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UVODNIK

Za uspeh je ključno 
sodelovanje na vseh ravneh
Rudarji smo že stoletja dolgo znani po trdem delu in 
neizmerni trmi, ki sta v našem poklicu skoraj nujna. 
Najbrž ravno zaradi tega knapovski poklic temelji na 
vrednotah, kot so tovarištvo, solidarnost, medsebojna 
pomoč, spoštovanje in popolna pripadnost rudarskemu 
stanu. Te vrednote, ki jih danes poleg rudarstva srečamo 
le še redko kje, nas bogatijo in smo nanje neizmerno 
ponosni. 
Ponosni pa smo tudi na sodelovanje, ki ga v Premogov-
niku Velenje ustvarjamo in negujemo na vseh ravneh, pa 
naj bo to znotraj podjetja ali izven okvirov naše družbe. 
V svoji 143-letni zgodovini smo vseskozi sodelovali in se 
povezovali tudi z lokalno skupnostjo, v kateri delujemo, 
kot tudi z izobraževalnimi, gospodarskimi in drugimi 
ustanovami v Šaleški dolini in širše – velikokrat pa to 
sodelovanje presega meje naše države. Temu pričajo 
številni mednarodni projekti, v katere smo vpeti in o 
katerih vas v našem časopisu redno obveščamo.
Pred nami je še en pomemben projekt, 5. slovenski 
geološki kongres, ki ga organizirata Geološki zavod 
Slovenije in Slovensko geološko društvo s partnerji, med 
katerimi so poleg Premogovnika Velenje še Fakulteta za 
gradbeništvo in geodezijo, Slovensko rudarsko društvo 
inženirjev in tehnikov, Društvo slovenski komite med-
narodnega združenja hidrogeologov in Mestna občina 
Velenje. 
S projektom, ki je plod odličnega sodelovanja gospodar-
stva, izobraževanja in lokalne skupnosti, vnovič doka-
zujemo, kako pomembno je sodelovanje na različnih 
ravneh, saj lahko le tako primerjamo ter izmenjamo 
strokovno in praktično znanje. 
Največji in hkrati najpomembnejši dogodek slovenskih 
geologov v zadnjem obdobju, ki bo potekal med 3. in 5. 
oktobrom v Velenju, omogoča neposredno izmenjavo 
mnenj in izkušenj tako med samimi geologi kot tudi 
med geologi in strokovnjaki, ki strokovna znanja upora-
bljajo pri aplikativnem delu ali pa so končni uporabniki 
rezultatov geoloških raziskav. 

Omenjeni projekt je zgolj še en primer, ki dokazuje, da je 
za uspešno izvedbo vsakega dogodka nujno sodelovanje. 
Tudi vse dozdajšnje uspešne zgodbe Premogovnika Velenje 
temeljijo na odličnem sodelovanju vseh njihovih deležni-
kov. Naši zaposleni so vselej znali sodelovati in se na ta 
način spopadati tudi z najbolj zahtevnimi izzivi.
Z veliko mero odgovornosti in občutka pa bomo sodelova-
nje celotne Skupine Premogovnik Velenje zagotovo nego-
vali in poglabljali tudi v prihodnje – in to na vseh ravneh.

Srečno!
Slobodan Mrkonjić, odgovorni urednik
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Vez med tradicijo in 
prihodnostjo
Na toplo poletno soboto, 30. junija, smo na prizorišču ob Škalskem jezeru izvedli tradicionalni, že 
58. Skok čez kožo. 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. Častni skok je 
letos pripadel zaslužnemu prof. dr. Urošu Bajžlju, enemu vodilnih slovenskih rudarskih strokovnja-
kov, ki je svojo poklicno pot posvetil inovativnim rešitvam na področju rudarstva in geotehnologije.

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Razliko med napredkom 
in zastojem delamo ljudje
»Dva praznika v letu sta za rudarje še 
posebej pomembna – dan rudarjev in 
dan, ko svoj god praznuje naša zave-
tnica sv. Barbara,« je občinstvo uvo-
doma nagovoril generalni direktor 
Premogovnika velenje mag. ludvik 
golob. »Letos obeležujemo 143. 
obletnico začetka pridobivanja pre-
moga. Kako častitljiva je ta številka, 
priča tudi podatek, da smo iz globin 
Šaleške doline v tem času pridobili že 
več kot 248 milijonov ton premoga,« 
je povedal mag. Golob in dodal, da 
se v Skupini dobro zavedamo, kako 

pomemben je ustrezen in usposobljen 
kader za obstoj in razvoj naših družb. 
Le-tega že šest desetletij zagotavljamo 
tudi s Šolo za rudarstvo in varstvo 
okolja Šolskega centra Velenje, s kate-
ro vseskozi zgledno sodelujemo. Kljub 
zahtevni situaciji zaposlujemo nove 
ljudi, ki so nujni v procesu pridobiva-
nja premoga. 
»V Premogovniku Velenje vemo, da 
razliko med napredkom in zastojem, 
med uspešnim in  neuspešnim, med 
raziskovanjem in zadovoljstvom z 
vsem, kar je že odkrito, kar že imamo 
in uporabljamo, naredite ljudje. Naši 
zaposleni. Ljudje smo tisti, ki imamo 
vizijo, energijo in smo pripravljeni 

zastaviti svoje potenciale za uresni-
čitev ideje, v katero verjamemo,« je 
še povedal generalni direktor Pre-
mogovnika in svoj nagovor končal 
z besedami: »Praznujmo vsi skupaj 
naš rudarski praznik tako kot znamo 
– ponosno, pokončno in s spoštova-
njem do tradicije, ki nam že desetletja 
daje kruh.«

Fantje so pripravljeni, 
pred nami so postavljeni
V Premogovniku Velenje se zavedamo 
težav zaradi pomanjkanja kadra v pri-
hodnosti, zato v pridobivanje ustre-
znih kadrov vlagamo ogromno truda 
in energije. Veseli in ponosni smo, da 

Na mestnem stadionu ob Škalskem jezeru smo z 58. Skokom čez kožo vnovič obeležili naš največji praznik – dan rudarjev. 
(foto: Miran Beškovnik)
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je v tem šolskem letu na Šolskem cen-
tru Velenje končalo izobraževanje 37 
dijakov in študentov, in sicer 10 geo-
strojnikov rudarjev, 11 geotehnikov, 8 
inženirjev rudarstva in geotehnologije 
in 8 dijakov elektro-strojne smeri.

Zelenci radi bi se oglasili
»Zelenci«, kot v naših krogih radi 
poimenujemo mlade fante, ki 
jih vsako leto s skokom čez kožo 
sprejmemo v knapovske vrste, so 
na prizorišče mestnega stadiona 
prikorakali daleč za drugimi 
uniformiranimi rudarji. Za to, da so 
se jim lahko pridružili, so se morali 
še potruditi. Poleg samega skoka so 
jih čakala še zvita vprašanja novega 
vodje parade borisa sotlerja, ki je 
svojo nalogo odlično opravil.
starešine novincem so bili letos: 
Martin steiner, Miran sešel, danilo 
lamut, renato rožič, andrej Morn, 
boštjan Potočnik, kristjan Cvetko-
vič in dušan jus. 
botri, ki jih bodo varno in strokovno 
popeljali skozi vse izzive njihovega 
dela, pa so letos postali: simon le-
dnik, gregor Uranjek, mag. simon 
tajnšek in mag. rolando koren. 
Kot vodja novincev se je tudi letos 

odlično izkazal boris verdnik.

Najboljši lahko računajo 
na zaposlitev že to jesen
Na vsakem skoku zbrani množici 
predstavimo tudi pet dijakov, ki so se 
po mnenju inštruktorjev v letih prak-
tičnega izobraževanja najbolj izkazali. 

To so v šolskem letu 2017/18 bili: 
Marko Pušnik, Matevž grobelnik, 
tadej Pikelj, jan stropnik in klemen 
oblak. 
Tem dijakom bo kot prvim v svoji 
generaciji za nagrado omogočena 
zaposlitev v Premogovniku Velenje že 
to jesen. Ker pa pridnih rok ni nikoli 

»Letos obeležujemo 143. obletnico začetka pridobivanja premoga v Premogovniku 
Velenje. Kako častitljiva je ta številka, priča tudi podatek, da smo iz globin Šaleške 
doline v tem času pridobili že več kot 248 milijonov ton premoga,« je v svojem 
govoru povedal mag. Ludvik Golob, generalni direktor Premogovnika Velenje.

S Titovega trga je proti velenjskem mestnem stadionu tudi letos krenila parada uniformiranih rudarjev, ki jo že po tradiciji 
sestavljajo zdajšnji in nekdanji sodelavci Skupine Premogovnik Velenje. (foto: Miran Beškovnik)
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preveč, tudi ostalim dijakom spo-
ročamo, da lahko tudi oni že kmalu 
pričakujejo zaposlitev. 

Čez kožo ponovno skočila 
generacija 1968
Na 58. Skoku čez kožo je poleg 37 le-
tošnjih novincev čez kožo po 50 letih 
skočilo tudi dvanajst predstavnikov 
generacije 1968. Zanje je bila to 
posebna čast, zato si želijo, da bi 
tovrstno priložnost dobile tudi druge 
generacije. 
stojan grobelnik, eden od predstav-
nikov omenjene generacije, je na sodu 
povedal: »Pred 50 leti čez kožo sem 
skočil, na šihtu ga kopal, božal, pre-
klinjal in pel, a vedno sem bil »fer-

dinsta« vesel. sedaj pokoj uživam 
in prvega, neglede na »fedrungo«, 
penzijo dobivam.«

Brez rudarjenja tudi 
napredka ne bi bilo
Častna naloga skoka čez kožo je letos 
pripadla zaslužnemu prof. dr. Urošu 
bajžlju, katerega poklicna pot pušča 
močan pečat na področju rudarstva in 
geotehnologije. Razvil je novo podeta-
žno odkopno metodo z uporabo utr-
jenega zasipa in predlagal ter raziskal 
uporabo novega osebnega zaščitnega 
sredstva proti param živega srebra v 
jamskem zraku. Njegov doprinos na 

Častna naloga skoka čez kožo je letos pripadla zaslužnemu prof. dr. Urošu Bajžlju, katerega poklicna pot pušča močan pečat 
na področju rudarstva in geotehnologije. (foto: Miran Beškovnik)

področju odkopnih metod z zasipom 
še dodatno potrjuje njegovo stro-
kovnost. Njegovo geslo se je glasilo 
»Rudarstvo je znanost in stroka, brez 
katere ni napredka.«
»Ponosen sem, da ste me izbrali za 
častnega skakalca na današnji prire-
ditvi Skok čez kožo in s tem poudarili 
pomen znanosti, stroke in znanja za 
delo v rudniku in v rudarstvu,« je 
zbrane nagovoril dr. Bajželj in pou-
daril, da živimo v času, ko je rudar-
ska stroka v javnosti predstavljena 
predvsem kot onesnaževalec okolja. 
»Pri tem pa glavni nasprotniki naše 
panoge pozabljajo, da brez rudarjenja, 

dian žunič
Srečno, knapi, kamerati,
v ponos mi je pred vami stati,
s sodelavci smo kot brati,
nas Barbara čuva, ko gremo 
kopati.

jani kolar
Globoko pod zemljo,
kjer lampe pot ti kažejo,
premog koplje rudar,
da črn pot mu po licu teče, ni 
mu mar.
Ko pa pride domov, v bajti bo 
nemir, ker s kameradi po šihtu
šli bomo na pir.

klemen oblak

Jaz in knjiga – pojma dva,
včasih je v glavi tema bila.
Tema pa je tudi v jami,
a nič zato, svetilka z njo opravi.
Namesto ob knjigah bom s 
kameradi posedel,
ponoči pa za puncami norel.
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Na letošnjem 58. Skoku čez kožo je v rudarski stran skočilo 37 novincev. (foto: Miran Beškovnik)

jure lampreht

V šoli smo se rudarstva učili,
na praksi smo marsikaj naredi-
li, zato smo tudi plačilo dobili
ter po praksi z majstri kak pir 
spili.
Zdaj le še en korak nas loči, 
da v rudarski stan bomo 
stopili.

jure koželj

Zakaj bi skrival, zakaj bi tajil,
da sem se v knapovski družini 
rodil,
kjer moški več kot stoletje so 
delali v kraljestvu teme,
sedaj pa prišel je čas za me.
Da p‘r bajti ne bi b‘li sam‘ knapi
odločil sem se šlosar postati.

pridobivanja energetskih in mineral-
nih surovin tudi napredka ne bi bilo. 
Z okolju prijaznim rudarjenjem je 
možno škodljive posege v okolje moč-
no zmanjšati, kar ste v Premogovniku 
Velenje že dokazali.

Bodite ponosni, da ste se 
pridružili rudarjem
V svojem govoru se je prof. dr. uroš 
Bajželj dotaknil tudi izjemnega 
pomena sodelovanja gospodarstva 
z izobraževalnimi institucijami. »Z 
današnjim sprejemom novincev, ki 
so zaključili šolanje, v rudarski stan 

dokazujete, da skrbite za znanje 
svojih bodočih sodelavcev, saj se 
zavedate, da brez znanja ni in ne more 
biti napredka in zato Premogovnik 
Velenje, ki je opremljen s sodobnimi 
stroji in sodobno varnostno opremo, 
zahteva, potrebuje in zaposluje 
sodelavce z znanjem. Skakalcem 
želim uspešno in varno delo; bodite 
ponosni, da ste se danes pridružili 
rudarjem, ki že več kot 143 let 
uspešno pridobivajo premog in s tem 
zagotavljajo energijo, brez katere ne 
znamo več živeti.«

Tadeja Jegrišnik

Novi vodja parade Boris Sotler je svojo 
nalogo odlično opravil. (foto: Miran 
Beškovnik)
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To lahko z gotovostjo potrdijo tudi 
gospodje, ki so letos svoj skok po 
zavidljivih 50 letih ponovili. Govora 
je o t. i. generaciji 1968, ko je bilo na 
velenjskem kotalkališču v rudarski 
stan sprejetih kar 97 novincev, prvič 
so čez kožo skočili tudi rudarski 
strojniki. Dogodka izpred petdesetih 
let se dobro spominjata Ivan grajfo-
ner in tone Mešič, ki sta z veseljem 
obujala spomine.
Menita, da je skoraj nemogoče pri-
merjati življenje nekoč in danes, saj 
so v preteklosti mladi fantje morali 
služiti kruh s kmečkimi deli. Ravno 
zaradi tega je bila še toliko slajša 
priložnost za šolanje na področju 
rudarstva, saj jih je po končanem 
šolanju čakalo dobro plačano delo v 

Po 50 letih znova skočili 
čez kožo

Premogovniku Velenje, takratnem 
Rudniku lignita Velenje. Delati jim 
ni bilo težko, čeprav delo še ni bilo 
tako mehanizirano, kot je danes, saj 
so bili vajeni težkega kmečkega dela. 
Znali so potegniti ločnico med delom 
in druženjem. Knapovski stan je bil 

Skok čez kožo je zagotovo dogodek, ki se dotakne vsakogar, ki v njem aktivno sodeluje, in tudi 
vseh, ki mu prisostvujejo. Le kako se ne bi, saj je pogled na množico ljudi, predvsem pa unifor-
miranih rudarjev, ki v gosjem redu zavzamejo mestne ulice in strumno prikorakajo na prizorišče 
skoka, izjemno veličasten in dih jemajoč. Tako je bilo leta 1961, ko je v Velenju v tedanji industrij-
ski rudarski šoli končala šolanje prva generacija učencev, in tako je še danes, ko je za nami že 58. 
Skok čez kožo. 

Leta 1968 je bilo na velenjskem kotalkališču v rudarski stan sprejetih kar 97 novincev, letos pa je dvanajst takratnih skaka-
čev svoj skok po 50 letih ponovilo. (foto: Miran Beškovnik)

Ideja, da generacija 1968 na letošnjem Skoku čez kožo svoj skok po pe-
tih desetletjih ponovi, se je hitro razplamtela. Oblikovan je bil poseben 
odbor, ki je poskrbel, da je ideja prišla do njih, kar je bil zaradi razpr-
šenosti generacije po vsej Sloveniji in v tujini precej zahteven projekt. 
Da so rudarji znani po svoji vztrajnosti, se je izkazalo tudi tokrat. Na 
58. Skoku čez kožo je poleg 37 letošnjih novincev čez kožo skočilo tudi 
dvanajst gospodov iz generacije 1968. Zanje je bila to posebna čast, zato 
si želijo, da bi tovrstno priložnost dobile tudi druge generacije.

takrat zelo spoštovan, kar dokazuje 
veliko število novincev, ki so skočili 
čez kožo. Novince so na dogodku 
prevevali občutki, ki so težko opi-
sljivi, kot sta vzhičenje in ponos ob 
dejstvu, da so jih spremljali njihovi 
bližnji. 
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Dan pred praznično soboto se jih je v Kolodvorski restavraciji zbralo trideset. Obujali so smešne, lepe in nekoliko manj lepe 
spomine, pridružil pa se jim je tudi generalni direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob.

Dan pred praznično soboto se jih 
je v Kolodvorski restavraciji zbralo 
trideset. Obujali so smešne, lepe in 
nekoliko manj lepe spomine, pri-
družil pa se jim je tudi generalni di-
rektor Premogovnika velenje mag. 
ludvik golob. »Rudarstvo je bilo in 
je še danes nekaj posebnega. Čeprav 
se je čez zgodovino rudarski poklic 
tehnološko popolnoma spremenil, 
smo vsi, ki smo povezani z rudarsko 
dejavnostjo, ostali zavezani tradiciji 
in običajem,« je prisotne nagovoril 

mag. Golob in dodal: »Nadaljujemo 
delo naših prednikov in njihova za-
puščina je stalen opomin za nadalj-
nje delo in prihodnje generacije.«

Poslovodstvu Premogovnika Velenje 
in Šolskemu centru Velenje (profe-
sorjem ter mojstrom/inštruktorjem) 
se zahvaljujejo za pozitiven odziv in 
enkratno priložnost, ki je ne bodo 
nikoli pozabili. Zahvala velja tudi za 
povabilo na ogled Muzeja premo-
govništva Slovenije, saj menijo, da 

je rudarska dediščina za prihodnje 
generacije še kako pomembna.

»Staroste« zdajšnjim 
novincem polagajo na srce, da 
če so se že odločili za rudarski 
poklic, naj ga spoštujejo in 
cenijo delo, ki ga opravljajo.

Metka Marić

ZAHVALA
Iskreno se zahvaljujemo vsem sode-
lavkam in sodelavcem, ki ste s svo-
jo zavzetostjo pri delu poskrbeli, da 
smo lahko bili tudi na letošnjem pra-
znovanju našega največjega praznika 
– dneva rudarjev – vsi skupaj izje-
mno ponosni na našo tradicijo spre-
jemanja novincev v rudarski stan.
Zahvala za to gre vsem v Premo-
govniku Velenje in naših povezanih 
družbah, ki ste se – ne samo na dan 

prireditve, ampak že mesece prej – 
trudili, da je tudi tokratna prireditev 
potekala brezhibno. 
Hvala odboru za pripravo praznova-
nja ter vsem, ki ste na osrednji prire-
ditvi opravljali najrazličnejše naloge, 

od gostinstva, varovanja, ceremonia-
la, protokola in druge, a nič manj po-
membne, ter vsem, ki ste poskrbeli 
za to, da smo se imeli lepo.

Poslovodstvo 
Premogovnika Velenje

Odbor za pripravo praznovanja 3. julija so sestavljali: Stanko Amon, 
Boris Sotler, Boris Verdnik, Viki Hrast, Saša Tajnik, dr. Gregor Jero-
mel, Robi Doler, dr. Janez Rošer, Tadeja Jegrišnik, Andrej Višnar
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Priložnosti za različna druženja je 
veliko, ni pa veliko takšnih priložno-
sti, kot je slovesnost, ki jo v Premo-
govniku Velenje že tradicionalno 
pripravimo za delovne jubilante in 
jubilante Rudarske reševalne službe. 
Letos je bilo vseh 181 – od tega 161 
delovnih jubilantov in 20 jubilantov 
Rudarske reševalne službe. Zanje smo 
v prezivnici premogovniškega muzeja 
pripravili slovesnost, kamor smo jih 
povabili z besedami Stephena Coveya 
»Uspeh pride takrat, ko se zavemo, 
da so vse ovire samo izzivi, ki nam 
pomagajo postati boljši.«

Delo znova postaja 
vrednota
»Novo, dodano vrednost podjetju 
ustvarjamo ljudje – s svojim 

Cvetovi prihodnosti so v 
semenih sedanjosti
Za nami je razburljivo obdobje, in to v vseh pogledih. Veselili smo se uspehov, iskali rešitve ob 
težavah. Rudarska tradicija je bila že večkrat na preizkušnji, a noben vihar je do zdaj ni mogel 
prekiniti. Smo živa skupnost, kar smo med drugim dokazali s številčno udeležbo na slovesnosti, ki 
smo jo v soboto, 30. junija, za naše jubilante pripravili v Muzeju premogovništva Slovenije. 

delom, svojim znanjem, z energijo, 
ustvarjalnostjo. Kapital se sam po sebi 
ne oplaja. Ravno zaradi tega želim, 
da je moj današnji nagovor zahvala 
za vse, kar ste storili za naše podjetje. 
Moja iskrena zahvala za vaš dragocen 
prispevek, razumevanje in nesebično 
pomoč pri odpravljanju vseh vrst 
ovir, s katerimi smo se bili in smo 
se še primorani soočati,« je prisotne 
nagovoril generalni direktor Premo-
govnika velenje mag. ludvik golob 
in dodal: »Pred nami so veliki izzivi 
in priložnosti. Obljubljamo, da jih 
bomo dobro izkoristili. V nas je upor-
niški duh, ki ne sprejema sedanjosti 
kot nepreklicno danost. Želimo jo 
spremeniti in to na boljše. Prepričani 
smo, da takšen uporniški duh zmore 
veliko. Tako bomo mi gospodarji svo-

je prihodnosti. Verjamem, da bomo s 
skupnimi močmi našli pravo ravno-
težje med gospodarsko uspešnostjo 
in socialno pravičnostjo. Da bomo 
zmogli razumen dialog, ki ne terja 
poražencev, ampak omogoča, da smo 
zmagovalci vsi. Verjamem v moč, 
modrost in zrelost – verjamem v vas, 
spoštovani sodelavke in sodelavci. 
Verjamem v rojevanje novih idej in 
novih poti v dobro vseh nas.«

Mag. Golob je vsem prisotnim 
čestital in svoj nagovor zaključil z 
besedami: »Če nam bo življenje kdaj 
pokazalo zobe, ne obupajmo, ampak 
ostanimo močni in optimistični, kot 
smo bili do zdaj.«

Metka Marić

foto: Matej Goršek
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Jubilanti Rudarske reševalne službe Prejemniki priznanj Premogovnika Velenje za 20 let dela v SPV

Jubilanti družbe HTZ za 20 let dela v SPV Jubilant družbe RGP za 20 let dela v SPV

Jubilanti Premogovnika Velenje za 10 let skupne delovne dobe Jubilanti HTZ za 10 let skupne delovne dobe

Jubilanta RGP za 10 let skupne delovne dobe Jubilanti PV za 20 let skupne delovne dobe



12

Z DELOM SE VSE DOSEŽE

Jubilanti HTZ za 20 let skupne delovne dobe Prejemniki zlatih svetilk PV za 25 let skupne delovne dobe

Jubilanti HTZ za 25 let skupne delovne dobe Jubilant PV za 30 let skupne delovne dobe

Prejemniki zlatih svetilk družbe HTZ za 30 let skupne delovne dobe

Vseh jubilantov je letos bilo 181 – od tega 161 delovnih jubilantov in 20 jamskih reševalcev.
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  43. srečanje rudarskih 
reševalnih enot Slovenije
V Premogovniku Velenje se bodo v petek, 19. oktobra 2018, srečale rudarske reševalne 
enote Slovenije. Srečanje, ki bo že 43. po vrsti, bosta zaznamovala strokovni posvet in 
rudarska reševalna vaja.

Srečanje rudarskih reševalnih enot 
Slovenije (SRRES) bo izvedeno 
v dveh delih. Najprej se bodo 
udeleženci zbrali v Zeleni dvorani 
upravne zgradbe Premogovnika 
Velenje, kjer se bo odvil strokovni 
posvet. Svoje poglede bodo poleg 
strokovnjakov iz Premogovnika 
Velenje podali še predstavniki 
Inšpektorata RS za energetiko in 
rudarstvo, Uprave RS za zaščito 
in reševanje, Rudnika Trbovlje 
Hrastnik, Marmorja Sežana, 
Podzemlja Pece, družbe Petrol Ge-
oterm, Idrije, Marmorja Hotavlje 
in drugih, z rudarstvom poveza-
nih institucij. Namen posveta bo 
predstavitev novosti na področju 
reševanja ter varnosti in zdravja 
pri delu tehničnemu kadru rudar-
skih podjetij. Izdan bo zbornik 

referatov, podanih na posvetu.
Drugi del srečanja bo predstavljala 
rudarska reševalna vaja, ki bo del 
regijske vaje »Potres – Zahodna 
Štajerska 2018«. Namen izvedbe 
vaje bo preizkusiti strokovno 
usposobljenost rudarskih reše-
valnih enot za namen reševanja v 
primeru rudarske nesreče v sode-
lovanju z interventnimi gasilskimi 
enotami ter silami za zaščito, 
reševanje in pomoč. 
Predpostavka vaje bo potres, ki bo 
povzročil požar v Kompresorski 
postaji ter stebrni udar v jami 
Pesje. Le-ta bo vzrok za prehod 
dimnih plinov skozi jašek NOP 
na jamska delovišča. V vaji bodo 
poleg Rudarske reševalne službe 
in Prostovoljnega industrijskega 
gasilskega društva Premogovni-

ka Velenje sodelovali še Rudnik 
Trbovlje Hrastnik, Center za 
upravljanje z dediščino živega 
srebra Idrija, Petrol Geoterm, 
Podzemlje Pece, Marmor Sežana, 
Marmor Hotavlje, Uprava RS za 
zaščito in reševanje – Izpostava 
Celje, Inšpektorat RS za energeti-
ko in rudarstvo, Nujna medicinska 
pomoč ZD Velenje in Policijska 
postaja Velenje.
Drugi del regijske vaje, ki bo 
potekal v organizaciji Ministrstva 
za obrambo RS, izpostave Celje, 
bo izveden v soboto, 20. oktobra 
2018, v objektu Stara elektrarna 
na Koroški cesti v Velenju in bo 
namenjen praktičnemu preizkusu 
sil za zaščito, reševanje in pomoč.

Metka Marić

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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V razvitem svetu ni človeka, ki ne bi bil kakor koli povezan oz. udeležen pri transportni dejavnosti. 
Lahko kot načrtovalec, izvajalec, vzdrževalec, uporabnik, nadzornik, financer ipd. V transportni 
dejavnosti ne gre brez transportne infrastrukture in suprastrukture, brez tehnično-tehnološke 
podpore in opreme, brez ljudi in njihovega vedenja ali znanja in blaga itd. Čim bolj postaja življe-
nje zapleteno, tem pomembnejša je mobilnost ljudi. Res pa je, da so prevozni sistemi, ki omo-
gočajo našo mobilnost, praviloma tako razviti in utečeni, da večina ljudi o njihovih sestavinah in 
udeležencih, relacijah oz. odnosih, prednostih ipd. sploh ne razmišlja. Razume jih kot normalen in 
sam po sebi umeven proces.

Pogosto se pojem PREVOZ (tran-
sport) enači s pojmom PROMET. 
Uporablja se tudi pojem LOGISTIKA, 
vendar ga marsikdo ne zna natančno 
opredeliti. Da bomo lažje razumeli, na 
kratko predstavljamo povezanost med 
osnovnimi pojmi.

Prevoz ali transPort je 
dejavnost, ki se ukvarja s premešča-
njem tovora in oseb v geografskem 
prostoru. Od vseh navedenih pojmov 

Nadaljujemo z investiranjem 
v sodobne stroje in naprave

ima najožji pomen in se nanaša nepo-
sredno na spremembo kraja nahajanja 
tovora ali oseb ter zajema tudi vse de-
javnosti, povezane s tem. Premeščanje 
se opravlja s pomočjo transportnih 
sredstev. Prevoz ali transport torej 
omogoča izvajanje prometne storitve, 
s prevažanjem tovora, ljudi in energije 
z enega mesta na drugo. Npr. prevoz 
blaga, potnikov; prevoz po železnici; 
stroški prevoza; avtomobilski, ladijski, 
letalski prevoz; javni, lokalni, medkra-

jevni, tranzitni prevoz … V primeru 
Premogovnika Velenje (PV) gre za 
prevažanje opreme, materiala in ljudi.

ProMet (angl. traffic) je širši po-
jem od transporta, ker obsega promet 
prenosa ljudi, stvari, informacij (vesti) 
in energije z enega mesta na drugo 
(ožji pomen). Poleg tega zajema tudi 
operacije v zvezi s prevozom blaga in 
potnikov ter komunikacije. Uporablja 
pa se tudi v drugih pomenih (širši 

foto: Miran Beškovnik
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definiciji), kot npr. denarni promet, 
plačilni promet, pravni promet, 
trgovski promet, promet vrednostnih 
papirjev, poštni promet …

logIstIka je najširši pojem 
in zajema fizični tok materiala in 
informacij na celotni poti in omogoča 
prostorske spremembe (transport, 
promet), premagovanje časa (skla-
diščenje in obvladovanje zalog) ter 
številne druge dejavnosti (špedicija, 
pakiranje, komisioniranje ipd.).

Cilj prometnega sistema je opti-
malno zadovoljevanje potreb uporab-
nikov prometnih storitev s prostim 
izborom izvajalca prometnih storitev 
in s pokrivanjem teh potreb z izbiro, 
ki je najracionalnejša [1].

Jamski transport 
Premogovnika Velenje
Jamski transport je služba, ki je 
zadolžena za transport opreme, 
materiala in ljudi po jami Premogov-
nika. Je služba, ki z zasledovanjem 
cilja prometnega sistema neprestano 
izboljšuje način dela za dosego le-
-tega. Seveda pa za doseganje cilja 
prometnega sistema ni dovolj le reor-
ganizacija dela, ampak tudi zanesljiva 
in kvalitetna transportna sredstva. Odnosi med osnovnimi pojmi (prirejeno po Rosiju 2008)

Za prevoz opreme, materi-
ala in ljudi služba Jamskega 
transporta uporablja talni in 
viseči transport. Operativni 
sta dve talni lokomotivi in 
osem visečih dizelskih loko-
motiv. Vozni park smo letos 
dopolnili z dizelskim ranžir-
nim vlakom sCHarMan 
rk-d-25-40 (v nadaljevanju 
dizel ranžirni vlak).

Reorganizacijo v omenjeni službi smo 
izvedli v začetku leta in rezultati so 
vidni že v zelo kratkem času. Učinek 
reorganizacije nazorno pove podatek, 
da smo kljub kroničnemu pomanjka-
nju strokovno usposobljenega kadra v 
času od januarja do junija letošnjega 
leta prepeljali za kar 2646 voznih 
enot več kot v enakem obdobju lani. 
V analizi so upoštevana vsa dela v 
jami, ki so variirala skozi analizirano 
obdobje.
Dizel ranžirni vlak je dizelsko gnan 
hidravlični stroj za obratovanje na 

Dizel ranžirni vlak SCHARMAN RK-D-25-40 je dizelsko gnan hidravlični stroj za obratovanje na enotirnih visečih tračnih pro-
gah. Namenjen je za uporabo v eksplozijsko ogroženih jamskih območjih. (foto: Miran Beškovnik)
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enotirnih visečih tračnih progah. 
Namenjen je za uporabo v eksplo-
zijsko ogroženih jamskih območjih 
s koncentracijo metana do 1,5 % in 
z maksimalnim nagibom proge do 
30°. Z razčlenitvijo na sestavne enote, 
ki so gibljivo povezane ena z drugo, 
je doseženo optimalno prostorsko 
premikanje. Sestavljen je iz strojnega 
dela, ene ali dveh dvižnih gred no-
silnosti 50, 60 ali 120 kN, zavornega 
mačka in povezovalnih elementov 
za prenos energije in signalov. Slika 
2 prikazuje strojni del dizelskega 
ranžirnega vlaka, na katerem so ozna-
čene varnostne naprave.
Dizel ranžirni vlak je namenjen za 
transport materiala po ravnih in 
nagnjenih visečih tračnih progah od 
razkladalnih postaj VDL do delovišč. 
Uporablja se predvsem pri monta-
ži in demontaži odkopne opreme, 
pripravi materiala pri montažah in 
demontažah transporterjev s trakom 
in verižnih transporterjev ter drugih 
strojev, vodovodnih cevi, elektroopre-
me in pri ranžiranju težjih bremen v 
strmini, kjer je potrebna večja vlečna 

sila ali kjer je pot ranžiranja predolga 
za električno gnan hidravlični ranžir-
ni vlak.
Dizel ranžirni vlak lahko krmilimo 
na dva načina, in sicer z ročnim 
(žičnim) krmilnikom, ki je preko 
kabla priključen na strojni del dizel 
ranžirnega vlaka, ali z brezžičnim 
krmilnikom. Istočasno krmiljenje 
z obema krmilnikoma onemogoči 
delovanje dizel ranžirnega vlaka z 
aktiviranjem zavor. 
Dizel ranžirni vlak se lahko vozi v 
obe smeri. Smer vožnje na krmilni-
ku je usklajena z barvo črte na boku 
strojnega dela dizel ranžirnega vlaka. 
Kadar držimo vozno ročico v smeri 
zelene barve, se bo dizel ranžirni 
vlak premikal v smeri zelene črte na 
strojnem delu dizel ranžirnega vlaka, 
in kadar držimo vozno ročico v smeri 
rdeče barve, se bo dizel ranžirni vlak 
premikal v smeri rdeče črte na stroj-
nem delu dizel ranžirnega vlaka.
Dizel ranžirni vlak smo v začetni fazi 
testirali na več deloviščih. Uporabljen 
je bil za transport sestavnih delov 
pri montaži rezalno napredovalnega 

stroja GPK na pripravskem delovi-
šču št. 5, za transport voznih enot 
na začasno kipališče v dostavni 
progi odkopa CD3G, trenutno pa se 
uporablja za transport voznih enot s 
črpališča na koti k. -161 do začasnega 
kipališča. 
Največja preizkušnja ga še čaka, in 
sicer montaža odkopa B k. -95 in 
demontaža odkopa A k. -95. Prednost 
v t. i. brezkabinski različici viseče 
dizelske lokomotive je predvsem v 
mobilnosti naprave in dejstvu, da 
ga lahko upravlja vsak, ki je bil o 
delovanju in uporabi poučen ter je 
prejel navodila za uporabo omenje-
nega stroja. Prepričani smo, da bomo 
z uvedbo Sharmana v jamski delovni 
proces še nekoliko povečali število 
prepeljanih voznih enot z visečimi 
dizelskimi lokomotivami.

Rolando Koren

Vir: [1] Tjaša Gerič. Organizacija prevoza to-
vora : učno gradivo. Konzorcij šolskih centrov, 
februar 2010. dostopno na: http://www.mizs.
gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/po-
drocje/Strukturni_skladi/Gradiva/MUNUS2/
MUNUS2_34Logistikatovornih.pdf 

teHnIčnI PodatkI: Nazivna vlečna sila: F = 40 kN; Zavorna sila: F = 60 kN; Hitrost vožnje: vmax = 0,8 m/s; 
Centrifugalni izklopilec: 1,5 m/s; Širina lokomotive: 800 mm; Dolžina kompozicije: odvisno od konfiguracije; 
Število tornih koles: 4; Masa ranžirnega mačka: pbl. 3000 kg

Dizel ranžirni vlak 
SCHARMAN RK-D-25-40 
Strojni del RK-D-25-40 tip II z vzporednim pogonom
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Premogovnik Velenje je v izvajanje 
mednarodnih sofinanciranih projek-
tov vpet že dobro desetletje. Uspešno 
se prijavljamo na razpise evropskih 
skladov, ki sredstva namenjajo razvoju 
in podpirajo napredne tehnologije. V 
okviru evropskega projekta INDIRES 
(INformation Driven Incident RES-
ponse) potekajo aktivnosti za izdelavo 
aplikativnih rešitev in opreme, ki se 
bo uporabljala za določitev ustreznih 
ukrepov in reševanje v primeru izred-
nih dogodkov v premogovnikih.  
Delovnega sestanka v Premogov-
niku Velenje so se udeležili ugledni 
partnerji iz Poljske, Velike Britanije, 
Nemčije idr. goste je uvodoma po-
zdravil dr. janez rošer, vodja jig- in 
rr-projektov. 

V Premogovniku Velenje smo 18. in 19. septembra 2018 gostili partnerje evropskega projekta 
INDIRES (INformation Driven Incident RESponse), ki ga sofinancira evropski Raziskovalni sklad za 
premog in jeklo (RFCS). V projektu, ki obravnava področje informacijske podpore v primeru izre-
dnih dogodkov, je Premogovnik eden od desetih partnerjev.

Gostili partnerje evropskega 
projekta Indires

»Cilji projekta so izdelava ustreznih 
senzorjev in merilnikov, odpornih 
na vplive v izrednih razmerah, 
ekspertnih sistemov za pomoč pri 
določanju potrebnih ukrepov ter 
razvoj opreme in naprav, ki se bodo 
uporabile v izrednih razmerah 
(komunikacijski sistemi, avtonomna 
vozila, letalnik, podporni elementi 
iz kompozitnih materialov …),« je 
po delovnem srečanju povedal vodja 
projekta mag. boštjan škarja. »Do 
zdaj smo izvedli analize stanja na tem 
področju, načrtovanje in modeliranje 
opreme ter laboratorijske preizkuse. 
V nadaljevanju projekta sledi izdelava 
vseh omenjenih aplikacij, naprav 
in opreme. Projekt se bo zaključil s 
preizkusom navedenega v realnih 

razmerah v premogovnih in testnih 
poligonih.«
Zaradi znanja, izkušenj in sodobne 
opremljenosti potencialne nevarnosti 
v Premogovniku Velenje obvladu-
jemo neprimerno bolje kot v pre-
teklosti. Vse pomembne varnostne 
parametre spremljamo preko Var-
nostno-tehnološkega informacijskega 
sistema (VTIS), izdelan imamo Načrt 
obrambe in reševanja ter imamo dob-
ro usposobljeno Rudarsko reševalno 
službo.
Udeleženci so v sklopu delovnega sre-
čanja obiskali tudi jamo in si ogledali 
Muzej premogovništva Slovenije.

Metka Marić

Delovnega sestanka v Premogovniku Velenje so se udeležili ugledni partnerji iz Poljske, Velike Britanije, Nemčije idr. 
(foto: Slobodan Mrkonjić)
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V pestri 143-letni zgodovini Premo-
govnika Velenje se je zapisalo mnogo 
pomembnih mejnikov, mednje zago-
tovo sodijo izgradnje jaškov. Letnico 
izgradnje prvega jaška v Šaleški dolini 
je zapisalo leto 1887. Prvo jamsko 
gradnjo, ki pomeni začetek odpiranja 
Jame Škale, je predstavljal 118,20 m 
globok raziskovalni jašek, ki so ga 
poimenovali Kronprinz Rudolf–Scha-
cht oz. »Jašek prestolonaslednika 
Rudolfa«. 
Odprti del jame še ni imel druge po-
vezave s površino, zato je bilo zaradi 
prezračevanja jamskih prostorov 
delo otežkočeno. Priprave na gradnjo 
novega prezračevalnega jaška so se 
začele konec leta 1887, 18. maja 1888 
pa so začeli globiti glavni prevažalni 
jašek tamkajšnjega premogovnika. 19. 
septembra istega leta so v globini 142 
m z jaškom dosegli sloj lignita, ki je 
bil odlične kakovosti. Novemu jašku, 
ki je dosegel globino 168 metrov, so 
nadeli ime  Kaiser Franz Josef–Scha-
cht oz. »Jašek cesarja Franca Jožefa«.
Sledili so številni drugi – Zračilni 
jašek prestolonaslednika Rudolfa, 
Glinškov zračilni jašek, v povojnem 
obdobju so nastali Prevažalni jašek 
Preloge ter zračilni jaški Preloge, 
Pesje in Hrastovec. 

Z izgradnjo jaškov je povezana celotna zgodovina Premogovnika Velenje. Prvo jamsko gradnjo, 
ki pomeni začetek odpiranja jame Škale, je predstavljal raziskovalni jašek, ki naj bi prevzel vlo-
go zračilnega jaška. Prvemu jašku so nadeli ime Jašek prestolonaslednika Rudolfa, sledili so mu 
številni drugi. Pomembno prelomnico pomeni preboj jaška Škale, ki se je zgodil pred 130 leti – 19. 
septembra 1888.

130 let od preboja Jaška 
Škale

Prvi nadomestni objekt je bil Zračilni 
jašek Šoštanj 1, januarja leta 1980 pa 
so začeli s strojnim izkopom pre-
važalnega jaška, ki je dobil uradno 
oznako Prevažalni jašek Nove Preloge 

in je bil že deseti zaporedni jašek 
velenjskega premogovnika. Jašek 
so v celoti končali štiri leta kasneje, 
dokončno uporabno dovoljenje za 
objekte in naprave pa je dobil julija 
1987. Jašek globine 416 metrov še 
danes služi kot glavni prevažalni jašek 
za transport rudarjev in materiala.

Izziv današnje generacije je bila 
izdelava 393 m globokega jaška NOP 
II. Preboj, s katerim smo poveza-
li podzemni sistem jamskih prog 
Premogovnika Velenja z vertikalnim 
jaškom in samo površino, smo izvedli 
na dan, ko goduje zavetnica rudarjev 
sv. Barbara, 4. decembra 2017. 

18. maja 1888 se je začelo globljenje glavnega prevažalnega jaška takratnega 
premogovnika. 19. septembra istega leta so v globini 142 m z jaškom dosegli 
sloj lignita, ki je bil odlične kakovosti. Jašku, ki je dosegel globino 168 metrov, so 
nadeli ime  Kaiser Franz Josef–Schacht oz. »Jašek cesarja Franca Jožefa«.

Rezerve lignita v jami Škale 
so bile kmalu izčrpane, zato je 
prihodnost velenjskega pre-
mogovnika slonela predvsem 
na rezervah jame Preloge. 

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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Novi objekt je namenjen prezračeva-
nju jamskih prostorov in je izrednega 
pomena za nadaljnjo proizvodnjo kot 
tudi za izboljšanje okoljskih standar-
dov v dolini. 
V Muzeju premogovništva Slovenije 
je nameščena tabla »Kronologija iz-

delave jaškov v Šaleški dolini. Gre za 
prvi tovrstni pregled kronologije iz-
delave jaškov na enem mestu. Zbrani 
so podatki, kot so točkovna določitev 
jaškov, globina jaškov, čas izdelave 
in obratovanja jaškov, njihova imena 
skozi zgodovino. Predstavljeni so na 

dveh kartah, in sicer topografiji Šale-
ške doline v prostorski postavitvi ter 
geološki karti s prerezom geoloških 
plasti in premogovega sloja. Zapisi so 
urejeni v petih jezikih.

Metka Marić

Današnja podoba še vedno brezhibno delujočega prevažalnega Jaška Škale, ki služi za prezračevanje tega dela jame, občasne 
prevoze zaposlenih, uvoz materiala ter uvoz in izvoz obiskovalcev Muzeja premogovništva Slovenije. (foto: Miran Beškovnik)

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

E. K.  –95/A 195.500 201.936 6.436 103,29 8.780
CD3/G 126.500 135.239 8.739 106,91 5.880
Proizvodnja 322.000 337.175 15.175 104,71 14.660
Priprave 11.500 13.603 2.103 118,29 591
skupaj Pv 333.500 350.778 17.278 105,18 15.251

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

Proizvodnja 2.286.075 2.161.700 –124.375 94,56 12.424
Priprave 81.944 93.582 11.683 114,20 538
skupaj Pv 2.368.019 2.225.282 –112.737 95,24 12.961

Z DELOM SE VSE DOSEŽE
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V Premogovniku Velenje se zaveda-
mo težav glede pomanjkanja kadra 
v prihodnosti, zato v pridobivanje 

Rudarji, strojniki in okoljevarstveniki 
pod enotnim okriljem
V Šolskem centru Velenje so v tem šolskem letu združili Šolo za rudarstvo in varstvo okolja ter 
Strojno šolo v Šolo za strojništvo, geotehniko in okolje. Ta sprememba za Premogovnik Velenje 
ne pomeni ničesar, saj se programi, ki jih v podjetju potrebujemo, kljub združitvi niso spremenili. 
Še več, ponovno je zaživel program strojni mehanik, za katerega smo se zavzemali in dali pobudo 
prav v Premogovniku Velenje. 

Z združitvijo dveh šol in 
spremembo imena šole se naš 
način sodelovanja s Šol-
skim centrom Velenje ne bo 
spremenil. Sistem je dober in 
najpomembneje je, da deluje. 
Dijaki, ki jih skupaj s šolo 
pripeljemo do poklica, se kot 
zaposleni brez večjih težav 
vključijo v naše okolje.

ustreznih kadrov vseskozi vlagamo 
ogromno truda in energije. Za našo 
osnovno dejavnost je trenutno še na 
voljo kader, ki ga potrebujemo. Zna-
nja, veščin in spretnosti, ki jih naši 
zaposleni potrebujejo, ne morejo pri-
nesti od drugod, saj se je za rudarske 
poklice na ravni srednje-poklicnega 
in srednje-tehničnega strokovnega 
izobraževanja možno izšolati zgolj na 
Šolskem centru v Velenju.
Zavedamo se pomena in namena 
vzgoje lastnega kadra preko sistema 
štipendiranja in izvajanja raznih oblik 
praktičnega usposabljanja z delom. 
Za devetošolce okoliških osnov-

nih šol že nekaj let organiziramo 
»dan odprtih vrat«, sodelujemo pri 
različnih tehničnih delavnicah, smo 
aktivni partner pri izvedbi informa-
tivnih dni, posneli smo promocijski 
film, ki prikazuje poklice v rudarstvu 
kot zanimive in obetavne. Štipendisti 
v rudarskih programih imajo poleg 
kadrovske štipendije številne ugo-
dnosti (brezplačni prevozi, učbeniki, 
zdravniški pregledi, možnost subven-
cioniranja dijaškega doma …).
Vsi naši štipendisti opravijo celotno 
praktično usposabljanje na naših 
deloviščih oziroma učnih mestih in, 
kolikor se le da, so vključeni v realno 
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Za potrebe proizvodnega 
procesa smo lani v Premogov-
niku Velenje zaposlili 58 novih 
sodelavcev – poleg delavcev 
rudarske stroke še strojnike, 
elektrotehnika in nekvali-
ficirane delavce. V začetku 
letošnjega leta smo zaposlili 
dodatnih 16, do konca leta 
pa načrtujemo zaposlitev še 
23 delavcev tehnične stroke 
in nekvalificirane delavce za 
potrebe procesa proizvodnje. 
V hčerinski družbi HTZ je 
bilo lani 38 novih zaposlitev. 
Letos so jih zaposlili že 34, 
do konca leta pa načrtujejo 
še vsaj 15 novih zaposlitev. 
Število novozaposlenih v obeh 
družbah je odvisno predvsem 
od realizacije upokojevanja 
tistih, ki izpolnjujejo pogoje za 
odhod v pokoj

Vsi naši štipendisti opravijo celotno praktično usposabljanje na naših deloviščih oziroma učnih mestih in, kolikor se le da, 
so vključeni v realno delovno okolje. (foto: Miran Beškovnik)

delovno okolje. Za sistematičen 
prenos znanja imamo vzpostavljeno 
organizacijsko enoto, Praktično izo-

braževanje, kjer imajo vsi učitelji in 
inštruktorji ter mentorji pridobljeno 
pedagoško-andragoško izobrazbo za 
delo z dijaki in študenti na obvezni 
praksi. Sistem mentorstva je v družbi 
zelo dobro integriran in povečuje 
kakovost medgeneracijskega prenosa 
znanja in sodelovanja.  
Družbe v Skupini PV so za to šolsko 
leto razpisale 42 štipendij (za dijake 
srednjega poklicnega in srednje-teh-

niškega strokovnega izobraževanja 
33, za študente visokošolskih progra-
mov pa 9 štipendij). Na različne nači-
ne spodbujamo tudi naše zaposlene k 
formalnemu izobraževanju, predvsem 
za poklic geostrojnik rudar, saj na ta 
način uporabimo potencial oz. znanje 
in kompetence že zaposlenih in izku-
šenih delavcev.

Slobodan Mrkonjić

foto: Miran beškovnik
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Simon Koradej
»Tri rudarske uniforme v omari za tri generacije knapov v 
družini«
Strojnik, tehnik, motorist, predvsem pa ponosen in zaprisežen knap – predstavnik že tretje 
generacije svoje družine. Tako bi lahko z enim stavkom opisali našega tokratnega sogovornika 
Simona Koradeja, ki se je kolektivu Premogovnika Velenje pridružil pred skoraj tridesetimi leti. 
Simon je znan po svoji poštenosti in izjemnemu sočutju do sočloveka, poznan pa je tudi po 
neverjetni točnosti, kar velikokrat zahteva tudi od drugih. Zelo ponosen je na svojo družino, ki jo 
poleg zdravja, ki mu v preteklosti ni bilo najbolj naklonjeno, vedno postavi na prvo mesto.

NA OBISKU

 ali hranite kakšen poseben spo-
min na mlajša leta?
Spomini na mlajša leta, ki sem jih 
preživljal v manjši vasici Škalske 
Cirkovce pri Velenju, zame predsta-
vljajo predvsem brezskrbno igranje z 
vrstniki, potepanje po vasi in okolici 
ter odkrivanje novih stvari v naravi. 
Predvsem se spominjam, kako smo 
v zimskem času utrjevali oziro-
ma »štanfali« smučarske proge po 
hribih, kjer smo nato preživljali cele 
popoldneve; včasih že čisto premra-
ženi. Dostikrat smo tudi kaj ušpičili, 
zaradi česar smo bili doma tudi malce 
kaznovani. Takrat so o tem vedeli vsi 

v vasi, saj našega živžava nekaj časa 
potem ni bilo slišati.
 kakšen učenec ste bili?
Osnovno šolo sem začel z odličnim 
uspehom, zato so doma velikokrat v 
šali menili, da bom sodnik ali kaj po-
dobnega, a sem v nadaljevanju ostal 
povprečen učenec. Kljub vsemu mi 
tako osnovna kot srednja šola nista 
povzročali težav. Seveda so bili starši 
prepričani, da če bi se več učil, bi 
lahko tudi več dosegel, vendar je bila 
moja življenjska pot dokaj hitro zasta-
vljena – dokončati srednjo šolo ter se 
zaposliti v Premogovniku Velenje.

 kakšen poklic ste si želeli pri 
desetih letih?
Glede na otroštvo, ko sem vsako 
igračo skušal razstaviti – če ni šlo z 
izvijačem, je šlo pa s kladivom – so 
me kmalu začeli zanimati stroji in na-
prave. Predvsem s tehničnega vidika, 
saj me je zanimalo, kako delujejo in 
kako so sestavljeni. Že v osnovni šoli 
sem pri tehničnem pouku zelo užival, 
zato se je moja poklicna pot dejansko 
nakazala že takrat, pa čeprav zgolj 
skozi otroško igro.
 kje ste zaposleni in kaj počnete?
Po končani srednji šoli na Šolskem 
centru Velenje, kjer sem se izobrazil 

foto: Mrki
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Nekaj posnetkov iz družinskega albuma

za jamskega strojnega mehanika, sem 
se v Premogovniku Velenje zaposlil 
6. julija 1989, in sicer kot pripravnik 
pri Jamski strojni službi v takrat še 
delujoči jami Škale. Po odsluženem 
vojaškem roku sem delo nadaljeval 
pri Strojni montaži Škale ter nato 
kmalu ob delu dokončal še izobrazbo 
za strojnega tehnika, kar mi je takrat 
omogočil Premogovnik Velenje. Dela 
pri strojni montaži sem opravljal 
vse do leta 2004, ko sem napredoval 
v vodjo skupine vzdrževanja me-
haniziranih odkopov – po jamsko 
v »hidravličarja« na odkopu. Po 
več letih dela na tem področju sem 
opravil izpit za strojnega nadzornika 
ter tako vodil dela pri strojni montaži 
Preloge. Leta 2011 sem na delovnem 
mestu strojni poslovodja Preloge 
zamenjal svojega nadrejenega, ki je 
odšel v pokoj. To delo z velikim ve-
seljem in vnemo opravljam še danes. 
Kot strojni poslovodja operativno 
vodim in koordiniram vsa strojna, 
montažna in vzdrževalna dela na 
področju jame Preloge. Moje delo je 
zelo zahtevno, včasih tudi kdaj malce 
stresno, saj moramo kot vzdrževalci 
strojne opreme pri doseganju načrto-
vane proizvodnje premoga zagota-
vljati obratovalno zanesljivost strojev 
in naprav. Da lahko proizvodnja 
normalno obratuje, se je treba včasih 
tudi popoldne ali ponoči zapeljati v 
službo in izvesti določene aktivno-
sti. Lahko bi rekel, da sem dejansko 
»z enim očesom« vedno prisoten v 
Premogovniku Velenje, saj delovne 
procese v jami spremljam tudi izven 
svojega delovnega časa.
 kako bi predstavili svoje podje-
tje v nekaj stavkih?
Premogovnik Velenje je kljub temu, 
da ga danes želijo nekateri prikazati 
drugače, še vedno zelo dobro pod-
jetje, s preudarno in jasno vizijo ter 
izjemno močno in bogato tradicijo. 
Delo v njem mi pomeni zelo veliko, 
saj sem že tretja generacija v naši 
družini, ki svoje delo opravlja v jami 
velenjskega premogovnika. Zave-
dam se, da so bile vse dobrine, ki jih 
uživam, zaslužene v Premogovniku 
Velenje. Pri nas doma namreč v 
omarah visijo tri rudarske uniforme: 
uniforma starega očeta, ki je stara čez 
50 let, očetova uniforma ter moja, 
katero si za naš rudarski praznik 
s ponosom oblečem ter se častno 

udeležim parade. Morda me ravno 
zaradi tega včasih kar zbodejo govo-
rice o pripadnosti ter vseh negativnih 
zadevah okoli Premogovnika Velenje.
 na kaj pomislite, ko se odpra-
vljate na delo?
Delo opravljam le v prvi izmeni, 
zato zaradi samega poteka del zjutraj 
vstajam zelo zgodaj. Okoli pol štirih 
sem dejansko ob prihodu strojnih 
nadzornikov že pripravljen in na 
tekočem z informacijami s strani 
nočnega nadzornika v jami. Večkrat 
že na poti v službo v glavi pripravim 
okvirni načrt, kaj bomo delali. Ob 
tem skušam predvideti tudi določene 
težave, ki bi se lahko pojavile tisti 
dan ter morebitne scenarije za njiho-
vo uspešno in hitro rešitev. Predvsem 
pa mi misli uhajajo k temu, da bodo 
dela opravljena varno in brez nezgod.
 na koga ali kaj se pri svojem 
delu lahko najbolj zanesete?
V prvi vrsti nase, nato na izkušene 
sodelavce, naše strokovno znanje ter 
na naše medsebojno zaupanje. Moje 
izkušnje na tem delovnem mestu 
temeljijo na tem, da je treba odnose 
med sodelavci graditi predvsem na 
zaupanju. O kakršnihkoli težavah 
se pogovarjamo in sprejemamo 
kompromise. Skupaj vedno najdemo 
rešitev in pot, ki pripomore k boljšim 
delovnim uspehom ter zadovoljstvu 
vseh nas.
 kaj najraje počnete v prostem 
času?
Prostega časa ostaja bolj malo, saj 
živim skupaj s starši na manjši doma-
čiji, zato je treba kar veliko postoriti 
okoli hiše. Ko si ga vzamem, pa rad 
sedem na motor, s katerim skupaj 
z življenjsko sopotnico Suzano 
raziščeva kakšno lokacijo v naši lepi 
Sloveniji. Z družino radi zaidemo 
v okolico Lendave, kjer naberemo 
veliko pozitivne energije, saj se mi 
dozdeva, da v tistih krajih ura teče 
malce počasneje. Tam ni vsakdanjega 
vrveža in morda je tudi zaradi tega 
vse nekoliko bolj umirjeno.
 kdo ali kaj vam v življenju naj-
več pomeni?
Največ mi pomeni moja družina – ži-
vljenjska sopotnica Suzana ter hčerka 
Maša s svojim fantom Janom, ki bo 
s svojo zaposlitvijo v Premogovniku 
Velenje poskrbel da bo »pri hiši« že 
četrta generacija rudarjev.
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 kje bi živeli, če bi se vam izpol-
nile sanje?
Glede na to, da sem zaradi bolezni v 
preteklosti hodil po tanki niti življe-
nja, mi je zdaj vsak preživeti dan del 
sanj. Sem človek, ki mu denar ne po-
meni vsega, temveč je glede na moje 
izkušnje na prvem mestu zdravje. Če 
si zdrav, lahko sanjaš, s prihodom 
bolezni pa sanje zbledijo.
 v kateri kulturni ali športni usta-
novi vas lahko največkrat srečamo?
Rad obiščem kakšen koncert domače 
narodno-zabavne glasbe, pogledam 
dober film v kinu, od športov pa me 
zanimajo predvsem motošporti.

 katere so tri vaše dobre lastnosti?
O tem bi lahko najbolje presodili 
moji najbližji, prijatelji in sodelavci. 
Menim, da sem pošten. Sem tudi to-
čen, kar pa ni nujno, da je dobro, saj 
zaradi tega ne znam tolerirati drugih, 
ki zamujajo. Vedno sem pripravljen 
pomagati ljudem, pa čeprav bi lahko 
ti marsikatero težavo preprečili že 
sami.
 kaj bi spremenili pri sebi?
Po horoskopu sem tehtnica, zato že-
lim pri načrtovanju vsakodnevnih ak-
tivnosti že vnaprej predvideti različne 
situacije in rešitve. V bistvu si želim 
s tem zagotoviti nekakšno varnost in 

stabilnost. Včasih pa me to tudi malce 
zmoti, predvsem ko odhajamo na 
dopust. Takrat rad vnaprej načrtujem 
vse detajle, kar pa nekoliko vpliva na 
mojo sproščenost.
 katero načelo vas spremlja skozi 
življenje?
Že v otroštvu so me vzgajali v do-
brega in poštenega človeka. Vendar 
si z leti glede na izkušnje z ljudmi 
ustvariš osebno avtoriteto, s katero na 
svoji življenjski poti lažje premaguješ 
vse lepe in slabe stvari.

Slobodan Mrkonjić

v organizacijski enoti Proizvodnja 
zaščitnih sredstev družbe Htz smo 
z veseljem sprejeli ponujeno možnost 
sodelovanja s tem priznanim podje-
tjem. Sodelovanje temelji na šivanju 
elastik na njihove plastične elemente 
– zaponke, s čimer dajemo izdelku 
končno obliko in vrednost. 
Na prvi pogled se delo morda zdi pre-
prosto, a gre vendarle za opravilo, ki 
zahteva precej natančnosti, spretnosti 
in strpnosti. Za to delo pa morajo biti 
posebej nastavljeni tudi šivalni stroji.
Za uspešno izvajanje projekta je 
potrebnega precej sodelovanja, uskla-
jevanja ter dogovarjanja, pri čemer 
je bližina podjetij velika prednost in 
dodana vrednost, na kateri zagotovo 
temelji vizija gospodarstva v Šaleški 
dolini. 

V interesu obeh podjetij sta kako-
vostno opravljeno delo ter dobava 
izdelkov v dogovorjenem roku.

Mateja Sovič

HTZ sodeluje s Plastiko Skaza
Podjetje HTZ Velenje od letošnjega januarja uspešno sodeluje z lokalnim podjetjem Plastika Skaza, 
inovativnim, hitrorastočim in tržno usmerjenim proizvajalcem plastike, uvrščenim med 1000 pod-
jetij, ki najbolj navdihujejo Evropo in sodelujejo z vodilnimi evropskimi in svetovnimi proizvajalci.

Do avgusta smo izdelali že 
84.500 kosov. Veselimo se na-
daljnjega sodelovanja na tem 
področju, saj smo ponosni, da 
smo lahko del uspešne poslov-
ne zgodbe.
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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. Dva garažna boksa sta urejena za 
parkiranje motorjev.

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.

Program AquaVallis, ki deluje zno-
traj družbe HTZ in že več kot dese-
tletje z različnimi filtracijskimi siste-
mi in drugimi naprednimi rešitvami 
zagotavlja neoporečno in čisto pitno 
vodo, ima v svoji ponudbi še poseb-
no izjemen izdelek – ionizator vode, 
ki tudi v slovenskem prostoru po-
staja vedno bolj prepoznaven. Ioni-
zatorje vode imajo japonske bolni-
šnice v redni uporabi že vse od leta 
1965, saj pitje ionizirane vode doka-
zano lajša zdravstvene težave. 
Takšna voda ima manjšo površin-
sko napetost in manjšo molekular-
no strukturo, posledično petkrat 
lažje prehaja v človeško celico in 
omogoča bistveno boljšo rehidraci-
jo organizma. Dokazano uravnava 
pH telesa, bolje odstranjuje toksine 

iz telesa in pomaga lajšati bolezen-
ske težave v primerih povišanega 
krvnega tlaka, holesterola, sladkorja 
v krvi, zavira proces osteoporoze in 
zaradi svojega negativnega ORP po-
tenciala nevtralizira proste radikale 
v telesu. 
Po mnenju zdravstvene stroke je al-
kalna ionizirana voda ena največjih 
pridobitev današnjega časa. Številni 
uporabniki ionizatorja vode Aqua-
Vallis poročajo o lastnih pozitivnih 
izkušnjah pri uporabi in pitju ioni-
zirane vode. Sodelavci programa 
AquaVallis menimo, da ima io-
nizator vode svoje mesto povsod. 
Zadnje čase se za nakup odloča kar 
veliko podjetij, predvsem takšnih, 

kjer dajo nekaj na zdravje svojih 
zaposlenih, saj zanje nakup aparata 
ni strošek, temveč je investicija v 
zdravje uporabnikov. Ob redni in 
pravilni uporabi ionizatorja vode 
se v podjetjih dokazano zmanjšuje 
bolniški stalež in izboljša zdravstve-
no stanje zaposlenih. Tako preven-
tivno kot kurativno. 
O izjemnih lastnostih ionizirane 
vode in programu AquaVallis so v 
obliki prispevka, ki so ga posneli pri 
nas, poročali tudi na televiziji Pla-
net TV. K nam so prišli na kozarec 
»žive« vode. Ponovitev kratkega pri-
spevka, ki so ga posneli pri nas, si 
lahko ogledate na spodnji povezavi.

Samo Chromy

AquaVallis z »živo« vodo na 
programu Planet TV

https://www.facebook.com/oddajadan/videos/446717372516776/
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Cerkev sv. Martina v Velenju predsta-
vlja arhitekturo dveh cerkva. Celo-
tno severno steno cerkve smo med 
obokanimi stropovi prebili, tako da 
bo ta po obnovi imela ustrezne pre-
hode med obema cerkvama. Novejši 
del cerkve je enoladijski prizidek z 
ravnimi lesenimi stropom in pra-
vokotno zaključenim prezbiterijem. 
Obe cerkvi sta v funkciji ene, med 
njima pa je okoli šeststo let časovne 
razlike. Zaradi tega je vidna tudi veli-
ka razlika v oblikovanju obeh cerkva, 
kar se v prostoru zelo občuti in deluje 
razdrobljeno in neurejeno.
Rešitev smo našli v oblikovanju 
konstrukcije prizidka cerkve. Prizidek 
je v obliki treh krožnih lokov, ki se 

RGP izvaja rekonstrukcijo 
Cerkve sv. Martina v Velenju
V družbi RGP, kjer smo zadnja leta specializirani za zahtevnejša gradbena dela, smo avgusta letos 
pristopili k rekonstrukciji Cerkve Sv. Martina v Velenju. Investitor Župnija Sv. Martina se je obno-
ve lotil predvsem zaradi tega, ker je zdajšnja cerkev za tako veliko mesto premajhna, pa tudi zob 
časa jo je že nekoliko načel. Ob začetnih delih smo odkrili nahajališče enega najstarejših slovan-
skih grobov, kar bo časovnico izvedbe najbrž nekoliko zamaknilo.

pnejo ob zidu baročne cerkve preko 
obstoječe severne stene, ki jo bomo 
skoraj v celoti porušili do zdajšnje-

ga parkirišča ob cerkvi. Velikosti 
prizidka so 4,9 x 13,91 m. Nosilna 
konstrukcija je sestavljena iz armi-

Cerkev sv. Martina v Velenju predstavlja arhitekturo dveh cerkva. Obe cerkvi sta v funkciji ene, med njima pa je okoli šeststo 
let časovne razlike. (foto: Ana Kontič)



2727

SKUPINA PREMOGOVNIK VELENJE

Cerkev Sv. Martina v Velenju 
je bila prvič omenjena sredi 
13. stoletja. Arhitektura cerkve 
je poznobaročna ali renesanč-
na. Cerkvica ima enoladijsko 
zasnovo, zvonik z dvojno 
čebulasto kapo in prizidano 
vežo. Križno obokan strop s 
štukaturami in razmerje volu-
mna tlorisne površine ter vi-
šine ustvarja prijeten prostor. 
Kasneje (omenja se leto 1874) 
so tej cerkvi na severni strani 
v celotni dolžini dozidali velik 
prizidek.

rano betonskih obokov, debeline 25 
cm. Na objektu bomo naredili tudi 
novo ostrešje, ki bo grajeno enako, 
kot je obstoječe. Spremenjene bodo 
le dimenzije profilov, medtem ko 
oblikovanja in višine strehe ne spre-
minjamo.
Predvidena so tudi sanacijska dela. 
Sanirati bo treba vlago v stenah v 
celotnem delu stare cerkve. Na delih, 
kjer se bo objektu priključevala 
nova konstrukcija, bo treba obno-
viti obstoječo fasado. V območju 

stranskega vhoda v staro cerkev na 
južnem delu bomo izvedli novo talno 
ureditev ob vhodu. V celotni cerkvi 
bomo naredili nove tlake ter manjšo 
povečavo kora. Zaradi izravnave tla-
kov bo obstoječi prezbiterij bistveno 
previsok, zato je v sklopu prenove 
cerkve predviden tudi nov prezbiterij, 
ki bo delno zasnovan po prvotnem, ki 
je imel apsido. V oltarnem prostoru 
bomo izvedli mozaik p. M. Rupnika.

Ponosni in veseli smo, da lahko sode-
lujemo pri tako zahtevnem projektu, 
kot je rekonstrukcija cerkve, saj je 
podjetje RGP specializirano tudi za 
sanacije objektov. Pri prenovi bomo 
vključili vsa dozdajšnja znanja in iz-
kušnje, pridobljene reference pa nam 
bodo služile za pridobivanje podob-
nih poslov na trgu. 

Ana Kontič

Odkritje nahajališča enega najstarejših slovanskih grobov bo časovnico izvedbe najbrž nekoliko zamaknilo. 
(foto: Ana Kontič)

Predvidena so tudi sanacijska dela. Med drugim bo treba sanirati vlago v stenah v 
celotnem delu stare cerkve. (foto: Ana Kontič)
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DIT na ekskurziji v Črni gori
Društvo inženirjev in tehnikov je junija letos organiziralo strokovno ekskurzijo. Tudi tokrat smo 
izbrali južne kraje, toplo Črno goro, ki je večini najbolj znana zaradi turizma, a tudi pri njih lah-
ko najdemo kraje, kjer se še danes ukvarjajo z rudarjenjem. 35 članov si je tako ogledalo Rudnik 
Berane, čas pa smo izkoristili tudi za ogled nekaterih turističnih znamenitosti Črne gore.

TRETJI POLČAS

Tokrat smo se na pot podali z letalom z Brnika do glavne-
ga mesta Črne gore, Podgorice. Na letališču smo prese-
dli na avtobus, ki nas je odpeljal novim dogodivščinam 
naproti. 
Vožnja do Beran je bila dolga in naporna, saj se cesta vije 
skozi kanjon ob reki Morači, so nam pa pot krajšali lepi 
razgledi in obilo dobre volje.
Ob prihodu v Berane je sledila nastanitev in kratek oddih 
v Hotelu Berane, nato pa druženje ob večerji, kjer sta se 
nam pridružila tehnični direktor jame rade guberinič 
in tehnična direktorica jovanka bogavac. Ob večerji smo 
dorekli še zadnje podrobnosti glede same organizacije 
ogleda jame Berane, ki je sledil naslednji dan. 
V sobotnih dopoldanskih urah smo si podjetje in jamo 
Berane ogledali v treh skupinah. Ogled jame je vodil 
tehnični direktor jame Rade Guberinič, ki nam je podal 
informacije o ponovnem odprtju jame leta 2015, ki je bila 
od leta 2014 zaradi izklopa električne energije poplavljena. 
Predstavil nam je delovanje podjetja in odkopavanje pre-
moga po ponovnem odprtju ter načrte za prihodnost.
Rudnik Berane je premogovnik s podzemnim pridobiva-
njem z geološkimi rezervami 130 milijonov ton, od katerih 
bi lahko izkopali nekaj več kot 50 milijonov ton. Kalorič-
na vrednost premoga v Beranah se po podatkih rudnika 
giblje med 13.500 in 17.000 MJ/kg, sloj pa je v večji meri 

foto: Matic Strozak



29

TRETJI POLČAS

debeline od 4,5–7 m. Plošča pod mestom Berane je na 
globini okoli 200 m. Rudnik Berane, ki je v lasti družbe 
Metalfer, zaposljuje okoli 150 rudarjev (v najboljših časih 
pred zaprtjem tudi do 700), delo je organizirano v treh 
izmenah, premog pa v večji meri prodajo v TE Pljevlja. 
Načrtovana letna proizvodnja znaša pbl. 60.000 ton pre-
moga. 
V rudniku si prizadevajo doseči letno proizvodnjo pre-
moga v višini 200.000 ton, ki bi jo radi v letih 2020–2024 
dvignili na 300.000 ton. To bi izvedli z mehanizacijo pro-
izvodnje in investicijami v infrastrukturo, kar se nakazuje 
v nakupu opreme, ki smo jo zagotovili v Premogovniku 
Velenje. Z dvigom proizvodnje bi izpolnili predpogoj za 
izgradnjo nove termoelektrarne/toplarne z energetskeim 
blokom moči med 50–60 MW.
Po končanem ogledu Rudnika Berane smo se z avtobusom 
odpravili v Budvo. Pot je vodila skozi kanjon do znameni-
tega Skadarskega jezera, ki je največje jezero Balkanskega 
polotoka in leži na meji med Albanijo in Črno goro. Po 
prihodu v Budvo je sledila nastanitev v hotelu in skupna 
večerja z druženjem v restavraciji na Slovenski plaži. 
Nedelja je bila namenjena spoznavanju lepot obmorske 
Črne gore. Po zajtrku smo se z avtobusom odpravili v 
mesto Tivat, ki se nahaja v osrednjem delu zaliva Boka 
Kotorska in med drugim slovi po Marini Portonegro. Ta 
je danes ena najlepših marin v Evropi, nekoč pa je bilo tu 
oporišče jugoslovanske mornarice. 
V Tivtu smo se vkrcali na ladjico, ki nas je popeljala po 
zalivu Boke Kotorske. Najprej smo zapluli do otoka Ostrva 
Gospa od Škrpjela, ki leži blizu otočka Sveti Đorđe u 
Perastu.
Ta nenavadni otok je nastal kot posledica starodavnih pre-
pletanj legend in tradicije, s pomočjo prebivalcev Perast 
(majhno mestece in pristanišče v zalivu Boka Kotorska) 
in drugih krajev. Legenda pravi, da so 22. julija 1452 
mornarji na skali sredi morja našli ikono Device Marije 
z otrokom. Nastala je tradicija, da mornarji po uspešni 
vrnitvi s plovbe polagajo kamne na obalo otočka Gospa od 
Škrpjela. Skozi stoletja je tako nastal, s pomočjo človeških 
rok, omenjeni otok. Na njem stoji cerkev, v kateri najdemo 
veliko število umetniških del kotorskega slikarja Tripa 
Kokolja. V cerkvi je shranjena tudi ikona Marije na skali, 
ki jo je leta 1452 ustvaril Lovro Dobričević. Obiskovalci 
cerkve si lahko ogledajo tudi zanimivo tkanje, ki ga je v 
25 letih čakanja svojega dragega iz svojih las stkala Jacinta 
Kunić – Mijović. Vsako leto na obletnico, 22. julija, pre-
bivalci zaliva Boka nadaljujejo tradicijo obnove teme-
ljev otoka in prirejajo manifestacijo »Fašinada«. S čolni 
dostavljajo kamenje na otok in ga odlagajo v globino, da bi 
»Gospa od Škrpjela« še naprej krasila pogled s Perasta.
Po ogledu otočka smo se odravili proti Perasti, kjer smo 
opravili manjši postanek, kjer smo se okrepčali in odžejali, 
nato pa skozi zaliv Boke Kotorske nadaljevali vožnjo proti 
naselju Kotor. Na željo naših članov smo se sredi zaliva 
tudi ustavili in osvežili v morju sredi zaliva. Po prijetnem 
kopanju smo odpluli do kotorske promenade, kjer smo 
se izkrcali. Popoldne smo preživeli v Kotorju, ki je eden 
najdaljših in najglobljih zalivov v Jadranskem morju in se 
pogosto imenuje najjužnejši fjord v Evropi.
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Mesto Kotor je bilo prvič omenjeno že v 2. stoletju pr. n. 
št., kasneje pa so ga naseljevali grški in rimski naseljenci. 
Kotor je danes predvsem turistično mesto, zaradi izredne 
srednjeveške dediščine je vključeno tudi na UNESCOV 
seznam kulturne dediščine. Stari del mesta s sredozem-
skim pristaniščem je obdan z impresivnim mestnim 
obzidjem, poleg tega pa Kotor privablja številne turiste 
tudi z izjemno naravno dediščino. V starem mestnem 
jedru se nahaja Katedrala Sv. Trifuna, ki je bila postavljena 
v 11. stoletju, nato pa zaradi potresov večkrat obnovljena. 
V mestu imajo tudi dva muzeja. V Muzeju mačk se nahaja 
zbirka razglednic, znamk, posterjev in slik z motivi mačk 
iz starih časov, v mestu pa imajo tudi Muzej pomorstva, 
kjer hranijo bogato zbirko starih pomorskih pripomočkov 
in glavna odkritja glavnih pomorščakov regije.
Ponedeljkov dan je bil dan odhoda proti domu. Najprej 
krajša pot iz Budve do Podgorice, kjer smo se vkrcali na 
letalo, ki nas je pripeljalo na Brnik. Kljub vsem naporom 
in natrpanemu urniku smo v Črni gori preživeli nepoza-
ben podaljšan vikend, ki se ga bomo člani DIT-a še dolgo 
časa spominjali.

UO DIT, foto: Matic Strozak
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V zgodnjih jutranjih urah smo se z 
avtobusnega postajališča NOP odpe-
ljali na vsakoletno krvodajalsko akcijo, 
tokrat v Splošno bolnišnico Izola. 
Na poti sta nas spremljala megla, ki 
pa se je po nekaj kilometrih povsem 
razblinila, zato nas je na Primorskem 
že čakalo prijetno sonce in prijazno ter 
veselo osebje tamkajšnjega Transfuzij-
skega centra.
Kot je že v navadi, se vsakoletne 
izredne krvodajalske akcije udeležimo 
krvodajalke in krvodajalci našega 
podjetja, ki smo kri darovali več kot 
štiridesetkrat. Člani našega aktiva 
smo kri darovali že v vseh slovenskih 
bolnišnicah, v Izoli pa smo bili naza-
dnje leta 2016. Slovenska obala je v 
jesenskem času čarobna in zelo lepa, 
prav takšno pa je bilo tudi vzdušje. 
Krvodajalska akcija je potekala po 
ustaljenem postopku. Najprej smo 
opravili odvzem vzorca krvi za 

Dolgoletno prijateljstvo in 
sodelovanje
Čudovit petek, 14. septembra, smo izbrali za vsakoletno humanitarno akcijo Aktiva Rdečega križa 
Premogovnika Velenje, s katero smo krvodajalci ponovno dokazali, da je solidarnost in humanost v 
našem podjetju še vedno prisotna. V dobro načrtovani in pripravljeni akciji smo vnovič darovali kri.

pregled, nato je sledil pregled pri 
zdravnici in na koncu še odvzem krvi. 
Tokratnih odvzemov je bilo 28. Prav 
vsi so minili v zelo dobrem vzdušju 
zaposlenih in domačinov – krvodajal-
cev, med katere smo se pomešali tudi 
člani našega aktiva. Seveda tudi tokrat 
ni šlo brez dobre krvodajalske malice, 
ki smo jo užitkom pojedli.
Vnovič smo bili deležni toplega 
sprejema in veselih obrazov zapo-
slenih na Transfuzijskem oddelku, 
saj v bolnišnici primanjkuje krvi, 
zato je dobrodošel vsak prostovoljni 
krvodajalec in vsak mililiter darovane 
krvi. V pogovoru z dr. Ireno Kramar, 
vodjo Transfuzijskega centra Splošne 
bolnišnice Izola, smo izvedeli, da vsak 
odvzem šteje in je zelo dobrodošel, 
kajti pomanjkanje krvi je resnično iz 
leta v leto večje. Vzrok za to so pred-
vsem težke bolezni in razne poškodbe, 
ki so vedno pogostejše. Izpostavila je 

dolgoletno sodelovanje ter povezanost 
Premogovnika Velenje in Splošne bol-
nišnice Izola, saj smo v vseh teh letih 
postali že pravi prijatelji. Naši krvoda-
jalci so v njihovi bolnišnici kri darovali 
že šestkrat; in sicer v letih 2001, 2006, 
2011, 2013, 2016 in seveda letos, za kar 
se je iskreno zahvalila.
Naša nadaljnja pot po Primorski nas 
je vodila v Piran, ki je obmorsko istr-
sko mesto na slovenski strani Piran-
skega zaliva in s svojim mediteranskim 
podnebjem sodi med najtoplejše 
predele Slovenije. Veliko je sončnih 
dni, padavin pa je zelo malo. Značilne 
so mile zime in vroča poletja, tempe-
rature se pozimi le redko spustijo pod 
ničlo. Ob starem mandraču v Piranu 
se nahaja Villa Piranesi, v kateri ima 
že več kot štirideset let svoje prostore 
Aquarium Piran – Pirano, ki smo si ga 
z zanimanjem ogledali. Ker ura teče in 
nič ne reče, smo se morali iz prelepega 
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morskega okolja posloviti in odpraviti 
proti domu, kjer smo se v Lukovici 
pri Ljubljani ustavili na poznem in 
okusnem kosilu.
Prečudovit dan smo preživeli koristno, 
humano in s spoznanjem, da bomo 
z darovanjem krvi najbolj razveselili 
bolnike, ki smo jim ali jim bomo še 
pomagali. Po takšnih lepih doživetjih 
in izkušnjah je resnično vredno v 
vrste krvodajalcev povabiti tudi mlade 
sodelavce, ki so zdravi in sposobni 
darovati kri pomoči potrebnim ne-
znanim ljudem. Knapovske generacije 
to počenjajo že desetletja in nikomur 
ni žal, ko se odloči pomagati tudi na 
takšen način. 
Vsem, ki ste tokrat darovali kri, 
iskrena hvala v imenu Transfuzijskega 
centra Splošne bolnišnice Izola, Aktiva 
RK Premogovnika Velenje, Območ-
nega združenja RK Velenje in vseh 
neznanih ljudi, ki so ali še bodo prejeli 
vašo pomoč. 
Z našimi akcijami bomo nadaljevali 
tudi prihodnje leto. Spet bomo poi-
skali bolnišnico v Slovenji, kjer bomo 
z veseljem darovali rdeče zlato – svojo 
lastno kri.

Damjana Kričej
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Ponudniki sedme, tokrat knapovske 
Promenade okusov, so obiskovalcem 
ponudili kakovosten in raznolik nabor 
jedi. Na dogodku so se predstavili 
kulinarični predstavniki iz Idrije z 
bogato ponudbo znamenitih idrijskih 
žlikrofov – Gostišče Barbara, Gostilna 
Kos in Društvo Hudournik. Kulturno 
dediščino rudarjenja v Idriji so nam 
približali predstavniki iz Centra za 
upravljanje z dediščino živega srebra. 
Mežiško dolino so zastopale s svojimi 
jedmi izvrstne koroške gostilne, ob njih 
pa se je predstavilo še Podzemlje Pece, 
ki je tudi ena izmed najbolj turistično 
obiskanih destinacij na Koroškem. 
Zasavci so dokazali, da dobro skrbijo za 
ohranjanje njihove rudarske dediščine 
in vrednote, ki so jih v mestu Zagorje v 
rudniku rjavega premoga ustvarjali kar 
250 let. Na dogodku so sodelovali tudi 
Rudarsko muzejsko in etnološko dru-
štvo Srečno Zagorje, Turistično društvo 

1. Knap fest v Velenju
Zavod za turizem Šaleške doline je v petek, 7. septembra, v sklopu evropskega leta kulturne dedi-
ščine organiziral 1. Knap fest v Velenju. Na svojevrstnem dogodku, kjer so tokrat združili kulina-
riko, umetnost in glasbo, so obudili tradicionalne rudarske veščine, zgodbe in pesmi naših dedkov 
in babic ter okušali izvrstne in raznolike tradicionalne knapovske jedi. Na tem prav posebnem 
rudarskem prazniku so se med drugimi predstavili tudi Muzej premogovništva Slovenije, Rudarski 
oktet Velenje in Pihalni orkester Premogovnika Velenje.

Trbovlje in Funšterc team Boben-Čeče 
iz Hrastnika, ki so skozi duhovito igra-
no uprizoritev predstavljali zasavsko 
rudarsko kulinariko.
Na dogodku niso manjkali niti odlični 
domači gostinci – Vila Herberstein, Ka-
varna Lucifer in gostilnica Mia Bianca 
ter predstavniki Muzeja premogov-
ništva Slovenije. Slastno je dišalo tudi 
s stojnic naših sosedov – Hiša Lisjak, 
Hotel gostilna Triglav in Gostilna pri 
Kozolcu so odlično dopolnili kulinarič-
no ponudbo na Promenadi  okusov.
Knap fest so v dopoldanskem času 
oplemenitili dijaki Šolskega centra 
Velenje, predvsem z zabavnimi rudar-
skimi igrami – tudi s Skokom čez kožo. 
Popoldan so na odru nastopili Ljudski 
pevci iz Laškega, Knapovske punce, 
Gaberški cvet in Rudarski oktet Velenje.
Goste je poleg direktorja zavoda za 
turizem šaleške doline mag. Francija 
lenarta nagovoril tudi vodja Proizvo-

dnega področja in glavni tehnični 
vodja Premogovnika velenje mag. 
bogdan Makovšek, ki je v svojem 
govoru med drugim dejal: »Prav je, 
da Evropsko leto kulturne dediščine 
praznujemo nekoliko drugače – na ru-
darski način. Rudarski poklic je poklic, 
v katerem smo odvisni drug od druge-
ga. Knapi se še posebej zavedamo, kaj 
pomenijo pripadnost, kolektivni duh 
in tovarištvo. Na teh vrednotah temelji 
naša preteklost, na njih pa prav gotovo 
gradimo tudi našo prihodnost. Bodimo 
ponosni na naše rudarsko mesto in na 
bogato rudarsko dediščino.«
Knap fest se je zaključil udarno, po kna-
povsko – z nastopom treh rudarskih 
godb. Za svojevrsten in svečan prihod 
na velenjsko promenado so tako poskr-
beli člani Pihalnega orkestra Rudnika 
Mežica, Godbenega društva rudarjev 
Idrija in Pihalnega orkestra Premogov-
nika Velenje. 

Za svojevrsten in svečan prihod na velenjsko promenado so poskrbeli člani Pihalnega orkestra Rudnika Mežica, Godbenega 
društva rudarjev Idrija in Pihalnega orkestra Premogovnika Velenje. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Na samem prizorišču so vse tri godbe skupaj zaigrale še nekaj 
rudarskih skladb. Dogodek so zaključili s koncertom skupine 
Orlek, ki je za to priložnost nastopila skupaj s Pihalnim orke-
strom Premogovnika Velenje.

Obiskovalce Knap festa sta pozdravila direktor Zavoda za turizem Šaleške doline mag. Franci Lenart in vodja Proizvodnega 
področja in glavni tehnični vodja Premogovnika Velenje mag. Bogdan Makovšek. (foto: Slobodan Mrkonjić)

Knapovske punce ...Na glavnem odru so nastopili Ljudski pevci iz Laškega ...

Gaberški cvet ... in Rudarski oktet Velenje. (foto: Slobodan Mrkonjić)

V Velenju se s Knap festom pridružujemo praznovanju 
evropskega leta kulturne dediščine na rudarski način. Rudar-
stvo je specifična kulturna dediščina naše doline in ponosni 
smo nanjo. Srečno!

Dogodek so zaključili s koncertom skupine Orlek, ki je za to 
priložnost nastopila skupaj s Pihalnim orkestrom Premogov-
nika Velenje. (foto: Slobodan Mrkonjić)

V sklopu Promenade okusov, ki je potekala vzporedno s 
Knap festom, so se predstavili kulinarični predstavniki iz 
slovenskih rudarskih krajev. (foto: Slobodan Mrkonjić)
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Članice in člani Prostovoljnega indu-
strijskega gasilskega društva Premo-
govnika Velenje (PIGD PV) smo se 
»za ogrevanje« v nedeljo, 17. junija, 
udeležili občinskega tekmovanja v 
Šmartnem ob Paki. Na tamkajšnjem 
igrišču je bilo že zgodaj zjutraj zelo 
živahno, saj so potekale priprave na 
tekmovanja. Star slovenski pregovor 
pravi, da je sreča opoteča in da enkrat 
obišče enega, drugič drugega, zato 
je prav, da pokali krasijo tudi police 
drugih društev. Naše misli smo raje 
preusmerili na drugo tekmovanje, ki 
je bilo pred nami.

Zlato in bron sta dobila 
posebno mesto
V slovenskem prostoru je bilo kar 
nekaj rudnikov, danes je ta številka 
precej okrnjena. Kljub temu se je 
ohranilo srečanje, imenovano GERES 

Gasilci nikoli ne mirujemo
Gasilci Premogovnika Velenje ne spimo na lovorikah, ampak smo aktivni na številnih področjih. 
Junija smo se že tradicionalno udeležili dveh tekmovanj – občinskega tekmovanja v Šmartnem ob 
Paki in srečanja GERES, lotili smo se spomladanskega čiščenja društvenih prostorov in opreme, 
opravili dežurstva, obeležili nekaj »okroglih« obletnic naših članov, v posebnem spominu pa nam 
bosta ostali »ohceti«. Dolgčas nam zagotovo ni.

(Srečanje gasilskih enot rudnikov in 
energetikov Slovenije), ki je bilo letos 
že petdeseto zapovrstjo. Tokratno 
je v soboto, 23. junija, organizira-
lo PGD Mežica, ki letos obeležuje 
120-letnico delovanja. Tekmovanje 
je bilo organizirano v tamkajšnjem 
Športnem parku, udeležile smo se ga 
vse štiri desetine našega društva. Še 
posebej pohvalno so se odrezali fantje 
desetine B, ki so osvojili prvo, ženska 
desetina B pa tretje mesto. Desetina 
A in veterani so se domov vrnili z 
osvojenima petima mestoma. Polni 
vtisov in zadovoljnih obrazov zaradi 
prejetih pokalov smo se udeležili 
parade skozi mesto, ki ji je sledil 
kulturni program. Posebno mesto je 
imela predstavitev zgodovine srečanja 
GERES in njenih ustanovnih članov. 
Ponosni smo na to, da je med njimi 
tudi naš član Martin Pečečnik.

Človek skromnih navad in 
dejanj, ki puščajo vidne 
sledi
Martin Pečečnik je najstarejši član 
PIGD PV. Kljub svoji zavidljivi 
starosti – letos bo dopolnil 88 let – 
ima občudovanja vreden spomin 
in je prava zakladnica podatkov o 
zgodovini gasilstva. Martin nikoli ni 
pretrgal popkovine z gasilstvom, ki ga 
spremlja že od malih nog. Predanost 
do tega je prenesel tudi na svojo ožjo 
družino. Da je bil pri tem uspešen, 
dokazujejo številni priznanja in 
nazivi. Poveljstvo PIGD PV je prevzel 
med letoma 1954–1958 in 1964–
1980, društvu pa je predsedoval med 
letoma 1980–1986. Bil je eden izmed 
glavnih pobudnikov za organizacijo 
skupnih srečanj in tekmovanj, kar je 
privedlo do prvega srečanja gasilskih 

Z letošnjega GERES-a smo se vrnili z dvema pokaloma – za prvo in tretje mesto. (foto: Krištof Gajšek)
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enot. Prvo tovrstno srečanje je bilo 
leta 1969 pod okriljem PIGD Rudnik 
Hrastnik. PIGD PV je prišlo na vrsto 
leta 1973, ko je prevzelo organizacijo 
petega srečanja GERES. Srečanje je 
bilo izvedeno pod Martinovim po-
veljstvom in nič drugače ni bilo štiri 
leta kasneje. Tudi leta 1982, ko je sre-
čanje ponovno potekalo v Velenju, je 
imel Martin pomembno vlogo, saj je 
takrat opravljal funkcijo predsednika 
društva. Doprinos Martina Pečeč-
nika na področju gasilstva potrjuje 
njegova strokovnost in je lahko vzor 
mladim. Z veliko vnemo predaja svo-
je znanje in izkušnje vsem, ki želijo 
svoje znanje nadgraditi. Kljub svoji 
visoki starosti uspešno vodi desetino 
starejših gasilcev. Je mož besede; kar 
obljubi, to drži. Je človek skromnih 
navad in dejanj, ki puščajo vidne 
sledi. S svojo pozitivno naravnano-
stjo, predanostjo do dela in srčnostjo 
je zagotovo posameznik, ki izstopa iz 
povprečja. Z vsakim svojim dejanjem 
kaže, da je bil in bo vedno ponosen, 
da je gasilec.

Življenje teče in piše 
zgodovino 
Seveda smo ponosni na vse člane, ki 
se vsak po svojih močeh trudimo, da 

Martin Pečečnik, najstarejši član PIGD PV je bil eden glavnih pobudnikov skupnih tekmovanj, zato si je na 50. srečanju GE-
RES zaslužil posebno pozornost. (foto: Krištof Gajšek)

Gasilski »špalir« za mladoporočence, člane PIGD PV. (foto: Metka Marić)

bi dobro opravljali svoje poslanstvo. 
Društvenih aktivnosti je toliko, da 
jih je težko strniti v kratek zapis. In 
prav je tako! Med številnimi dežurstvi 
smo si vzeli čas in se lotili intenziv-
nega čiščenja društvenih prostorov in 
opreme. Skrbno smo obrisali prah s 
pokalov, ki se zdaj kar svetijo s polic, 
osvežili delovna in intervencijska 
oblačila in obutev, pregledali opremo 
in storili vse kar je potrebno, da bo 
podjetje še bolj ponosno na nas. Pri 
vsem pa je najbolj pomembno druže-
nje, tisto pristno, ki ga včasih manjka. 

Priložnosti za druženja je bilo v 
zadnjem času kar nekaj – tridesetica, 
štiridesetica in petdesetica so nas 
združili v prijetnem vzdušju. V svojih 
vrstah imamo tudi mladoporočence, 
vsi so naši člani. Saša Blatnik in Rok 
Jeseničnik ter Karmen Golčman in 
Damjan Praznik so poskrbeli za to, 
da smo imeli kar dve gasilski poroki. 
Kot se za gasilce spodobi, smo jim 
pripravili špalirja z vodnimi curki z 
željo, da bi njihove ljubezni še dolgo 
gorele.

Metka Marić
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Rudarska serenada v Dolini 
meseca
Topel, še čisto poletni večer, je 12. septembra povezal stanovalce in zaposlene v Deos centru sta-
rejših Zimzelen v Topolšici s člani Rudarskega okteta Velenje, ki so s čudovitim glasbenim večerom 
obogatili življenja vseh, ki so dogodku prisostvovali.

Le zbud' se, le zdram' se
Za uverturo so fantje izbrali pesem So knapje skup zbrani, 
saj – nenazadnje – nastopajo pod rudarskim imenom. 
Uvodu je sledil venček narodnih, ki so jim poslušalci, 
pretežno starejše občinstvo, zelo radi prisluhnili, saj so jih 
pesmi iz njihove mladosti ponesle daleč nazaj v preteklost.

Spomini na poletje in mladost
Spomin na minulo poletje so člani okteta obudili z dal-
matinskimi napevi. V čudovitem okolju Doline meseca so 
zazvenele Sinoč kad san ti prošao, Ne diraj moju ljubav, 
Ružo moja crvena, Da te mogu pismom zvati, Jubin, 
Konoba, za konec pa še pred enim venčkom slovenskih 
narodnih dve šaljivi – Nastop in Župa, kjer so fantje poka-
zali, da jim tudi igralski talent ni povsem tuj.

Prepletanje preteklosti in sedanjosti
Koncert je oktet zaključil z eno najlepših rudarskih 
pesmi Pet nas je bilo. Marsikatero oko se je orosilo ob 
poslušanju vsebine, se je pa med poslušalci kot varovanec 
Deos centra starejših Zimzelen znašel tudi eden izmed 
nekdanjih članov Rudarskega okteta, kar je dogodku dalo 

foto: arhiv Zimzelen

foto: arhiv Zimzelen
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še poseben, simbolni pečat. Zbrano občinstvo se je razšlo 
z lepimi občutki, ki te prevzamejo takrat, ko zapoješ 
ljudem, ki te v svoji sredini sprejmejo z navdušenjem in 
preprostim veseljem – ljudem, ki imajo za seboj številne 

izkušnje in spoznanja, ta pa se skozi srčno odpete pesmi 
prepletajo z mladostjo in minulim časom ter tistim, ki ga 
imamo še pred seboj.

Rudarski oktet

foto: arhiv Zimzelen

Obvestila Kluba upokojencev Skupine PV
V septembru smo klubsko pisarno preselili na novo lokacijo na jašku Škale (prvo nadstropje).  
Odprta bo tako kot doslej, vsako delovno sredo, od 9. do 11. ure. 

NAPOVEDNIK DOGODKOV:

•	 3. 10. – vpis za izlet jahorina, šarganska osmica, sarajevo (preverite prosta mesta)

•	 9. 10. – pohod zidani most - veliko kozje - breg (vlak),

•	 17. 10. – prodaja smučarskih vozovnic

•	 13. 11. – pohod na konjiško goro,

•	 21. 11. – vpis za decembrski izlet,

•	 28. 11. – vpis letovanj v sindikalnih apartmajih za prvo polovico leta 2019,

•	 11. 12. – pohod v neznano.

Nekaj dogodkov še ni potrjenih, točne informacije boste prejeli z SMS-obvestilom. Če SMS-obvestil še ne pre-
jemate, pošljite IME in PRIIMEK na 070 254 006, obiščite tudi spletno stran www.kupv.webs.com ali pokličite 
brezplačni telefonski odzivnik 080 9893.

Upravni odbor Kluba upokojencev

KLUB UPOKOJENCEV 
PREMOGOVNIKA VELENJE
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Ujeti v trenutku ...
58. Skok čez kožo (foto: Miran Beškovnik)
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10. šahovski memorial v spomin na 
šahista Šefketa Čelikovića

10. septembra je v Velenju potekal 10. šahovski memorial Šefketa 
Čelikovića, dolgoletnega člana Medobčinskega društva invalidov 
Šaleške doline Velenje in Društva upokojencev Velenje. Letošnjega 
memoriala se je udeležilo deset šahistov. Zmagal je Ivan Kovač, 2. 
mesto je zasedel Samir Halilović, 3. pa je bil Rudolf Anclin.

»Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre,
le daleč, daleč je …« 
(T. Pavček)

zaHvala
Ob izgubi ljubljene žene in 
mame

bernarde verboten
se iz srca zahvaljujem celotne-
mu kolektivu Premogovnika 
Velenje. Iskrena hvala za vso 
potrpežljivost, razumevanje, 
vzpodbudo in pomoč v času 
njenega zdravljenje in ob 
smrti.
Hvala, da ste jo skupaj z nami 
pospremili na njeno zadnjo 
pot.

mož Janez z otroki

zaHvala
Ob hudem požaru, ki je v noči na nedeljo, 1. julija, uničil naš dom in 
skoraj vse, kar je bilo v njem, smo spoznali, da smo obkroženi z dobri-
mi, požrtvovalnimi in nesebičnimi ljudmi, ki so pripravljeni priskočiti 
na pomoč sočloveku v nesreči. Skozi stisko, ogromno škodo, občutke 
nemoči in groze ste nam pomagali tako moralno, fizično kot finančno. 

Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam po svojih 
zmožnostih in v kakršnikoli obliki pomagali pri odpravljanju posledic 
požara. Prav posebej se zahvaljujemo gasilcem PGD Gaberke, Šoštanj, 
Topolšica in Lokovica, Občini Šoštanj, KS Ravne, Premogovniku Vele-
nje, sindikatu SPESS, društvom, obrtnikom, vsem sorodnikom, prijate-
ljem, sosedom, sokrajanom ter vam, dragi sodelavci v Skupini Premo-
govnik Velenje, za izkazano srčnost, nesebično pomoč in podporo. 

Še enkrat ISKRENA HVALA!
Družina Tajnik

Ko življenje tone v noč, 
žarek upanja si išče pot, 
ostane nema bolečina
in tiha solza večnega spomina.

zaHvala
Ob boleči izgubi očeta, dedka 
in tasta 

staneta grudnika
se iskreno zahvaljujemo 
kolektivu Premogovnika 
Velenje, častni straži, rudarski 
godbi. Hvala vsem za izreče-
na sožalja in vsem, ki ste ga 
pospremili na njegovi zadnji 
poti.

hčerki Tatjana in Renata  
z družino.
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14. ŠTAFETNI TEK SV. BARBARE

2018

9.
DECEMBER

Športno društvo Skupine Premogovnik Velenje vabi v nedeljo, 9. decembra 2018, na

Tek bo potekal v okolici Škalskega jezera v Velenju z začetkom ob 10. uri.

14. tradicionalni štafetni tek svete Barbare.14. tradicionalni štafetni tek svete Barbare.

PRijaVE na: http://www.protime.si/prijava/14-stafetni-tek-sv-barabare
najkasneje do srede, 5. decembra 2018.


