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svečano odprtje novega mestnega središča Velenja
prvič organizirana rudarska prireditev Skok čez kožo
predelava lignita v plin je bila v fazi realizacije ustavljena (EKK)
v Termoelektrarni Velenje prenehajo pridobivati električno energijo
intenzivna mehanizacija odkopavanja in transporta premoga
sklenjen samoupravni sporazum o združitvi RLV in TEŠ v
DO Rudarsko-elektroenergetski kombinat Velenje
REK Velenje preraste v SOZD, ki združuje dejavnosti, ki so se
razvijale vzporedno s premogovnikom: ESO, Sipak, Avto park,
Tiskarna, Družbeni standard, AOP, EFE, Mizarska dejavnost
v jami je obratovalo 15 odkopov
prvič v zgodovini premogovnika odkopanih prek 5 mio ton premoga
največje število zaposlenih v Rudniku lignita Velenje – 5.458
največji letni odkop premoga v zgodovini – 5.106.400 ton
odprtje nadomestnih objektov v Novih Prelogah in drobilnice
in klasirnice v Pesju
v Velenju je bila pridobljena tretjina vsega premoga v Jugoslaviji
začela se je načrtna ekološka sanacija poškodovanega okolja zaradi
dejavnosti TEŠ in Premogovnika
na bloku 4 TEŠ zgrajena čistilna naprava
Rudnik lignita Velenje dobi novo ime: Premogovnik Velenje
na bloku 5 TEŠ zgrajena čistilna naprava
pridobljen certifikat kakovosti ISO 9001
pridobljen certifikat za ravnanje z okoljem ISO 14001
ustanovljen Holding Slovenske elektrarne, v katerega je
vključen tudi Premogovnik Velenje
pridobljena koncesijska pravica za izkoriščanje premoga; iz
pridobivalnega območja izločena jama Šoštanj
Premogovnik Velenje postane delniška družba
prodane zadnje tone premoga za široko potrošnjo, TEŠ postane
edini kupec velenjskega premoga
podpisana 10-letna pogodba o nakupu premoga med HSE, TEŠ in PV
v PS Premogovnik Velenje deluje 11 povezanih družb
sprejeta odločitev o gradnji bloka 6 600 MW Termoelektrarne
Šoštanj
pridobljen najkakovostnejši premog – vzorci dosegajo tudi 12 MJ/kg
prenos znanja strokovnjakov Premogovnika Velenje v tuzelski
rudnik Mramor – zagon prvega mehaniziranega odkopa;
rekordni dnevni napredek odkopa 8,5 metra/dan v G2/B v
severnem delu jame Preloge;
delovanje najdaljšega odkopa v zgodovini – 210-metrskega odkopa
v jami Preloge;
prvi videoprenos po optičnih kablih iz jame na površino;
ponovna prodaja 60.000 ton premoga izven Šaleške doline (TE
Trbovlje)
v 133 letih je bilo odkopanih 213 milijonov 585.967 ton premoga
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UVODNIK

ob 50-letnici
Velenja
V letošnjem letu praznuje naše rudarsko mesto Velenje
50 let izgradnje mestnega središča. Praznuje mesto, ki so
ga s številnimi udarniškimi urami ob svojem napornem
delu pomagali zgraditi rudarji, Premogovnik Velenje pa
je ves ta čas bil nosilec gospodarskega in družbenega
razvoja. Pri razvoju Velenja je naše podjetje namreč ves
čas aktivno sodelovalo, saj smo pomagali pri izgradnji
infrastrukture, stanovanj, šol, zdravstvenih domov, kulturnih ustanov in športnih objektov. Tudi številne druge
dejavnosti, vključno s podjetništvom, so se razvile iz potreb rudnika in ob njem zrasle tudi v mednarodni gospodarski prostor.
Slogan »Okrog premoga se v tej dolini vse vrti« je ob
letošnjem prazniku rudarjev doživel utelešenje v najvišji
skulpturi v Šaleški dolini, 10,5 metra visokem Mobilu,
ki smo ga podarili Velenju ob jubileju, ki ga obeležuje. Sama skulptura je izjemna ne le zaradi svoje višine,
ampak je pomembna tudi njena vsebina, saj le-ta kaže
na pestro število področij, ki jo z različnimi programi,
projekti in aktivnostmi predstavlja Premogovnik Velenje,
ki že skoraj 135 let sooblikuje ta prostor.
Premogovnik predstavlja prepletanje moderne tehnologije in znanja s tradicijo izkopavanja premoga ter misel
in čas okolja, v katerem deluje. Tako kot Mobil je tudi
Premogovnik pričevalec obdobja, ki je že za nami, hkrati pa tudi napovedovalec prihodnosti, katere sestavni del
je in bo tudi v prihodnje, saj še naprej stremimo k novim
znanjem, tehnologijam in tržnim programom, ki bodo
gonilo družbe tudi potem, ko bodo zaloge premoga pošle. Obenem predstavlja VIZIJO, VOLJO in ENERGIJO
našega obdobja, naše generacije, ki na temeljih preteklosti zre v prihodnost. S svojim doprinosom k razvoju
dokazujemo, da je Premogovnik bil in bo gibalo razvoja
v Šaleški dolini. Tradicija (premog) in sedanjost (nove
tehnologije, obnovljivi viri energije) dokazujeta, da ima
naša zgodba zagotovljeno tudi prihodnost.
Veliko simbolike je v tem, da lahko ob letošnjem praznovanju 50-letnice mesta Velenje rečemo, da bo Premogovnik Velenje deloval še nadaljnjih 50 let in bo
zagotavljal premog, iz katerega bodo v Termoelektrarni
Šoštanj proizvajali električno energijo. Novi 600 MW
blok v TEŠ je prioritetna investicija slovenskega elektro-

energetskega sistema, ki je Sloveniji predvsem potrebna
za zanesljivo energetsko oskrbo in ji bo poleg konkurenčne proizvodnje omogočala izpolnjevanje okoljskih
zahtev Evropske unije glede zmanjšanja emisij CO2 in
ostalih toplogrednih plinov.
Danes se morda bolj kot kdajkoli prej zavedamo, da
energija pomeni tudi odgovornost: tako na strani proizvodnje kot tudi na strani porabe. Odgovornega ravnanja z okoljem pa se v Šaleški dolini seveda zavedamo
že dolgo. Zato naša dolina navzven ne kaže podobe rudarske pokrajine, zato tudi vztrajamo na modernizaciji
proizvodnje električne energije v šoštanjski elektrarni, ki
bo z Blokom 6 bistveno zmanjšala negativne vplive na
okolje, hkrati pa bo omogočala konkurenčno proizvodno ceno elektrike ter skrbela za smotrno izrabo edinega slovenskega strateškega energetskega vira, lignita iz
Šaleške doline.
Premogovnik Velenje je družbeno odgovorno podjetje.
Velik poudarek dajemo skrbi za zaposlene, varstvu pri
delu in vrednotam, kot so tovarištvo, solidarnost, pripadnost, ki so bile že v preteklosti značilne za naš poklic,
jih pa s posebno pozornostjo negujemo tudi danes, ko
vsakdanja naglica te človeške lastnosti včasih pušča ob
strani. Ravno zaradi tega je za mlade, ki šele vstopajo v
naš rudarski stan, izjemno pomembno, da se zavedajo
svoje odgovornosti do poklica, do svojih sodelavcev in
nenazadnje do samih sebe ter sami poskrbijo za varno
delo.
Premogovništvo je v več kot stoletni zgodovini zaznamovalo in oblikovalo našo Šaleško dolino. Oblikovalo
in zaznamovalo pa je tudi naša življenja. In jih še vedno.
Energija je namreč večna, je gibalo napredka in razvoja.
V gibanju je zajeta celotna filozofija tega okolja, da se
okrog premoga v tej dolini vse vrti. In se bo vrtelo še
nadaljnjih 50 let.
Naj bodo torej ob 50-letnici Velenja bolj kot nazaj naše
misli usmerjene naprej, v novih 50 let.
Srečno, Velenje!
dr. Milan Medved,
direktor Premogovnika Velenje
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rudar, ŠT. 9, 27. 7.

1961

V Industrijski rudarski šoli
so leta 1961 končali šolanje
prvi dijaki. Ob praznovanju
dneva rudarjev so jim
pripravili sprejem v rudarski
stan. To je bil 1. Skok čez
kožo v Velenju. Potekal je na
Titovem trgu, kjer je bil nato
še petkrat.
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rudar, ŠT. 15, 15. 11.

1961
Ob koncu leta 1960 so
delavski sveti Rudnika lignita
Velenje, Termoelektrarne
Šoštanj in Elektrarne
Velenje ustanovili Poslovno
združenje za izgradnjo
Energo-kemičnega
kombinata Velenje, katerega
namen je bil uplinjevanje
lignita. EKK ni nikoli zaživel;
poslovno združenje je bilo
likvidirano leta 1967.
Na večji fotografiji
podpisniki sporazuma o
ustanovitvi EKK.
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rudar, ŠT. 9, 14. 5.

1962

STVD Partizan je združeval
11 športov: nogomet,
rokomet, košarko, odbojko,
plavanje, veslanje, splošno
vadbo, dvigovanje uteži,
lahko atletiko, namizni tenis
in judo. NK Rudar se je v tej
sezoni uvrstil v 1. slovensko
nogometno ligo in tekmoval
za pokal FLRJ.
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rudar, ŠT. 11, 3. 8.

1963

Med številnimi objekti, ki so bili zgrajeni z udarniškim delom, je bilo tudi osrednje otroško igrišče ob
sedanji Šaleški cesti. Zanj je bilo opravljenih 28.000 prostovoljnih delovnih ur.
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šaleški rudar, ŠT. 1, 1. 5.

1965

1. maja 1965 je kot naslednik Rudarja, ki ga je od leta 1953 izdajal delovni kolektiv RLV, izšel Šaleški
rudar, glasilo SZDL. To se je leta 1972 preimenovalo v Naš čas. Prvi glavni in odgovorni urednik
Šaleškega rudarja je postal Ljuban Naraks.
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šaleški rudar, ŠT. 22, 22. 12.

1966

Upravni odbor podjetja je na podlagi težkega gospodarskega položaja, ki je zadel tudi premogarstvo,
za leto 1967 sprejel nižji letni načrt premoga, predvidel zmanjševanje števila zaposlenih in uvedel le
22 delovnih dni na mesec.
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šaleški rudar, ŠT. 6, 23. 3.

1967

8. oktobra 1966 je bil odprt Muzej slovenskih premogovnikov na Velenjskem gradu. Najzanimivejša
je bila ponazoritev jame v kletnih grajskih prostorih. 3. julija 1999 so muzej preselili v originalno
okolje jame Škale na Starem jašku.
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šaleški rudar, ŠT. 22, 22. 12.

1968

Leta 1958 je začela delovati Industrijska rudarska šola, ki je z dodajanjem programov 11. oktobra
1962 prerasla v Rudarski šolski center. Dijaki so praktični pouk opravljali pod vodstvom inštruktorjev
v rudarskem učnem prostoru na površini in na učnih deloviščih v jami.
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šaleški rudar, ŠT. 9, 9. 5.

1969

Leta 1963 je poleg Tita Velenje obiskal tudi predsednik
Sovjetske zveze Nikita Hruščov (z nadzorniško palico).

Josip Broz Tito, predsednik Jugoslavije, je Velenje obiskal štirikrat – v letih 1958, 1962 in 1963 ter
aprila 1969. Pričakalo ga je več 10.000 ljudi.
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šaleški rudar, ŠT. 14, 3. 7.

1970
Leta 1950 je bil v RLV
ustanovljen prvi delavski
svet, začel se je silovit razvoj
premogovnika. Največji
gospodarski vzpon je dosegel
med letoma 1955 in 1960. V
letu 1960 je bil letni odkop
premoga 2,4 milijona ton,
zaposlenih je bilo 2.400. RLV
je bil nosilec razvoja Šaleške
doline.
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šaleški rudar, ŠT. 2, 15. 1.
Velenje je v vseh 50 letih obstoja
veljalo za urejeno in čisto mesto.
Na različnih državnih ocenjevanjih
je vedno dosegalo visoka mesta.
Leta 1971 je zmagalo z razlago, da
je Velenje »najbolje urejen kraj, z
mnogo cvetja, urejenimi zelenicami,
s parki, sprehajališči, športnimi parki
in z lepimi hišnimi pročelji«.
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1971

šaleški rudar, ŠT. 15, 6. 10.

1972

15. marca 1972 je bil v
omrežje priključen blok 3
šoštanjske termoelektrarne.
Graditi so ga začeli spomladi
1969. Ob občinskem prazniku
leta 1972 je bil uradno predan
v uporabo, ob tej priložnosti
pa so bile odprte tudi nove
izvozne naprave RLV v Pesju.
Govorniki so poudarjali, da
je Šaleška dolina najmočnejše
energetsko središče Slovenije.
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rudar, ŠT. 4, 26. 4.

Začetek elektrostrojnih
obratov pri RLV sega v leto
1953. Z večanjem potreb
po premogu se je začel
intenziven razvoj jame z
uvedbo mehanizacije. Zgolj
remontne in mehanične
delavnice so prerasle v
elektrostrojne obrate in
kasneje v samostojno
podjetje ESO.
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1974

rudar, ŠT. 2, 1. 2.

1975

5. marca 1974 je bil slovesno podpisan samoupravni sporazum, s katerim so se TOZD-i velenjskega
premogovnika in TOZD-i TE Šoštanj združili v Rudarsko-elektroenergetski kombinat Velenje – REK
(kasneje je dobil še ime Franc Leskošek – Luka). Gospodarski razlogi so govorili v prid tej združitvi,
ki pa nikoli ni prav zaživela. Junija 1990 je tudi formalno razpadla z ukinitvijo REK.
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rudar, ŠT. 7, 27. 6.

1975

V stotem letu delovanja premogovnika je bilo Velenje že mesto. Ob koncu leta 1974 je na ožjem
mestnem območju živelo 14.044 prebivalcev, na širšem pa nad 20.000. Stanovanjski fond je štel
3.100 enot, od tega je 65 odstotkov stanovanj v družbeni lasti zgradil velenjski premogovnik.
Velenje je bilo na 2. mestu med slovenskimi mesti po višini narodnega dohodka na prebivalca. Letna
proizvodnja lignita je bila 3,9 milijona ton.
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rudar, ŠT. 1, 31. 3.

1976, ŠT. 5, 28. 11. 1979, ŠT. 2, 30. 4. 1980

Zaradi vedno bolj zaostrenih ekonomskih razmer, drage delovne sile in pomanjkanja le-te je bilo
nujno treba mehanizirati posamezne delovne faze pri Velenjski odkopni metodi. Prvi poskusi so
pokazali, da je treba najprej mehanizirati podgrajevanje, saj je klasična metoda podgrajevanja,
ropanja in prestavljanja podporja predstavljala 40 odstotkov vsega potrebnega dela, ki je bilo fizično
težko in nevarno. V jami je obratovalo 15 odkopov.
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rudar, ŠT. 9, 7. 10.

1981

Osem mest v nekdanji Jugoslaviji se je leta 1981 preimenovalo po Josipu Brozu Titu. V Sloveniji je
ta čast pripadla Velenju in njegovi prebivalci so bili na preimenovanje zelo ponosni. Velenje je bilo
v tem času »Jugoslavija v malem«; delež Neslovencev med zaposlenimi v premogovniku je prav leta
1981 dosegel svoj vrh – bilo jih je 32,9 odstotka.

ob 50-letnici velenja|20

rudar, ŠT. 9, 8. 3.

1982

22. januarja 1980 je bil položen temeljni kamen za Nadomestne objekte Preloge (NOP). Zaradi
počasnega zmanjševanja količin premoga v jami Škale se je prihodnost premogovnika vedno bolj
vezala na največjo debelino sloja in najboljšo kakovost premoga v jami Preloge. Lokacijo za nove
objekte so določili med Pako in železniško progo Velenje–Celje.
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rudar, ŠT. 5, 25. 11.
Lakota države po električni
energiji je bila v 80. letih
prejšnjega stoletja res
velika. V Velenju je bilo
pridobljenega tretjino vsega
premoga v Jugoslaviji.
Kljub okoli 4 milijonom ton
velenjskega premoga so na
deponijskem prostoru leta
1983 pretovorili še milijon
ton »tujih« premogov – iz
zasavskega, bosanskih in
srbskih premogovnikov.
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1983

