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Gradnja nadomestne klasirnice na področju Pesja je bila zahtevna naloga. Zgrajena je bila za 
klasiranje okoli 5 milijonov ton premoga. Bila je zadnji nadomestni objekt v sklopu premeščanja 
jamskega središča z območja Prelog v Nove Preloge. To preseljevanje je s presledki trajalo kar 17 let 
(1971–1989).

rUdar, št. 5, 28. 11. 1984
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INForMator, št. 1, 15. 1. 1985

Največja letna količina 
premoga je bila odkopana 
leta 1985 – 5 milijonov 
106.400 ton. 
V 80. letih je bil največji 
mesečni odkop dosežen 
marca 1984 – 509.000 
ton – in največji dnevni 13. 
novembra 1989 – 25.000 
ton. 

Leta 1984 je bilo tudi največ 
zaposlenih v rudniku lignita 
Velenje – 5.458.



Intenzivno odkopavanje premoga in pridobivanje električne energije sta puščala v Šaleški dolini 
vedno več posledic – na ugreznjenih površinah, v mrtvih jezerih in rekah, poškodovanih gozdovih 
v okolici. Leta 1987 se je po velikem ekološkem shodu prebivalcev in ekološki konferenci začela 
načrtna sanacija okolja, poškodovanega zaradi dejavnosti energetike in premogovništva.

rUdar, št. 3, 30. 6. 1988
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rUdar, št. 5, 28. 11. 1990, rUdar, št. 9, 19. 9. 1991

V velenjskem premogovniku se je ob osnovni dejavnosti pridobivanja premoga razvijalo tudi veliko 
drugih dejavnosti. obdobje po osamosvojitvi slovenije je prineslo tudi ideje o razvoju podjetništva. 
Že leta 1991 je bilo ustanovljenih 6 novih podjetij. Leta 2005 je v Poslovnem sistemu Premogovnik 
Velenje delovalo 11 povezanih družb.
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odkopavanje premoga je ustvarilo velenjska jezera, odlaganje izcednih vod iz premogovnika in 
pepelne brozge iz termoelektrarne pa jih je zastrupljalo. zaprti krogotok transportne vode je to 
odlaganje preprečil in omogočil očiščenje Velenjskega jezera.

rUdar, JUNIJ 1994
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rUdar, MarEc 1995

Velenjski premogovnik je v svojo strategijo razvoja vključil tudi sanacijo z rudarjenjem poškodovanih 
površin in na delu teh površin začel razvijati turistično dejavnost. V sklopu TRC Jezero so bili 
zgrajeni nova Restavracija Jezero (namesto dolgoletne ob Škalskem jezeru), Bela dvorana s teniškima 
igriščema in fitnesom, zunanja teniška igrišča, konjeniški center, čolnarna, igrišča za odbojko na 
mivki, košarko in mali golf ter avtokamp. obnovljen je bil tudi mestni stadion.
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Leto 1995 je bilo v ekološkem smislu za Šaleško dolino prelomno. Izvedeni so bili projekti o čiščenju 
vod, ki so v jezera in reko Pako vrnili življenje, z izgradnjo čistilne naprave na bloku 4 TE Šoštanj pa 
smo zadihali tudi čistejši zrak. Za premogovnik je ta dogodek pomenil tudi stabilnejši odjem premoga 
in s tem gospodarnejše poslovanje. Leta 1997 je bila čistilna naprava zgrajena tudi na bloku 5. 

rUdar, NoVEMbEr 1995
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rUdar, oktobEr 1997

Leta 1995 smo izbrisali ime Rudnik lignita Velenje in podjetju nadeli novo – staro ime: Premogovnik 
Velenje. Hkrati pa smo višali odkop premoga in dosegali rekordne rezultate. 12. septembra 1997 je 
pet odkopov na 450 metrih odkopne fronte v 24 urah dalo 33.000 ton premoga. 
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Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje je 9. aprila 1998 izdal certifikat za sistem kakovosti v 
Premogovniku Velenje in s tem potrdil, da ima podjetje vzdrževan sistem kakovosti, ki izpolnjuje 
zahteve standarda Iso 9001.

rUdar, MaJ 1998
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rUdar, JUNIJ 2000

1. junija 2000 je 
Premogovnik Velenje 
prejel poročilo o uspešno 
opravljeni zunanji 
presoji sistema ravnanja 
z okoljem. Potrdili so, 
da je sistem skladen s 
standardom Iso 14001. 
Med štirimi strateškimi cilji 
podjetja je bil zapisan tudi 
cilj: sproti in učinkovito 
reševati ekološke 
probleme, ki jih energetsko 
gospodarstvo povzroča v 
šaleški dolini.
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Leta 2001 je bil ustanovljen Holding slovenske elektrarne, organizacijska oblika proizvajalcev 
električne energije, ki naj bi zagotovila njihov skupni nastop na trgu, povečala konkurenčnost in 
poskrbela za realizacijo načrtovanih naložb, med njimi je bila na prvem mestu gradnja verige HE na 
spodnji Savi. Za Premogovnik Velenje sta bili ustanovitev HSE in njegova vključitev vanj izrednega 
pomena za nadaljnji obstoj in delovanje.

RUDAR, SEPTEMBER 2001
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rUdar, FEbrUar 2002

Velenjski premogovnik je imel rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin zagotovljeno 
od leta 1960. Leta 2002 je pridobil novo koncesijsko pravico za manjše območje (prej 1.531 ha, po 
novem 1.104 ha). Iz pridobivalnega območja je bila izločena jama Šoštanj, s čimer so bile odprte 
razvojne možnosti za Občino Šoštanj.
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»za soncem greje najceneje velenjski lignit,« je 
bil reklamni slogan za prodajo lignita. stotine 
tovornjakov in traktorjev so vsako jesen čakale 
na premog za široko potrošnjo, vlakovne 
kompozicije so ga vozile po Jugoslaviji in tudi v 
avstrijo. 
Še leta 1989 smo tako različnim kupcem 
– trgovinam, gospodinjstvom, toplarnam – 
prodali skoraj milijon ton premoga.
Spremenjene tržne razmere in nove ekološke 
zahteve so zmanjšale povpraševanje in 28. 
oktobra 2003 smo prodali zadnje tone premoga 
za široko potrošnjo.

rUdar, NoVEMbEr 2003
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RUDAR, SEPTEMBER 2004

Podpis 10-letne pogodbe o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije med HSE, 
TE Šoštanj in Premogovnikom Velenje je slednjemu zagotovil dolgoročno proizvodnjo v bolj znanih 
okvirih. Po njej naj bi Premogovnik Velenje TEŠ vsako leto dobavil vsaj 38,5 milijona GJ energije ali 4 
milijone ton premoga.
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V prvih 100 letih delovanja velenjskega premogovnika je bilo odkopanih 60 milijonov ton premoga, 
v zadnjih tridesetih letih pa dobrih 140 milijonov ton. Skupaj v 130 letih 200 milijonov ton; danes 
vemo, da ga je v zalogah še vsaj toliko.

RUDAR, APRIL 2005



ob 50-letnici velenja|38

rUdar, FEbrUar 2006
Odločitev za gradnjo bloka 6 
termoelektrarne šoštanj je zgodovinski 
dogodek za celotno slovensko energetiko, 
ne le za šaleško dolino. Modernizacija 
termoelektrarne s prilagoditvijo dveh 
plinskih turbin in z gradnjo novega 
600-megavatnega bloka prinaša v šaleško 
dolino dobro izhodišče za nadaljnjih 50 let 
delovanja. 
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tudi leto 2008 bo v zgodovini 
Premogovnika Velenje zapisano 
kot prelomno. Prvič smo prešli na 
odkopno dolžino 210 metrov in zagon 
najdaljšega odkopa prvič iz jame na 
površino prenašali z zvokom in sliko 
prek optičnih kablov na svetovnem 
spletu. 
V tuzelskem rudniku Mramor smo 
zagnali prvi mehanizirani odkop, pri 
katerem so sodelovali strokovnjaki iz 
Premogovnika in HTZ Velenje. 

rUdar, NoVEMbEr 2008
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PRVIČ V ŽIVO SLIKA IZ JAME
To, kar smo za 12. november napovedovali v vseh medijih, se je ob 10. uri 
tudi zelo uspešno zgodilo. Na naši spletni strani smo lahko v živo spremljali 
odkopavanje premoga na odkopu G2/B. 

Reportažo z odkopa je pripravila 
Alenka Žumbar Klopčič, novinar-
ka portala Energetika.NET, s katerim 
smo tudi sodelovali pri pripravi tega 
dogodka – po naših podatkih je prvič 
na svetu potekal prenos z jamskega 
odkopa neposredno v internetni me-
dijski prostor.  Njeni sogovorniki so 
bili glavni tehnični vodja mag. Marjan 
Kolenc, gospodar odkopa Andrej Rajh 
in vodja tehnološke priprave dela An-
ton Kotnik.
Dogodek smo lahko spremljali tudi 
v Zeleni dvorani, kjer je zbranim so-
delavcem in predstavnikom medijev 
direktor dr. Milan Medved pojasnil, 
zakaj je bila sreda zgodovinski dan: 
najprej zaradi delovanja 210-metrske-
ga odkopa in nato zaradi uspešne iz-
vedbe prenosa slike in zvoka iz jame 

prek optičnega omrežja na površino.
Kot je dejal direktor, 210-metrski od-
kop prinaša v naš proizvodni proces 
velike možnosti racionalizacij. Dr. 
Medved: »Te bodo svoje prednosti 
pokazale že v prihodnjem letu in ka-
sneje, do leta 2050, do koder sedaj 
načrtujemo odkopavanje v Šaleški 
dolini. Ocenjujemo, da imamo še 163 
milijonov ton skupnih zalog premoga, 
od katerih je okoli 120 milijonov ton 
odkopnih zalog. Zato bo načrtovani 
blok 6 v TEŠ edini energetski objekt v 
Sloveniji, ki ima energent zagotovljen 
do konca svoje življenjske dobe. 
Odkopavanje na dolžini 210 metrov 
pomeni pomembno prelomnico pred-
vsem zaradi dolgoročnega zagotavlja-
nja potrebnih količin konkurenčnega 
premoga, zmanjšanja odkopnih izgub 

in optimizacije tehnološkega procesa 
pridobivanja premoga.« 
Delovanje 210-metrskega odkopa je 
po direktorjevih besedah tudi dokaz 
veščin in znanja velenjskih strokov-
njakov vseh strok, ki so takšen odkop 
načrtovali, izvedli in ga bodo znali 
upravljati. 
»S tem in z videoprenosom odkopava-
nja premoga prek optičnega omrežja 
na površino dokazujemo, da Premo-
govnik Velenje ostaja med najsodob-
neje opremljenimi premogovniki s 
podzemnim pridobivanjem premoga 
v Evropi in svetu,« je poudaril direk-
tor in se zahvalil sodelavcem z elektro 
strojnega področja, ki so poskrbeli za 
izvedbo prenosa, ter s proizvodnega 
področja, ki bodo optični prenos po-
datkov koristno uporabljali. 

KAJ IN KAKO DELAMO
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KAJ IN KAKO DELAMO

ZA DOBRE IDEJE MEJE NISO 
POMEMBNE
»Danes je velik dan za rudarje, tako v Rudnikih Kreka kot za naše v Premo-
govniku Velenje. Uradno se je pričela proizvodnja premoga na prvem me-
haniziranem odkopu v jami Mramor. Prireditev, ki sta jo s svojo prisotnostjo 
počastila premier Federacije BiH ter minister za industrijo, energetiko in 
rudarstvo, je pokazala, kako veliko upov polagajo v modernizacijo pridobi-
vanja premoga s podzemnih odkopov.« 

Tako je v Tuzli 25. septembra za 
novinarje izjavil direktor Premogov-
nika Velenje dr. Milan Medved in 
nadaljeval: »V imenu svojih sode-
lavcev sem vesel, da smo ta projekt 
uspešno pripeljali do faze začet-
ka pridobivanja premoga. Podatki 
prvih dni odkopavanja kažejo, da 
bomo dosegali predvideno količino 
pridobljenega premoga, to je 1.050 
ton na dan.
Premogovnik Velenje je že pred de-
setimi leti začel s prvimi koraki za 
prodajo znanja v JV regijo. Ti koraki 
so privedli do tokratnega zagona pr-
vega mehaniziranega odkopa. Naj-
bolj pa nas veseli, da so pred nami 
nove možnosti, na primer v rudnikih 
Kakanj in Breza. To je velika prilo-
žnost za trženje slovenskega rudar-
skega znanja v rudarstvu in energeti-
ki držav JV Evrope.«
Slovesnost ob začetku delovanja 
odkopa je potekala v Modri dvora-
ni Bošnjaškega kulturnega centra. 
Iz Slovenije so se je udeležili poleg 
sodelavcev pri projektu Mramor iz 
Premogovnika Velenje in HTZ ter 
predstavnikov sindikata tudi direktor 
HSE dr. Jože Zagožen, predsednik 
nadzornega sveta Premogovnika 
Velenje Simon Tot in direktor TEŠ 
dr. Uroš Rotnik, iz BiH pa številni 
predstavniki gospodarstva, politike 
ter rudarstva in energetike. 
Dr. Milan Medved je v svojem na-
govoru povzel potek projekta ter po-
udaril: »Ena od zahtev iz tenderja je 
bila tudi, da se v projekt vsaj v višini 
10 odstotkov vrednosti posla vklju-
čijo podjetja iz domačega okolja. 

Eno od njih je bilo podjetje TTU iz 
Tuzle, ki je izredno kvalitetno in v 
roku opravilo del remonta sekcij, za 
kar se jim zahvaljujem. 
Posebej se zahvaljujem vodstvu Ru-
dnikov Kreka in rudniku Mramor 
– še posebej dr. Rešadu Husagiću 
– ter vsem, ki ste pri tem projektu 
kakorkoli sodelovali in pomagali, da 
so dela dobro potekala in da lahko 
danes zaženemo proizvodnjo. To-
pla zahvala velja tudi vsem mojim 
sodelavcem, ki so svoje izkušnje in 
znanje prenesli na vaše delavce.
Izredno vesel sem, da je naše so-
delovanje obrodilo sadove in da za 
uspešno izvedeno delo ter za ambi-
ciozno zastavljene načrte, meje niso 

pomembne. Dobro sodelovanje si 
želim tudi v bodoče! Srečno vsem, 
ki ste danes tukaj, še posebej pa ru-
darjem, ki boste v rudniku Mramor 
delali.« 

VELIK SKUPNI DOSEŽEK
25. september bo morda zgodovina 
označila kot prelomni dan za ener-
getiko in premogovništvo v državah 
JV Evrope. V Bosni in Hercegovini, 
Srbiji in tudi Makedoniji ob pove-
čani konkurenčnosti cen premogov 
namreč začenjajo reorganizirati ele-
ktrogospodarstvo in modernizirati 
odkopavanje premoga. 
Generalni direktor Rudnikov Kreka 
Rešad Husagić ni skrival zadovolj-

Modro dvorano so napolnili slovenski in bosanski gostje in novinarji. 
Dr. Milan Medved se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri projektu.

Eden od ciljev strateške konference 
je bil večanje skupnega prihodka 
Skupine Premogovnik Velenje, ki jo 
poleg matičnega podjetja sestavljajo 
povezane družbe HTZ, RGP, PV 
Invest in Gost. V letu 2009 bo število 
zaposlenih v odvisnih družbah prvič 
preseglo število zaposlenih v matični 
družbi.
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Premogovnik Velenje je družba s 134-le-
tno preteklostjo, s trdno sedanjostjo, z 
energično usmeritvijo v prihodnost. Del-
niška družba, katere temeljna dejavnost 
je proizvodnja lignita, je neločljivo pove-
zana z nemoteno oskrbo Slovenije z ele-
ktrično energijo ter z dosedanjim in s pri-
hodnjim razvojem Šaleške doline. Zaloge 
velenjskega lignita pri današnjem izkopu 
zadoščajo še za pet desetletij delovanja 
premogovnika. 
Premogovnik Velenje se odlikuje z izre-
dnim občutkom družbene odgovornosti, 
tako z vidika reševanja okoljskih proble-
mov kot z zagotavljanjem trajnostnega 
razvoja in ohranjanjem delovnih mest za 
življenje Šaleške doline in širše regije. 
V Premogovniku Velenje letno nakoplje-
mo približno 4 milijone ton lignita, ki ga 
v Termoelektrarni Šoštanj porabijo za 
proizvodnjo električne in toplotne ener-
gije. Tako je Premogovnik Velenje kot 
povezana družba Holdinga Slovenske 
elektrarne pomemben in zanesljiv člen v 
oskrbi Slovenije z električno energijo, saj 
skupaj s Termoelektrarno Šoštanj zagota-
vlja tretjino doma proizvedene električne 
energije. 
Odkopavanje premoga poteka po Ve-
lenjski odkopni metodi, ki se je uveljavila 
po letu 1947 in je plod dela in razvoja 
velenjskih strokovnjakov različnih strok. 
Zaradi specifičnosti in visoke produktiv-
nosti je poznana v svetovnem okolju in 
se kot samostojni pojem – Velenjska od-
kopna metoda – navaja v rudarski stro-
kovni literaturi. Zaščitena je s patentom 
"Postopek za pridobivanje premoga, zla-
sti iz debelih slojev". V delovnih procesih 
v jami in pri transportu zaposleni upra-
vljajo z najmodernejšo rudarsko opremo, 
pri tem pa jo s svojimi izkušnjami in zna-
njem v sodelovanju s proizvajalci neneh-
no posodabljajo in prilagajajo razmeram 
v velenjski jami.

VČERAJ
Premogovnik Velenje je začel delovati 
leta 1875, ko je Franc Mages odkril glav-
ni lignitni sloj. Posest je prodal Danielu 
pl. Lappu, ki mu je uspelo pridobivati 
prve omembe vredne količine lignita. To 
dejanje je bilo za Šaleško dolino usodne-
ga pomena. Pomenilo je kruh za številne 
generacije, pomenilo je razvoj, pa tudi 
spreminjanje podobe nekdaj rodovitne 

doline.
Že leta 1905 je bila v bližini premogov-
nika zgrajena prva termoelektrarna, ki je 
delovala na osnovi lignita. Pridobivanje 
premoga v Šaleški dolini je doživelo naj-
večji razmah po 2. svetovni vojni, ko so 
potrebe po premogu skokovito narasle. 
Količine izkopanega premoga so narašča-
le do sredine 90. let 20. stoletja. Velenjski 
premogovnik je zagotavljal kar tri četrtine 
vsega slovenskega premoga. 
Moderna mehanizacija in lastna odkopna 
metoda sta bili v osemdesetih letih prej-
šnjega stoletja komaj dovolj za pokritje 
vseh potreb po premogu. Lakota tedanje 
države po energiji je povzročila, da smo 
v velenjskem premogovniku sredi 80. let 
dosegli vrhunec količin odkopanega pre-
moga na leto, to je bilo 5 milijonov ton 
premoga.
Pomen Premogovnika Velenje pa se ne 
meri samo z zadovoljevanjem potrebe 
družbe po energiji, temveč tudi z vpli-
vi, ki jih ima premogovniška dejavnost 
neposredno na okolje, in z odnosom do 
okolja ter s povezanostjo s krajem in z 
njegovimi prebivalci. Razvoj Velenja je 
tesno povezan s premogovništvom, saj so 
rudarji mesto zgradili s svojimi rokami ob 
neštetih urah prostovoljnega dela. 

JUtrI
Gradnja bloka 6 TE Šoštanj je zgodovin-
ski dogodek za celotno slovensko ener-
getiko, ne le za Šaleško dolino. Moder-
nizacija termoelektrarne s prilagoditvijo 
dveh plinskih turbin in z gradnjo novega 
600-megavatnega bloka prinaša v Šale-
ško dolino dobro izhodišče za nadaljnjih 
50 let delovanja. 
Novi blok je ključnega pomena tudi za 
nadaljnji razvoj Premogovnika Velenje. 
V globinah Šaleške doline se nahaja prek 
200 milijonov ton bilančnih zalog pre-
moga, ki  bo v celoti izkoriščen v bloku 
6. Ta bo zgrajen po najsodobnejših eko-
loških načelih in bo skupaj s konkurenč-
no ceno premoga dajal tudi konkurenčno 
proizvodnjo električne energije. 
V proizvodnji premoga nenehno stremi-
mo k razvoju in modernizaciji procesov. 
Planiranje dolgoročnih razvojnih projek-
tov je v veliki meri odvisno od življenjske 
dobe podjetja. V Premogovniku Velenje 
v letu 2009 razvojno delo poteka na več 
področjih:

varnost in zdravje pri delu,• 
izdelava jamskih objektov,• 
pridobivanje in transport premoga ter • 
ekologija delovnega okolja,
optimizacija in avtomatizacija tran-• 
sporta premoga,
transport in logistika,• 
jamsko vrtanje,• 
energetsko varčno podjetje,• 
čiste tehnologije pridobivanja in izra-• 
be premoga (CCT).

VEČJI RAZVOJNI PROJEKTI 
PREMOGOVNIKA VELENJE

Gradnja jaška NOP 2
Danes glavni transport premoga poteka 
prek osmih transporterjev s trakom iz 
jame na površje. V klasirnici in drobilnici 
na površini nato premog strojno prebira-
mo, drobimo in sejemo. Ob upoštevanju 
stanja zdajšnjega sistema za odvoz pre-
moga iz jame, potrebnega vlaganja v nje-
govo posodobitev in vzdrževanje ter po-
daljšanja življenjske dobe premogovnika 
je smiselno razmišljati o gradnji novega 
sistema za odvoz premoga iz jam na po-
vršino prek novega jaška.
S projektom NOP 2 bomo bistveno skraj-
šali transportne poti za prevoz premoga 
in s tem zmanjšali skupno število potreb-
nih jamskih prostorov. Izboljšala se bo 
zanesljivost obratovanja, zmanjšali ško-
dljivi vplivi na okolje (hrup, prah), objekti 
bodo umeščeni znotraj industrijske cone, 
predvsem pa bodo nižji stroški (energije, 
dela, vzdrževanja).  

Modernizacija dela pri izdelovanju jam-
skih prog
Razvoj poteka celovito na področju po-
sodobitve procesa izdelave jamskih prog, 
kar vključuje razvoj tehnologije, opreme 
in materialov, na katere se najbolj osre-
dotočamo. 
Posodobljena je bila elektro-strojna opre-
ma, dodelani postopki zapolnjevanja za 
odkopom, uporabljena ločna podgradnja 
prog ... Razvili oziroma nadgradili smo 
nove napredovalne stroje GPK ter skupaj 
s proizvajalcem razvili premični verižni 
transporter. Plod lastnega razvoja je tudi 
podajalnik lokov. Pri vseh omenjenih 
strojih je uporabljena sodobna električ-
na in hidravlična oprema, ki je skladna 
z evropskimi merili, zahtevami direktive 
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ATEX ter zagotavlja visoko stopnjo varno-
sti in zanesljivosti obratovanja.

Optimiziranje odkopne fronte – poveče-
vanje gabaritov odkopov
Velenjska odkopna metoda se je uveljavi-
la po letu 1947. 
Temeljni pristop pri odkopavanju s to me-
todo je v povečanju območja pridobiva-
nja premoga tudi nad varovani prostor na 
odkopu. Pri tem izkoriščamo naravne sile 
lomljenja in drobljenja sloja premoga. 
V tehnološkem in organizacijskem smislu 
metodo še vedno razvijamo in izboljšu-
jemo, predvsem v smislu povečevanja 
proizvodnje iz enega odkopa, izkoristka 
sloja, varnosti zaposlenih, humanizacije 
dela ter gospodarnosti. Iščemo optimalne 
gabarite odkopov (dolžina, višina, širina) 
glede na področje odkopavanja. 
V letu 2008 smo uspešno odkopali naj-
daljši odkop v zgodovini Premogovnika 
Velenje – 210 metrov – ter prvič prena-
šali zvok in sliko v živo prek optičnega 
omrežja iz jame na površje.

Energetsko varčno podjetje
V Premogovniku Velenje je organizirana 
Energetska služba. Ključni projekti na tem 
področju so: Posodobitev hidrantnega 
omrežja, Prenova upravne zgradbe NOP 
(opravljen energetski pregled, manjši 
ukrepi za URE, projekt revitalizacije 
zgradbe), Študija daljinskega ogrevanja in 
hlajenja (ugotoviti šibke točke delovanja 
sistemov ogrevanja in hlajenja ter izvesti 

racionalno modernizacijo), Komprimiran 
zrak (zmanjševanje izgub v sistemu) in 
Centralni nadzorni sistem energetike.
Drugi razvojni projekti Premogovnika Ve-
lenje tečejo še na področju čistih premo-
govnih tehnologij (CCT), informacijskih 
tehnologij in informacijskega sistema, na 
področju varnosti in zdravja pri delu ipd. 
Na področju CCT smo preučevali razpli-
njevanje lignita (CBM), zajem, transport 
in skladiščenje CO2 (CCS) in uplinjanje 
premoga (UCG).
Prijavili smo se na različne razpise za 
pridobivanje evropskih sredstev. V letu 
2009 smo se že prijavili na razpisa SRRP 
in RIP, ki ju je razpisalo Ministrstvo za go-
spodarstvo. Uspešni smo bili na razpisu 
RIP 09, kjer nam je bilo zagotovljeno so-
financiranje projekta s področja razvoja 
jamskega vrtanja v višini 1,3 mio EUR.
Za prijavo na razpise v okviru centrali-
ziranih programov EU smo dejavni pri 
projektih za razpis RFCS (Raziskovalni 
sklad za premog in jeklo), kamor bomo 
znova prijavili dopolnjeni projekt CoGa-
sOut (razplinjevanje premoga) in projekt 
E-mine s področja jamske komunikacije 
v povezavi z varnostjo in omrežjem. V 
obeh projektih sodelujemo kot partnerji. 
Ciljamo tudi na sodelovanje v razvojnih 
projektih prek 7. OP.
V Premogovniku Velenje smo se v letu 
2008 lotili projekta hitrorastočih ener-
getskih rastlin oziroma drevesnih vrst, 
ki bi jih uporabili v energetske name-
ne za proizvodnjo lesnih sekancev in 

peletov. Namen projekta je tudi rekul-
tivacija degradiranega zemljišča na 
pridobivalnem območju premogovni-
ka in s tem sanacija oziroma uporaba 
ugrezninskih zemljišč v prihodnosti.  

VIzIJa
V svoji viziji se Premogovnik Velenje za-
vezuje, da bo z dolgoročno naravnanim 
poslovanjem ter s sodobnim proizvodnim 
procesom ob hkratnem zagotavljanju 
varnosti in humanosti skupaj s TE Šoštanj 
skrbel za smotrno izrabo edinega strate-
škega slovenskega energetskega vira – li-
gnita iz Šaleške doline.

POSLANSTVO
Poslanstvo podjetja predstavljajo izho-
dišča:
– pridobivanje lignita, s katerim bo zago-

tovljena nemotena oskrba z električno 
energijo v slovenskem prostoru, 

– omogočanje tehnično in ekonomsko 
sprejemljivega poslovanja Premogovni-
ka Velenje, 

– zagotavljanje največje stopnje varnosti 
in humanosti pri izvajanju delovnega 
procesa za zaposlene, 

– zagotavljanje učinkovitega reševanja 
okoljskih problemov, ki nastajajo kot 
posledica pridobivanja lignita, 

– kadrovsko-socialno prestrukturiranje 
Skupine Premogovnik Velenje s ciljem 
ohranjanja delovnih mest in ustanavlja-
nja novih.
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Okoli premoga se vse vrti.
Premogovnik Velenje še nadaljnjih 50 let




