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UVODNIK

Pustili smo sledi
Čas kot peščena ura polzi mimo nas. Leto se je komaj
začelo in že je tukaj njegov konec. Pogled na iztekajoče se
obdobje nam pokaže, kako uspešno smo uresničili zastavljene cilje. Dosežki in rezultati niso zasluga posameznikov – različne ideje in raznoliki pogledi nas le bogatijo.
V letu 2015 smo naredili vse, kar smo v tako kratkem
času znali in zmogli. Takoj na začetku leta smo podpisali
Socialni sporazum, ki je del stroškovne racionalizacije
Načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja podjetja in je bil med drugim tudi osnova za uspešno izvedeno
dokapitalizacijo Premogovnika Velenje. Bili smo pripravljeni vložiti našo energijo, bili smo sposobni razumeti in
prisluhniti.
Ne bi bilo pošteno, če bi vas slepil, da je naših težav konec.
Tudi zvračanje krivde na druge in opravičevanje samih
pred sabo, da nismo mi tisti, ki smo privedli do nastalega
položaja, ne bo rešilo ničesar. Dejstvo je, da imamo težave
zdaj in da jih moramo rešiti zdaj. Ne jutri. Ne pojutrišnjem. Danes. Nikoli v 140-letni zgodovini Premogovnika
Velenje nam ni bilo nič podarjeno, vse je bilo izborjeno.
Ne moremo pričakovati, da bo zdaj kako drugače. Lahko
pa zatrdim, da se razmere izboljšujejo – počasi, toda
zagotovo.
Če bi mi kdo pred leti dejal, da bom prvi mož našega
podjetja, mu ne bi verjel. Toda tisto, kar se človeku včasih
zdi nemogoče, lahko postane dejstvo. To velja tudi za našo
prihodnost. Ne obljubim, da bo vse tako, kot je pred leti
že bilo. Vem pa, da lahko z majhnimi koraki v pravo smer
skupaj obnovimo našo zgodbo o uspehu, katere ključni del
je bilo zaupanje med zaposlenimi in odgovorno ravnanje.
Vsak izmed nas dela za isto stvar, zato smo »kameradi«,
sodelavci. Končni smisel in cilj našega dela je enak –
preživeti in zaživeti. Kjer je močna želja, je tudi volja in
pot za oblikovanje vrtiljaka življenja. Ne vdajmo se. Ne
obupajmo. Ne objokujmo preteklosti, ampak z znanjem,
s predanostjo in trdno voljo ponovno zgradimo temelje
svoje prihodnosti.
Pred nami je novo obdobje. Najzahtevnejše do zdaj.
Nepredvidljivo. Obdobje, ki bo zahtevalo sodelovanje nas
vseh. Vstopamo v leto negotovosti in zategovanja pasu,
toda kljub temu bomo morali pokazati optimizem, brez
nepotrebnega pritoževanja, da je vse le slabo. Do zdaj smo
še vedno imeli redno izplačane vse plače in prispevke,
prejeli smo vse bonitete, ki nam pripadajo. Vsak zase se
mora odločiti, ali bo širil temačne misli brez videnja luči
na koncu predora ali pa bo sprejel dejstvo, da so težave
na svetu zato, da jih rešujemo. Zavedati se moramo, da so
spremembe nujne, saj lahko le tako oblikujemo nov okvir.

Ne pustimo se zapeljati strahovom in dvomom, ampak
se pogumno lotimo izzivov in (po)iščimo prave rešitve. S
konkretnim delom bomo obudili novega duha, ki ne bo
ustrahoval, ampak navdihoval.
Spoštovani sodelavke in sodelavci,
ob koncu leta 2015 izrekam iskreno zahvalo vsem, ki ste
kakorkoli prispevali svojo energijo in predanost v dobro
Premogovnika Velenje. Vaše ideje in mnenja bomo upoštevali pri našem nadaljnjem delu, skupno zadovoljstvo pa
bo naše vodilo za prihodnost.
V prihodnjih dneh bo izrečenih veliko želja. »V naglici
življenja, pod pritiski odločitev, je mir postal razkošje,«
pravi Pam Brown, zato vam želim čim več časa za predah,
za najdražje in za vse tiste stvari, ki vas resnično osrečujejo, v letu 2016 pa posluh za soljudi.
Srečno!
mag. Ludvik Golob,
predsednik Uprave
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Proizvodnja premoga v letu 2015
in načrti v prihodnjem letu
Leto 2015, ki je bilo že drugo leto zapored za celotno Skupino Premogovnik Velenje izjemno zahtevno,
se izteka. Ob finančnih in organizacijskih težavah ter izzivih smo imeli veliko težav tudi pri proizvodnji
premoga, ki zadnjih nekaj let v povprečju poteka na dveh odkopih hkrati. Dejstvo je, da letošnje načrtovane proizvodnje v višini 3.571.106 ton premoga ne bomo dosegli. O razlogih za to smo v minulih
številkah časopisa Rudar že pisali. Zaradi visoke kalorične vrednosti našega premoga, ki je precej višja
od načrtovane, bomo, kot trenutno kaže, uresničili letni načrt v energiji – to pa je za poslovanje našega premogovnika ključno, saj Termoelektrarni Šoštanj prodajamo energijo.
Ob koncu leta smo naredili povzetek
celotnega dogajanja pri letošnji proizvodnji premoga in preverili, kakšne
so napovedi za prihodnje leto. Tudi
tokrat smo odgovore dobili od vodje
Proizvodnje in glavnega tehničnega
vodje Premogovnika Velenje mag.
Bogdana Makovška.

Večji del leta 2015 slaba
odkopna fronta
Letos smo imeli večji del leta slabo
odkopno fronto. V prvih treh mesecih sta bila v proizvodnjo premoga
vključena dva odkopa, to sta bila
odkop k. –65/D, kjer smo odkopavali
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pod svežo krovnino – na odkopu je
zaradi tega potekalo težje zaruševanje
nadkopnega premoga, bilo pa je tudi
neugodno plinsko stanje –, in odkop
CD1, s katerim smo imeli številne
težave. Slednji je napredoval preko
starih neizropanih prog, zaradi česar
je bilo pri njegovem napredku oz.
proizvodnji veliko zastojev, poleg tega
je bilo tudi stanje v območju odvozne
proge velikokrat tako deformirano, da
je bilo treba to progo ves čas dodatno
vzdrževati.

Aprila močan stebrni udar
Aprila, ko smo v proizvodnjo vključili

še odkop k. –80/A, je prišlo do močnega stebrnega udara v odvozni progi
odkopa k. –65/D, zaradi česar smo
morali 86 metrov omenjene proge
pretesariti. V tem času (skoraj ves
april) odkop k. –65/D ni obratoval,
izpad proizvodnje smo nadomestili v
maju, na začetku junija pa je ta odkop
končal s proizvodnjo.

Predčasna demontaža
odkopa CD1
V tem času se je stanje v odvozni
progi odkopa CD1 zelo poslabšalo,
zato smo morali sprejeti težko odločitev, s katero smo 8. junija ta odkop

foto: Miran Beškovnik

predčasno ustavili in začeli s pripravo na njegovo demontažo. Stanje
odvozne proge je bilo zelo kritično,
saj je bila ogrožena demontaža odkopne opreme. To smo z izjemnimi
napori in požrtvovalnim delom vseh
sodelavcev uspešno demontirali. S
predčasno zaustavitvijo odkopa CD1
smo imeli izpad proizvodnje v višini
150.000 ton.

1.200.000 ton z odkopa
k. –80/A
Od sredine junija do oktobra je
deloval zgolj odkop k. –80/A, ki je
na srečo dajal dobre proizvodne
rezultate, saj je bilo z njega v celotnem času odkopavanja pridobljenih
kar 1.200.000 ton premoga. Precej
zahtevna je bila priprava odkopa k.
–80/E, pri kateri smo morali nekaj
odsekov njegovih navezav ter tudi del
odvozne proge pretesariti. Zato smo
ta odkop namesto načrtovanega 10.
julija zagnali šele 12. oktobra.

Predčasna vključitev
odkopa k. –80/B
Odkop k. –80/A je končal z odkopavanjem na začetku oktobra; v tem
obdobju smo zaradi zagotavljanja

letnega načrta proizvodnje predčasno
pripravili in v proizvodnjo vključili
odkop k. –80/B, vendar tudi tukaj
ni šlo brez težav. Del dostavne proge
smo morali pretesariti, prav tako
tudi del montažne komore. Prvi del
montažne komore je bil v izredno
slabem stanju, zato je montaža odkopa potekala v težkih in zahtevnih
razmerah, pri čemer je posledično
nastala zakasnitev zagona odkopa.
Zagnali smo ga 9. oktobra. Kljub
izjemnemu prizadevanju zagona obeh
novih odkopov nista stekla povsem
po naših željah in načrtih, saj je bilo
na začetku kar nekaj težav. V oktobru
smo načrtovali proizvodnjo premoga
v višini 290.000 ton, odkopali pa smo
233.000 ton.

vrednost premoga, kot smo predvideli. V letnem načrtu smo v povprečju
zapisali 10,27 GJ na tono, a je bila
ta letos bistveno višja. V novembru
je bila kalorična vrednost premoga
daleč najvišja in je znašala 11,832 GJ
na tono, v letnem merilu (od januarja
do novembra) pa ta znaša 11,401 GJ
na tono.

Nedoseganje proizvodnje
v tonah in večja kalorična
vrednost

Končni cilj je 36.677 TJ
energije

Zaradi težav pri proizvodnji premoga
je bilo že nekaj mesecev pred koncem
leta jasno, da letošnjega načrta proizvodnje, ki znaša 3.571.106 ton pri
kalorični vrednosti 10,27 GJ/tono, ne
bomo mogli izpolniti. Svetla točka
v letošnjem proizvodnem načrtu
je, da imamo precej višjo kalorično

16. decembra rekordna
dnevna proizvodnja letos
16. decembra smo dosegli rekordno
dnevno proizvodnjo premoga letos, ta
je znašala 23.634 ton. To pomeni, da
lahko v Premogovniku Velenje, kljub
zahtevni odkopni fronti, še vedno pridobivamo rekordne količine premoga.

Do konca novembra smo odkopali 2.806.000 ton premoga, kar pri
povprečni kalorični vrednosti 11,401
GJ/tono znaša 31.991 TJ energije. To
bo zahtevna naloga, vendar jo bomo
z ustreznim številom delovnih dni in
prilagojeno organizacijo dela skušali
uspešno realizirati in s tem izpolniti
letni načrt proizvodnje v energiji.
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Na deponiji 250.000 ton premoga
Sredi letošnjega decembra je bilo na deponiji dobrih
250.000 ton premoga. Stanje se lahko ob koncu leta zaradi
praznikov in remonta bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj
nekoliko spremeni. Na to se bomo v Premogovniku Velenje ustrezno pripravili, saj je naš cilj, da bi bilo na deponiji
v energiji okoli 3.000 TJ premoga – podobno, kot ga je bilo
1. 1. 2015.

Načrt proizvodnje v letu 2016
V letu 2016 načrtujemo 3.312.082 ton premoga, kar pri
predvideni kalorični vrednosti 11,26 GJ na tono znaša
37.466 TJ energije. V proizvodnjo premoga sta ob koncu
leta 2015 vključena dva odkopa, ki bosta z delom nadaljevala tudi v prihodnjem letu. Odkop k. –80/B bo po načrtih
obratoval do septembra 2016, odkop k. –80/E pa nekje
do začetka aprila. To pomeni, da bi v prvih treh mesecih
prihodnjega leta imeli takšno proizvodnjo, kot jo imamo zdaj ob koncu letošnjega leta. S povprečnimi 15.000
tonami proizvodnje premoga na dan bi se lahko v prvih
treh mesecih približali milijonu ton. Aprila se bo stanje
na področju odkopne fronte poslabšalo, saj bo odkop k.
–80/E končal s proizvodnjo. To pomeni, da bomo imeli
dva meseca v proizvodnjo premoga vključen le odkop
k. –80/B. Junija načrtujemo zagon odkopa CD2. Še pred
tem moramo v tem delu jame pretesariti velik del glavne
odvozne proge CD, ki je nujna za začetek obratovanja tega
odkopa. Julija bomo v proizvodnjo vključili nov odkop
k. –80/D. Za doseganje letnega delovnega načrta se bo
novembra odkopoma CD2 in k. –80/D pridružil še odkop
k. –80/C, ki bo dajal glavnino proizvodnje v letu 2017.

Izdelava jamskih prog
V letu 2016 imamo v Premogovniku Velenje zelo zahteven
načrt tudi na področju izdelave jamskih prog, saj smo
imeli v zadnjih treh letih zaradi težkih razmer v jami in
številnih pretesarb, ki so bile predvsem posledica pojavov
stebrnih udarov, precej izpadov prav pri izdelavi jamskih
prog. V prihodnjem letu tako načrtujemo več kot 6.300
metrov novih jamskih prog in 1.200 metrov pretesarb.
Slobodan Mrkonjić

Mag. Bogdan Makovšek, vodja
Proizvodnje in glavni tehnični vodja
Premogovnika Velenje:
»Letos smo za izpolnitev načrta proizvodnje vsi
zaposleni tako v jami kot tudi zunaj nje vložili veliko truda, požrtvovalnosti in odrekanja ter opravili
veliko število dodatnih delovnih dni, za kar se vsem
iskreno zahvaljujem. Ob koncu leta želim vsem sodelavkam in sodelavcem v celotni Skupini Premogovnik Velenje predvsem veliko zdravja, medsebojnega razumevanja ter sreče ter uspehov doma
in na delu. Želim vam, da bi tudi v prihodnjem
letu delo opravljali čim bolj varno in brez nezgod,
saj je varnost pri delu v našem premogovniku še
vedno na prvem mestu. Ob tem vam želim, da bi se
v dela prostih dneh odpočili in praznike preživeli s
tistimi, ki vam pomenijo največ.«

Proizvodnja v novembru 2015
odkop
E. K. –80/B
E. K. –80/E
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV

načrtovano (t)
225.000
137.000
362.500
12.500
375.000

doseženo (t)
233.307
102.671
335.978
16.496
352.474

+/–

%

8.307
–34.829
–26.522
3996
–22.526

103,69
74,67
92,68
131,97
93,99

ton na dan
9.332
4.107
13.439
660
14.099

87,86
112,82
88,81

ton na dan
10.231
523
10.754

Proizvodnja januar–november 2015
odkop
Proizvodnja
Priprave
skupaj PV
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načrtovano (t)
3.039.277
121.000
3.160.277

doseženo (t)
2.670.179
136.508
2.806.687

+/–
–369.098
15.508
–353.590

%
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Reševanje zruška v južni
zračilni progi
Južna zračilna proga je ena izmed pomembnejših prog v jamah Premogovnika Velenje, saj nam služi
kot glavna izstopna proga za prezračevanje jame Preloge in dela jame Pesje. Zaradi njenih deformacij
in potreb po večjih količinah zraka na odkopih smo pristopili k pretesarbi dela te proge.

Predvideno območje zruška nad progo

Kljub vsem upoštevanim pogojem in
povečanim varnostnim ukrepom je
med izvajanjem pretesarbe proge v
četrtek, 8. 10. 2015, v drugi delovni
izmeni, pri rezanju zgornjega dela
profila prišlo do zruška na desni strani
proge, gledano v smeri napredovanja.
Zrušek je meril v višino sprva približno tri metre nad progo, kasneje se je
dodatno zrušilo še za poldrugi meter.
Narušeni material je vseboval mokro
in židko jalovino. Ta material se je
razlezel v dolžini 25 metrov po progi
in s tem prekinil pretočno zračenje.
Pretočno zračenje smo najprej vzpostavili preko vtisnjenih cevi skozi nasuti material. Že sam podatek, da smo
od petih poskusov vtiskanja cevi skozi
material uspešno vtisnili samo eno
cev, nam pove, da smo imeli pri vtiskanju cevi obilo težav. Kasneje je bilo
treba vendarle vgraditi ventilator in
urediti separatno zračenje. Reševanje
zruška smo nadaljevali s povzemom

nasutega materiala, ki se je nakopičil
v progi. Med povzemom je še enkrat
prišlo do vdora židkega materiala.
Progo smo nato na obeh straneh zaprli
s pregradami in skozi le-te izvrtali več
vrtin, da smo ugotovili obseg zruška.
Te vrtine smo prav tako uporabili za
vtiskanje materiala. V območje zruška
smo vtisnili kar 66.815 kilogramov
D-malte s pribitkom cementa preko
trido črpalke. Preko jamske črpalne
postaje smo še dodatno vtisnili 43 sarž
emulgata s pribitkom cementa. Izvrtali
smo devet vrtin, različnih naklonov
in dolžin do 26 metrov, v posameznih
vrtinah pa so se pojavljali dotoki vode
med 6 l/min in 36 l /min. Vodo smo
uspešno zajemali in jo odvajali v vod
odpadne vode.
Pred začetkom odpiranja pregrad
smo z južne strani dodatno izvrtali tri
kontrolne vrtine, s pomočjo katerih
smo potrdili ustrezno zapolnjenost
praznin.

Najprej smo začeli s povzemom in
sprotno demontažo cevi, ki so nam
služile za pretočno zračenje. Povzem
materiala je bil zelo zahteven, kajti
material je bil moker in težek, zato je
prihajalo do okvar napredovalnega
stroja, pretrgov verig na verižnih transporterjih ipd.
Po končanem povzemu smo nadaljevali s pretesarbo na mestu zruška. Tokrat smo območje zruška še
dodatno utrdili z dvokomponentnimi
lepili. Postopek utrjevanja razrušenih
področij z dvokomponentnimi lepili
se je izkazal za več kot uspešnega.
Sanacija zruška je bila zahtevna in
dolgotrajna. Ob tem se zahvaljujem
vsem, ki so pripomogli k uspešni in
učinkoviti pretesarbi omenjenega dela
južne zračilne proge. V času pisanja
tega članka je bila celotna sanacija že
uspešno končana.
Simon Lednik
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Jamska reševalna četa PV
odlično usposobljena
Člani Jamske reševalne čete Premogovnika Velenje so v nedeljo, 6. decembra 2015, na zadnji reševalni
vaji v tem letu preverjali svojo odzivnost in usposobljenost. Čeprav je bilo tudi tokratno preverjanje
zgolj v obliki vaje oz. simulacije resnične nesreče, so vnovič dokazali, da so zelo dobro pripravljeni in
usposobljeni za vsakršno posredovanje.
Varnost in zdravje pri delu sta ključna
strateška cilja Premogovnika Velenje,
zato varnemu delu in preprečevanju
nezgod že od nekdaj posvečamo veliko pozornost. Delo v jami še vedno
poteka v specifičnih razmerah, zato
naravnih dejavnikov kljub sodobni
tehnologiji ni mogoče napovedati
vnaprej.

Vaja je v celoti uspela
Analizo vaje, ki je potekala v jami
Premogovnika Velenje, je tudi letos
podal vodja Proizvodnje in glavni
tehnični vodja Premogovnika Velenje mag. Bogdan Makovšek, ki je
obenem tudi vodja Jamske reševalne
službe. »Vaja je v celoti uspela. Vse
poškodovane smo pravočasno oskrbeli, jim nudili prvo pomoč ter jih po
ustaljenih poteh spravili na površje
in nato na nadaljnje zdravljenje v
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Jamska reševalna četa Premogovnika Velenje danes šteje 107 najbolj usposobljenih
rudarjev in drugih zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje. (foto: Bojan Jevšnik)

foto: Mrki

zdravstvene centre. V Premogovniku
Velenje od nekdaj veliko pozornosti
namenjamo varnosti in zdravju pri
delu. To nedvomno dokazuje tudi
trend upadanja nezgod in nevarnih
dogodkov. Ne glede na to, si bomo
prizadevali, da bo teh v prihodnje
še manj,« je v svojem govoru med
drugim dejal mag. Makovšek.

Več kot 108-letna tradicija
reševanja pod zemljo
Jamska reševalna četa Premogovnika
Velenje danes šteje 107 najbolj usposobljenih rudarjev in drugih zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje.
Ti so v preteklosti poleg akcij, ki so
jih izvedli v Premogovniku Velenje,
kar nekajkrat posredovali tudi zunaj
matične družbe. Pomagali so tudi v
drugih rudnikih, premogovnikih in
podjetjih tako v Sloveniji kot v tujini.
Že več kot 108 let pa so steber varnosti v Premogovniku Velenje.
»Ponosni smo, da imamo v našem
delovnem okolju skrbno izbrane in
usposobljene posameznike, ki so ob
izrednih in nevarnih dogodkih vedno
pripravljeni pomagati. Veseli smo, da
resnejših akcij v zadnjih letih ni več
toliko, kot jih je bilo v preteklosti.
Prepričan sem, da si nihče od nas, ki
se odpravljamo na delo nekaj sto metrov globoko pod zemljo, ne želi ka-

Zadnja reševalna vaja v letu je po navadi tudi priložnost, da se članom
čete, ki v tekočem letu končajo z aktivnim članstvom, zahvalimo za
trud, prispevek in pomoč. Letos so to Darko Blazinšek, ki je bil član
čete od 1. januarja 1994 do 6. decembra 2015, Klemen Kompan, ki je
bil član čete od 18. maja 1991 do 6. decembra 2015, Janez Salecl, ki je
bil član čete od 1. januarja 1996 do 1. maja 2015, in Bojan Slatinjek, ki
je bil član čete od 1. januarja 1994 do 6. decembra 2015.

kršnihkoli nepredvidenih dogodkov,
a je v Premogovniku Velenje – predvsem zaradi specifike naše dejavnosti
– do njih prišlo kar nekajkrat. Takšna
je žal narava našega dela, a nanjo

smo in moramo biti pripravljeni,« je
člane Jamske reševalne čete nagovoril
predsednik Uprave Premogovnika
Velenje mag. Ludvik Golob.
Slobodan Mrkonjić
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Uspešno izvažamo rudarsko
znanje
Strokovnotehnična ekipa Premogovnika Velenje in ekipa jamomercev iz hčerinskega podjetja PV Invest
sta za potrebe hrvaškega mesta Labin avgusta letos opravili pregled prostorov, kjer naj bi bil umeščen
novi muzej rudarstva »Podzemni grad Labin«. Izvedli so varnostnotehnični pregled stanja jamskih
prostorov in jamomersko izmero profilov. Zdaj je na vrsti idejni projekt, čigar pripravo in izdelavo vodi
predsednica hrvaških arhitektov Sanja Cvetko-Jerković. Ta je bila s svojo ekipo sredi oktobra na obisku
v našem premogovniku. Namen obiska je bil skupni pregled njihovih idejnih osnutkov, ki bi jih v nadaljevanju nadgradili in izvedli z našim znanjem in našimi strokovnjaki.

Predsednica hrvaških arhitektov Sanja Cvetko-Jerković (druga z leve) na obisku v Premogovniku Velenje (foto: Mrki)

V Premogovniku Velenje imamo z
našim Muzejem premogovništva Slovenije veliko znanja o tem, kako mora
biti takšen muzej organiziran, kako
mora biti poskrbljeno za varnost, kako
morajo biti urejene pohodne poti,
kakšni morajo biti oprema, signalizacija in merilni sistemi ter kako mora
biti organizirana kontrola dežurnega v
muzeju. Gostom smo pokazali Muzej
premogovništva Slovenije, našo jamo
ter kontrolno sobo in lokacijo dežurnega premogovnika. Nad videnim so
bili izjemno navdušeni. Pogovarjali
smo se o tem, da bi pri idejnem projektu sodelovali tako po tehnični kot
tudi po organizacijski plati. Projekt,
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Bojan Lajlar, vodja Projektive v Premogovniku Velenje: »Jama v Labinu, ki ima tri dele, je že nekaj let zaprta. Prvi del je nadkop Rabac–jašek
Podlabin, naslednji je Krapan–jašek Podlabin, tretji del, ki ima svoj
vhod v jamo in dva vpadnika, pa je v kraju Raša. Po hidrogeološkem
monitoringu bomo pripravili ponudbo za letno spremljavo. Pomembno
je, da monitoring izvedemo še pred začetkom del, saj bomo le tako imeli
dobro osnovo za izdelavo idejnega projekta in v nadaljevanju tudi za
izvedbo celotnega projekta.«
čigar investitor je mesto Labin, bo
zahteven, saj se razmere v njihovi
jami med letom precej spreminjajo.
Odvisno od sezone oz. letnega časa
se močno spreminjajo dotoki vode v

jamo, zaradi različnih temperatur pa
tudi zračilni parametri. Z idejnim projektom bi pripravili celoten hidrogeološki in zračilni monitoring.
Slobodan Mrkonjić

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Nova članica Uprave Premogovnika
Velenje je mag. Mojca Letnik
V sredo, 18. novembra 2015, je v Premogovniku Velenje potekala redna
seja Nadzornega sveta Premogovnika
Velenje. Na njej so člani Nadzornega
sveta na podlagi določil Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1) in
na osnovi 16. člena Statuta družbe Premogovnik Velenje za novo
članico Uprave za petletno mandatno
obdobje z možnostjo ponovnega
imenovanja imenovali mag. Mojco
Letnik, v podjetju odgovorno za
prestrukturiranje, obenem pa pokriva
tudi Gospodarsko področje. Petletni
mandat je članici Uprave začel teči 1.
12. 2015.
Novo članico Uprave pozdravljamo v
našem delovnem kolektivu!

Mednarodni projekt Pametna
električna omrežja v
premogovnikih uradno končan
jal tri leta, je novembra letos uspešno prestal tehnično in finančno
revizijo. S tem je tudi uradno
končan. Za Premogovnik Velenje
je bil tako s finančnega kot tudi s
tehničnega vidika zelo uspešen,
saj smo z njegovo pomočjo v naši
jami uvedli pametno električno
omrežje.

Premogovnik Velenje je bil član
mednarodnega konzorcija, ki je
leta 2012 na razpis Raziskovalnega
sklada za premog in jeklo (RFCS)

prijavil projekt »Pametna električna
omrežja v premogovnikih (Mining
Smarrt Electrical Grids)«, s kratico
M-SMARTGRID. Projekt, ki je tra-

Partnerji v projektu so bili premogovniki, proizvajalci tehnološke
opreme in raziskovalne ustanove
iz petih držav Evropske unije
(Nemčije, Španije, Poljske, Velike
Britanije in Slovenije). Vrednost
celotnega projekta je bila 2,8
milijona evrov.
Delež Premogovnika Velenje je bil
389.844 evrov.
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Ključni dogodki v letu 2015
JANUAR
• Mesto direktorja družbe Gost je 5. 1. prevzel Boštjan
Hoheger.
• 15. 1. je bil med socialnimi partnerji in Upravo podjetja
podpisan Socialni sporazum za leto 2015 z namenom
uspešnega finančnega in poslovnega prestrukturiranja
družb v Skupini Premogovnik Velenje (PV) s poudarkom na socialno uravnoteženem pristopu.
• Pihalni orkester PV je organiziral že tradicionalni
Novoletni koncert, na katerem so mag. Ivanu Marinu
podelili častni prstan Zveze slovenskih godb.

FEBRUAR
• Sklepni del akcije Inovator leta 2014 je bil 25. 2. v Muzeju premogovništva Slovenije. V akciji je sodelovalo 22
promotorjev in 77 inovatorjev (avtorjev in soavtorjev),
prevzetih oziroma v akcijo vključenih je bilo 91 koristnih predlogov.

MAREC
• Izšel je razpis za zbiranje ponudb za oddajo kompleksa
Avtokamp Jezero v najem.
• Na podlagi nerevidiranih računovodskih izkazov za
leto 2014 je Uprava PV 16. 3. ugotovila kapitalsko
neustreznost družbe na dan 31. 12. 2014, kar je bil po
kriteriju 2. točke 3. odstavka 14. člena ZFPPIPP eden
od formalnih zakonskih razlogov za insolventnost.

APRIL
• Smučarski center Golte je v tekmovanju Naj smučišče
vnovič osvojil naziv najboljšega v kategoriji srednje
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velikih smučarskih centrov.
• Velenjski godbeniki so deveto abonmajsko sezono končali 18. 4., ko so organizirali že tradicionalni Spomladanski koncert.
• Nadzorni svet PV se je 22. 4. sestal na izredni seji, na
kateri je obravnaval poročilo o ukrepih finančnega prestrukturiranja in posebni reviziji pravnih poslov.
• Društvo inženirjev in tehnikov Skupine PV je 23. 4.
organiziralo redno letno skupščino.

MAJ
• 5. 5. je bil na obisku v PV predsednik Državnega sveta
RS Mitja Bervar s sodelavci.
• Skupina Siddharta je ob 20-letnici delovanja za pesem
Ledena posnela videospot v Muzeju premogovništva
Slovenije, kar je bila odlična promocija za Muzej.

JUNIJ
• Mesto direktorja družbe PV Invest je 1. 6. prevzel dr.
Janez Rošer.
• PV je bil vnovič med najboljšimi inovatorji Savinjsko-Šaleške regije v letu 2014. Na slavnostni prireditvi 3. 6.
je PV prejel dve srebrni priznanji, HTZ pa poleg enega
srebrnega še dve bronasti priznanji.
• Center starejših Zimzelen je prejel certifikat kakovosti
po modelu E-Qualin.

JULIJ
• 55. Skok čez kožo je bil 3. 7. na Mestnem stadionu Velenje. V rudarski stan je bilo sprejetih 57 novincev. Častni
skok je opravil mag. Anton Planinc, dolgoletni vodja

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Rudarskega inšpektorata RS.
• 9. 7. je bila 24. seja Skupščine delničarjev PV. Na njej so
delničarji izglasovali dokapitalizacijo družbe s stvarnim in denarnim vložkom v višini 71,6 milijona EUR.
S tem so bili ustvarjeni ekonomsko-finančni, poslovni
(procesni) in socialni pogoji za vzdržno poslovanje PV
v skladu z Načrtom finančnega in poslovnega prestrukturiranja.
• Muzej premogovništva Slovenije je obiskal že 400.000.
obiskovalec.
• Na konstitutivni seji Nadzornega sveta PV, ki je bila 10.
7., je bil za predsednika NS imenovan Stojan Nikolić,
za podpredsednika pa dr. Boštjan Markoli. Predstavnik
zaposlenih v PV je ostal Bojan Brcar. Tako predsednik
kot njegov namestnik sta bila v NS družbe imenovana
za štiriletno mandatno obdobje.
• Delničarji družbe so bili vabljeni k vpisu in vplačilu
novih delnic družbe PV.

AVGUST
• 28. 8. je bila 25. seja Skupščine delničarjev PV.

NOVEMBER
• 18. 11. je bila redna seja NS PV, na kateri so člani NS
za novo članico Uprave za petletno mandatno obdobje
z možnostjo ponovnega imenovanja imenovali mag.
Mojco Letnik. Petletni mandat je članici Uprave začel
teči 1. 12.

DECEMBER
• Devetošolci velenjskih osnovnih šol so bili na obisku v
Premogovniku Velenje.
• Potekala je zadnja reševalna vaja Jamske reševalne čete
v letu 2015; udeležilo se je je 96 članov.
• Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je organiziralo 11. tek sv. Barbare.
• 15. 12. so člani Harmonikarskega orkestra Barbara PV
v Muzeju premogovništva Slovenije organizirali novoletni koncert.
• Ob koncu leta je uspel tradicionalni nočni ogled Muzeja premogovništva Slovenije z obrobnimi dejavnostmi
in obiskom dedka Mraza.
zbrala Metka Marić

OKTOBER
• PV je v okviru izvajanja mednarodnega projekta Pametna električna omrežja v premogovnikih (Mining Smart
Electrical Grids) 14. in 15. 10. gostil koordinacijsko
srečanje članov projektnega konzorcija.
• V mesecu požarne varnosti je bila izvedena taktična
gasilska vaja, na kateri so poleg članov PIGD PV sodelovali še člani PGD Velenje. Predpostavka vaje je bil
izbruh požara v skladišču PV.
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Naj bo leto 2016 pozitivno
in razumno!

Spoštovane sodelavke, spoštovani
sodelavci,
pred časom sem prebral kolumno
dr. Veronike Podgoršek z naslovom
Ljudje so danes kot pitbuli v ringu.

V njej opisuje, kako opaža, da je
pozitivno naravnanost pri mnogih
ljudeh zamenjal negativizem. Ljudje
vedno bolj iščejo nekaj negativnega,
ta negativizem pa mori in izkoreninja
pozitivno energijo, skupno dobro,
nasmeh in iskrivost v očeh.
Verjamem in sem prepričan, da
ljudje v osnovi vendarle premoremo
pozitivno naravnanost, da znamo in
zmoremo premagati tisto slabo stran.
Ko razmišljam o tem, kako smo
leto 2015 preživeli v Premogovniku
Velenje, se zavedam, da je bilo pri
mnogih zaposlenih čutiti tudi veliko
negativnega. Vem, da je težko razmišljati v smeri, da bomo s sprejetimi
odločitvami zadovoljili vse zaposlene.
Včasih je težko razumeti, da smo si
tudi z odrekanjem zagotovili delovna
mesta, da smo na tak način pripomo-

Kako naprej?
Želim si, da bi v letu 2016 prevladalo v nas pozitivno, da bi znali in
zmogli razmišljati skupaj, se razumno
odzvati in sprejeti odločitve, ki bodo
zadovoljile večino zaposlenih. Ne bo
lahko, vendar verjamem, da se bomo
tudi predstavniki zaposlenih znali
pogovarjati med sabo, da bodo naši
interesi skupni in enotni.
Vzemite si čas zase in za svoje bližnje,
preživite te praznike mirno, predvsem pa se napolnite s pozitivno
energijo.
Srečno in vse dobro v letu 2016!
Brcar Bojan,
predsednik Sveta delavcev PV

Spoštovani sodelavke in sodelavci,

Z dobrim delom osrečiš sočloveka – in sebe.

leto, ki se izteka, bo marsikdo želel čim prej potisniti v pozabo.

Aktiv Rdečega križa podjetja

Tudi novo bo prineslo veliko trenutkov, ko bomo
morali s skupnimi močmi narediti korak za korakom in z veliko odrekanja upati, da bo le prišlo
olajšanje, ko ne bo več treba toliko odrekanja in bo
težav veliko manj.

je tudi letos s članarino in podporo svojih
članov pomagal mnogim ljudem v stiski.

Tudi v

Aktivu delovnih invalidov Skupine
Premogovnik Velenje
si želimo dodati kar največ, da bo leto, ki prihaja, bolj prijazno, da bomo delo imeli vsi in da bi
invalidom bilo prihranjenih veliko skrbi, vsaj tistih
glede zdravja.
Z vsemi v našem kolektivu bomo delili vse tisto,
kar bomo skupaj ustvarili.
Vsem želimo čim več zdravja, osebne sreče in zadovoljstva, tako pri delu kot tudi v krogu družine,
in naj bo delo vrednota nas vseh.
Srečno in zdravo 2016!
Aktiv delovnih invalidov Skupine PV,
Drago Kolar, predsednik
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gli k reševanju podjetja iz težav.

Vsem, ki ste letos darovali kri, vsem, ki ste po
svojih močeh pomagali pomoči potrebnim, se
iskreno zahvaljujemo.
V letu 2016 vam želimo veliko zdravja, zadovoljstva in uspehov!
Izvršilni odbor Aktiva RK Premogovnik
Velenje

Naj bo zanimivo leto, ki prihaja,
vseskozi naj zdravja obilo oddaja,
prinese veliko športnih uspehov,
skupaj z ljubeznijo ustvari naj srečo …

Športno društvo
Skupine Premogovnik Velenje

PODJETJE SMO LJUDJE

Bodimo eno – skupaj smo
močnejši!
pripomogla tudi dokapitalizacija in
varčevanje na vseh področjih. Sprejetje
Socialnega sporazuma je bilo tudi
ključnega pomena, čeprav menim, da
smo z njim preveč posegli v stroške
dela. Dobra stran Socialnega sporazuma pa je bila, da smo ohranili nekaj
delovnih mest, saj je bilo dogovorjeno,
da v letu 2015 ni odpuščanj iz poslovnih razlogov.
Upam, da bo to veljalo tudi za prihodnje leto, kajti ne znam si predstavljati,
kako bi lahko delovni proces tekel še z
manjšim številom zaposlenih.
Spoštovani sodelavke in sodelavci,
ponovno smo pred koncem leta, ko
pogledamo, katere zastavljene cilje
smo dosegli v iztekajočem letu, in
postavimo nove, običajno zahtevnejše
in bolj optimistične cilje za prihajajoče
leto.
Če primerjamo leti 2014 in 2015, lahko ugotovimo, da je bilo leto 2014 za
zaposlene bolj obremenjujoče, saj smo
bili vsak mesec v negotovosti, ali bo
izplačana plača, bo nagrada za 3. julij,
bo regres … Kot da vse to ne bi bilo
dovolj, smo imeli še spontano stavko
in hudo delovno nezgodo.
V letu 2015 se je položaj malo izboljšal
– plače so bile redne, regres in nagrada
za 3. julij sta bila prav tako izplačana. Treba je priznati, da sta k temu

Ocenim lahko, da je bilo v letu 2015
opravljenega ogromno dela, veliko pa
ga bomo morali skupaj z vodstvom še
postoriti. Zaposleni namreč še vedno
čakamo na rezultate izredne revizije,
da »strokovnjaki« opravijo svoje delo
in nam jasno povedo, ali so se v preteklosti dogajale nepravilnosti, zaradi
katerih se je podjetje znašlo v tem
težkem položaju.
V veliki meri na nezadovoljstvo zaposlenih vpliva slabo vodenje skupine
HSE in neenakovredno obravnavanje
posameznih družb v skupini. Ne
morem razumeti, da si ob tem, ko
smo zaposleni v Skupini PV pristali na
zmanjšanje plač in števila zaposlenih,
v nekem drugem podjetju v skupini
HSE še vedno izplačujejo razne nagrade za delovno uspešnost in na veliko

zaposlujejo. Če je kriza, potem je kriza
za vse, ne samo za nekatere.
V prihodnjih dveh letih bo treba
veliko truda vložiti v to, da ohranimo
čim več delovnih mest. Verjetno ste že
vsi slišali izjavo generalnega direktorja skupine HSE, da se pripravljata
optimiziranje in združevanje delovnih
procesov skupine HSE, kar dejansko
pomeni, da bo v dveh letih v skupini
HSE precej manj delovnih mest.
V prihodnjem letu si tudi želim, da
med zaposlenimi ne bo ločevanja
na zunanje in jamske, na delavce
in uslužbence – navsezadnje se že
ločujemo tudi na zdrave in invalide,
kar me izjemno žalosti. Bodimo eno,
najdimo skupni jezik, saj veste, skupaj
smo močnejši.
V imenu Sveta delavcev HTZ se
zahvaljujem za sodelovanje v tem
letu vodstvu družbe, sindikatoma,
Svetu delavcev Premogovnika Velenje,
Aktivu delovnih invalidov Skupine
PV, skupnemu Svetu delavcev skupine HSE in še posebej vsem našim
zaposlenim.
Spoštovani sodelavke in sodelavci,
želim vam vesele božično-novoletne
praznike, preživite jih v krogu tistih,
ki jih imate najraje.
Niko Filipović,
predsednik Sveta delavcev HTZ

Glasba je umetnost, ki se izraža z zvoki in na človeka vpliva zelo osebno.
Je stvar okusa posameznika, kulture in razpoloženja, dojemamo jo različno, odvisno od priložnosti in počutja.

Člani Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje želimo vse lepo v letu 2016.
Vse ljubitelje glasbe vabimo na naš tradicionalni Novoletni koncert Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje v
soboto, 16. januarja 2016, z začetkom ob 19.30 v Domu kulture Velenje.
Vljudno vabljeni!
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Novoletna poslanica
SPESS PV

Člani SPESS-Sindikata Premogovnika
Velenje in tudi drugi zaposleni smo
na leto 2015 lahko ponosni. Dokazali
smo, da nam za obstoj podjetja, v katerem delamo, ni vseeno. Vsi skupaj
smo nosili veliko breme preteklih
let. Na to sem ponosen. Vsi si bomo
konec leta lahko pogledali v obraz
in vsi imamo delo, ki nam zagotavlja
preživetje naših družin. S tem je bila
poglavitna naloga sindikata izpolnjena. Nikoli nismo dajali nerealnih

obljub in ko je bila možnost, smo za
zaposlene zahtevali več. V človeški
naravi je, da želi več. Tudi jaz osebno
bi si želel več.
Naloga sindikata pa je, da najde pravilno mero med željami in realnostjo.
To ni bilo vedno lahko.
Enkrat sem že zapisal znani rek: »To
ni konec. Niti ni začetek konca. Nemara pa je konec začetka.« To mislim
še danes in SPESS-Sindikat Premogovnika Velenje je storil vse, da se ta
rek uresniči našim članom.
Vse potrebno bo storil tudi v letu
2016. Predvsem so pred nami zahtevne proizvodne naloge, s katerimi
zagotavljamo eksistenco podjetja in
tudi naših družin. SPESS-Sindikat
Premogovnika Velenje si bo v zahtevnem položaju za podjetje še naprej
prizadeval zagotoviti vse tisto, kar
nam vsem skupaj pripada.
Leto 2016 je za člane SPESS-Sindikata
Premogovnika Velenje volilno, marca
bomo volili nove organe sindikata.
Menim, da smo svoje delo v preteklem mandatu korektno opravili,

Želimo, da v letu 2016
pisano tkanino življenja tkete z zlatimi nitkami.
Naj se prepletajo ljubezen, sreča in ustvarjalnost.
Dragi upokojenke, upokojenci in zaposleni,
s temi željami voščimo prijetno praznovanje božiča in srečno leto
2016!

Upravni odbor Kluba upokojencev
Skupine Premogovnik Velenje

KLUB UPOKOJENCEV
PREMOGOVNIKA VELENJE

OBVESTILO ZA ČLANE
Članarina za leto 2016 ostane enaka kot v preteklem letu. Poravnate jo
lahko na dan uradnih ur, vsako sredo med 9. in 11. uro v klubski pisarni.
Upravni odbor
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in me ni strah, da ne bi bilo tako
tudi v prihodnje. Predvsem je treba
ohraniti trezno glavo in nadaljevati s
korektnim delom na vseh področjih.
Verjamem, da so naši člani sposobni
doumeti realnost in izvoliti organe, ki
bodo nadaljevali ustrezno sindikalno
politiko.
Zapisati moram še eno misel: »Laž
obkroži že pol poti okoli Zemlje, ko
resnica niti ne krene še na pot.«
(Winston Churchill).
Resnica je res počasna, je pa edina
in treba jo je prepoznati. Predvsem
ne smemo biti del tropa, ki je zelo
vodljiv in v katerem prevladujejo
negativna čustva. Stopimo na stran in
poglejmo, kam trop drvi.
Vsem članom SPESS in njihovim družinskim članom želimo v
letu 2016 veliko zdravja, sreče in
zadovoljstva v krogu družine ter
prijateljev.
Srečno!
SPESS-Sindikat Premogovnika
Velenje

Harmonikarski
orkester Barbara
Premogovnika
Velenje
želi vsem zaposlenim v
Skupini Premogovnik
Velenje in vašim družinskim članom vesele
božične praznike in vse
dobro v letu 2016.

PODJETJE SMO LJUDJE

Novoletna poslanica
SDRES PV
Spoštovani delavci in delavke v Skupini Premogovnik Velenje!
V tokratni izdaji časopisa vam namenjamo nekaj vrstic, s katerimi se lahko, glede na stanje v našem podjetju in v duhu
veselega decembra, poistovetimo.
Kaj za prazničnimi vrati čaka nas,
ko razigrano bo čas prestopil letni prag?
Bo jutro s soncem obsijano,
bo z mehkim perjem nam postlano,
bodo novi časi zlati?
Zlati bodo, če sivino vsakdanjo
sami pozlatimo s poštenim delom in pokončno,
ji s ponosom vdihnemo lepoto in s kameradstvom iskrenim
srečo, mir, blaginjo.
Takih časov – zlatih časov – v novem letu vam želimo!
Za drugo v SDRES-u poskrbimo.
SREČNO!

Upravni odbor

Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje
se v imenu vseh članov iskreno zahvaljuje za finančna sredstva, ki so nam jih podjetja in sindikata namenili
za nakup nujno potrebne intervencijske opreme. S svojo gesto so dokazali, da dobrodelnost niso zgolj besede,
ampak predvsem dejanja.
To so: Premogovnik Velenje, d. d., Andrejc, d. o. o., APS, d. d., DBSS, d. o. o., FiReP Rebar, d. o. o., Gostilna
in pizzerija Kajuh, Boris Strniša, s. p., Karbon, d. o. o., Osmica, d. o. o., Sonja Oštir, s. p., PLP, d. o. o., SDRES
Premogovnika Velenje, Plastika Skaza, SPESS Premogovnika Velenje.
Zavedamo se, da živimo v času, ko vedno več ljudi in institucij potrebuje pomoč, zato smo še toliko bolj hvaležni, da so naše društvo prepoznali kot pomembno. Vemo, da so odločitev, da nekaj svojih finančnih sredstev
namenijo prav nam, zaradi izjemno zahtevnih gospodarskih razmer bili primorani sprejeti še toliko bolj skrbno
in preudarno. Zagotavljamo, da bomo s svojim delovanjem upravičili njihovo zaupanje.
Jutrišnji svet pripada tistim, ki z ustvarjalnostjo gradijo prihodnost, tistim, ki znajo in vedo kaj hočejo,
predvsem pa verjamejo v to, kar delajo. V letu 2016 Vam želimo veliko osebnih in poslovnih uspehov ter
pozitivne energije.
SREČNO in NA POMOČ!
Upravni odbor PIGD PV
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Obisk devetošolcev v
Premogovniku Velenje
V petek, 11. decembra 2015, smo v Premogovniku Velenje v sodelovanju s Šolo za rudarstvo in
varstvo okolja Šolskega centra Velenje pripravili dan odprtih vrat, da so lahko devetošolci dobili
dodatne informacije pred odločitvijo za poklicno pot. Dneva odprtih vrat so se udeležili tisti, ki jih
rudarski poklici zanimajo.

Dneva odprtih vrat v Premogovniku Velenje so se udležili predvsem tisti devetošolci, ki so prepričani, da bodo za nadaljnje
izobraževanje izbrali enega od rudarskih poklicev. (foto: Mrki)

Skupinskemu fotografiranju je sledila
predstavitev poklicev v rudarstvu in
Premogovnika Velenje. Devetošolce,
spremljevalce in starše sta nagovorila
Boris Potrč v imenu predsednika
Uprave PV in mag. Albin Vrabič,
ravnatelj Šole za rudarstvo in varstvo
okolja. Po ogledu filma o nastanku premoga in razvoju rudarstva v
Premogovniku Velenje so prihodnjim
dijakom sistem šolanja, izvajanje
praktičnega izobraževanja in možnosti pridobitve kadrovske štipendije
predstavili strokovni delavci Premogovnika. Prisotna sta bila tudi dijaka
Matej Prosenjak in Nejc Jendrok,
oblečena v delovno obleko oziroma
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slavnostno rudarsko uniformo. Predstavila sta svoj pogled na življenje dijaka rudarske smeri in opisala potek
praktičnega izobraževanja v PV. Sledil
je ogled jaška NOP, nadzornega centra dežurnega PV, reševalne postaje z
dimno komoro, remontnih delavnic,
svetilkarne in jedilnice, kjer nas je
čakala zaslužena knapovska malica.
Rudarski poklic je zelo specifičen, saj
pod zemljo vladajo posebne razmere,
na katere morajo biti delavci dobro
pripravljeni, da svoje delo opravijo
učinkovito in predvsem varno. Med
šolanjem pridobijo dijaki toliko izkušenj, da lahko ob nastopu delovnega
razmerja samostojno opravljajo že

večino rudarskih opravil, zato traja
njihova polna vključitev v delovni
proces krajši čas. V zadnjih letih je
mogoče opaziti velik padec vpisa
v programa geostrojnik rudar in
geotehnik, kar bi lahko v prihodnje
predstavljalo velik problem, saj bomo
zaradi upokojevanja v Premogovniku
Velenje potrebovali dovolj usposobljenega kadra. Zato je zelo pomembno, da se v šolo rudarske smeri vpiše
dovolj dijakov, ki bodo v prihodnjih
letih in desetletjih učinkovito in predvsem varno odkopavali naše črno
zlato.
Tomaž Lesnjak
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Mag. Albin Vrabič, ravnatelj Šole za rudarstvo in varstvo okolja Šolskega centra Velenje: »Lanski učinki negativne propagande in kampanje,
ki smo ju bili deležni po medijih, so imeli zagotovo vpliv, zaradi katerega
se je marsikdo, ki se je morda želel vpisati v našo šolo, nekoliko ustrašil.
Prepričan sem, da je zdaj večini jasno, da bo Premogovnik Velenje deloval
naprej in bo Sloveniji s svojim premogom zagotavljal električno energijo.
Za to pa potrebujemo usposobljene in kvalificirane kadre, ki jih na naši
šoli v sodelovanju z velenjskim premogovnikom zagotavljamo že desetletja. Takšen način vzgoje kadrov, ki ga podpira tudi Evropska unija, je primer dobrega sodelovanja izobraževalne ustanove z gospodarstvom, saj gre
za tesno povezovanje teorije in prakse. Naši dijaki celoten praktični pouk
izvedejo v Premogovniku Velenje. Ko končajo šolanje, so pripravljeni za
delo v jami. Poleg tega imajo skoraj vsi štipendijo in jamski dodatek, če
so pridni, dobijo še dodatek za prizadevnost. To pomeni, da lahko imajo
v tretjem letniku okoli tristo evrov mesečnih prihodkov, kar je edinstven
primer med poklicnimi šolami v Sloveniji.«

Nejc Podjavoršek, 9. razred
OŠ Mislinja: »Moj dedek je
bil rudar, moj ati je rudar,
zato sem se odločil, da rudar
postanem še jaz in ne prekinem tradicije. V jami še nisem
bil, obiskal pa sem že Muzej
premogovništva Slovenije, nad
katerim sem bil navdušen.
Ob tem, kar sem videl danes
v Premogovniku Velenje,
pa sem še bolj prepričan, da
želim postati knap, zato je
moja odločitev, kje nadaljevati
šolanje, že znana.«

Nejc Jendrok, dijak 3. letnika
Šole za rudarstvo in varstvo
okolja: »Šolanje mi ne dela
nobenih težav, v šoli imam
prav dober uspeh, pri praktičnem pouku pa celo odličnega.
Ker sem v jami Premogovnika
Velenje opravil že veliko ur
praktičnega izobraževanja,
lahko rečem, da sem izbral poklic, ki je v celoti izpolnil moja
pričakovanja. Svoje pozitivne
izkušnje sem danes prenesel
tudi tukajšnjim devetošolcem,
ki se za svoj poklic še odločajo.
Prepričan sem, da rudarski
poklic ni tako slab, kot bi ga
nekateri želeli prikazati.«

Matej Prosenjak, dijak 3.
letnika Šole za rudarstvo
in varstvo okolja: »Čeprav
so delovne razmere v jami
nekoliko drugačne, kot so
drugje, sem bil že v 1. letniku,
takoj po prvem obisku v jami
Premogovnika Velenje, trdno
prepričan, da sem izbral pravi
poklic. Delo v jami se mi zdi
zelo zanimivo in raznoliko.
Današnjim devetošolcem
sem dejal, da je koristno biti
priden, saj le tako lahko prideš
daleč – z dobrim uspehom v
šoli, prideš prej do zaposlitve.
Če postaneš najboljši dijak,
imaš za zaposlitev še večje
možnosti, če si odličen, pa
imaš tudi višjo štipendijo.«
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Moj poklic bo
geostrojnik rudar
Nadaljujemo s predstavitvijo rudarskih poklicev, ki smo jo začeli v novembrski številki Rudarja.

Dijaki, ki se odločijo za poklic geostrojnik rudar, se poleg šolske teorije tri leta praktično izobražujejo v jami Premogovnika
Velenje. (foto: Miran Beškovnik)

Geostrojnik rudar je moderen tehniški poklic, ki združuje petstoletno
tradicijo rudarjenja – pridobivanja
premoga in drugih rud v naših krajih,
domača znanja in nadvse moderno
tehniko, brez katere si danes ni več
mogoče zamisliti rudarjenja in tudi
ne štirih milijonov odkopanih ton
premoga letno, iz katerega v šoštanjski termoelektrarni pridelamo okrog
30 % slovenske električne energije.
Kar pomeni GEO – zemljo, geologijo,
geotehniko, geomehaniko in STROJNIK – poznavanje in obvladovanje
strojev, delo z njimi ter RUDAR
– delo pod zemljo in na površini,
solidarnost, tovarištvo in tradicijo,
vse to je združeno v enem poklicu
GEOSTROJNIK RUDAR.
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Za poklic geostrojnik rudar se odločajo predvsem fantje (tudi dekleta se
lahko), ki so končali osnovno šolo in
so fizično zdravi ter sposobni za tak
poklic. Veliko jih prihaja iz rudarskih
družin, ki jim je rudarska tradicija
tako rekoč v krvi, saj so bili rudarji že
njihovi očetje, stari očetje in tudi kateri od stricev. O jami in rudarskem
delu »vedo že vse«. Ko smo povprašali enega od takih fantov, kaj bi rad
delal kot rudar, si je zaželel, da bi bil
gospodar čela, tako kot je njegov oče.
To so najmočnejše vezi, ki spodbujajo! Seveda se jim pridružijo tudi
drugi, ki še nič ne vedo o tem in jim
je stik z rudarstvom v šoli šele prva
življenjska izkušnja, fantje s kmetov,
fantje iz blokov, katerim ob pametnem telefonu, slušalkah v ušesih in s

kapuco na glavi ne bi prisodili takšne
odločitve – a jih ta poklic zanima.
Pogosto se za geostrojnika rudarja
odločijo tudi dijaki, ki so že končali
dveletni nižji poklicni program za
kovinarja in bi radi svoje znanje še
nadgradili. Ti so posebej zaželeni, saj
združujejo več znanj, kar je v rudarstvu nujno.
Geostrojnik rudar je kombinirani,
večplastni poklic, ki po opravljenem
zaključnem izpitu omogoča zaposlitev v vseh panogah in vejah rudarstva, predorogradnje in gradbeništva.
Prav zaradi možnosti zaposlovanja
pri gradnji predorov, cest in drugih
gradbenih objektov je poklic dobil naziv geo. S tem se je izredno
razširila možnost zaposlitve tudi v
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drugih, rudarstvu sorodnih panogah. Strokovnjake s tem poklicem
zaposlujejo rudarske družbe za klasično rudarstvo in premogovništvo,
podjetja, ki se ukvarjajo z izdelavo
predorov, podzemnih prostorov in
jaškov, gradbena podjetja za izdelavo
usekov, sanacijo plazov, ustrojev cest
in pripravo gradbenih jam kot tudi
geotehnična in geološka podjetja, ki
potrebujejo vrtalce za vrtanje vseh
vrst vrtin, od geotehničnih, geoloških
do geotermalnih.
Slovenija ima več kot 230 površinskih kopov in geostrojnik rudar se
temeljito spozna z vsemi vrstami del,
ki jih potrebuje površinsko rudarstvo
– pridobivanje tehničnega kamna,
razstreljevanje v kamnolomih, pridobivanje gline, krede, peska, proda
in bogatenje mineralnih surovin z
najmodernejšimi drobilno-sejalnimi
napravami. Lahko tudi nadaljujejo
dolgoletno tradicijo pohorskih in kraških kamnosekov, saj je naša dežela
precej bogata z lepim okrasnim kamnom. Povsod pa prevladujejo stroji
različnih vrst in dimenzij, od takih

za izdelavo jamskih prog do velikih
odkopnih strojev za rezanje premoga, hidravličnega podporja, bagrov
za kopanje na površini in pod vodo,
vrtalnih garnitur za vrtanje vrtin –
tudi takšnih za nafto in še bi lahko
naštevali. Stroji so povsod, ročnega
dela in garanja skoraj ni več.
Dijakom, ki se odločijo za ta poklic,
ne bo dolgčas, saj se poleg šolske
teorije tri leta praktično izobražujejo
na najmodernejših postrojih, ki jih
nudi Premogovnik Velenje. Ob njih
so nenehno rudarski inštruktorji,
prekaljeni »knapi« in zaupanja vredni
možje. Spoznajo delo pri procesu
pridobivanja premoga, naučijo se
vseh potrebnih postopkov dela, da
to poteka varno in zanesljivo, a tudi
raznih tradicionalnih potegavščin,
brez katerih rudarstvo ne bi bilo
»knapovščina«.
Vsakega dijaka, ki uspešno konča
šolanje, čaka tradicionalen in spoštovanja vreden skok čez kožo, s katerim
ga starejši rudarji sprejmemo v svoje
vrste. To je čast, ki je drugi pokli-

ci nimajo. S skokom čez kožo fant
pokaže, da je zrel, da veliko zna in da
bo dal svoje od sebe, predvsem pa,
da bo spoštoval rudarsko tradicijo.
Mladenič, geostrojnik rudar v črni
rudarski uniformi, z osemindvajsetimi zlatimi gumbi, kolikor je imela
let sveta Barbara, ko jo je oče zaprl v
stolp zaradi prepovedane ljubezni, je
vzrok za marsikatero skrivaj potočeno solzo, naj bo od mame ali drage in
tudi očetje so vmes. To je poklic, za
katerega se je vredno odločiti.
Šola nudi še nadaljevanje. Vsak
uspešen geostrojnik rudar lahko nadaljuje izobraževanje v tako
imenovanem sistemu 3 + 2, kjer se v
dveh letih dijak še dodatno izšola za
geotehnika, ampak to je že zgodba za
nadaljevanje.
Ne poznam nikogar, ki bi »scagal«
v tem poklicu, saj so vsi odločeni in
neomajni – postati geostrojnik rudar
in »srečno«!
doc. dr. Boris Salobir

V Premogovniku Velenje prvič organizirali
interaktivni spletni seminar (webinar)
V petek, 4. decembra, smo v Zeleni
dvorani Premogovnika Velenje izvedli nov način izobraževanja za naše
zaposlene.
Služba za organizacijo, nagrajevanje,
izobraževanje in razvoj kadrov je v
sodelovanju z Informatiko organizirala spletni seminar (webinar) na
temo Kako zagotoviti varno izvedbo
vzdrževalnih del in obratovanje v
eksplozijsko ogroženih območjih, ki
ga je preko spletne video- in avdiopovezave izvedla družba Bureau Veritas.
Teoretične in praktične smernice so
predstavili Marjan Kreslin in Franc
Udovč, nadzorna inženirja in presojevalca ATEX, ter Domen Trunk,
strokovni sodelavec za področji VZD
in VPP.
Čeprav je takšen način izobraževanja
za nas nekaj novega, se je po odzivu
udeležencev pokazal za dobro odločitev, saj je poleg tega, da je brezplačen, tudi interaktiven. To pomeni,

Udeleženci tečaja so oblikovali vprašanja, na katera so od zunanjih strokovnjakov
dobili takojšnje odgovore (foto: Mrki)

da so lahko udeleženci tečaja skupaj
oblikovali vprašanja, na katera so od
zunanjih strokovnjakov dobili takoj-

šnje odgovore – na koncu pa so lahko
o vsem razpravljali tudi sami.
Slobodan Mrkonjić
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foto: Mrki

Slavko Pritržnik
»Z dobro voljo in delom se marsikaj doseže.«
Delaven, vztrajen in pošten – to so lastnosti, ki odlikujejo našega tokratnega sogovornika. Slavko
Pritržnik je v Premogovniku Velenje zaposlen že dobrih 20 let, ves čas v jami v obratu Priprave.
Delovne navade ima privzgojene že od otroštva, saj izvira iz podeželske družine, kjer je bilo delo na
kmetiji nekaj vsakdanjega. Ljubezen do rudarskega poklica je podedoval od svojega očeta, ki je bil
tudi »knap«. Veliko ljubezni in prostega časa nameni svoji družini, ki jo kljub vsem obveznostim vedno
postavi na prvo mesto. Njegovo osebno načelo nam pove, da se vseh izzivov loteva z optimizmom in
dobro voljo.
 Ali hranite kakšen poseben spomin na mlajša leta?

Otroštvo in mladostniška leta sem
preživel na Graški Gori, kjer imajo
moji starši kmetijo. Že kot otrok sem
poprijel za marsikatero delo. Kmalu
sem začel voziti traktor, kar me je
zelo veselilo. Najbolj mi je ostalo
v spominu, kako smo otroci pozimi v visokem snegu hodili v šolo v
Plešivec. Iz mlajših let hranim nekaj
fotografij.

22

 Kakšen učenec ste bili?
V osnovni in tudi srednji šoli sem bil
povprečen in precej živahen učenec.
Upam, da nisem kateri učiteljici
povzročil preveč sivih las. Prva štiri
leta osnovne šole sem obiskoval v
Plešivcu, naslednja štiri pa v Velenju.
Izobraževanje sem nadaljeval v Rudarski šoli Šolskega centra Velenje.
 Kakšen poklic ste si želeli pri
desetih letih?

Najprej sem želel postati avtome-

hanik, saj sem kot otrok zelo rad
»šraufal« očetov odsluženi avto. Moja
končna odločitev je bila, da tako kot
moj oče, nekateri sorodniki in sosedje
tudi sam postanem rudar.
 Kje ste zaposleni in kaj počnete?

V Premogovniku Velenje sem se kot
pripravnik zaposlil leta 1994. Po odsluženem vojaškem roku sem se leta 1995
vrnil v Premogovnik, v Priprave, kjer
delam že dobrih 20 let – zadnjih 10 let
kot vodja pripravskega delovišča št. 13.
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 Kako bi predstavili svoje podjetje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je podjetje, ki
že dolga leta daje delo in kruh številnim prebivalcem Šaleške doline in
zunaj nje. Upam in verjamem, da bo
kljub krizi, s katero se spopada, tako
ostalo še naprej, saj je pomemben del
slovenske energetike.
 Na kaj pomislite, ko se odpravljate na delo?
Najprej pomislim na to, kako bomo
delo opravili varno, učinkovito in
kakovostno. Ker delamo v jami, mora
biti varnost na prvem mestu.
 Na koga ali kaj se pri svojem
delu lahko najbolj zanesete?
Najbolj se zanesem nase in na svoje
sodelavce. Prepričan sem, da le
sodelovanje in medsebojno zaupanje
lahko dajeta dobre rezultate.
 Kaj najraje počnete v prostem času?
Veliko prostega časa porabim za delo
okoli hiše, ki ga nikoli ne zmanjka.
Poleti se z družino večkrat odpeljemo
na morje, pozimi pa za kakšen dan na
smučanje.
 Kdo ali kaj vam v življenju največ pomeni?
Največ mi pomenijo moja družina in
prijatelji, ki jim lahko zaupam.
 Kdo je na vaši izbrani fotografiji?
Na fotografijah sta moja partnerka
Simona, hčerka Tjaša in naš dom.
 Kje bi živeli, če bi se vam izpolnile sanje?
Z družino živim v Metlečah pri Šoštanju, kjer smo si zgradili hišo, zato
menim, da so se mi sanje že izpolnile.
 V kateri kulturni ali športni ustanovi vas lahko največkrat srečamo?
Največkrat me lahko srečate na kakšnem glasbenem oziroma dobrodelnem koncertu.
 Katere so tri vaše dobre lastnosti?
Sem delaven, vztrajen in pošten.
 Kaj bi spremenili pri sebi?
Pri sebi ne bi spremenil kaj dosti, mogoče bi lahko malo več časa namenil
športnim aktivnostim.
 Katero načelo vas spremlja skozi
življenje?
Moje načelo je: »Z dobro voljo in
delom se marsikaj doseže.«

Slobodan Mrkonjić

Slavkova družina in njihov dom v Metlečah pri Šoštanju
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foto: Mrki

Popravili in obnovili 282
kompletov sekcij in druge
odkopne opreme
V delavnici Strojnega remonta podjetja HTZ, v katerem je po združitvi nekdanje skupine ESTO
s Strojno-energetskim vzdrževanjem 81 zaposlenih – od tega 19 invalidov, smo v letu 2015 za
potrebe Premogovnika Velenje izvedli več kakovostnih remontov, obnov, servisov, vzdrževanj ter
montaž rudarske strojne opreme. Med večja letošnja opravila štejemo remont opreme za odkope
k. –80/A, k –80/E in k. –80/B, za katere smo skupaj popravili in obnovili 282 kompletov sekcij in
druge odkopne opreme.
Na deloviščih v jami smo remontirali
napredovalne stroje za pripravska
delovišča št. 1, št. 13 in št. 16 ter
različne nakladalne stroje. Vse več
je tudi popravil sklopov posameznih
napredovalnih strojev iz jame. V jami
smo izvajali tudi montaže in demontaže strojev ter reševanje intervencij.
Na delovišču pridobivalnih strojev
smo za vse tri omenjene odkope
opravili remont kombajnov. Izvajali
smo tudi popravila in kompletiranje
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strojnih delov kombajnov, v jami pa
smo redno opravljali remonte kombajnov in reševanje intervencij. Zdaj
imamo v delu kombajn SL 300 IPC 3
za novi odkop CD2.
Na delovišču verižnih transporterjev
smo poleg opreme za odkope popravili tudi drugo opremo, kot so zvezde
verižnih transporterjev, izvedli smo
predelavo podstavkov transporterjev,
popravilo udarnih delov drobilnikov, predelave kabelskih vodil čelnih

transporterjev. Zdaj pripravljamo 1.
pogon čelnega transporterja JOY 7 za
odkop CD 2.

Izjemno velik obseg del
in storitev
V Strojnem remontu remontiramo
tudi drugo strojno opremo, ki je
potrebna za nemoteno obratovanje
Premogovnika Velenje. Tako smo
letos remontirali pogone in povratne
postaje različnih verižnih transpor-
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terjev, remont voznih enot pa poteka
konstantno skozi celo leto. Opravili
smo remonte transportnih vitlov,
reduktorjev za vse verižne in tračne
transporterje, vrtalnih garnitur in
vrtalnega pribora, tračnih transporterjev. Med drugim smo izvedli popravilo in obnovo pogonskih bobnov,
visečega in talnega tira, VDL-opreme,
popravilo in kompletiranje energetskih vlakov, remont hidrodinamičnih sklopk, pnevmatskih strojčkov
in dvigovalnikov, remont ročnih
poteznikov, predelavo in preizkus
hidravličnih cevi, remonte hidravličnih cilindrov in stojk, hidravličnih
ventilov in komand, vodnih in centrifugalnih črpalk ter remont opreme za
zapolnjevanje in opreme Hauhinco.
Vso navedeno opremo remontiramo
hkrati z remonti opreme za odkope.

V Strojnem remontu popravljajo in obnavljajo odkopno ter drugo opremo, ki je
potrebna za nemoteno obratovanje Premogovnika Velenje. (foto: Mrki)

Povprečna starost zaposlenih
Strojnega remonta je 50 let,
kar pomeni, da je v delavnici
veliko izkušenj, ki pa jih težko
prenašamo na mlajše, saj
podjetje ne zaposluje novih
kadrov.
Poleg obvladovanja razpoložljivosti
rudarske opreme za nemoten odkop
premoga smo letos izvedli določene
aktivnosti za namen izboljšanja delovnega procesa. Na začetku leta smo
za zaposlene v delavnici Strojnega
remonta izvedli preventivni pregled
VZD, kjer smo skupaj s strokovnima osebama iz Službe za varnost
in zdravje pri delu PV ugotavljali
pomanjkljivosti v delovnem procesu
Strojnega remonta. Pomanjkljivosti,
ki smo jih zaznali, smo odpravili in
s tem izboljšali delovni proces ter
hkrati tudi določili, da bodo takšni
pregledi redna letna praksa.

Strojno in energetsko
vzdrževanje
Po združitvi Strojnega remonta s
skupino strojnega in energetskega
vzdrževanja ESTO so se naše obveznosti razširile na področja:
• pogodbene obveznosti iz naslova
zunanjih projektov ESTO,
• vzdrževanje toplotnih postaj in
podpostaj,

Tehnični pregled ustreznosti obnovljene opreme (foto: Mrki)

• toplovodno in toplozračno omrežje,
• vodovodno in hidrantno omrežje,
• prezračevanje in ogrevanje,
• hladilni sistemi in klimatske
naprave,
• fekalna in meteorna kanalizacija,
• vzdrževanje razvoda komprimiranega zraka,
• tehnična podpora,
• vzdrževanje objektov Premogovnika Velenje.
Tako velikega obsega del zagotovo ne
bi zmogli obvladovati brez usposobljenega in motiviranega kadra. Zaradi intenzivnega upokojevanja bomo

V Strojnem remontu poleg
storitev za Premogovnik Velenje izvajamo strojno vzdrževanje objektov in naprav tudi za
družbe HTZ, RGP, PV Invest,
Gost, TDS Industrija, Karbon
in Erico.
ves obseg del tudi v prihodnje lahko
obvladovali le z ustreznim nadomeščanjem usposobljenih kadrov.
Simon Dobaj, Alen Žolgar,
Janez Pirnat, Jože Stropnik
in Niko Filipović

25

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Sanacija AB-podpornih
stebrov transportnega
traka na območju DIK
Družba RGP je v oktobru in novembru izvedla zahtevno sanacijo podpornih stebrov transportnega
traka. S sanacijo osmih stebrov višine do 30 metrov smo preprečili nadaljnje propadanje armiranobetonske konstrukcije in zagotovili zanesljivost objekta.
Armiranobetonsko konstrukcijo podpornih stebrov transportnega traku
je ponekod že močno načel zob časa.
Pojavile so se večje poškodbe zaradi
dotrajanosti betona, kot posledica
poroznosti betona in vpijanja vode v
konstrukcijo. Beton je bil razpokan in
ponekod oluščen do armature, zato
je bila za stabilnost AB-konstrukcije
sanacija nujna.
Dela so potekala s pomočjo delovnih
odrov in dvižnih košar, da smo dosegli vseh 700 m2 površin AB-stebrov,
ki jih je bilo treba obdelati.
Sanacijo smo izvedli najprej z visokotlačnim pranjem vseh površin in
odbijanjem slabo vezanega betona do
zdrave nosilne podlage. Vidno armaturo smo očistili luskaste in globoke
korozije do stopnje čistosti »st2 po
SIST EN ISO 12944-4«, nato smo jo
zaščitili z dvoslojnim cementnim protikorozijskim premazom z inhibitorji
korozije. Reprofilacija poškodovanega
betona je bila izvedena najprej z grobo in nato še s fino mikroarmirano
sanacijsko malto.

Pogled na najvišja stebra z vidnimi poškodbami konstrukcije in videz po sanaciji

Sanirano betonsko površino smo nato
zaščitili pred vremenskimi vplivi in
karbonatizacijo z dvoslojnim akrilnim elastičnim premazom.
Vse faze sanacijskih del so bile
uspešno končane v štirinajstih dneh.
V podjetju RGP smo si z izvedbo del
pridobili nove kakovostne izkušnje in
reference. Vzdrževanje in obnavljanje
gradbenih konstrukcij je nujno za
zagotavljanje zanesljivosti vseh vrst
objektov v njihovi življenjski dobi,
zato lahko v prihodnje pričakujemo
še več tovrstnih projektov.
mag. Marko Venta
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Sanacija je bila izvedena s pomočjo delovnih odrov in dvižnih košar.
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RGP bo prihodnja tri leta tehnično
opazoval pregradne objekte HE na
reki Soči in ČHE Avče
V zahtevnem javnem razpisu je družba RGP pridobila posel za izvajanje celotnega monitoringa
pregradnih objektov na reki Soči, s katerimi upravljajo v Soških elektrarnah. Zaradi visoke strokovnosti del je bil za ta posel ustanovljen konzorcij družb. Pri tem je RGP vodilni partner, drugi partnerji v projektu so še PV Invest, Econo in ZAG.
Družba Soške elektrarne Nova Gorica,
d. o. o., upravlja s štirimi pregradnimi
objekti na reki Soči: s pregrado HE
Solkan, pregrado Ajba, pregrado
Podselo ter črpalno hidroelektrarno
ČHE Avče z dvema nasutima pregradama na zgornjem akumulacijskem
bazenu na Kanalskem Vrhu.
Vse naštete pregrade so predmet
koncesije za gospodarsko izkoriščanje
vode Soče, Idrijce in Bače za proizvodnjo električne energije in spadajo po
klasifikaciji IOCOLD (International
Commission on Large Dams) ter
Pravilniku o tehničnem opazovanju
visokih jezov (Ur. list SFRJ, št. 7/66)
med visoke pregrade. Za takšne vrste
gradbeno-inženirskih objektov, ki s
svojo višino in količino akumulirane
vode predstavljajo specifično tveganje za okolje, je lastniku oziroma
upravljavcu predpisano zagotavljanje
njihovega obveznega tehničnega opazovanja, s katerim je mogoče ugotoviti
stanje vsake velike pregrade ali njenih
posameznih delov ter stanje njenih
temeljnih tal in akumulacijskega
prostora, in sicer glede stabilnosti in
prepustnosti za vodo.
Končni sistem tehničnega opazovanja
je bil vzpostavljen leta 1970 za HE
Doblar oziroma pregrado Podselo in
HE Plave ter pregrado Ajba, leta 1984
za HE Solkan ter za ČHE Avče leta
2011. Tehnično opazovanje od tega
časa poteka kontinuirano.
Strokovni vizualni pregledi in meritve
so redni in potekajo v predvideni periodiki. Tehnično opazovanje pregradnih objektov v splošnem obsega:
• deformacije opazovanih objektov
(meritve vertikalnih in horizontalnih pomikov repernih točk, meritve
rotacij s pomočjo klinometra, meritve delovanja razpok in dilatacij

s pomočjo deformetra, meritve
vertikalne inklinacije v opazovalnih
vrtinah, meritve sidrnih sil, avtomatske meritve pretokov, meritve
višine gladin v akumulacijah in
spodnje vode pod pregradami);
• filtracije podzemne vode na
vplivnem območju pregradnega
objekta (instrumentalne meritve
dolžin vrtin in piezometričnih
pritiskov oziroma vzgonskih tlakov
v opazovalnih vrtinah, meritve
iztokov iz opazovalnih vrtin in
piezometričnih kap);
• izdelavo končnih poročil.
Rezultate meritev, ki potekajo instrumentalno, ročno ali avtomatsko,
ovrednotimo v skladu z zahtevami
projektne in druge dokumentacije.

Zanje izdelamo posebna poročila. V
končnih letnih poročilih za posamezni
objekt obravnavamo vse dotedanje
rezultate meritev in pregledov ter
podamo analizo o stanju objekta. V
njegovem sklepnem delu navedemo
tudi morebitne potrebne sanacijske
ukrepe in oceno njihove nujnosti.
Končna letna poročila so osnova za
načrtovanje gradbenih vzdrževalnih
del na posameznih pregradnih in
drugih objektih.
V družbi RGP se zavedamo pomembnosti in odgovornosti tega izredno
strokovnega posla, saj je od pravilnega
monitoringa hidroobjektov odvisna
varnost delovanja celotnega vodnega
potenciala na reki Soči.
mag. Marko Ranzinger
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Za nami je uspešno leto
»Leto 2015 je bilo še eno od uspešnih let Zimzelena. Zapomnila si ga bom po tem, da smo pridobili certifikat kakovosti po modelu E-Qalin, utrdili sodelovanje na strokovnih področjih z drugimi
institucijami ter da so se moji sodelavci med letom strokovno kalili. Hvaležna sem, da nismo imeli
kakšnih zares slabih dogodkov. Pa še misel »leta«, ki se mi je vtisnila v spomin na dnevih paliativne oskrbe v Velenju. Povedala jo je dr. Mateja Lopuh: ‚Tisti, ki mislijo, da se nečesa ne da storiti,
naj ne stojijo na poti tistim, ki so to pripravljeni storiti.‘« Tako ocenjuje leto 2015 vodja OE Zimzelen – direktorica centra Andreja Štefan Bukovič.

Domala celo leto 2015 smo imeli
98-odstotno zasedenost Zimzelena.
V poletnih mesecih smo imeli veliko
začasnih nastanitev stanovalcev, ki so
k nam prišli zaradi rehabilitacije ali
dopusta svojcev. Med naše stanovalce
se je za krajši čas vpisala tudi gospa,
ki sicer v Zimzelen prihaja na obisk k
mami, pred leti je tudi k očetu. Ko je
spomladi morala na zdravljenje kolka, se je za pooperativni čas odločila
najti ustrezno nego v Zimzelenu.
Kot je zapisala po odhodu, je tako
življenje v domu spoznala z druge
plati. »Delo vseh zaposlenih poteka
štiriindvajset ur na dan celo leto in
me spominja na ogromno »mašinerijo«, kjer morajo zobata kolesa ves
čas sinhrono delovati. Ob tem moram
poudariti veliko profesionalnost vseh
zaposlenih, njihovo prijaznost in
odgovornost.
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Še posebej cenim požrtvovalno delo
vseh, ki skrbijo za nemočne, od njih
popolnoma odvisne stanovalce – med
njimi je tudi moja mama.
Za tako delo ni dovolj, da ga opravljajo zgolj kot poklic. To so ali pa
morajo biti ljudje, ki imajo občutek in
sočutje za sočloveka.«

Sreča je v srečanju
V Zimzelenu je vedno živahno, tako
zaradi številnih prireditev in aktivnosti za stanovalce, kot tudi zaradi
številnih obiskovalcev ter prostovoljcev, ki predvsem obiskujejo stanovalce, ki nimajo pogostih obiskov
sorodnikov. To so Veronike, 20 jih je,
ki so družabnice izbranim stanovalcem, njihove poslušalke, sogovornice,
spremljevalke na sprehodih.
Ena med njimi je ob koncu leta
2015 zapisala: »Dober dan! Kako ste

kaj? Na svidenje! Srečno! Zbogom!
Pa pridi še kaj!«, se pozdravljamo
stanovalci v Zimzelenu in Veronike
ob srečanjih ali poslavljanjih. Ampak
to niso vsakdanji, zdolgočaseni
pozdravi tja v en dan. Tukaj dobi vsak
pozdrav svoj iskren odgovor, pogled
v oči in posvet iskrico hvaležnosti v
očeh. To nas greje še dolgo po tem, ko
spet hitimo vsaka po svojih poteh.«
Med našimi pogostimi sopotniki na
prireditvah in tudi kot ustvarjalka je
Irena Kočevar, članica Društva šaleških likovnikov, s katerimi smo spletli
prijateljske vezi pri mnogih skupnih
akcijah, predvsem pa pri razstavah v
našem razstavišču.
Irena Kočevar ima ob koncu leta tako
sporočilo: »Kot otrok sem rada hodila
na počitnice k svoji stari mami na
Mrzlico, velikokrat sva v kakšnem
hribu trgali zelišča in ona je takrat
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rada rekla: ‚Veš, tudi jaz sem bila
enkrat mlada in sem šla v hrib kakor
mlada srna, zdaj si pa ti hitrejša.‘
Ja, tako je to. Tudi stanovalci v
Zimzelenu so bili enkrat hitri kot
srnice, zdaj pa jim mlajši lepšamo
življenje, saj bo tudi naš korak enkrat
počasnejši. Rada se razdajam za
dobre svari in rada bi pustila sled, po
kateri bi nekoč stopali moji otroci in
prijatelji.«

Tukaj smo drug za
drugega
Nastopi zborov, različnih glasbenih
skupin, učencev, dijakov, študentov,
krožki, pogovorne skupine, program
delovne terapije, delavnice, predavanja … Vsak mesečni napovednik
prireditev je poln in pester. Stalnica
med dogodki je vsak mesec bralna
čajanka, ki jo vodi Bernarda Lukanc
iz Knjižnice Velenje.
»Z velikim veseljem berem, pripovedujem zgodbe, pravljice ali kakšen
lahkotnejši roman. Ob praznikih se
spomnimo na razne šege, običaje, se
pogovarjamo in obujamo spomine
ter delimo svoje življenjske izkušnje.
Zelo radi stanovalci prisluhnejo tudi
poeziji in sami povedo kakšno pesem.

Tako nas druži ljubezen do branja,
do knjig, saj se čedalje bolj zavedamo,
kako koristno je branje in kakšen užitek nam nudi. Ob bralnih čajankah
tudi sama dobivam nove izkušnje,
osebnostno rastem in če lahko stanovalcem z njimi polepšam kakšno uro,
je zame to največje zadovoljstvo.«
Kot razmeroma mlad delovni kolektiv smo v letu 2015 imeli precej
delavk na porodniškem dopustu in se
z njimi razveselili naraščaja, hkrati pa
smo njihovo odsotnost nadomestili s
sedmimi novimi sodelavci. Hitro so
se vključili v delovni ritem in izrazili
veliko zadovoljstvo s počutjem v
kolektivu. Posebej pa so veseli, da so
jih dobro sprejeli stanovalci.
Eden od njih, Rok Švab, piše: »Delo

s starejšimi je seveda zelo odgovorno,
prav tako pa zna biti naporno. Pridejo
namreč dnevi, tako kot v vsaki službi,
ko komaj zdržiš, ko gre kaj narobe. In
so dnevi, ko se ti vse tvoje potrpljenje,
nežne besede, umirjenost in nežni
dotiki rok povrnejo več kot tisočkrat.
Marsikdaj mi ljudje rečejo, da se
življenje konča, ko enkrat prideš v
dom za starejše. A sam dostikrat
opazim ravno nasprotno, saj se v
našem domu ogromno dogaja, za kar
poskrbijo sodelavke s prostovoljci …
Marsikomu se zdravstveno stanje ob
prihodu v dom izboljša, saj se za naše
stanovalce potrudimo in jih spodbujamo k čim večji samostojnosti.«
Diana Janežič

Naj na zemlji vlada mir,
to si vsi želimo,
prijateljstvo in strpnost
srcu prepustimo.
Fanika Novak, stanovalka
V letu 2016 vam želimo veliko sreče, zdravja, veselja in uspehov.
Andreja Štefan Bukovič s sodelavci

12. zaključni ples Športnega društva
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje je leto 2015 sklenilo v soboto, 12. decembra, s svojim že 12. plesom v Večnamenskem domu v Vinski Gori. Plesa se je udeležilo 180 članic in članov.
Kot predstavnica društva sem
pozdravila člane ter tako njim kot
njihovim družinskim članom zaželela
veliko zdravja in miru v letu 2016.
Predsednik Športnega društva Robert
Lah je povzel delovanje društva skozi
vsa leta in povedal, da smo postorili
precej dobrega, s čimer smo članom
na področju športa in rekreacije
življenje nekoliko popestrili. Ponosni
smo, da nam zaupanje vračajo oz.
izkazujejo s članstvom, ki presega
število 5.000.
Podjetje Gost nam je z odlično ekipo
postreglo dobro večerjo in odlično
sladico. Izvrstna glasba, ples in druženje s sodelavci, prijatelji – vse to je
trajalo vse do jutranjih ur.
Jožica Peterlin
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TRETJI POLČAS

Na prvem abonmajskem koncertu velenjskih godbenikov je bil z nami Pihalni orkester Orchesta di Fiati »Val Isonzo«.
(foto: Metka Marić)

Potovanje skozi čas, dežele in
glasbene zvrsti
Prvi abonmajski koncert v jubilejni deseti sezoni velenjskih godbenikov nas je zadnjo soboto v
novembru popeljal na potovanje skozi čas, dežele in glasbene zvrsti. Z nami sta bila Pihalni orkester Orchesta di Fiati »Val Isonzo«, ki deluje pod taktirko Fulvia Dosea, in mednarodno uveljavljeni
glasbenik, solo klarinetist Orkestra Slovenske filharmonije Massimiliano Miani.
Orkester, ki združuje študente
glasbene akademije, konservatorija
in okoliških glasbenih šol province
Gorica-Udine, je koncert začel s
koračnico, namenjeno mladinskemu
orkestru iz Montacelija. Prav tam,
blizu Rima, je počitnice preživljal
skladatelj Siegfried Naumann. Druga
je bila na vrsti simfonija »Per banda«
št. 153. Simfonijo za godbo je sestavil
Amilcar Ponchielli, predstavnik
italijanske melodrame 19. stoletja.
La gazza ladra oz. Tatinska sraka je
zelo znana Rossinijeva opera, ki so
jo prvič uprizorili 31. maja 1817 v
milanski Skali. Delo je bilo nekoč zelo
priljubljeno med poslušalci, a ga danes le redkokdaj izvajajo v celoti. Mi
smo prisluhnili operni uverturi, ki se
je zaradi živahne melodije že ustalila
v simfoničnem repertoarju.
Sledil je koncert za klarinet mladega
španskega skladatelja Oscarja Navarra, ki se poleg koncertne ukvarja tudi
s filmsko glasbo. Koncert je nastal
v letih 2011 in 2012. Sestavlja ga en
stavek, ki je jasno ločen na tri dele,
v katerih se je izjemni solist Massimiliano Miani preizkusil v vseh
razsežnostih klarineta in resničnih
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Glavna zvezda koncerta je bil izjemni klarinetist Massimiliano Miani.
(foto: Metka Marić)

zvočnih učinkih. Zelo spevna melodija je prešla v tipični španski flamenko,
nato ji je zopet sledila zelo počasna
melodija. V osrednjem delu se je klarinetist odlično spopadel z izjemno
težkimi dinamičnimi prehodi.
S skladbo Cats tales oz. Mačje
pravljice nas je orkester popeljal v

svet džeza, neposredno v New York.
Stavki Catalonia, Catwalk in Scat so
poklon legendam džezovske glasbe.
Od nas se je poslovil s skladbo Louisa
Prime Sing, sing, sing.
Metka Marić
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S harmoniko na rajžo
Muzej premogovništva Slovenije so v torek, 15. decembra 2015, napolnili zvoki harmonik. Pa ne
katerikoli, zazveneli so zvoki frajtonaric našega orkestra – Harmonikarskega orkestra Barbara
Premogovnika Velenje. S pozitivno energijo in humornimi vložki Mira Klinca v vlogi Klobasekovega
Pepija smo razveseljevali poslušalce. Bilo je veselo, srcu in ušesom prijetno.
Po promocijskih koncertih v letih
1998, 2001, 2012 in 2013 smo se v
prvi polovici leta 2015 odločili in
začeli pripravljati skladbe za izvedbo
letošnjega novoletnega koncerta.
Izbrali smo že priljubljeno lokacijo
– Muzej premogovništva Slovenije
na jašku Škale. Priprave so tekle
pod vodstvom našega virtuoznega
mentorja Mira Klinca, ki je v priredbe skladb vtkal vso svojo dušo. Tako
je bila vnema za priprave na dogodek
resnično velika.
Na koncertu, ki se je začel ob 19. uri,
so sodelovale tudi pevke iz Raven pri
Šoštanju, imenovane »Planike«, ki
so s svojim šarmantnim nastopom
oplemenitile celotno dogajanje. Prireditev je vodil humorist Miro Klinc
z vzdevkom Klobasekov Pepi, ki
podano materijo črpa iz vsakdanjega
življenja med sokrajani in iz bližnje
in daljne okolice. Pokazal je tudi izjemne dirigentske sposobnosti. V izbor
pesmi smo vključili večino novejših
skladb, tista za poslastico – venček
dalmatinskih – pa je bila premierno
izvedena.
Obiskovalci so prizorišče v celoti napolnili. Z njihovih obrazov smo lahko
razbrali, da so ob glasbi uživali. Nagradili so nas z bučnim ploskanjem
že med nastopom, na koncu pa še s
stoječimi ovacijami. Za nas je bilo to
resnično prijetno doživetje. Za piko
na i je sledila še vsem dobro poznana
Avsenikova Na Golici.
Januarja 2016 bomo koncert ponovili v Ravnah pri Šoštanju. Prijazno
vabljeni!
Jože Zaluberšek
Za podporo se zahvaljujemo
Upravi Premogovnika Velenje,
Sindikatu SPESS, Muzeju
premogovništva Slovenije in
vsem, ki so nam pomagali pri
pripravi koncerta.

Ustvarjalci novoletnega koncerta – člani Harmonikarskega orkestra Barbara Premogovnika velenje, Ženski pevski zbor Planike in Miro Klinc (foto: Bojan Praprotnik)

Vodja orkestra Andrej Krt se je v imenu
orkestra zahvalil vsem podpornikom.
(foto: Metka Marić)

Prireditev je vodil humorist Miro Klinc
z vzdevkom Klobasekov Pepi.
(foto: Metka Marić)
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V Andražu, Ponikvi in Vinski
Gori praznovali god sv. Barbare
4. decembra, ko praznujemo god sv. Barbare – zavetnice rudarjev, so tudi letos prizadevni organizatorji v bližnjih krajih Andražu nad Polzelo, Ponikvi pri Žalcu in Vinski Gori pripravili svečanosti.
Ob tem za rudarje zelo pomembnem prazniku so se v Andražu zbrali v soboto, 5. decembra, v
drugih krajih pa dan kasneje.

Andraž nad Polzelo

Povsod so potekale maše, pozdravne besede so izzvenele v spomin na
legendo in svetnico Barbaro – uporno, trmasto in vztrajno dekle, ki je
štelo le 28 let, ko je njen oče kruto
končal njeno mlado življenje, ker se
ni uklonila zahtevam takratnega časa.
V prispodobi lahko z njo primerjamo tudi delo in življenje rudarjev,
ki vsak dan preživijo globoko pod
zemljo. »Rudarje v jami spremljajo
številne nevarnosti, a se z veliko
volje in vztrajnosti zmorejo vračati
na svetlobo dneva, v objem svojih
družin in vseh tistih, ki jih imajo radi,
in nekako tudi sprejemajo odgovorno poslanstvo, ki ga knapovščina
zahteva,« je v pozdravnem govoru na
slovesnosti v Vinski Gori poudaril
Aleksander Osetič.
Po končanih obredih v cerkvah so
se rudarji zadržali na tradicionalnih
srečanjih ob knapovski malici oz.
kosilu in se razšli s pozdravom, ki si
ga izrekamo dan za dnem – srečno.
Drago Kolar
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11. tek sv. Barbare
Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje povezuje svoje člane z različnimi preventivnimi,
rekreativnimi, tekmovalnimi in drugimi športnimi srečanji. Tudi ob koncu leta potekajo različni
športni in družabni dogodki. Eden takšnih je tradicionalni tek sv. Barbare, ki je bil letos že 11. po
vrsti, odvijal pa se je v nedeljo, 6. decembra 2015.

11. tek sv. Barbare smo tudi tokrat
organizirali v sklopu praznovanja
dneva sv. Barbare – zaščitnice
rudarjev, saj jih jemlje v prav posebno varstvo. Sama je bila zaprta
v temnem stolpu, kot so temni
rudniški rovi; ko jo je oče preganjal, se je celo odprla zemlja in ji
ponudila zavetje, kot ga vsak dan
daje rudarjem. Znane so legende,
da je svetnica celo prihajala tolažit
in obhajat zasute rudarje.
Tek je tudi letos potekal v štafetni
obliki mešanih ekip. Vsaka ekipa
je štela štiri člane, med njimi je
morala biti vsaj ena pripadnica
nežnejšega spola. Vrstni red je
določila ekipa sama, vsak tekač
je pretekel 3,6 kilometra. Tek se
je začel ob 10. uri pri Ribiškem
domu ob Škalskem jezeru.
Vsak tekmovalec je dobil spominsko medaljo, topel obrok in
čaj, najboljše tri ekipe so prejele
pokale in medalje. Medalje so
prav tako prejeli tudi tekmovalci
v posebni kategoriji do 180 let in
nad 180 let skupne starosti.

Predaja štafete (foto: Joca)

Najstarejša ekipa z najmlajšo udeleženko Živo Esih (foto: Joca)

Letos je tekmovalo 62 ekip
s štirimi tekmovalci; vseh
tekačev je bilo 248. Najboljši v
skupni razvrstitvi so bili:
1. mesto – Tekaška šola Živko 1,
z rezultatom 0:44:54,
2. mesto – Tomo Team,
z rezultatom 0:45:49,
3. mesto – AK Velenje,
z rezultatom 0:46:55.
Najstarejša ekipa Koroški tigri je
štela 286 let (med njimi smo pozdravili in intervjuvali gospo Kazimiro
Lužnik, ki je stara 81 let).

Esih in Cene Brglez).

Najmlajša ekipa Mladi upi je štela 26
let (najmlajša sta bila 6-letnika Živa

Med tekači so bila tudi znana imena,
kot so Brigita Žagar Langerholc, He-

Pogovor s znano slovensko atletinjo Heleno Javornik (foto: Joca)

lena Javornik, Sadik Mujkič, Romeo
Živko in Anica Živko.

Jožica Peterlin
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ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

Za vedno se je poslovil
upokojeni poslovodja Jamske
elektroslužbe

Ob boleči izgubi moža, očeta,
tasta, dedija in pradedija

Za vedno se je poslovil naš
oče in dedek

Dominika Martinca
se iskreno zahvaljujemo
kolektivoma Premogovnika
Velenje in podjetja GOST za
vso pomoč.
Hvala tudi rudarski godbi,
častni straži. Zahvaljujemo se
za spoštljive besede slovesa na
pokopališču v Završah, kjer
smo ga položili k večnemu
počitku.
žena Jožica, sin Branko ter
hčerki Verica in Marta z
družinami

inž. Alojz Merčun.
Iskreno se zahvaljujem sodelavkam in sodelavcem Priprave dela, častni straži, rudarski
godbi, sindikatu SPESS PV
in Dragu Kolarju za besede
slovesa.
Hvala tudi vsem, ki ste ga
pospremili na njegovi zadnji
poti.
Jana Bovha z družino

Anton Satler.
K večnemu počitki smo ga
pospremili na pokopališču v
Andražu nad Polzelo.
Za vso podporo in spoštljive
besede slovesa se iskreno
zahvaljujemo kolektivu Premogovnika Velenje, številni
častni straži in članom Pihalnega orkestra Premogovnika
Velenje.
žena Metka, hčerki Anija in
Mija ter sin Žan

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi
izgubi mame, babice, prababice in sestre

Ob boleči izgubi moža, očeta,
dedka, tasta in brata

Radmile Tahiri
se iskreno zahvaljujem sodelavcem Premogovnika Velenje
v obratu Proizvodnja in sindikatu SPESS PV za izkazano
pomoč.
Hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot na pokopališču v Podkraju.
sin Slobodan Nezirović z
družino

Stanislava Stramca,
starejšega,
se iskreno zahvaljujemo vsem,
ki so nam pomagali, izrekali
sožalja in ga v lepem številu
pospremili na zadnjo pot na
pokopališču v Šentilju pri
Velenju.
Posebna zahvala Stankovim
sodelavcem v obratu Priprave,
častni straži, Pihalnemu orkestru Premogovnika Velenje
in Dragu Kolarju za spoštljive
besede slovesa.
žena Jožefa, sin Stanko ter
hčerka Andreja in sin Bojan z
družinama

ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega
moža in očeta
Franca Vajde
se iskreno zahvaljujemo kolektivoma Premogovnika Velenje in HTZ Velenje, posebna
zahvala tudi rudarski godbi,
častni straži in vsem, ki so ga
pospremili na zadnji poti.
žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
Ob nenadni izgubi dragega
očeta, moža in dedija
Radomirja Jugovića
se iskreno zahvaljujem
sodelavcem HTZ Velenje in
Premogovnika Velenje za izrečena sožalja, darovane sveče
in denarno pomoč.
Hvala tudi vsem sorodnikom
in prijateljem, ki ste ga v tako
velikem številu pospremili na
njegov zadnji počitek.
sin Dalibor z družino
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PONUDBA
NEPREMIČNIN
Stanovanja
1 SoBno vELEnjE
Lokacija: KERSNIKOVA
SONČNI PARK
Zgrajeno: 1991
Velikost: 42,8 m2
Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica:
razred C
Cena: €55.000,00
1,5 SoBno vELEnjE
Lokacija:
CESTA TALCEV
Zgrajeno: 2013
Velikost: 48,9 m2
Velikost parcele: 12 m2
Etažnost: 5/7
Energetska izkaznica:
razred C
Cena: €78.000,00
2 SoBno ŠoŠtanj
Lokacija:
ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: 1970
Velikost: 59,7 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
razred D
Cena: €55.000,00
3 SoBno vELEnjE
Lokacija:
GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: 1976
Velikost: 90,6 m2
Etažnost: VP/5
Energetska izkaznica:
razred D
Cena: €85.000,00
1 SoBno vELEnjE
Lokacija: KERSNIKOVA
SONČNI PARK
Zgrajeno: 1991
Velikost: 42,8 m2
Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica:
razred C
Cena: €63.000,00
3 SoBno vELEnjE
Lokacija:
VELENJE, ŠALEK
Zgrajeno:
ADAPTIRANO 2005
Velikost: 83 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
razred E:
Cena: €77.000,00
1,5 SoBno vELEnjE
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno:
ADAPTIRANO 2002
Velikost: 70 m2
Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica:
razred F
Cena: €64.000,00

3 SoBno vELEnjE
Lokacija: VELENJE
STANTETOVA
Zgrajeno:
ADAPTIRANO 2008
Velikost: 79 m2
Etažnost: 8/8
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €83.000,00
1 SoBno vELEnjE
Lokacija:
VELENJE GORIŠKA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 47 m2
Etažnost: 2/5
Energetska izkaznica:
razred D
Cena: €55.000,00
3 SoBno ŠoŠtanj
Lokacija: ŠOŠTANJ,
VODNIKOVA
Zgrajeno: 2008
Velikost: 65 m2
Velikost parcele: 16 m2
Etažnost: 1/2
Energetska izkaznica:
razred B2
Cena: €84.900,00
2 SoBno ŠoŠtanj
Lokacija:
ŠOŠTANJ CENTER
Zgrajeno: 1963
Velikost: 45 m2
Etažnost: 4/5
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €45.000,00
2 SoBno vELEnjE
Lokacija:
VELENJE, GORIŠKA
Zgrajeno: 2015
Velikost: 74,5 m2
Etažnost: 1/4
Energetska izkaznica:
razred B2
Cena: €99.000,00
4 SOBNO SONČNI
PaRK
Lokacija: VELENJE
SONČNI PARK
Zgrajeno: 1991
Velikost: 93,3 m2
Etažnost: 2/2
Cena: €99.000,00
2 SoBno vELEnjE
Lokacija:
JENKOVA 9,11
Zgrajeno: 1975
Velikost: 54 m2
Etažnost: P/12
Energetska izkaznica:
razred F
Cena: €56.000,00

2 SoBno vELEnjE
Lokacija: ŠALEK
Zgrajeno: 1985
Velikost: 68 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €60.000,00
GaRSonjERa
vELEnjE
Lokacija: KERSNIKOVA
Zgrajeno: 1973
Velikost: 24,1 m2
Etažnost: 4/4
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €30.000,00
3 SoBno vELEnjE
Lokacija: DESNI BREG
Zgrajeno:
ADAPTIRANO 2005
Velikost: 89 m2
Etažnost: 1/5
Energetska izkaznica:
razred F
Cena: €87.000,00
1 SoBno vELEnjE
Lokacija: GORIŠKA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 47 m2
Etažnost: 2/5
Cena: €55.000,00
2,5 SoBno vELEnjE
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: 2013
Velikost: 77,5 m2
Etažnost: 4/7
Energetska izkaznica:
razred C
Cena: €105.599,00
3,5 SoBno vELEnjE
Lokacija: CENTER
Zgrajeno: 2013
Velikost: 105,8 m2
Etažnost: 1/7
Energetska izkaznica:
razred C
Cena: €139.323,00
3 SoBno vELEnjE
Lokacija: VELENJE
GORIŠKA CESTA
Zgrajeno: 1981
Velikost: 87 m2
Etažnost: 5/5
Energetska izkaznica:
razred F
Cena: €69.000,00
4 SOBNO TOPOLŠICA
Lokacija: TOPOLŠICA
Zgrajeno: 1992
Velikost: 95 m2
Etažnost: 2/2
Energetska izkaznica:
razred D
Cena: €79.000,00

2 SoBno vELEnjE
Lokacija: ŠALEK
Zgrajeno: 1985
Velikost: 68 m2
Etažnost: 4/4
Cena: €60.000,00

HIŠe
HIŠA PAŠKA VAS
Lokacija: PAŠKA VAS
Zgrajeno: 2005
Velikost: 129 m2
Velikost parcele: 502 m2
Etažnost: P+M
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €159.900,00
HIŠA RAVNe
Lokacija: RAVNE PRI
ŠOŠTANJU
Zgrajeno: 1991
Velikost: 212 m2
Velikost parcele: 1246 m2
Etažnost: K+N+M
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €129.000,00
HIŠA MeTLeČe
Lokacija: ŠOŠTANJ
Zgrajeno: 1920
Velikost: 75 m2
Velikost parcele: 1166 m2
Etažnost: P+M
Energetska izkaznica:
razred G
Cena: €55.000,00
HIŠA KONOVO
Lokacija: KONOVO
Zgrajeno: 2004
Velikost: 225 m2
Velikost parcele: 833 m2
Etažnost: K+P+M
Energetska izkaznica:
razred D
Cena: €178.000,00
DVOJČeK VINSKA
GoRa
Lokacija: VINSKA
GORA
Zgrajeno: 1970
Velikost: 253 m2
Velikost parcele: 2000 m2
Etažnost: K+P+N+M
Energetska izkaznica:
razred E
Cena: €159.000,00

Nepremičninski posrednik:

Dejan GORŠEK, inž.
TELEFON:

03/897 51 30 ali 041/665 223
E-POŠTA:

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

www.nepremicnine.habit.si
Posel strokovno in varno vodimo
ter izpeljemo od začetka do
konca – od podpisa pogodbe do
primopredaje nepremičnine.
Poleg posredovanja pri prodaji
nepremičnin vam nudimo
individualno svetovanje, sestavo
pogodb (prodajna, darilna,
najemna ...) in pregled že
sestavljenih pogodb. Pojasnimo
vam lahko posamezne institute
(nar. ara, odstopnina, pogodbena
kazen itd.), ki so vsebovani v
pogodbi, in upoštevamo vaše
želje pri zavarovanju vaših
pravic. Pojasnimo vam tudi
vaše pravice v primeru kršitve
pogodb (neizpolnitve ali delne
izpolnitve obveznosti, izpolnitve z
napakami in zamude z izpolnitvijo)
in odgovorimo na vsa ostala
vprašanja v zvezi s konkretnim
pogodbenim razmerjem.
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URADNE URE OD PONEDELJKA DO PETKA: OD 8.30 - DO 11.00 IN OD 13.00 DO 15.00 / VEDNO NAS LAHKO POKLIČETE NA: 041 665 223

NAJ SE VAM URESNI IJO VSA,
TAKO POSLOVNA KOT OSEBNA.
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