izboljšave. 
Smo invalidsko podjetje, zato bomo 
v prihodnje poglobili sodelovanje z 
Aktivom delovnih invalidov Skupine 
PV in še več časa namenili področju, 
ki zajema problematiko invalidov.
V imenu Sveta delavcev družbe HTZ 
Velenje se zahvaljujem za sodelovanje 
vodstvu družbe, obema sindikatoma, 
Svetu delavcev Premogovnika Velenje, 
Aktivu delovnih invalidov Skupine 
PV, skupnemu Svetu delavcev skupine 
HSE in še posebej vsem našim zapo-
slenim.
v letu 2019 vam želim varno delo, 
dobre odnose s sodelavci in čim 
manj nezgod. vam in vašim družin-
skim članom naj leto prinese obilo 
zdravja, sreče, družinskega zadovolj-
stva in medsebojnega razumevanja.

Niko Filipović, 
predsednik Sveta delavcev HTZ

Aktiv Rdečega križa Skupine 
PV vošči vsem zaposlenim v 

Skupini Premogovnik Velenje 
in vašim družinskim članom 

vesele praznike, v novem 
letu 2019 pa predvsem veliko 

razumevanja, strpnosti in 
medsebojnega sodelovanja. 

Vsem svojim članicam in 
članom in vsem, ki ste letos 

darovali kri, vsem, ki ste 
po svojih močeh pomagali 

pomoči potrebnim, se iskreno 
zahvaljujemo. Želimo veliko 
zdravja in uspehov pri delu. 

Odbor Aktiva Rdečega križa 
Premogovnika Velenje

Vsak začetek leta je priložnost za začetek nove zgodbe.
Je priložnost za nova doživetja, ki bogatijo naša življenja 

in prav vsako od njih razširja naša obzorja. 
Pri tem pa ne pozabimo, da svojo srečo gradimo sami.

Ne zavrzimo ponujenih priložnosti in sledimo svojim sanjam. 

V Prostovoljnem industrijskem gasilskem društvu
Premogovnika Velenje verjamemo, 

da se bodo tudi v letu 2019 spisale zgodbe, 
ki bodo dale razlog za smeh, veselje in tople dotike naših rok.

Potrudili se bomo, da bomo k tem toplim doživetjem prispevali tudi mi.

SREČNO in NA POMOČ!

članice in člani PIGD PV
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KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE

Leto 2018 je proč.
Lepo praznujte. 

V novem letu Vam želimo veliko zdravja in sreče.

Srečno 2018!
Upravni odbor Kluba upokojencev SPV

obvestIlo za Člane

Članarina za leto 2019 ostane enaka kot v preteklem letu – 8 evrov. 
Članarina za upokojence z izkaznico za koriščenje ugodnosti Športne-
ga društva Skupine PV je 30 evrov, za partnerja in otroke pa 50 evrov. 
Poravnate jo lahko vsako delovno sredo, med 9. in 11. uro, v klubski 
pisarni na jašku Škale v prostorih PV Invest (nekdanji vhod v Belo 
garderobo) do občnega zbora Kluba konec marca 2019.

Do klubske pisarne se lahko pripeljete z Lokalcem (odhod iz Škal ob 
9.27, iz Pesja ob 9.28 in iz Velenja vsake pol ure). Lahko nas tudi pokli-
čete, telefon +386 (0) 3 8982 140 (v času uradnih ur).

Več informacij o delu Kluba je objavljenih na spletni strani www.kupv.
webs.com in telefonskem odzivniku 080 98 93. 

Lahko pa se naročite tudi na brezplačna SMS-obvestila o delu Kluba, če 
pošljete SMS z imenom in priimkom na 070 254 006.

Ne spreglejte obvestila o smučanju na Golteh (datum še ni določen) in 
o pohodih pohodniške sekcije Kluba, ki so drugi torek v mesecu. Prvi 
zimski pohod bo 8. januarja.

SREČNO 2018

Članom SPESS-Sindikata 
Premogovnika Velenje in 
njihovim družinskim čla-

nom, zaposlenim v Skupini 
Premogovnik Velenje in 

našim upokojencem želiva 
vesele božične praznike ter 
uspeha, zdravja, razumeva-
nja in sreče polno leto 2019.

Peter Bršek, 
predsednik Sindikata  

pridobivanja energetskih 
surovin Slovenije,

Simon Lamot, 
predsednik SPESS-Sindikata  

Premogovnika Velenje

Vsem članom želimo 
vesele božične praznike 
in srečno Novo leto



3737

PODJETJE SMO LJUDJE

 Sreča je pesem, prijatelj, 
kocka in plišasti medvedek, 

je neponovljiv trenutek, 
lep, dragocen in redek.

Člani Pihalnega orkestra 
Premogovnika velenje 
vam želimo vse dobro v 

letu 2019.

Harmonikarski orkester 
BARBARA  

Premogovnika Velenje

želi vsem zaposlenim
v Skupini Premogovnik 

Velenje in njihovim 
družinskim članom

vesele božične praznike
 in zdravo ter srečno  

novo leto 2019.

Pomembno je dejanje, 
ne le sad tega dejanja.  
Narediti moraš tisto, kar je prav.  
Morda ne bo v tvoji moči. 
Morda ne bo v tvojem času,  
da bo dejanje obrodilo sad.  
Morda nikoli ne boš izvedel,  
kaj je rezultat tvojega dejanja.  
Toda to ne pomeni,  
da prenehaj delati tisto,  
KAR JE PRAV, ker če ne delaš ničesar,  
ne bo nobenih sadov. 

Pri našem delu naj nas čuva naša zaščitnica sv. Barbara 

SR(e)ČNO 2019!
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V našem mandatu (od 13. aprila 2017, op. a.), čigar rdeča 
nit je približati društvo čim večjemu številu zaposlenih 
in partnerjem Skupine PV, smo velik poudarek nameni-
li komuniciranju. V času informacijske tehnologije, ko 
običajne poti obveščanja članom ne zadoščajo več, smo 
dodali nove načine komuniciranja. S člani se dodatno 
povezujemo na socialnem omrežju Facebook ter spletni 
strani DIT SPV. 
Do zdaj uveljavljenim dogodkom, kot so strokovna sreča-
nja, jesenski kostanjev piknik in zaznamovanje praznika 
svete Barbare, smo glede ne finančne zmožnosti dodali 
tudi nove. 
V prvem letu mandata smo organizirali dve strokovni 
ekskurziji. Prvo smo izvedli na domačih tleh, in sicer v 
Celju in Žalcu. Ogledali smo si Toplarno Celje, objekt 

Društvo inženirjev in tehnikov v 
letu 2018
Društvo inženirjev in tehnikov Skupine Premogovnik Velenje (DIT SPV) je namenjeno strokovnemu in 
družabnemu združevanju njegovih članov. Zavzemamo se, da svojim članom nudimo strokoven in 
oseben razvoj, pridobivanje novih znanj tako na področju stroke kot tudi na drugih interesnih podro-
čjih, hkrati pa skozi družabne, športne in kulturne aktivnosti spodbujamo čim prijetnejše medsebojno 
druženje. S svojimi aktivnostmi želimo spodbuditi inovativno razmišljanje na vseh področjih, dvigniti 
klimo v poslovnem sistemu, omogočiti čim boljše medsebojno spoznavanje strokovnega kadra in skozi 
strokovne debate prispevati svoj delež k razvoju v podjetju. Želimo spodbuditi tudi razmišljanje in raz-
pravo o konkretnih problemih, ki se pojavljajo tako v strokovni kot drugih sferah našega vsakdanjika.

za termično obdelavo komunalnih odpadkov in livarno 
OMCO Feniks. Strokovnemu delu je, kot je to navada, 
sledil družabni del ekskurzije. Najprej osvežitev na Fontani 
piva, nato družabna večerja.
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V drugo nas je pot popeljala čez mejo, v Tuzlo. Ekskurzija 
je bila strokovno-turistične narave, saj smo poleg premo-
govnika s podzemnim pridobivanjem Rudnik Mramor 
ter premogovnika s površinskim načinom pridobivanja 
Rudnik Dubrave obiskali tudi Muzej soli in si ogledali 
turistično-zgodovinske znamenitosti mesta Tuzla. 

V oktobru smo organizirali tradicionalni kostanjev piknik, 
na novi lokaciji – turistični kmetiji Lamperček, v novem-
bru pa strokovno predavanje. Na predavanju sta nam naša 
sodelavca Janja Skornšek Žula in Robert Lah predstavila 
dejavnost Laboratorija za premog. 

Na dogodku na dan zavetnice rudarjev sv. Barbare je 
predsednik UO DIT SPV Mitja Kamenik nagovoril goste 
in predstavil naš način vodenja društva ter smele načrte.
Tudi v letu 2018 UO DIT SPV ni počival. V februarju smo 
izpeljali redno letno skupščino, kjer je bilo preteklo delo 
podrobno prikazano v besedi in številkah, sprejeli pa smo 
tudi novo višino letne članarine. V sklopu skupščine je 
bilo izvedeno strokovno predavanje, sodelavec Boris Sotler 
nam je predstavil Poljska rudnika, površinski kop Belcha-
tow in podzemni premogovnik Bogdanka.
Maja je sledilo strokovno predavanje o delovanju TE 
Šoštanj in predstavitev rednega remonta bloka 6. Čeprav je 
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bilo o TE Šoštanj povedano že veliko, smo v UO DIT SPV 
mnenja, da je bilo predavanje zelo poučno.

V juniju nas je poneslo v južne kraje, v toplo Črno goro, ki 
je večini najbolj znana zaradi turizma, a se Črnogorci še 
zdaj ukvarjajo tudi z rudarjenjem. Ogledali smo si jamo 
Rudnika Berane, premogovnika s podzemnim pridobiva-
njem. Strokovni del ekskurzije sta izvedla tehnični direk-
tor jame Rade Guberinić in tehnična direktorica Jovanka 
Bogavac. 

Tudi na tej ekskurziji smo čas izkoristili za ogled lepot ob-
morske Črne gore in si med drugim ogledali mesto Tivat, 
zaliv Boka Kotorska, Kotor, Budvo … 

Ker v UO DIT ostajamo zvesti tradiciji, smo tudi letos 
izvedli tradicionalni kostanjev piknik in strokovno preda-
vanje. 
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Na novembrskem predavanju smo želeli predstaviti „hi-
šno“ temo. Dr. Gregor Jeromel in Marko Čerenak sta nam 
predavala o konceptu prezračevanja v prihodnje in pred-
stavila ventilatorsko postajo v nastajanju na jašku NOP II.

V tem letu smo v UO DIT imeli v načrtu še nekaj dogod-
kov, a jih zaradi časovne in finančne omejenosti ni bilo 
mogoče izvesti. Predvsem smo si želeli organizirati športni 
turnir (tenis, badminton, pikado, ročni nogomet), a nam 
je ponagajalo vreme. V mislih smo imeli še strokovno 
ekskurzijo na Primorsko, vendar se časovni termini niso 
ujemali. Tem za strokovna predavanja ne bo zmanjkalo, 
zato se bomo še naprej trudili, da bo program pester in 
zanimiv širšemu krogu članov.

Spoštovani članice in člani DIT, cenjeni zaposleni, poslovni partnerji.
V letu 2019 vam UO DIT – Mitja Kamenik, Rolando Koren in Damir Lukavačkić – želimo predvsem veliko 
zdravja in sreče. Želimo, da bi se vam uresničile vse želje, pričakovanja in sanje, tudi tiste, ki ste jih postavili 
visoko nad oblake. 

Srečno!
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Branko Zajc
Zagovarja vrednote, kot so znanje, marljivost, delavnost.
Poleg zgoraj navedenih vrednot, je Branko Zajc tudi natančen, vztrajen in pošten. Kolektivu 
Premogovnika Velenje se je pridružil leta 1984. Privlačili so ga tehnični poklici, zato se je izobrazil za 
elektrotehnika. V izjemno bogati karieri je pridobil veliko dodatnega znanja in izkušenj, kar z veseljem 
prenaša na sodelavce. Je strokovnjak, ki je v jami Premogovnika Velenje odgovoren za intervencijska 
dela. Zelo je navezan na svojo družino, ki jo kljub nenehnemu pomanjkanju časa vedno postavi na 
prvo mesto. Zdaj, ko se počasi bliža čas upokojitve, ji bo zagotovo namenil še več časa.

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Že od rojstva živim na manjši kmetiji, 
kjer čas teče nekoliko drugače kot v 
mestu. Čeprav v bližini doma nisem 
imel sovrstnikov, nama s sestro ni 
bilo nikoli dolgčas. Skozi igro sva 
spoznavala naravo, ljubezen do živali 
in druge lepote, ki nas obdajajo le 
na podeželju. Takšno življenje me 
je oblikovalo v človeka, ki ima rajši 
individualno kot skupinsko delo.

 kakšen učenec ste bili?
Bil sem povprečen učenec, z učenjem 
nisem imel večjih težav. Zanimale so 
me tehnika, fizika, matematika, jeziki 

nekoliko manj. Zanimala sta me tudi 
vesolje in znanost, zato sem redno 
prebiral znanstvene revije in knjige. 
To rad počnem tudi zdaj, ko je dostop 
do takšnih informacij na spletu lažji. 
Po končani osnovni šoli sem se vpisal 
v elektrotehniško šolo v Velenju. Po 
končanem srednješolskem izobraže-
vanju sem se vpisal na študij, a zgolj 
za primer, če ne bi dobil službe. Ker 
je bilo takrat veliko povpraševanje po 
tehniških poklicih, sem se namesto 
študija raje odločil za službo. 
 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
V tistih časih so se okoli nas redno 
odvijali letalski mitingi. Ker je bil 

ljubitelj tovrstnih dogodkov tudi oče, 
smo jih kot družina redno obiskovali. 
Tako sem kot otrok vedno sanjal, da 
bom pilot. Ta želja je ostala tudi v sre-
dnji šoli, ko sva se s sošolcem vpisala 
v tečaj za jadralnega pilota. Teoretično 
šolanje sem uspešno končal, zaradi 
takratnih strogih zdravstvenih krite-
rijev pa, žal, nisem letel. Letenje me še 
vedno zanima, še posebej zdaj, ko je 
zanimanje za to izkazal tudi moj sin.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
V elektrodelavnici obrata Mehaniza-
cija, ki je deloval s sklopu takratnega 
Rudnika lignita Velenje, sem se 
zaposlil leta 1984. Delavnica je bila 
v neposredni bližini starega jaška 

NA OBISKU

foto: Slobodan Mrkonjić



4343

NA OBISKU

Preloge, ki nas je sredi Šaleških jezer 
še dolgo spominjal na nekdanje čase. 
Zaposlil sem se kot serviser jamske 
elektroopreme in naprav. O delu v 
jami takrat nisem veliko razmišljal. 
Po selitvi delavnice v nove prostore 
NOP, pa se je spremenilo tudi to. 
Ponujeno mi je bilo novo delovno 
mesto v intervencijski skupini, v ka-
tero so bili izbrani zaposleni z največ 
izkušnjami in znanja. Zaradi tega 
sem bil nase kar nekoliko ponosen, 
predvsem na to, da so moji nadrejeni 
v meni prepoznali potencial. To pa 
je bil zgolj začetek moje poslovne 
kariere. Pridobiti sem moral veliko 
dodatnega znanja in izkušenj, kar me 
je privedlo do tega, da sem leta 1990 
opravil tudi izpit za elektronadzor-
nika v metanski jami. Sledilo je kar 
nekaj izobraževanj doma in tudi v 
tujini. Tako sem šel na izobraževanje 
v Francijo, v takratni Sait, nato v 
Nemčijo v družbo Eickhoff in tudi 
čez lužo, v ZDA, v državo Pensilva-
nijo, kjer sem si ogledal več tovarn 
podjetja JOY. S takšnimi izobraže-
vanji smo pridobili veliko pozitivnih 
izkušenj. Poleg znanja, ki so nam ga 
dali tuji strokovnjaki, je bilo zame 
pomembno tudi spoznanje, kako 
potekata delo in njegova organizacija 
v podjetjih v tujini. Ugotovil sem, da 
imajo večinoma lepo urejene delav-
nice, vendar pa je marsikje urejenost 
naših delavnic na dosti višji ravni. V 
vseh teh letih sem sodeloval pri mar-
sikaterem večjem projektu Premo-
govnika Velenje. Med drugim sem bil 
v skupini, ki je za našo jamo izdelala 
sodoben varnostno-tehnološki infor-
macijski sistem (VTIS), sodeloval pa 
sem tudi pri projektu revitalizacije 
opreme za rudnik Mramor v BiH. 
Poslovna pot me je dvakrat vodila 
tudi v Turčijo, kjer smo prav tako 
uspešno končali večji projekt. V vseh 
letih dela sem pridobil veliko znanja 
in izkušenj, kar je še kako potrebno 
za opravljanje del v intervencijski 
skupini. Menim, da bi moral vsak 
član te skupine prehoditi podobno 
pot, saj bi lahko s tem pri svojem 
vsakdanjem delu postal še uspešnejši. 
Ko se v jami ustavi proizvodnja, 
vsi od nas pričakujejo, da bomo 
težavo rešili čimprej. Takrat sta naši 
izkušenost in strokovnost izjemno 
pomembni, ob tem pa najbrž tudi 
sposobnost samostojnega odločanja, 
saj moramo pri tovrstnih težavah 

odločitve sprejemati večinoma sami. 
Poleg vseh interventnih del v jami 
sem se zadnja leta specializiral za 
remont zahtevnih energetskih razde-

lilnikov odkopnih strojev SL-300. To 
delo zahteva izjemno angažiranost, 
natančnost ter veliko znanja in ino-
vativnosti. Svoje delo rad opravljam, 

Brankova družina

Nekaj fotografij iz družinskega arhiva
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zato upam, da ga bom lahko opravljal 
do bližajoče upokojitve.    
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Vsako podjetje ima vzpone in padce, 
tako tudi naše. Vesel sem, da se 
znamo po vsakem padcu »postaviti 
nazaj na noge« in pot nadaljevati še 
bolj uspešno. To nam potrjujejo tudi 
tuji partnerji, ki nas imajo za vzorčni 
primer dobre prakse. Upam, da bo 
tako tudi v prihodnje.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Pri svojem delu nikoli ne vem, kaj 
prinaša nov dan. Običajno pomislim 
na to, da je v jami vse v najboljšem 
redu in da bo moje delo potekalo 
mirno, brez večjih stresnih dogod-
kov.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
Kot sem že omenil, je naše delo ve-
činoma samostojno, zato se moramo 
največkrat zanesti nase, na svoje zna-
nje in izkušnje. A vsega tega zagoto-
vo ne bi bilo brez dobrih, zanesljivih 
in uspešnih sodelavcev.

 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Prostega časa imam zelo malo, ker 
mi poleg službe veliko časa vzame 
tudi delo na domači kmetiji. Kljub 
temu mi delo na kmetiji predstavlja 
nekakšen izziv. V veliko veselje mi je, 
če nam uspe s pomočjo prizanesljive 
narave pridelati kakšno bolj ekso-
tično sadje, kot so asimina, kaki in 
kivi. Slednjega je bilo letos v izobilju. 
Izziv mi je tudi pridelati in negovati 
dobro domače vino. Zadnje čase sem 
se lotil tudi varjenja domačega piva, 
kar mi predstavlja dodatni izziv, poln 
inovativnosti. Poleg dela na kmetiji, 
rad gobarim in hodim po planinah. 
 kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni?
Največ mi pomeni družina. Če so 
odnosi v družini odlični, si lahko 
tudi pri delu dosti bolj uspešen.
 kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na moji izbrani fotografiji je moja 
družina – žena Karolina, hči Karmen, 
sin Gregor in moja mama.
 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?

Najbolj srečen sem, da lahko živim 
tukaj, kjer sem že od rojstva. Preveč 
sem se navezal na svojo zemljo, zato 
nikoli ne razmišljam o kakšnih sanj-
skih krajih.
 v kateri kulturni ali športni 
ustanovi vas lahko največkrat sreča-
mo?
Rad grem v kino na ogled kakšnega 
dobrega filma, ob tem pa rad obi-
ščem tudi kulturne in zabavne prire-
ditve v domačem kraju in okolici.
 katere so tri vaše dobre lastno-
sti?
Natančnost, vztrajnost in poštenost.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Menim, da bi moral najti več časa 
zase in za družino. Upam, da bo tega 
več po upokojitvi.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
Če imaš znanje, ob tem pa si še 
marljiv in delaven, te ljudje okoli tebe 
zagotovo opazijo, cenijo in spoštu-
jejo. V življenju sem se vedno trudil 
za te vrednote, zato upam, da me je 
okolica opazila.

Slobodan Mrkonjić

Branko je v sklopu dodatnega usposabljanja šel tudi na izobraževanje v Francijo, v takratni Sait, nato v Nemčijo v družbo 
Eickhoff in tudi čez lužo, v ZDA, v državo Pensilvanijo, kjer si je ogledal več tovarn podjetja JOY.

NA OBISKU
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Novi most dolžine 
124 m in širine 4 m je 
zgrajen na konstrukciji 
jezu. Konstrukcija je 
razdeljena na dva dela, 
in sicer na prekladno 
konstrukcijo, ki jo 
sestavljajo montažni 
nosilci, in podporno 
konstrukcijo, ki se do-
betonira k stebrom kot 
konzola. Spodnji rob 
mostne konstrukcije 
je približno 50 cm nad 
gladino vode. 
Prekladno konstrukci-
jo sestavljata v prečni 
smeri dva montažna I-
-nosilca s konstantnim 
prerezom. Vsak nosilec 
je najprej enostran-
sko napet, po montaži 
nosilcev na objekt pa 
smo jih povezali in 
dvostransko napeli še z kontinuirnim 
kablom čez vse nosilce. Na nosilce 
smo dobetonirali tlačno ploščo, nato 
izvedli hidroizolacijo in asfaltni sloj. 
Na straneh nosilcev smo zabetonirali 
betonski robnik in nanj pritrdili žele-
zno ograjo. Nosilci so nad podporami 
povezani z betonskim prečnikom in 
odloženi na ležišče, ki je postavljeno 
na konzolo.
Poleg novega mostu smo uredili tudi 
dostopno cesto do novega objekta. 
Dostopna cesta poteka čez staro 
skladišče zapornih igel. V ta namen 
smo zgradili novo skladišče, kamor 
smo preselili zaporne igle, starega pa 
smo porušili.
Z deli smo začeli novembra 2017. 
Naredili smo 12 prednapetih nosilcev, 
izrezali okoli 100 m3 betona iz kon-
strukcije pregrade, kamor smo nato 
vpeli konzolno konstrukcijo in nanjo 
odložili nosilce. Montaža nosilcev 

Rekonstrukcija in prizidava 
cestišča čez jez Markovci
Lani jeseni je družba RGP podpisala pogodbo z Dravskimi elektrarnami Maribor (DEM) za rekon-
strukcijo in prizidavo cestišča čez jez Markovci. Za gradnjo novega mostu čez zapornice so se v 
DEM odločili, ker načrtujejo obsežno gradbeno sanacijo jezu. Takoj po vzpostavljenem prometu po 
novem mostu bo sledila temeljita sanacija zapornic in zamenjava elektroopreme.

je bila poseben podvig, ki smo ga 
uspešno opravili. S skupnim znanjem 
nas inženirjev smo kos tudi takim na-
logam. Most, kakor vidite na slikah, 
stoji. Do konca projekta moramo še 
urediti okolico in poskrbeti za varen 
promet z označbami, varnostnimi 
ograjami …
Vozila bodo po novem mostu 
zapeljala spomladi 2019, do takrat 

pa moramo gradbena dela končati, 
opraviti tehnični pregled in pridobiti 
uporabno dovoljenje.
Za družbo RGP je po mostu v sklopu 
HE Brežice in mostu na Velenjski 
promenadi to že tretji most. Mostovi 
in viadukti spadajo med zahtevne 
objekte, ki smo jim s svojim znanjem 
in izkušnjami uspešno kos.

Janij Oblak

Vozila bodo po novem mostu zapeljala spomladi 2019, do takrat bo treba dokončati gradbena 
dela, opraviti tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje.
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V Beli garderobi Muzeja premogovni-
štva Slovenije je postavljena razstava 
slik umetnika Marka založnika, ki 
nas zlahka popelje v neskončnost. 
Naš korak zaustavi pogled na valove, 
ki potujejo v večnost. 
Razstavo, katere odprtje je bilo 8. 
novembra 2018, je avtor poimenoval 
SKYE BOAT. Sam pravi, da mora 
slika izžarevati pozitivno energijo, 
da je kot okno v naravo, za katero si 
vzamemo premalo časa. 
»Razstava je zanimiva tudi zato, da 
vidimo, kako so lahko različne teme 
in pristopi povezani z notranjimi 
občutki, v tem primeru občutki 
odsevov, ne samo v naravi, ampak 
odsevov v nas. Ime razstave zlahka 
prenesemo v naše okolje, kjer se 
nahajajo tri jezera, ki so zaradi svojih 
odsevov zanimiva na svojevrsten 
način,« je ob odprtju razmišljal vodja 
Muzeja premogovništva slovenije 
stojan špegel. »Odsev predstavlja 
tisto, kar je vidno, na neki površini 
se kaže v zmanjšani svetlobni moči, 
lahko je tudi odsev plamenov v očeh, 
sonca na steklu ali cvetočega drevesa 
na vodni površini. Je nekaj, kar kaže 
naše razpoloženje, čustva – obraz 
razkriva odsev močnih čustev oz. 
duhovno stanje posameznika. Naša 
stališča so odsev javnega mnenja, 
ravnanje je odsev novih spoznanj, 
vpliv naših misli v odsevu nečesa, v 
tem primeru je to SKYE BOAT,« je še 
povedal Špegel ter dodal, da nas tisto, 
kar plava na površini in razkriva glo-
bino, hkrati popelje v daljna obzorja.
Odprtje razstave sta s kulturnim pro-
gramom popestrila Tjaša Gorjanc na 
violini in Tim Zazijal na kitari.
Vabljeni, da tudi sami na nekoliko 
drugačen način, skozi umetnost, 
podoživite brezskrbne poletne dni – 
preplet čarobnosti morja in neskonč-
nosti neba. Razstava bo na ogled do 
20. decembra 2018.

Metka Marić

Dve popolnosti – morje in nebo
Tako kot zunanji svet odseva naše notranje čustveno stanje,  umetniki svoja čustva in odseve pre-
našajo na platno. Slikarju Marku Založniku sta najljubša motiva morje in nebo, ki združena razda-
jata svojo neopisljivo modrino. Stik teh dveh popolnosti je na ogled v premogovniškem muzeju.

Vodja premogovniškega muzeja Stojan Špegel je začutil posebno energijo, ki jo 
oddajajo dela slikarja Marka Založnika. (foto: Jani Gorjanc)

Razstava, ki se nas dotakne z neskončno modrino, je pritegnila številne obisko-
valce. (foto: Jani Gorjanc)

TRETJI POLČAS
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Še posebej čarobna  bo sobota, 22. 
decembra 2018, ko bo med 15. in 20. 
uro že tradicionalni ogled Muzeja z 
obiskom dedka Mraza. Pod okriljem 
SPESS-Sindikata PV bodo v tamkaj-
šnji prezivnici z začetkom ob 18. uri 
obiskovalci lahko začutili pozitiven 
odnos in »rimoklepaške« veščine 
Zlatana Čordića – Zlatka, ki je iz 
borbenega freestylerja prerasel v ra-
perskega zvezdnika. V svojih pesmih 
pripoveduje o stvareh, zaradi katerih 
je vredno živeti, njegov prvi album 
nosi naslov Svet je lep. Vstopnice po 
4 evre za člane SPESS-Sindikata PV 
oziroma 8 evrov za nečlane so na vo-
ljo v Muzeju in na sedežu sindikata. 
Po koncertu za otroke in odrasle se 
mu bo pridružil dedek Mraz. 
V tamkajšnjih razstaviščih si lahko do 
22. decembra ogledate razstavo Mar-
ka Založnika Skye Boat, Kate Laštro 
Velenjske glinene ploščice, Herbarij – 
brezčasni zapis narave ter modele in 
skulpture dijakov Šole za strojništvo, 

Prepletanje umetnosti in ritmov
V decembru, ko dobri možje delijo darila, je za nekoliko drugačno obdarovanje poskrbel Muzej 
premogovništva Slovenije. Njegove prostore krasijo dela številnih umetnikov, ki jim ustvarjalnih 
idej nikoli ne manjka. Za popolno prednovoletno razpoloženje pa bo poskrbel priljubljeni raper 
Zlatan Čordić – Zlatko, pridružil se mu bo dedek Mraz.

Kralju slovenskega rapa Zlatku bomo lahko prisluhnili že to soboto ob 18. uri. 

Najmlajše bo zagotovo razveselil dedek Mraz. 

geotehniko in okolje Šolskega centra 
Velenje pod mentorstvom Rajka 
Zalaznika. Do februarja 2019 se bosta 
predstavljala Stane Špegel z razstavo 
skulptur Podzemni nezemljani in 
multimedijsko razstavo zMešAnke ter 
Aleksander Kavčnik s fotografijami 
na temo rudarji.

Po krajšem premoru za redna vzdr-
ževalna dela bo Muzej svoja vrata za 
obiskovalce ponovno odprl predvido-
ma v torek, 8. januarja 2019. Dodatne 
informacije na 031 752 418 ali www.
rlv.si/muzej.

Metka Marić

TRETJI POLČAS
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Ritem glasbe, ritem življenja
Svet okoli nas doživljamo predvsem s čustvi in glasba v nas te občutke prebudi. Glasba je nekaj, 
brez česar si vsaj večina ne zna predstavljati življenja. Že Pitagora je pred 2.500 leti svoje učence 
učil, da glasba prežema vse vesolje – v neprekinjenem ritmu življenja. Vsaka zvezda, vsako bitje 
utripa v svojem tonu in ko se povežejo v skladno celoto, ustvarijo glasbo. Člani Pihalnega orkestra 
Premogovnika Velenje so na Novoletnem koncertu poskrbeli, da je glasba dala dušo vesolju, krila 
umu, polet domišljiji in veselje do življenja.

»Spet je tukaj december. Mesec, poln 
lepih želja. Običajno prejemamo želje 
od drugih ljudi, mogoče pa bi bil 
letos čas, da napišemo sami sebi vo-
ščilo. Svoj seznam želja, kot takrat, ko 
smo tistih nekaj besed »kracavo«, a s 
takšno lahkoto napisali dedku Mrazu, 
brez zadržkov in cenzure. Zagotovo 
pa si vsak izmed nas, poleg zdravja, 
želi tudi sproščenih večerov z dobro 
družbo v prijetnem ambientu ob še 
prijetnejši glasbi. Torej večerov, kot je 
današnji. Želje se lahko uresničijo hi-
treje, kot si mislimo,« so bile uvodne 
besede moderatorke. 
In naše želje so se uresničile v soboto, 
8. decembra 2018, na že tradicional-
nem Novoletnem koncertu velenjskih 
godbenikov. Za uverturo v koncertni 

večer, prežet s prefinjenostjo, so god-
beniki izbrali skladbo Rock sympho-
nie skladatelja Manfreda Schneiderja, 
sledila je Appermontova The green 
hill. Na zeleni hrib se je podal študent 
evfonija luka zapušek, sicer tudi 
član Pihalnega orkestra Zarja Šoštanj, 
ki se je predstavil kot solist ter s svo-
jim nastopom požel bučen aplavz.

Glasba prežema vse 
vesolje
Pihalni orkester Premogovnika ve-
lenje z dirigentom antonom vrze-
lakom diha in deluje kot celota, kljub 
temu pa v svojo sredino radi sprejme-
jo različne glasbene goste. Na tokra-
tni koncert so povabili štiri odlične 
pevce, ki tu in tam radi spijejo tudi 

pivo, zato so si nadeli ime kvatropir-
ci. Skupino sestavljajo basist gorazd 
zapušek, baritonist jure jaklič in 
tenorista samo kališnik ter tomaž 
krt. Ob spremljavi godbenikov so za-
peli pesem Roka in Blaža Švaba Tebi. 
Glede na to, da jim je še posebej pri 
srcu dalmatinski melos, ni manjkala 
pesem Vinka Barčota Ne diraj mojo 
ljubav ter, kot se za praznični čas 
spodobi, Košmrljeva Na božično noč. 
Za poslastico smo slišali še skladbo 
z naslovom Pesem, ki je nastala v 
sodelovanju z Manco Špik. Samo za 
ta večer je njeno mesto prevzela tea 
zupanc, članica godbenikov, ki je več 
kot navdušila občinstvo. In kot pravi 
pesem » … prišla je prav potiho, zdaj 
jo vsak pozna«.

Več kot zasluženo zadovoljen obraz dirigenta Antona Vrzelaka. (foto: Studio F4, Edita Fric)
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Z zasedbo Kvatropirci je zapela članica orkestra Tea Zupanc. 
(foto: Studio F4, Edita Fric)

Dirigentsko palico je za nekaj trenutkov prevzel Nikolaj Žličar. 
(foto: Studio F4, Edita Fric)

Uvod v praznovanje 100-letnice delovanja Pihalni orkester Premo-
govnika Velenje načrtuje aprila prihodnje leto. Takrat se bodo člani 
na koncertu predstavili s skladbami, ki so program oblikovale nekoč, 
in s tistimi, ki jih igrajo danes. Med drugim bo izšla tudi publikacija, 
septembra pa bo sledil še slavnostni koncert ob 100. obletnici orkestra 
in hkrati tudi 60-letnici mesta Velenje.

Slikar svojo sliko nariše 
na platnu. Glasbenik 
svojo sliko riše na tišini.

V nadaljevanju je dirigentsko pa-
lico prevzel nikolaj žličar, učitelj 
klavirja v velenjski glasbeni šoli in 
eden najboljših slovenskih dirigentov. 
Pod njegovim vodstvom so dvora-
no zapolnili zvoki Polovskih plesov 
skladatelja Aleksandra Borodina. 
Dirigentska palica je v nadaljevanju 
zopet prešla v roke Antona Vrzelaka. 
Prisluhnili smo skladbama A christ-
mas carol fantasy Takashija Hoshide 
in Mambo Jambo Pereza Prade. 
Za konec navdušujočega večera so 
pripravili nekaj latino ritmov: z latino 
venčkom Jožeta Privška so nas pope-
ljali novemu letu naproti.
anton vrzelak je izrazil veselje, ker 
so bili gostje tako lepo sprejeti. Bolj 
za šalo kot zares je dejal: »Vidim, da 
bom moral še kar precej vaditi. Jaz 
sem dobil rožico, gospod Žličar vino, 
tako da mi očitno še malo manjka.« 
S temi besedami je od srca nasmejal 
občinstvo.
Moderatorka se je poslovila z vošči-
lom: »Želim vam čim manj ohlajenih 
kavic in čim več toplih objemov. 
Pa le ustavite se za trenutek v tem 
prazničnem času in zapišite svoj 
resnični seznam želja. Ker želje, ki 
jih nimate, se vam, žal, ne morejo 
uresničiti.«
Sama pa ob koncu dodajam zanimi-
vost, povezano z glasbo. Berlinski 
muzikolog dr. Christoph Rueger na-
vaja pravo glasbeno »lekarno«. Proti 
depresiji naj bi pomagal muzikal 
Fantom iz opere, pri motnjah spanca 
Beethovnova sonata Moonlight, pri 
premagovanju strahu opera Bele 
Bartoka Herzog Blaubarts Burg, ko 
smo obupani, pa Klavirski koncert v 
d-molu KV 466 Amadeusa Mozarta. 
Kakorkoli že, upam, da bo glasba vaša 
spremljevalka tudi v prihodnje – ne 
kot zdravilo proti različnim tegobam, 
ampak zgolj kot nekaj, kar našemu 
življenju daje smisel in polet. Prilo-
žnost za to bo že v petek, 25. januar-
ja 2019, ko bo na sporedu 3. koncert 
Pihalnega orkestra Premogovnika 
velenje. v goste so povabili člane 
Pihalnega orkestra akademije za 
glasbo Univerze v ljubljani.

Metka Marić
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Film prikaže, kako so se v nekoč zara-
di industrije uničeno okolje znova 
vrnile ptice. Jezera v okolici Velenja, 
ki so geografsko središče filma, so 
nastala kot posledica posedanja tal 
nad rovi premogovnika. Ta je začel 
obratovati konec 19. stoletja, sredi 
20. stoletja pa je začela tu delovati 
še termoelektrarna, ki je povzročila 
hudo onesnaženje jezerske vode in 
izginotje življenja v njej. Posledič-
no so izginile tudi mnoge ptice. Po 
dolgotrajnem ekološkem sanacijskem 
programu, ki se je začel sredi 80. let, 
se je v vodo vrnilo življenje. Sčasoma 
so se vrnile tudi ptice, prišle so celo 
nekatere vrste, ki jih prej ni bilo. 
Film PtICe jezer, njIHova vr-
nItev je odličen prikaz, kako lahko 
človek nekoč uničeno industrijsko 
območje spremeni v prijazno okolje, 
kamor se vrne življenje.

Ptice jezer, njihova vrnitev
Dokumentarni film Ptice jezer, njihova vrnitev prikaže vsakdanje življenje ptic, ki ostaja prikri-
to večini od nas. Avtor filma Matej Vranič odstira osupljive podrobnosti iz življenja ptic v okolici 
šaleških jezer, od katerih mnoge živijo v neposredni bližini ljudi, a jim ne pridejo tako rekoč nikoli 
pred oči. Matej Vranič je dve leti s kamero spremljal življenje ptic, ki naseljujejo jezera in okolico. 
Zahtevno delo je uspešno opravil, zahvaljujoč več kot 30-letnemu zasebnemu zanimanju za žival-
ski svet in 20-letnemu poklicnemu ukvarjanju s snemanjem in fotografijo.

Nastajanje filma
Pri nastajanju filma je morala biti 
snemalna ekipa zelo iznajdljiva 
in potrpežljiva. Za celoten film so 
potrebovali kar 380 snemalnih dni. 
Včasih je bilo za le nekaj sekund 
trajajoč posnetek potrebnih več 
mesecev. Posebej zahtevno nalogo 
je predstavljal upočasnjen podvodni 
posnetek vodomca, ki pod vodo 
ujame ribico. Posrečil se jim je šele 
po osmih mesecih priprav in trdega 
dela. Pri filmu je zelo pomemben 
tudi zvok, saj gledalcu omogoča, da 
dobi pravi vpogled v živalski svet 
in ga v celoti začuti. Zato mora biti 
odlično posnet. Kljub sodobni profe-
sionalni opremi pa je v naravi precej 
zahtevno posneti kakovosten zvok. 
Predvsem zato, ker živimo v okolju, 
kjer je hrup stalno prisoten, čeprav 
se ga morda sploh ne zavedamo. 

Šaleška jezera so danes zbirališča 
mnogih vrst ptic. Pozimi lahko na 
bregu opazimo kormorana, ki si 
po lovu suši svoje razprte peruti. 
Spomladi selivke začnejo svoj 
paritveni ples, stare znanke kukavice 
podtikajo svoja jajca, ujede pripra-
vljajo svoj bliskoviti napad. Poleti, 
ko je želja po kopanju v Velenjskem 
jezeru izpolnjena, se lahko oddalji-
mo od trušča in od daleč opazujemo 
barvitega čebelarja ali neobičajnega 
ribjega orla. Do jeseni bo več tisoč 
škorcev vsako noč prespalo v trstičju. 
Šoje in srake bodo ropale koruzna 
polja …
V Šaleški dolini je bilo oglašanje ptic 
pred tridesetimi leti redkost, danes pa 
so ornitologi tam našteli več kot 200 
različnih vrst ptic.

Besedilo in fotografije: Matej Vranič,  
povzeto po tekstu Marjana Žiberne, 

Maje Omladič Topovšek
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Matej vranič je fotografi-
je z motivi narave objavil 
v številnih koledarjih, na 
razglednicah, v knjigah in 
revijah. Prejel je naziv Sloven-
ski naravoslovni fotograf leta 
2017 in priznanje za Slovensko 
naravoslovno fotografijo leta 
2017. Njegove fotografije so 
bile razstavljene v številnih 
lokalnih galerijah in razstavah. 
Za revijo National Geographic 
Slovenija je pripravil števil-
ne zgodbe s tematiko divjih 
živali. Danes je, bolj kot na 
fotografijo samo, osredotočen 
na snemanje dokumentarnih 
filmov o prostoživečih živalih. 
Verjame, da s trdim delom in 
strastjo pride tudi uspeh.
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Koper. Istra. Že konec leta 2017 je 
med nas, ki nam cona udobja in 
športna neaktivnost pomenita svet 
brez življenja, udarila novica, da bo 
na naših tleh prvič organiziran ta 
dogodek. IRONMAN. 
Beseda, ki večini ljudi na tem svetu 
pomeni nepredstavljive telesne 
napore, nam pa užitek v gibanju. Na 
čudovito septembrsko nedeljo smo ga 
končno dočakali. Uresničitev sanj na 
dosegu roke.

1,9 km/90 km/21,1 km
O tem, kako pomembno se je vpisati 
med »železne«, največ povedo obču-
tja tekmovalk in tekmovalcev, ki smo 
premagali celotno progo v predpisa-
nem času in brez poškodb. 
Vsekakor spada ta naš slovenski 
IRONMAN med zahtevnejše na tem 
svetu. Po 1,9 kilometra plavanja v Ko-
pru, kjer je v vodi kar nekaj nenamer-
nega brcanja in rahle »gužve«, nas je 
kolesarska preizkušnja popeljala na 
90 kilometrov asfaltne poti. 
Čez mejo v Italijo in čez Osp na vrh 
Črnega Kala. Nekaj spusta do Hrasto-
velj in nato v naše vasice v istrskem 
zaledju. Vsakomur, ki še ni nikoli 
kolesaril po našem zaledju Primorja, 
lahko povem, da lahko pričakuje 
čudovite razglede na Koprski zaliv in 
»sladke« klance. Proga je tako nabra-
la neverjetnih 1.400 metrov vzpona. 
Hitri menjavi v osrednji športni areni 
na Ukmarjevem trgu v Kopru je sle-
dil še tek preko Škocjanskega zatoka 
do Izole in nazaj. 
Tek ob morju in rahla sapica sta pri-
pomogla, da so bili zadnji kilometri 
tega čudovitega triatlona nepopisni. 
Trde noge in zavedanje, da si imel za 
sabo zanimiv športni dan, te pope-
ljejo čez ciljno črto. Vsekakor je za 
takšen podvig potrebno vsaj štiri 
mesece trdega treninga. Vsem tistim, 
ki bi vas morda zamikala takšna 
športna avantura, svetujem trening in 
še enkrat trening.

Ironman 70,3 Slovenija
Prvič v naših krajih. Prvič med našimi hribi in morskimi penami. Prvič v Istri. Bilo nas je 1.670 mo-
ških in žensk iz 48 držav. Iz cone udobja, po domače kavča, smo se po večmesečnih pripravah po-
dali na pot. Vsi nastopajoči smo »železni« samo navzven. Ko doživiš občutja na progi in ko prideš 
čez cilj, ugotoviš, da čustva v tebi vrvijo na polno in da nas žene res veliko srce.

Srčnost organizatorjev je 
pohvale vredna
Samo na morju je za varnost skrbelo 
100 ljudi na čolnih, supih, kajakih. Na 
kolesu nas je spremljalo 70 motori-
stov – policistov, redarjev, sodnikov, 
snemalcev. Pri dogodku je sodelovalo 
več kot 600 ljudi. Na celotni progi 
so nas tako spremljali varnostniki, 
redarji, sodniki, zdravstveni delavci, 
potapljači … Moram povedati, da je 
bil ta športni dogodek res organiziran 
s srčnostjo in užitek je bilo tekmovati 
na celotni progi. Ob njej nas je spre-
mljalo in spodbujalo več kot 10.000 
ljubiteljev ekstremnih športov. 

Ostati v coni zavaljenega 
udobja ali pa obuti 
tekaške copate in izbrati 
pot …

Na nedavnem svetovnem prvenstvu 
v ironmanskem triatlonu na Velikem 
otoku na Havajih je bil najstarejši 
tekmovalec Hironum Inada star 86 
let. Pri nas, v Kopru, je bil najstarejši 
ruski triatlonec Vladimir Šitov, ki 
bo decembra praznoval 79 pomladi. 
Vsekakor je gibanje tisto, ki nas vodi 
naprej v tem norem ritmu življenja. 
Tudi mene. S tem ohranjam funkci-
onalno maso in zdravje ter zmoglji-
vost telesa. Lažje obvladujem stres 
in negativno energijo, saj telesno 
aktivnost že več desetletij vključujem 
v svoje življenje. Tisto nedeljo sem bil 
na prvem slovenskem ironmanu, v 
ponedeljek, takoj naslednji dan, sem 
bil že v službi. In danes bom zopet 
obul svoje tekaške copate in se podal 
na tek. Pred menoj so cesta, moje 
misli in nov cilj.

Marko Ranzinger
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Še posebej srečen je zakon s knjigo. 
Težko ga kaj prekine, razen mogoče 
starostnih težav z vidom oziroma z 
zdravjem sploh ali pa morebitne noč-
ne redukcije elektrike, ki pa jih – na 
srečno in tudi po zaslugi dobrega dela 
v našem podjetju – ni. In če hočemo 
dobro delati, kolikor toliko razumeti 
sebe in svet, vzdrževati dobre odnose, 
je več kot potrebno branje knjig. 
Prijetno branje vam želim.

Branje je zakon
Nekateri zakoni so trajni, kot so zakoni vztrajnosti, težnosti, upora; nekateri so večni, kot, denimo, 
zakona denarja in moči. Nekateri so tudi srečni, kar se menda vidi po popolnem številu gumbov na 
moževi srajci in širini nasmeha na ženinem obrazu.

Drago Jančar/In ljubezen 
tudi
Vojna premaga vse, še vse tiste, ki se 
vojskujejo. In tiste, ki samo čakajo, da 
bo minilo.
Roman se dogaja med drugo svetov-
no vojno, ko se v okupiranem Mari-
boru prepletejo življenja treh glavnih 
protagonistov. Sonja in Valentin sta 
mlada zaljubljenca, intelektualca 
iz meščanskih družin, ki sanjata o 
skupni prihodnosti. Naraščajoče 
okupatorjevo nasilje Valentina prisili 
v odhod med pohorske partizane, 
kjer v trenutku šibkosti pade v roke 
orožnikov in pristane v mariborskih 
zaporih. Sonja skuša trpinčenega 
fanta rešiti, zato prosi za pomoč 
znanca iz otroških let, zdaj zagrize-
nega SS-ovca Ludwiga Mischkolniga. 
Nacista, nekoč skromnega Ludeka, 
dekletova lepota očara, kar ima zanjo 
pogubne posledice. 
Z zgodbami glavnih junakov Jančar 
odstira strašljive podobe vojnega 
pekla v štajerski prestolnici, pohor-
skih gozdovih, nemškem nacističnem 
taborišču in med povojnim prevze-
manjem komunistične oblasti. Ven-
dar v vojni ni zmagovalcev, ostajajo le 

ljudje z zlomljenimi dušami, izgu-
bljenim dostojanstvom in se, kot je 
zapisali Byron v eni od svojih pesmi, 
še ljubezen utrudi.

Pavel Sanajev/Pokopljite 
me za šprajc
Zdi se, da je najtežje pisati o odnosih. 
Težko jih je tudi razumeti in živeti. Še 
posebej v družini. Nekaj zahtevnega 
je na tem. Družina je neusahljiv vir 
navdiha za razmišljanje, opazovanje 
in pisanje.
»Prosil bom mamo, naj me pokoplje 
doma za šprajc, sem si nekoč izmislil. 
Tam ne bo črvov, ne bo teme. Mama 
bo hodila mimo, jaz pa jo bom gledal 
iz špranje, in ne bo mi tako grozno, 
kot če bi me pokopali na pokopali-
šču.«
Pokopljite me za šprajc je zelo kratek 
avtobiografski roman, ki pripove-
duje o življenju osemletnika skozi 
njegove oči. Te oči se trudijo videti 
predvsem tisto, kar običajno želijo 
videti takšne oči. V njegovem svetu 
je družina pravzaprav sestavljena bolj 
ali manj le iz babice in dedka, ki sta 
prevzela vlogo staršev ob odsotnosti 
njegove mame, njune hčerke. Še bolj 
natančno, njegovo življenje sestavlja 
le babica. In težko je opisati ta lik. Bi-
zarno bitje, ki štedi s prijaznostmi do 
bližnjih ter jih nadomešča z obilico 
domiselnih in grotesknih jezikovnih 
domislic, s katerimi obklada prak-
tično vse, ki jih ima v širši in bližnji 
okolici. Ta babica je prevzela skrb 
za otroka, ki več kot očitno ni pri 
najboljšem zdravju, a hitro dobimo 
občutek, da bi bil lahko tudi nekoliko 

manj bolan, če babica v njem ne bi 
videla čisto vseh bolezni, ki obstajajo. 
Babica je izjemno neprijeten lik, ki je 
svojega vnuka dojela kot projekt.

Arnon Grunberg/Tirza
Koliko udarcev prenese človeška 
narava, preden se upre?
Jörgen Hofmeester se v svojih poznih 
petdesetih letih spopada s spozna-
njem, da mu življenje polzi iz rok. 
Po izgubi službe in žene, kopnenju 
prihrankov in odhodu starejše hčere 
mu je ostala le še mlajša hči Tirza, v 
katero osamljeni Jörgen zdaj upre vse 
svoje upe in pričakovanja.
Dekle postane središče njegovega 
sveta, njena vzgoja pa Jörgenovo 
poslanstvo. Hčerko zasipava z vse 
bolj obsedeno očetovsko predanostjo, 
dokler mu usoda ne zada še zadnje 
brce – Tirza zapusti očeta in odide s 
fantom v Afriko.
Jörgen, ki je dotlej stoično prenašal 
življenjske nepravičnosti, se odpravi 
za njo, naposled odločen, da se zoper-
stavi krivicam sveta.
Roman ni enostavno branje, Grun-
berg je kaos, ki je doma pri Hofmee-
sterhevih, skušal prenesti tudi v način 
pripovedovanja zgodbe. Vendar je 
vsekakor in vseskozi zanimivo branje.
Arnon Grunberg (1971) velja za 
enega najpomembnejših sodobnih 
nizozemskih pisateljev in je dvakratni 
dobitnik prestižne nizozemske nagra-
de Anton Wachterprijs. Po romanu 
Tirza so posneli tudi film.
(viri: Mladinska knjiga, Dobra knjiga, 
Konteksti)

Dragica Marinšek
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Najin Camino
Camino je preplet romarskih poti po Evropi, ki vodijo na isti cilj: Santiago de Compostela v Španiji. 
Želja doživeti Camino in se preizkusiti v vlogi popotnice je v meni tlela že dolgo. Ko pa je hči Eva 
izjavila: »Če greš ti, potem grem pa tudi jaz!« je bilo odločeno, da septembra greva. Odločili sva se 
za portugalsko vejo – od Lizbone do Santiaga.

Ognjeni krst
Za Camino pravijo, da te sprejme ali 
izpljune. Naju je skoraj izpljunil že 
prvi dan hoje. Po pristanku v Lizboni 
in namestitvi v hostlu sva se podali 
na ogled mesta in pozabili, da morava 
dobiti popotniški dnevnik (Credential 
del Peregino). Z njim dokazuješ, da 
si res romar, in je osnova za spanje v 
prenočiščih za popotnike. Naslednji 
dan sva morali počakati, da sva lahko 
kupili dnevnik, se z metrojem zapeljali 
do predmestja in našli prve puščice, 
ki vodijo vso pot do Santiaga. Pa se je 
začelo.
Najprej sva hodili po industrijskem 
delu mesta, nato naju je pot vodila ob 
rečnem rokavu po suhi prašni poti 
brez sence. V daljavi so se videle hiše 
in razen močnega sonca in vročine je 
bil začetek videti obetaven. A ker sva 
po začetniško planirali, da se bova ob 
poti ustavili in si kupili hrano in vodo, 
sva bili prepadeni, ko sva prišli do 
hiš in ugotovili, da je vse zapuščeno. 
Vmes ni bilo ničesar, ni bilo sence, 
vode, ljudi … Ob sendviču, ki je ostal 
od zajtrka, nekaj energijskih ploščicah 
in parih decilitrih mlačne vode sva se 

do večera skoraj privlekli do prvega 
prenočišča. Družno sva ugotovili, da 
naju je Camino že prvi dan postavil na 
realna tla in da slabše skoraj ne more 
biti.

Dnevi na Caminu
Letošnji september je bil na Portugal-
skem zelo vroč, dnevne temperature 
so bile več kot 30 stopinj Celzija. Ker 
sva se že prvi dan opekli (tudi dobese-
dno), sva začeli vstajati zelo zgodaj in 
si pot razdelili po etapah, navadno so 
bile to tri. Zjutraj sva se hitro oblekli, 
pojedli in do sončnega vzhoda nare-
dili že 10–12 km. Nato sva naredili 
daljšo pavzo v kakšni vasi za hrano in 
počitek, naredili drugo tretjino poti, 
se spet ustavili in zbrali moči še za 
preostanek kilometrov. Večkrat sva 
morali še vmes poiskati senco, da sva 
se malo shladili, saj je sonce neusmi-
ljeno pripekalo. Prenočišča za romarje 
so navadno cerkvena, spiš na skupnih 
ležiščih, udobja ni veliko. Super je, da 
si med prvimi, ki pridejo, saj tu velja 
pravilo »kdor prvi pride, prvi melje«. 
Izbereš si lahko posteljo, na kateri boš 
spal, vrvic za obešanje opranega perila 
večkrat zmanjka, več prostora imaš za 

svoje stvari. Po tuširanju in pranju pe-
rila se malo spočiješ, potem pa je treba 
ukreniti nekaj glede hrane. Le redka 
prenočišča imajo kuhinjo, zato je treba 
poiskati lokalno gostilno, veliko jih 
ponuja ugodne menije za popotnike. 
Večinoma so dobri, lahko pa naletiš 
tudi na presenečenje, kot se nama je 
zgodilo v družbi simpatičnih Johna in 
Richarda z Nove Zelandije. Pričakovali 
smo vse kaj drugega kot na pol peče-
no, neočiščeno ribo z vsemi notranji-
mi organi, iz katere se je pocedila kri, 
ko smo se je lotili. Bilo je dosti smeha 
in ugotavljanja, kako naj vse skupaj 
pustimo, da ne bo preveč nevljudno, 
potem pa je gostiteljica ugotovila, da 
ima riba za nas verjetno preveč kosti. 
Še dobro da smo lakoto lahko ublažili 
s sladico in vinom. 

Ljudje
Na Caminu srečaš romarje različnih 
narodnosti, starosti, izobrazbe … 
Vedno, ko se s kom pogovarjaš, si naj-
prej izmenjaš osnovne podatke: svoje 
ime in državo. Največ je Nemcev in 
Italijanov, najde se kakšen predstavnik 
iz skoraj vsake države EU, tudi Rusi, 
Američani, Kanadčani, Azijci in Av-
stralci. Veliko je upokojencev, ki lahko 
potujejo, pa ljudi, ki si med menjavo 
službe vzamejo čas zase, nekaj je bilo 
tudi študentov. Veliko jih hodi samih, 
veliko v parih, ljudje se združujejo v 
skupine, hodijo nekaj časa skupaj, se 
ločijo in spet srečajo. 
Midve sva tretji dan srečali Dava in 
Rhodino iz Kanade, (pišeta blog Dave 
and Rhodina „Tripping“), ki sta na poti 
že poldrugo leto in sta zdaj na trekingu 
po Nepalu. Hodili smo skupaj, se ločili 
in se potem še nekajkrat srečali. Enako 
se nama je dogajalo z Japoncem Tako, 
pa z Irmo iz Gvatemale, Robinom iz 
Nizozemske … Romarji so izredno 
prijazni in pripravljeni pomagati. Eva 
je imela od prvega dne težave z žulji 
in ko si je ob poti menjala obliže, so se 
ustavljali in spraševali, če kaj potrebu-
jeva. Ko je morala zaradi vnetih žuljev 
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en teden počivati in sem hodila sama, nisem nikoli imela 
občutka, da sem kakorkoli ogrožena, spraševali so me, kako 
je hči, ali bi hodila z njimi in se družila pri večerji.

Portugalska in Španija
Velik del Portugalske predstavlja ravna, suha in vroča 
kmetijska pokrajina, podobna našemu Prekmurju. Cele 
dneve sva hodili med polji koruze, sončnic in paradižnika 
ter nasadi vinske trte, oljk in plutovcev. Je dežela izredno 
prijaznih ljudi, ki pa zelo slabo govorijo angleško, zato nama 
je prišlo zelo prav Evino znanje portugalščine in španšči-
ne. Po vaseh je dosti hiš zapuščenih, dela ni, zato mladi 
odhajajo v mesta. Mesta so lepa, najbolj sta naju navdušila 
Porto, ki je čudovito pristaniško mesto ob reki Duero, in 
Ponte de Lima, eno izmed najstarejših mest na Portugal-
skem. Je pa tudi dežela, ki je posuta s plastiko. Ta je povsod, 

ob poljih ležijo ostanki vreč semen in gnojil, ob cestah in 
poteh so plastenke in ostanki embalaže. Bili smo osupli, da 
v Evropi obstaja država, kjer je zavedanje o ravnanju z od-
padno embalažo tako slabo.  Pet dni pred koncem poti sva 
prečkali mejo in prišli v Španijo. Okolje je tu bolj čisto, vse 
je bolj urejeno in tudi skomercializirano. Ob poteh naletiš 
na stojnico s pijačo in prigrizki, prenočišča za popotnike so 
na vsakem koraku. Najbolj pa je to vidno v Santiagu, kjer 
mesto praktično živi od romarjev in turistov. 

Za konec
Bistvo Camina ni cilj, ampak pot. Ko se po prvih težkih 
dneh telo navadi na dolgo hojo in težak nahrbtnik, te pre-
seneti spoznanje, da pravzaprav uživaš. Na zidu ob poti je 
nek romar zapisal: »Bolijo me noge, bolijo me rame, boli me 
celo telo, ampak na nek čuden način sem srečen.« Spoznaš 

Pot V Aguedi, mestu dežnikov, z Robinom in Tako

Proti koncu poti so bila jutra že hladna. Žulji, Evina težava od prvega dne
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ogromno zanimivih ljudi, s popolnimi neznanci večerjaš 
pod zvezdami in se pogovarjaš, kdaj ti je bilo v življenju 
najlepše ali najtežje. Nepopisno si srečen, ko premagaš 
prvih sto kilometrov, pa potem še sto … in ko po več kot 
600 kilometrih hoje stojiš pred katedralo v Santiagu, težko 
verjameš, da ti je res uspelo. In čeprav nisi veren, greš k 
maši za romarje kot simbolni zaključek poti ter solze sreče 
in tudi žalosti, da je konec, ti tečejo po licih. In v sebi veš, da 
se boš nekoč vrnil. 
Tudi midve se bova, prihodnja pot je že izbrana. 

Še nekaj napotkov:
•	 Camino ni toliko telesna pripravljenost, kot to, da ne od-

nehaš, ko te vse boli, ko neusmiljeno sije sonce ali lije dež;
•	 tudi ni dirkanje od ene točke do druge, lahko hodiš počasi 

ali hitro, lahko si vzameš prost dan, ravnati se moraš po 
svojem ritmu;

•	 čepki za ušesa so ponoči nepogrešljivi;
•	 za vsako stvar v nahrbtniku je treba trikrat premisliti, ali jo 

res potrebuješ;
•	 žulji so skoraj »obvezna oprema« vsakega romarja;
•	 za pomoč na poti sva uporabljali knjigo »Camino Portu-

gues« avtorja Johna Brierleya in napotke s strani www.
gronze.com.

Jana Bovha

Porto

Skoraj na cilju

Ponto del Lima

Ob kipu romarja z Rhodino 

Zaključek poti pred katedralo v Santiagu de Compostela
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Ena izmed vsakoletnih akcij je tudi 
Tek sv. Barbare, ki smo ga v nedeljo, 
9. decembra 2018, že 14. zapovrstjo 
organizirali v sklopu praznovanja 
godu zaščitnice rudarjev, ki jih čuva 
pod svojim okriljem. 
Tek je potekal v obliki štafetnega teka 
mešanih ekip, ki je štela štiri člane, od 
tega  je morala biti vsaj ena pripa-
dnica nežnejšega spola. Vrstni red je 
določila ekipa sama, vsak tekač pa je 
pretekel 3,250 m.
S tekmovanjem štafet smo začeli ob 
10. uri  zjutraj pri Ribiškem domu 
ob Velenjskem jezeru. Tekmovalo je 
60 ekip s po štirimi tekmovalci, kar 
pomeni, da je sodelovalo 240 tekačev. 
Vsak od tekmovalcev je prejel spo-
minsko medaljo, topel obrok in čaj.
Absolutna prva tri mesta:

14. štafetni tek svete Barbare
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje povezuje svoje člane preko različnih preventivnih, 
rekreativnih, tekmovalnih in drugih športnih srečanj.

•	 tekaška šola živko 1 (Miha Do-
bravec, Vid Botolin, Karin Gošek, 
Jan Vukovič) z rezultatom 43:16 

•	 Hodači  (Vid Kramer, Simon 
Navodnik, Mojca Centrih, Luc 
Zalokar) z rezultatom 45:42 

•	 dijaški dom Ivana Cankarja 
– brki : (Lovrenc Habe, Blažka 
Šturm, Urban Podgrajšek, Miha 
Indihar) z rezultatom 1:01:26

Najmlajša ekipa  top cross junior je 
štela 31 let in so jo sestavljali Lovro 
Grm, Gal Utenkar, Sara Uštar in Tevž 
Lovše; otroci so tekli v spremstvu 
staršev. Najstarejša ekipa koroški 
tigri  v sestavi Štefan Skitek, Vili 
Blatnik, Kazimira Lužnik in Ante 
Bilobrk pa so skupaj stari zavidljivih 
298 let. najstarejša udeleženka med 
njimi je kazimira lužnik, ki obele-
žuje 84 let.
Ob zaključku in podelitvi smo pre-
brali pismo Uroša dragičeviča, in-
valida, ki je v prometni nesreči utrpel 
hude poškodbe po glavi in nogah. Po 
zadnji operaciji lahko spet teče in je 
tudi pretekel dva kroga. S svojim de-
janjem je vsem prisotnim dal vedeti, 
da kjer je volja, je tudi moč.

Jožica Peterlin

Ob dobrih pogojih, ki so 
vladali na ta dan, je bil 
postavljen tudi rekord proge: 
ekipa Tekaška šola Živko 1 
je razdaljo pretekla v času 
43:16.

V nedeljo, 9. decembra 2018, je ob Velenjskem jezeru potekal že 14. tek sv. Barbare, ki ga Športno društvo Skupine Premo-
govnik Velenje organizira v sklopu praznovanja godu te zaščitnice rudarjev.
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Znova smo se zavrteli v jeansu
December je čas sprememb, novih upov, priča-
kovanj, dobrih želja in načrtov za prihodnost. Je 
tudi čas, ko sodelavcem, prijateljem, sorodnikom, 
poslovnim partnerjem in ne nazadnje tudi sebi 
izkažemo naklonjenost, hvaležnost in pozornost. 
Člani Športnega društva Skupine Premogovnik 
Velenje smo si vse to izkazali s 15. zabavnim 
športnim plesom v jeansu. Plesa se je udeležilo 
130 članov in članic. 
Zbrane je v imenu športnega društva in v imenu 
predsednika Roberta Laha pozdravila Jožica 
Peterlin in se jim ob tej priložnosti zahvalila za 
vsa udejstvovanja pri aktivnostih, ki jih društvo 

prireja na področju rekreacije po izbiri – člani lahko s športno izkaznico koristijo mnoge ugodnosti in popu-
ste (seznam vsako leto objavimo kot prilogo tudi v časopisu Rudar). Izpostavila je tudi vodeno rekreacijo, ki 
je namenjena izključno zaposlenim, in dodala, da so pri izvedbi nepogrešljivi športni animatorji, zadolženi za 
posamezne obrate, saj se prav na tem področju izvede veliko turnirjev, na katerih se fantje z različnih delovišč 
pomerijo med sabo. 
Ob koncu se je članom zahvalila še za vso podporo pri njihovem delu, saj je to lahko tako uspešno predvsem 
zaradi dobrega sodelovanja in udejstvovanja vseh članov – teh je v športno društvo včlanjenih kar 4500.
Podjetje Gorenje Gostinstvo je s pomočjo dobre ekipe postreglo odlično jedačo in pijačo, izvrstna glasba ansam-
bla Črna mačka pa je člane združila, da so plesali do jutranjih ur.

Najmlajša ekipa Top cross Junior je štela 31 let. Sestavljali 
so jo Lovro Grm, Gal Utenkar, Sara Uštar in Tevž Lovše.

Tekmovalo je 60 ekip s po štirimi tekmovalci, kar pomeni, 
da je sodelovalo 240 tekačev.
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Ujeti v trenutku ...
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zaHvala
Ob izgubi našega dragega

Ivana janežiča

se iskreno zahvaljujem svojim 
sodelavcem ter atovim nekda-
njim sodelavcem za izrečena 
sožalja in spremstvo na njegovi 
zadnji poti. Hvala častni straži 
in godbenikom za rudarsko slo-
vo ter govorniku Dragu Kolarju 
za izrečene besede slovesa. 

Jože Janežič  
v imenu sorodstva

zaHvala 
Za vedno se je poslovil naš najdražji  
mož, oče, dedek, tast, brat in nekdanji rudar 

vinko Ponjavič.

Iskreno se zahvaljujemo kolektivu Premogovnika Velenje, častni straži, 
trobilnemu kvartetu Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje, hvala Dragu 
Kolarju za besede slovesa na pokopališču v Podkraju, hvala vsem, ki ste nam 
kakor koli pomagali, ko je bilo najhuje, in hvala vsem, ki ste ga 1. septembra 
v velikem številu pospremili k večnemu počitku na pokopališču v Podkraju.

žena Marina, hčerka Dragana z Dominom,  
sin Mario in vnuk Dario

v najem oddamo garažne bokse v objektu Triplex na cesti Borisa 
Kraigherja 4 v Velenju, mesečni najem od 46 evrov. Prostih je še 
nekaj parkirnih mest.

v šoštanju v bližini družmirskega jezera prodamo ali 
oddamo v najem sodoben rastlinjak velikosti 500 m2 
in kontejner, oboje z opremo, ter zemljišče v izmeri 
3.922 m2. 

Prodamo poslovne prostore na koroški cesti 60 
v velenju (nekdanja upravna stavba gost na 
območju starega jaška). Površina prostorov 
293,5 m2, pisarne so delno opremljene.

n e p r e m i č n i n e

Več informacij: na sedežu podjetja PV 
INVEST, kontaktna oseba Kristijan 
Kolenc, telefon: 03 899 6183, e-pošta: 
kristijan.kolenc@pvinvest.si in spletni 
strani www.pvinvest.si.
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Nepremičninski posrednik: 

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

PONUDBA 
NEPREMIČNIN www.habit.si

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

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

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

PARCELA PODKRAJ
Lokacija: PODKRAJ
Velikost: 1002 m2 
Cena: €45.000,00

PARCELA ŠKALE
Lokacija: ŠKALE
Velikost: 831 m2 
Cena: €30.000,00

PARCELA BEVČE
Lokacija: BEVČE
Velikost: 1312 m2 
Cena: €35.000,00

HIŠE
HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: KOROŠKA CESTA
Zgrajeno:  adaptirano 2000
Velikost: 168 m2

Velikost parcele: 613 m2

Etažnost: K+P+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €109.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE POD PARKOM
Zgrajeno:  1986
Velikost: 410 m2

Velikost parcele: 894 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:  
D (60 - 105 kWh/m2a)
Cena: €360.000,00

HIŠA PLEŠIVEC
Lokacija: PLEŠIVEC
Zgrajeno: 2005
Velikost: 110 m2

Velikost parcele: 10000 m2

Etažnost: P+M

Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €170.000,00

HIŠA VINSKA GORA
Lokacija: PRELSKA
Zgrajeno: 1942
Velikost: 57 m2

Velikost parcele: 1891 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €65.000,00

VEČSTANOVANJSKA HIŠA PESJE
Lokacija: VELENJE PESJE
Zgrajeno: 1990
Velikost: 520 m2

Velikost parcele: 1016 m2

Etažnost: P+1+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €420.000,00

HIŠA PODKRAJ PRI VELENJU
Lokacija: VELENJE PODKRAJ
Zgrajeno: 1985
Velikost: 328,7 m2

Velikost parcele: 1006 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:  
C (35 - 60 kWh/m2a)
Cena: €199.000,00

HIŠA ZAVODNJE
Lokacija: ŠOŠTANJ ZAVODNJE
Zgrajeno: adaptirano 2012
Velikost: 828 m2

Velikost parcele: 1003 m2

Etažnost: K+P+1+2
Energetska izkaznica:  
D (60 - 105 kWh/m2a)
Cena: €139.000,00

HIŠA BELE VODE
Lokacija: ŠOŠTANJ BELE VODE
Zgrajeno: 1970
Velikost: 118 m2

Velikost parcele: 676,1 m2

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

HIŠA PESJE
Lokacija: VELENJE PESJE
Zgrajeno: adaptirana 2005
Velikost: 217 m2

Velikost parcele: 509 m2

Etažnost:K+ P+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €129.000,00

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

Velikost parcele: 1547 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:  
F (150 - 210 kWh/m2a)
Cena: €162.000,00

HIŠA ŠOŠTANJ
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1970
Velikost: 202,7 m2

Velikost parcele: 296 m2

Etažnost:K+ P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €85.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE KS ŠMARTNO
Zgrajeno: 1976
Velikost: 168,6 m2

Velikost parcele: 714 m2

Etažnost:K+ P+M
Energetska izkaznica:  
E (105 - 150 kWh/m2a)
Cena: €145.000,00

HIŠA KONOVO
Lokacija: VELENJE KONOVO 
Zgrajeno: 1994
Velikost: 320,4 m2

Velikost parcele: 1670 m2

Etažnost: K+P+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €250.000,00

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

Velikost parcele: 553  2

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

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

Velikost parcele: 387 m2

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

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE ŠMARŠKA
Zgrajeno: OBNOVLJENO 2006
Velikost: 223,6 m2

Velikost parcele: 450 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:  
E (105 - 150 kWh/m2a)
Cena: €200.000,00

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

Velikost parcele: 609 m2

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

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

Velikost parcele: 718 m2

Etažnost: P+1+M
Cena: €45.000,00

HIŠA BEVČE
Lokacija: VELENJE CESTA V BEVČE
Zgrajeno: adaptirano 2007
Velikost: 395,5 m2

Velikost parcele: 980 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:  
E (105 - 150 kWh/m 2a)
Cena: €258.000,00

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

Velikost parcele: 455 m2

Etažnost: P+1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €125.000,00

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

Velikost parcele: 790 m2

Etažnost: K+P+1+M
Energetska izkaznica:  
F (150 - 210 kWh/m2a)
Cena: €145.000,00

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

Velikost parcele: 584 m2

Etažnost: K+P+N
Energetska izkaznica: F (150 - 210 
kWh/m2a)
Cena: €135.000,00

HIŠA VELENJE
Lokacija: VELENJE ZA GRADOM 
Zgrajeno: 1997
Velikost: 170 m2

Velikost parcele: 1687 m2

Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €200.000,00

STANOVANJA
3 SOBNO VELENJE
Lokacija: VELENJE DESNI BREG
Zgrajeno: adaptirano 2011
Velikost: 76,4 m2

Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica:  
E (105 - 150 kWh/m2a)
Cena: €63.000,00

4 SOBNO MOZIRJE
Lokacija: MOZIRJE CENTER
Zgrajeno: adaptirano 2007
Velikost: 89,4 m2

Etažnost: 3/4
Energetska izkaznica:  
D (60 - 105 kWh/m2a)
Cena: €75.000,00

3 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija ŠOŠTANJ, CENTER
Zgrajeno: 2002
Velikost: 101,7 m2

Etažnost: 1/1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €75.000,00

3 SOBNO ŠOŠTANJ
Lokacija ŠOŠTANJ, CENTER
Zgrajeno: 2002
Velikost: 82 m2

Etažnost: 1/1
Energetska izkaznica: v izdelavi
Cena: €65.000,00
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