UNIVERZA V LJUBLJANI
FILOZOFSKA FAKULTETA
ODDELEK ZA GEOGRAFIJO
ODDELEK ZA ZGODOVINO

DIPLOMSKO DELO

REGIONALNI UČINKI RUDNIKA SENOVO

Študijski program:
GEOGRAFIJA-D
ZGODOVINA-D

Mentorja:

dr. M. M. Klemenčič, izr. prof.
dr. Božo Repe, red. prof.

LJUBLJANA, 2008

JANJA LOKOVŠEK

IZJAVA
Izjavljam, da je diplomsko delo z naslovom »Regionalni učinki rudnika Senovo« v celoti
moje avtorsko delo.

2

REGIONALNI UČINKI RUDNIKA SENOVO
Izvleček:
Senovo leži na severnem delu občine Krško, pod južnim pobočjem Bohorja.
Razvoj Senovega ter celotne senovsko-brestaniške doline je tesno povezan s
premogovnikom.
Premogovnik je deloval že v 18. stoletju, v naslednjem stoletju je zamenjal kar nekaj
lastnikov. Šele po letu 1904, ko ga je prevzela TPD, je doživel nagel razvoj. V dolini se je
povečalo število prebivalcev, na Senovem je nastalo tipično rudarsko naselje. Rudnik je
poleg lastnega razvoja razvil tudi večji del ostale industrije v dolini (opekarna, TE
Brestanica, Metalna, Tespack) ter zgradil ali sodeloval pri gradnji objektov širšega
pomena. V povezavi z rudnikom so se gradila stanovanja, kulturni, zdravstveni,
izobraževalni objekti ter ostala infrastruktura. V šestdesetih letih je premogovnik
zaposloval blizu 1000 delavcev, pozneje se je njegov pomen zmanjšal in je zdaj v
zapiranju. Danes potekajo v rudniku zaključna zapiralna in sanacijska dela.
KLJUČNE BESEDE: regionalna geografija, rudarstvo, Senovo, Slovenija

REGIONAL EFFECTS OF COAL – MINE SENOVO
Abstract:
Senovo is placed in the northern part of municipality Krško, under southern slope of
Bohor.
Development of Senovo and of entire Senovo-Brestanica valley is closely connected with
coal-mine.
Coal-mine worked already in 18th century. In the 19th century the coal-mine saw various
owners until in 1904 it was bought by TPD. Since that time coal-mine lived to see quick
development. Number of inhabitants increased in the valley, typical mining settlement
occurred in Senovo. Coal-mine developed also larger share of other industry (brickworks,
Brestanica power plant, Metalna, TES) and built or cooperated at construction of buildings
of wider meaning. In connection to coal-mine dwellings, cultural, health, educational
buildings were being built and also remaining infrastructure. In the 60’s coal-mine was
employing close to 1000 workers. Later on its meaning was reduced and today it is closing.
Closing and sanitation works still continue in the coal-mine today.
KEY WORDS: regional geography, coal-mining, Senovo, Slovenia
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1. UVOD
1.1.

CILJI DIPLOMSKEGA DELA

V diplomskem delu z naslovom »Regionalni učinki rudnika Senovo« obravnavam razvoj
tega rudnika skozi čas, od njegovih skromnih začetkov, obdobja rasti in razvoja, pa vse do
današnjih dni, ko je podjetje v postopku zapiranja. Pri tem sem pozornost namenila
vplivom, ki jih je rudnik imel v preteklosti in jih ima še danes na senovsko-brestaniško
dolino: na okolje, gospodarstvo, prebivalstvo in razvoj samega naselja. Izhajala sem iz
predpostavke, da je moral imeti rudnik kot nekdaj zelo uspešno podjetje tudi raznovrstne
vplive na prostor in ljudi v njegovi bližini.
Za to temo sem se odločila, ker prihajam iz neposredne okolice Senovega in to
problematiko razmeroma dobro poznam, hkrati pa sem želela z izdelavo diplomskega dela
poznavanje kraja in njegove okolice še poglobiti. Poleg tega je rudnik tesno povezan z
življenjem moje družine, saj so v njem ali v podjetjih, ki so nastala z njegovo pomočjo,
našli zaposlitev številni člani ožjega in širšega družinskega kroga. Pritegnila me je tudi
aktualnost teme, saj je gospodarstvo tako v senovsko-brestaniški dolini kot tudi občini
Krško danes v precej slabem stanju.
V prvem delu diplomskega dela na kratko predstavljam naravnogeografske značilnosti
obravnavanega območja, s poudarkom na tistih, ki so omogočale in vplivale na razvoj
premogovnika - geoloških in reliefnih značilnostih.
Drugi del je namenjen predstavitvi razvoja premogovnika v različnih časovnih obdobjih. V
prvem obdobju, ki traja do začetka 20. stoletja, so bile v ospredju raziskave nahajališča. V
drugem obdobju je glavni poudarek na investicijski izgradnji rudnika. Zadnje obdobje
temelji na zadnjih desetletjih njegovega obstoja, poudarek je na zapiranju rudnika. Nekaj
več besed je namenjenih tudi rudarjem-knapom.
Zgodovinski del se vseskozi povezuje z zaključnim delom, tj. z učinki premogovnika, ki
jih je le-ta imel tako v preteklosti kot tudi danes. Prikazan je razvoj različnih dejavnosti v
dolini, gibanje prebivalstva v različnih obdobjih. Opisana je sanacija degradiranih površin,
ki še vedno poteka, ter možnosti izrabe nekdanjih rudniških objektov in površin.
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1.2.

METODE DELA TER UPORABLJENA LITERATURA

Da bi prikazala čim bolj popolno sliko premogovnika in njegovih regionalnih učinkov, sem
izdelavo diplomskega dela razdelila na dve fazi: zbiranje literature in virov ter kabinetno
delo z analizo pridobljenih podatkov in pisanjem diplomskega dela.
Podala sem se na teren in si določene stvari, o katerih sem pisala, s pomočjo gospoda
Cehteta tudi ogledala ter fotografirala.
Pri iskanju literature in virov, ki so bili osnova za predstavitev obravnavane teme, sem
ugotovila, da je literature malo in da je precej razdrobljena. Pogrešala sem zlasti novejšo
literaturo tega prostora. Za umestitev Senovega v širši slovenski prostor sem uporabila
nekatere geografske regionalizacije: Melikovo (1959), Ilešičevo (1972) in Gamsovo
(1998). Pri proučevanju naravnogeografskih značilnosti mi je bil v veliko pomoč še
neobjavljen elaborat mag. Aničiča, katerega mi je odstopil gospod Petrovič. Novejše
podatke sem dobila v samem podjetju, poiskala sem jih tudi na svetovnem spletu.
Zgodovinski razvoj sem opisala s pomočjo raznih virov. Posebej bi rada izpostavila knjigo
Antona Seherja z naslovom Premogovnik Senovo. Gre za edino knjigo, ki precej podrobno
obravnava ne le premogovnik, ampak tudi celotno senovsko-brestaniško dolino vse do
srede osemdesetih let prejšnjega stoletja.
Na rudniku so mi omogočili tudi vpogled v Program zapiranja Rudnika rjavega premoga
Senovo ter Novelacijo krovnega programa zapiranja Rudnika Senovo, ki sta bila
poglaviten vir za podatke zadnjega desetletja obratovanja podjetja.
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2. OPREDELITEV OBRAVNAVANEGA OBMOČJA
2.1.

LEGA IN POLOŽAJ

Obravnavano območje leži na severnem delu občine Krško, na vzhodu Senovskega
gričevja. Izraziti sta dve urbani jedri, Senovo in Brestanica, ki kljub bližini nikoli nista bili
močneje povezani, saj ju loči vsebinsko in časovno precej različen nastanek oz. razvoj.
Senovo leži na severnem koncu doline Senovskega potoka, Brestanica pa na njenem
južnem koncu. Dolino obrobljajo gričevja, razrezana s potoki (Dovški, Belski, Lokvanski,
Brestanica, Lamberščica…). Senovo in Brestanica skupaj tvorita lokalno somestje, ki
oskrbuje predvsem severni del občine Krško. Somestje Brestanica-Senovo ima značaj
podeželskih mest z velikim deležem zelenih površin.
Karta 1: Lega in položaj Senovega v Sloveniji

Vir: Geološka zbirka OŠ XIV. divizije Senovo, 2007.
Premogovnik Senovo se uvršča k skupini terciarnega rjavega premoga, ki se razteza od
Sevnice do Podsrede v dolžini okoli 20 km. Premogovno področje zajema kraje Šedem,
Reštanj, Mrčna sela, Servatna dolina, Veliki Kamen in Senovo (Halambek, 2006).
Pridobivalni prostor premogovnika leži na severnem robu široke terciarne sinklinale, ki
zavzema območje med Krškim gričevjem na jugu in Bohorjem na severu. V osnovi je
pridobivalni prostor rudnika razdeljen na dva dela, pri čemer zajema večji centralni del
odkopna polja Reštanj, Dol in Zakov, manjši del pa je obsegalo polje Srebotno, ki je ležalo
zahodno od centralnega dela pridobivalnega prostora (Program zapiranja RRP Senovo,
1995).
Ob pogledu na zgodovino regionalizacij Slovenije vidimo, da različni avtorji v svojih
regionalizacijah obravnavano območje uvrščajo v razne dele Slovenije.
Anton Melik, ki v svojem delu Posavska Slovenija razlikuje 4 submakroregije (Gorenjsko
z Ljubljansko pokrajino, Zasavje, Dolenjsko in Notranjsko), obravnavano območje uvršča
med Zasavje, natančneje ga prišteva k mezoregiji Spodnje Posavje (Melik, 1959).
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Svetozar Ilešič v svoji naravnogeografski regionalizaciji Slovenije (1958) širše območje
Senovega uvršča k makroregiji Predalpske pokrajine in submakroregiji Vzhodne
predalpske pokrajine. Ta del se deli na več mezoregij, območje Senovega pa spada k
mezoregiji Nizko Posavsko hribovje (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1999).
Ivan Gams obravnavano območje uvršča v makroregijo subpanonske Slovenije. Južni del
spada k mezoregiji Mirnska dolina in Senovsko podolje, severni del pa k prehodni
mezoregiji Kozjansko hribovje (Gams, 1996).
Več avtorjev novejše regionalizacije, objavljene leta 1999 v knjigi Slovenija : pokrajine in
ljudje, je območje pod vplivom premogovnika umestilo v dve makroregiji: alpski svet in
panonski svet. K alpskemu svetu oziroma mezoregiji Posavsko hribovje spada le manjši
del na severu (severno od Reštanja), medtem ko je večina območja v panonskem svetu v
mezoregiji Krško, Senovsko in Bizeljsko gričevje (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1999).
Slika 1: Pogled na senovsko-brestaniško dolino

Vir: lastni vir
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2.2.

KRATEK ORIS ZGODOVINE OBMOČJA

O davni preteklosti senovsko-brestaniške doline, ki je dolga stoletja samevala pod južnim
pobočjem Bohorja, še ne vemo dosti. Kamnite sekire z grajske planote ob brestaniškem
gradu, z neposredne bližine cerkve sv. Jakoba, z Velikega Kamna in okolice Stranj na
Bohorju ter tudi druge izkopanine zgovorno pričajo, da je bilo obravnavano področje
naseljeno že vsaj v mlajši kameni dobi, torej pred okoli 4000 leti.
Na istih lokacijah so bili najdeni dokazi o naseljenosti doline tudi za čas pred okoli 2000
leti. Prisotnost Rimljanov potrjujejo nagrobne plošče z latinskimi imeni, keltska imena na
teh ploščah pa pričajo o tem, da so bili Rimljani večinoma gospodarji, preprosto ljudstvo
pa so še vedno predstavljali predrimski prebivalci Kelti. Na Senovem so našli tudi rimski
novec, na Velikem Kamnu pa rimsko pokopališče z žarnimi grobovi.
Prvi znani pisani dokument o obstoju organiziranega življenja v dolini izvira iz leta 895. Iz
tega dokumenta izvemo, da je vzhodnofrankovski kralj Arnulf tega leta svojemu vazalu
Valtunu podelil tri kraljevske kmetije pri Rajhenburgu ob Savi; takrat naj bi imel
Rajhenburg že svoj grad.
Še več dokazov priča o napredovanju naseljenosti doline iz obdobja pred okoli 1000 leti.
Pojavili so se prvi trajni cerkveni objekti, ki so se v delno spremenjenih oblikah ohranili
vse do današnjih dni. Trajne objekte oz. gradove so si v tem času zgradili tudi posvetni
oblastniki. Delno so ti objekti še ohranjeni (grad Rajhenburg), delno so že dalj časa v
razvalinah (gradovi Reštanj, Tvarog, Sperrenberg). Ti objekti so predstavljali obrambo
posesti pred zunanjimi sovražniki: v 11. in 15. stoletju so to bili Huni oz. Madžari, takoj za
njimi pa roparske čete s področja turškega cesarstva. Zaprtost tega dela Slovenije torej ni
nikoli predstavljala resne ovire za prehod sovražnih vojsk in roparskih čet. V začetku 19.
stoletja so preko ozemlja nekajkrat korakale tudi čete Napoleona.
Gorja pa prebivalcem niso prinašale samo vojske, ampak so ga dopolnjevale še druge
nadloge. Kobilice so bile pred stoletji tudi v tej dolini nedobrodošel gost ter so uničevale
kmetom že tako skromne pridelke. Pojavila se je še kuga, ki je neusmiljeno kosila med
prebivalstvom. Eden redkih ohranjenih pomnikov na tiste čase je kužno znamenje v
Okrogu pri Malem Kamnu. Zaradi vseh teh tegob je bila v najhujših obdobjih približno
polovica obdelovalne zemlje neobdelana, saj ni bilo potrebnih ljudi. Tisto ljudstvo, ki je
preživelo, pa je bilo siromašno in neuko.
Šele obdobje reformacije v 16. stoletju, ki naj bi obnovilo versko življenje na drugih
osnovah, je dalo kmečkemu ljudstvu možnost, da se izobrazi v svojem jeziku. Temu
gibanju, ki naj bi kmeta dvignilo iz zaostalosti, se je pridružil tudi domačin iz Brestanice,
Adam Bohorič, ki je veliko pripomogel, da smo tudi Slovenci dobili knjige v svojem
jeziku. Reformacija je bila sicer zatrta, ostale pa so knjige iz tistega časa, ki so pospešile
oblikovanje in širjenje slovenskega knjižnega jezika do sedanje oblike.
V preteklosti je obravnavano ozemlje spadalo k raznim upravnim enotam. V 10. stoletju je
bilo del Savinjske krajine, od leta 1035, ko je prišlo do združitve Kranjske in Savinjske
krajine, pa del povečane Kranjske. Leta 1311 je ozemlje pripadlo Štajerski; Habsburžani so
si namreč v boju z nemškimi knezi za češko krono izborili oblast nad ozemljem nekdanje
Savinjske marke. Deželna meja med Štajersko in Kranjsko je od takrat tekla po Savi kar
šest stoletij, vse do razpada Avstro-Ogrske monarhije leta 1918 (Ilustrirana zgodovina
Slovencev, 1999).
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V času Jožefa II. je ozemlje pripadlo celjskemu okrožju (kresiji), natančneje davčnemu
okraju Rajhenburg. Po revoluciji 1848/49 je ozemlje spadalo pod mariborsko okrožje, in
sicer v okrajno glavarstvo Brežice. V stari Jugoslaviji je ozemlje še naprej pripadalo
okrajnemu glavarstvu Brežice, le da se je sedaj imenovalo srez. Pred prvo svetovno vojno
je bilo ozemlje razdeljeno na več manjših občin; deloma so jih združili v letih 1936/37
(Senovo je bilo samostojna občina že pred letom 1914 in je ostalo tudi po letih 1936/37). V
letu 1952 so iz prehodno ustanovljenih krajevnih odborov, poleg občin Senovo in
Brestanica, ustanovili še občine Kostanjevica na Krki, Leskovec pri Krškem, Podbočje,
Raka, Veliki Trn in Videm-Krško. Leta 1958 se je teh osem občin združilo v sedanjo
občino Krško (brez Kostanjevice na Krki), kateri danes pripada celotno obravnavano
ozemlje (Brestanica : zbornik člankov in razprav, 1982).
V zadnjih dveh, treh stoletjih, ko je dolina živela v razmeroma mirnih časih, se je marsikaj
obrnilo na boljše. Razvijati se je začelo šolstvo, pa tudi na področju zdravstvenega varstva
se je posebno v zadnjih sto letih marsikaj izboljšalo.
Tudi glede zaprtosti doline se je mnogo spremenilo. Leta 1862 je dolina dobila železniško
povezavo proti vzhodu in zahodu; železnica je omogočila razvažanje premoga, predvsem
do porabnikov na vzhod. V zadnjih nekaj desetletjih prejšnjega stoletja je bilo veliko
storjenega tudi pri izboljšavi cestne povezave doline s svetom. Reka Sava, ki je od nekdaj
predstavljala neke vrste naravno mejo med Štajersko in Kranjsko, je to nalogo izgubila, ker
so preko nje v Posavju zgradili celo vrsto mostov. Čas romantičnega prevoza preko Save z
brodom je minil leta 1977, ko so tudi v Brestanici zgradili most.
Večini tega napredka v dolini pa je bil osnova senovski premogovnik, ki ima svoje začetke
že več kot 200 let nazaj. Normalno izkoriščanje nahajališča pa se je začelo šele po prvi
svetovni vojni.
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3. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI OBMOČJA
3.1.

GEOLOŠKE IN RELIEFNE ZNAČILNOSTI

Izmed opisanih naravnogeografskih značilnosti v diplomskem delu namenjam nekaj več
besed geološkim in reliefnim značilnostim območja, saj so prav te v tesni povezavi z
rudarjenjem. Na tem mestu sem podala tudi splošne karakteristike senovskega
premogovnega sloja.
3.1.1.

Tektonika

V tektonskem smislu obravnavano ozemlje pripada Notranjim Dinaridom oz. natančneje
vzhodnim posavskim gubam. Senovsko gričevje gradi senovska sinklinala, ki je sestavljena
pretežno iz mlajših miocenskih nanosov, rahlo nagubanih v alpski smeri. Sinklinalna os
poteka v smeri vzhod-zahod in tone proti vzhodu. Sinklinalo sekajo številni prelomi; ob
nekaterih je na dan pogledala triasna podlaga. Vsi največji prelomi imajo dinarsko smer.
Od zahoda proti vzhodu si sledijo: žurkovdolski, pokleški, senovški, velikodolski in
malokamenski prelom (Tolmač CE, 1979).
Skrajni severni del obravnavanega območja predstavlja Bohorsko pogorje, ki je kot gruda
Bohorja del velikega litijskega antiklinorija. Bohor je geološko nekaj posebnega in je
skupaj z Orlico najbolj vzhodni podaljšek posavskih gub (Naravne zanimivosti južnega
pobočja Bohorja : slapovi, 2000).
Na območju rudnika sta med najmočnejšimi zakovški in reštanjski prelom, ki omejujeta
strukturno enoto Zakov-Reštanj, v kateri so polja premogovnika Senovo. Razlike v zgradbi
oligocenskih plasti vzhodnega in zahodnega dela te enote lahko pripišemo predtortonskim
prelomom s smerjo sever-jug. Prostorska tektonska aktivnost je vključevala poleg
prelamljanja tudi narivanje, katerega rezultat je sistem vzhod-zahod usmerjenih narivov.
Narivne ploskve so danes subvertikalne do inverzne. Posledica teh narivnih deformacij so
številna stanjšanja, odebelitve in izklinitve premogove plasti ter tektonski stiki premogove
plasti z govškimi plastmi in litotamnijskim apnencem. Omenjeni narivi so najpomembnejši
strukturni element v severnem krilu senovske sinklinale (Program zapiranja…, 1995).
3.1.2.

Kamninska zgradba in relief

Prvi, ki se je lotil celotne geološke obdelave obravnavanega območja, je bil znani dunajski
geolog Theobald von Zollikofer, ki je tu raziskoval med letoma 1861-1862. Ugotovil je, da
je starost kamnin zastopana s starejšimi triasnimi in mlajšimi terciarnimi kamninami.
Starejše triasne kamnine so zastopane z apnenci in dolomiti, deloma z glinenimi skrilavci.
Spadajo v srednji trias, v anizijsko in ladinsko stopnjo (torej so nastale pred okoli 220
milijoni let). Te kamnine, ki so se več milijonov let usedale v globokem morju, so se
dvignile na površino približno v začetku terciarja. Istočasno z dviganjem Alp so
gorotvorne sile te kamnine nagubale tako, da so tvorile več grebenov in vmesnih dolin s
smerjo raztezanja zahod-vzhod (Aničič, 2008).
Ko je v terciarju, pred okoli 35 milijoni let, v Panonski nižini nastalo lokalno, plitvo morje,
je v vzhodnem delu Slovenije voda zalila samo doline, ki so se odpirale v smeri vzhoda in
v njih začela odlagati svoje usedline. Mlajše terciarne usedline so predstavljene pretežno z
glinami, peščenimi glinami, laporji in apnenci. Mlade terciarne kamnine so za nas
zanimive, ker vsebujejo premog.
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Panonsko morje se je v slovensko kopno zajedalo s tremi zalivi. Za nas je najzanimivejši
južni zaliv, ki se je začenjal približno pri Podsredi in se preko Senovega, Sevnice in
Šentjanža raztezal še naprej proti zahodu. V te zalive so tekoče vode s pobočij vzpetin
nanašale najprej grob material, kasneje bolj drobnega. Tudi morje je nanašalo najbolj
droben material in ostanke različnih morskih živali. V trajanju več milijonov let je
Panonsko morje s svojimi usedlinami zapolnilo te zalive in presahnilo (Seher, 1986).
Panonsko morje se je umaknilo s Senovskega gričevja konec miocena, pred okoli 5
milijoni let. Na začetku pliocena so reke zaradi tektonskega mirovanja uravnale površje in
z usedlinami zapolnile sladkovodne kotanje, ki so ostale od Panonskega morja. Sredi
pliocena so neotektonski prelomi dinarske smeri razkosali nekatere dele ozemlja na več
blokov, ob koncu pliocena pa so bili aktivni prelomi v alpski smeri (Slovenija : pokrajine
in ljudje, 1999).
Karta 2: Geološka karta širšega območja Senovega

Vir: Naravne zanimivosti južnega pobočja Bohorja : slapovi, 2000.
V Senovskem gričevju prevladuje lapor, ki je ponekod prekrit s peskom, ponekod pa so se
na dan prikazali dolomiti. Od mlajših terciarnih usedlin so zanimivi tudi litavski apnenci,
ki dvignjeni iz horizontalnega položaja dajejo pokrajini značilno podobo. Za litavski
apnenec, ki je v dolini zelo bogat s fosili, so geologi določili miocensko starost terciarja ali
okoli 15 milijonov let. V sredini kadunje pa najdemo še eno zanimivo usedlino, ki ima
krajevni naziv »sviž«. Ti sljudnati peski, ki so zadnje usedline Panonskega morja pri nas,
pripadajo zgornjemu delu miocena in so stari okoli 5 milijonov let (Aničič, 2008).
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Terciarne usedline Panonskega morja so na področju med Savo pri Sevnici in Bistrico ob
Sotli pokrile prostor v dolžini okoli 25 km. Največjo širino, okoli 5 km, imajo med
Reštanjem in Brestanico, kjer se s svojimi krili na severu in jugu kadunje naslanjajo na
kamnine triasnega osnovnega gorja ter se nagibajo proti sredini kadunje z nagibom 25°
proti severu v Brestanici ter okoli 80° proti jugu na Reštanju (Aničič, 2008).
Gorotvorne sile pa niso dvignile samo kril mladih usedlin. Dober kilometer južno od
severnega roba kadunje na Reštanju so te sile dvignile mlade usedline in tako izoblikovale
vzdolžni greben s Hlebčevim, Radijevim in Jakobovim hribom ter Armezom in njegovim
podaljškom Gradcem oz. Senicovim hribom. Osnovna sestavina le-teh je litavski apnenec.
Med dvignjenim grebenom litavca in robom osnovnega gorja (dvig severnega krila je
razgalil mehkejše usedline (peščene gline, gline, laporje), prej pokrite z litavcem) so tekoče
vode odnesle precejšen del odkritih mehkih usedlin in tako je med obema trdima robovoma
nastala koritasta dolina. Naklon doline je 1,6 % proti jugu (Senovo : urbanistična zasnova,
2004).
Slika 2: Fosilna riba iz krovnine premogovnega sloja

Vir: Aničič, 2008.
Relief je na obravnavanem območju gričevnat, valovit, blago zaobljen. Senovskobrestaniška dolina je del Senovskega gričevja, katerega povprečna nadmorska višine je 265
m, povprečen naklon pa 10° (Slovenija : pokrajine in ljudje, 1999).
Na miocenskih laporjih in peskih prevladujejo nizka in široka slemena v smeri sever-jug in
v nadmorski višini 300-350 m, med njimi so ožje in širše doline savskih pritokov.
Dno doline pogojujejo struge potokov, prisotnost vode pa vpliva na reliefne značilnosti,
vegetacijo in rabo prostora. V ozkih dolinah ob vodotokih so se razvile prometne
povezave, vzdolž oz. pravokotno na njih so se oblikovala naselja. Grebeni, ki obkrožajo
dolino, so poraščeni z mešanimi gozdovi in s kmetijskimi zemljišči (Senovo : urbanistična
zasnova, 2004).
Na severu obravnavanega območja, na južnih pobočjih Bohorja, je relief bolj hribovit.
Bohor ima zelo pestro geološko sestavo in zapleteno zgradbo. Njegov osrednji del je iz
paleozojskih in mezozojskih kamnin, na južnem pobočju Bohorja prevladujejo terciarne
plasti.
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Južna stran Bohorja je precej razčlenjena: terase in ostanki nekdanjega ravnika so razrezani
s številnimi globokimi grapami pritokov Save. Tu se površje proti Senovskemu gričevju
spušča v izrazitih stopnjah s krčevinami in samotnimi kmetijami ter zaselki. Pretežen del
pokrivajo listnati gozdovi v pasu od 300 do 1023 m (Posavje in Posotelje A-Ž, 2006).
3.1.3.

Značilnosti premogovega sloja

Že zgoraj se omenila, da je najvažnejši sestavni del mladih usedlin pod litavcem sloj
premoga, ki se pojavlja okoli 150 m nad prvotnim dnom kadunje. Premogov sloj leži v
kamninah iz zgornjega oligocena terciarja in sicer stopnje katien (pred okoli 24 milijoni
let).
Podlago terciarnim plastem tvorijo na območju rudnika Senovo triasne kamnine. Meja med
terciarjem in podlago je povsod izrazita diskordanca. V podlagi nastopata dolomit in
menjava peščenega apnenca s skrilavcem.
Sledijo terciarne plasti. Spodnji, okoli 30 metrov debeli del talninske plasti, sestavlja
mešanica gline, prodnikov in debelozrnatega peska. Osrednji, okoli 35 metrski del
talninske plasti zastopa pusta glina, z manj prodnate in peščene primesi. Zgornji, okoli 80
metrski del talninske plasti je svetlo do temno siva glina. Znani so vložki laporja z bogato
makrofavno.
Talnina s postopnim povečanjem organske primesi zvezno prehaja v premogovo plast.
Normalna debelina premogove plasti je okrog 20 metrov. V predelih tektonskih deformacij
se lahko sloj izklini ali odebeli.
Krovninski del premogonosnih oligocenskih plasti predstavlja 30 do 40 metrov sivo
rjavega krovnega laporja. Ostanki govškega peščenjaka nastopajo nad krovnim laporjem
ter predstavljajo najtanjši litološki člen na območju rudnika Senovo. Diskordantno na
govških ali starejših plasteh leži v spodnjem delu bazalni konglomerat, nad njim pa laški
litotamnijski apnenec in peščenjak. Debelina teh plasti je med 250 in 300 metrov. Laške
plasti postopno prehajajo v sarmatske lapornate in glinaste plasti. Najmlajše terciarne plasti
senovske sinklinale so pliocenske plasti v južnem delu sinklinale (Program zapiranja…,
1995).
V zvezi z debelino premogovega sloja raziskovalci dolgo časa niso vedeli, pri čem so.
Debelina, ki so jo odkrivali z jamskimi deli, je namreč zelo nihala, od nekaj cm do prek 20
metrov. V zvezi z nastankom premogovega sloja in nihanjem njegove debeline so dala
zadovoljivo pojasnilo šele pridobivalna dela in različne raziskave v kasnejših desetletjih. V
20. letih prejšnjega stoletja so jamska raziskovalna dela zamenjali z globinskim vrtanjem.
Ugotovljeno je bilo, da je na področju od Reštanja do Srebotnega razvit en premogov sloj,
ki v določenem zaporedju menja debelino, posamezni sektorji pa so dolgi od 100 do 300
metrov. V vsakem od teh sektorjev ima prečni presek skozi premogov sloj v sredini
zadebelitev do okoli 20 metrov, na obeh krajih pa se izklini (Rudniki in premogovniki
Slovenije, 2005).
Na Reštanju so tako ugotovili tri zaporedne sektorje (nekdanja jamska polja A, B, C in D)
dolžine od 100 do 200 metrov. Po 150 metrih jalovega terciarja v smeri zahoda so na
območju Zakov spet trije zaporedni sektorji (Vzhodno, Srednje in Zahodno polje) dolžine
100 do 300 metrov. Po okoli 900 metrih jalovega terciarja v smeri Srebotnega je na tem
področju sektor premoga dolžine okoli 200 metrov (Seher, 1986).

15

Slika 3: Vertikalni prerez premogovega sloja v polju Zakov

Vir: Seher, 1986.
Položaj premogovega sloja med Srebotnim in Reštanjem ni enak na celotnem področju. Na
krilih področja (na Reštanju in v Srebotnem) je sloj – razen tega, da je iz vodoravnega
položaja dvignjen v skoraj navpičen položaj – še tektonsko prerinjen in deformiran.
Osrednji del nahajališča (v Zakovu) je v tem pogledu veliko bolj pravilen, saj razen tega,
da je sloj iz horizontalnega položaja v zalivu dvignjen v navpični položaj, drugih bistvenih
tektonskih motenj praktično ni (Seher, 1986).
Glede ugotavljanja zalog premoga so različni raziskovalci prišli do precej različnih številk.
V začetku 20. stoletja je obveljala ocena o 25.500.000 tonah rezerv premoga, kar je tedaj
precej dvignilo vrednost senovskega premogovnika, vendar je temeljni problem
predstavljal transport izkopanega premoga do Rajhenburga in naprej (Rudniki in …, 2005).
Po zaključku odkopavanja (skupaj so odkopali 11,7 milijonov ton premoga) so neodkopane
zaloge (dokazane in potencialne) premoga za polja Kališovec, Srebotno, Dol in Zakov
(zaloge podajajo po poljih, ki so tektonsko ločena in predstavljajo ločene celote) ocenjene
na nekaj več kot osem milijonov ton premoga različnih kategorij (Program zapiranja…,
1995).
Za premog, ki je skoraj črne barve in svetleč, so že v drugi polovici 19. stoletja ugotovili,
da spada v skupino rjavih premogov, z analizo kakovosti pa, da je njegova kakovost
podobna trboveljskemu premogu (Rudniki in …, 2005).
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Dokument Republiškega komiteja za energetiko v Ljubljani iz leta 1981 navaja naslednje
glavne karakteristike senovskega premoga (Seher, 1986):
Vlaga
19,96 %
Pepel
18,63 %
Žveplo – skupaj
2,63 %
Žveplo – gorljivo
2,16 %
Žveplo – v pepelu
0,47 %
Gorljive snovi
59,68 %
Toplotna / kurilna vrednost
17,86 MJ/kg
3.2.

PODNEBNE ZNAČILNOSTI

Ogrin v svoji klimatski klasifikaciji obravnavano območje uvršča v zmerno celinsko
podnebje osrednje Slovenije, katerega osnovne značilnosti so: povprečna aprilska
temperatura je nižja od oktobrske, celinski padavinski režim in povprečna letna količina
padavin od 1000 do 1300 mm (Geografski atlas Slovenije, 1998).
Meteoroloških postaj v senovsko-brestaniški dolini ni, zato sem večinoma uporabila
podatke za Senovsko gričevje iz dela Slovenija : pokrajine in ljudje.
V Senovskem gričevju pade od 1100 do 1300 mm padavin letno. Največ jih je vzdolž
Bohorja, ob katerem se izločijo vlažne zračne gmote, ki potujejo proti severu,
severovzhodu in vzhodu. Padavine so enakomerno razporejene preko leta, tako da viški in
nižki niso izraziti. Prvi višek je junija, ko pade nad 100 mm dežja, in drugi novembra. Prvi
nižek je februarja ali januarja, ko pade okrog 60 mm padavin, in drugi oktobra. Najbolj je
namočeno poletje, najmanj pa zima.
Povprečna letna temperatura je med 9 in 10 °C, julijska med 18 in 20 °C ter januarska
okrog – 1 °C.
Značilna je toplotna inverzija, ki je pogosta spomladi in jeseni. Takrat je gričevje v
območju toplega pasu nad hladnim zrakom v dolini in je zato toplejše od nižjih predelov,
kar je ugodno za vinograde in sadovnjake. Toplotni pas se na Senovem pojavlja nekaj
deset metrov nad dnom doline in sega do višine okoli 350 m (Petrovič, 2008). Pozimi
hladen inverzijski zrak pogosto prekrije tudi gričevje, zato so temperaturne razlika med
slemeni in dolinami majhne. Na leto je okrog 80 dni z meglo, po slemenih nekaj manj, po
vlažnih dolinah nekaj več. Megla se v dolini pojavlja zlasti jeseni oz. pozimi, ko se
pripravlja na sneg. Domačini pravijo, da če se megla dviguje z južnega dela Armeza, to
pomeni, da bo lepo vreme. Večkrat piha severni veter z Bohorja ali severovzhodni veter, ki
je mrzel (ogršček), občasno pa tudi topel južni fen, ki prinaša dež (Petrovič, 2008).
3.3.

HIDROGRAFSKE RAZMERE

Vodna mreža je odvisna od kamninske in reliefne zgradbe. Za obravnavano območje je
tako značilna razvita hidrološka mreža, ki se zliva proti jugu in ustvarja del povodja Save.
Povirno območje večine potokov je na Bohorju. Vode se po južnem pobočju Bohorja
prebijajo skozi trden triasni dolomit, dolbejo v njem globoke soteske, ob zelo trdnih
kamnitih pregradah pa ustvarjajo slapove in slapiče. Od zahoda proti vzhodu se vrstijo:
Bojanca na Stranjskem potoku, Pekel na Blanščici, Ubijavnik na Dobrovskem potoku in
Bojavnik na Globokem grabnu; čez pregrado miocenskega litotamnijskega apnenca pada
slap Zapečje (Naravne znamenitosti…, 2000). Potoki in hudourniki tako povzročajo veliko
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razrezanost južnega pobočja Bohorja. Zaradi velike količine voda in neokrnjene narave
predstavlja področje Bohorja velik rezervoar pitne vode.
Slika 4: Slap Pekel

Vir: Aničič, 2008.
Z Bohorja večina potokov (Belski, Dovški potok) teče v Senovski potok, drugi
(Presladolski, Leskovski potok) pa se izlivajo direktno v Savo. Sotočje Dovškega in
Senovskega potoka ter brežine Dovškega potoka so gosto obrasle z vodoljubno vegetacijo,
struga potoka pa je precej razgibana.
Glavni vodotok senovsko-brestaniške doline je torej Senovski potok, ki teče izpod Šedma,
skozi Senovo (pritoka Belski in Dovški potok) ter po dolini do Brestanice, kjer se izlije v
potok Brestanico. Na poti do Brestanice Senovski potok nima pritokov. Na tem delu ima
zelo majhen strmec, zato je naravni tok oblikoval meandre. Z regulacijo struge (južno od
Senovega) so jih odstranili. Brežine so zarasle s travo.
V Brestanici se v Senovski potok izlije še potok, ki priteče z Jetrnega sela, nato pa se
Senovski potok združi s potokom Brestanico. Ta teče po soteski med Mohorjem in gradom
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Rajhenburg ter se nato izlije v Savo. Potok Brestanica je delno hudourniškega značaja (v
zgornjem in srednjem toku), zato prihaja do nastanke zajed, sipin in zaproditve struge. To
lahko na posameznih odsekih povzroči zmanjšano pretočno sposobnost struge.
Iz zgoraj napisanega je razvidno, da je pokrajina zaradi vodotokov razrezana in
razčlenjena, večina pa jih je usmerjenih proti jugu v smeri Save.
V času eksploatacije premoga so bili potoki močno onesnaženi z mehanskimi odpadkipremogovim muljem (Brestanica : urbanistična zasnova, 2004).
3.4.

PEDOLOŠKE ZNAČILNOSTI

Na območju senovsko-brestaniške doline so se zaradi različnega reliefa in različne matične
osnove razvile različne prsti.
- Na dnu doline so se na glinastih nanosih ob potokih razvile oglejene prsti, na
katerih prevladujejo mokrotni travniki. Najdemo jih ob potoku Brestanica ter v
dolini Senovskega potoka.
- Na peščenih in prodnatih nanosih so nastale obrečne prsti, na katerih prevladujejo
travniki in njive. Te prsti zavzemajo ozek pas ob Savi.
- Na položnih slemenih iz gline in melja na vznožju gričevja so se zaradi zadrževanja
padavinske vode razvile psevdooglejene prsti, na nekoliko starejših slemenih iz
pliocenskega melja, peska in glinastega laporja pa kisle rjave prsti. Prevladujejo
travniki in gozd, na prisojnih pobočjih pa vinogradi. Kisle rjave prsti prevladujejo
na gričevju v zaledju Senovega ter na območju Bohorja.
- Na laporju so se razvile rjave prsti. Te prsti so kmetje skoraj v celoti izkrčili za
obdelovalne površine; na ravnih površinah prevladujejo njive, na osojnih pobočjih
travniki, na prisojnih pa vinogradi. Prevladujejo vzhodno in zahodno od osi doline.
- Na apnencu in dolomitu so nastale pokarbonatne prsti. Na prisojnih pobočjih
prevladujejo vinogradi in deloma sadovnjaki, na osojnih pa gozd. Na širših
slemenih in pobočnih policah so tudi njive in travniki. Najdemo jih južno in
zahodno od Brestanice, na vzpetem svetu (grajsko pobočje, Mohor) (Slovenija :
pokrajine in ljudje, 1999; Brestanica : urbanistična zasnova, 2004).
3.5.

RASTJE IN ŽIVALSTVO

Gozd pokriva približno polovico Senovskega gričevja. Največ ga je ostalo na
psevdooglejenih, kislih rjavih in pokarbonatnih prsteh, najmanj pa na rjavih prsteh.
Naravno rastje območja je gozd bukve. Na višjih strmih in sončnih pobočjih iz dolomita ali
apnenca je bukev pomešana s črnim gabrom, v nižjih legah s kislimi prstmi s kostanjem in
hrastom dobom, na lapornati rjavi prsti pa z belim gabrom.
Ob vodotokih uspevajo vrbe, jelše in topoli ter drugo vodoljubno rastje. Ob naravno
ohranjenih vodotokih se pojavlja hidrofilno, pretežno travnato rastlinstvo (Slovenija :
pokrajine in ljudje, 1999).
Južna pobočja Bohorja so v veliki večini prekrita z listnatimi gozdovi, ki pa so v nižjih
legah in v bližini zaselkov močno degradirani (Senovo : urbanistična zasnova, 2004).
V ozkih in strmih dolinah potokov na južnem pobočju Bohorja prevladujejo strma, vlažna
in pretežno senčna rastišča. Na skalnatih južnih stenah so povsem termofilne vrste.
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Doline potokov preraščajo gozdne združbe, v katerih so zastopane številne lesnate in
zeliščne vrste. Lesnate vrste so: bukev, navadni gaber, ostrolistni in gorski javor, črni
bezeg, jelka, navadni volčin, cer in graden, črni gaber itd. Dobro uspeva tudi v Sloveniji
zaščitena tisa. Prav tako je zaščitena širokolistna lobodika. V podrasti so prisotne nekatere
vrste praproti (jelenov jezik, glistovnica…). Vlažne stene poleg že omenjenih praproti
naseljuje tudi mesojeda alpska mastnica. Nekatere stene so v celoti preraščene z bršljanom.
Gozdovi Bohorja so življenjski prostor vseh vrst nizke in visoke divjadi, poredkoma sem
zaide tudi medved. Od sesalcev je veliko srnjadi, redko v krošnjah opazimo veverico. Ptičji
svet je bolj pester: v strugi potokov prebiva siva pastirica, številne so gozdne vrste (velika
in močvirska sinica, menišček, taščica, brglez, veliki detel, črna žolna…). Nad predelom se
spreletavajo kanje in krokarji. Med plazilci je na vlažnem opaziti belouško, v toplih
skalnatih pobočjih modrasa. Dvoživke zastopajo navadni močeradi, urhi in žabe. V vodi je
opaziti tudi naseljene postrvi, potočne rake in številne postranice.
Planotasta pobočja Bohorja, ki se dvigajo 800 metrov nad Savo, so zelo pestri življenjski
prostori za organizme. Bujni gozdovi skrivajo številne predstavnike redkih, ogroženih ali
zaščitenih vrst. Tu je edino ohranjeno rastišče rumenocvetne spomladanske jarice v
Sloveniji, na nekaterih lokacijah uspevajo temnoškrlatni teloh (endemit Posavja in
Dolenjske) ter nekatere redke vrste orhidej (lepi čeveljc, purpurna močvirnica,
škrlatnordeča kukavica). Med ptiči velja omeniti izginjajočega gozdnega jereba, krekovta,
kozačo in rdečeglavega kraljička. Med sesalci je poleg običajnih vrst prisoten gams.
Posebno pomembne so travnate površine. Suha, položna pobočja in malo prsti omogočajo
pestro življenjsko združbo. Na nekaterih krajih so prave kraške vrtače. Tu uspevajo: tržaški
svišč, navadni kosmatinec, številne kukavičevke, kartavžar, montpellirski klinček, arnika
in panonska deteljic (ki kaže vpliv stepske flore Panonske nižine), na robu travnika
kranjska lilija. Med rastlinjem gnezdi redek hribski škrjanec (Naravne znamenitosti…,
2000). Del bohorskega območja je vključen v Kozjanski park in kot takšen zavarovan
(habitat suhih travnikov).
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4. ZNAČILNE POKRAJINSKE ENOTE
Na podlagi opisanih naravnogeografskih značilnosti (kamninske zgradbe in reliefa,
podnebja, hidrografskih razmer ter prsti in rastja) lahko na obravnavanem območju
prepoznamo tri značilne pokrajinske enote:
¾ Senovsko podolje,
¾ Senovsko gričevje,
¾ Južno pobočje Bohorja.
Karta 3: Pokrajinske enote
JUŽNO POBOČJE BOHORJA

SENOVSKO PODOLJE

SENOVSKO GRIČEVJE

Vir: lastni vir
Senovsko podolje predstavlja pas nižjega sveta sredi vzpetega površja, ki se razprostira
med južnimi pobočji Bohorja na severu in Savo na jugu. Tu prevladujejo kamnine terciarne
starosti: pesek, peščenjak, lapor, konglomerat in glina. Značilna je temperaturna inverzija,
ki je izrazita spomladi in jeseni.
Za to enoto so značilni manjši vodotoki, ob katerih so velikokrat prisotni vlažni travniki.
Glavni vodotok predstavlja Senovski potok. Večina dolin vodotokov je usmerjena proti
jugu v smeri Save. Ob vodi so tako travniki, nekoliko višje, že na prehodu v pobočje, pa
odcedna tla omogočajo tudi njivsko rabo.
Glavne prometnice večinoma potekajo na stiku med gričevjem in ravnino, ali po dolinah
potokov. Tu je prišlo tudi do zgoščene poselitve, večji naselji sta Senovo in Brestanica.
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Senovsko gričevje opredeljuje razgiban gričevnat relief na terciarnih kamninah (lapor,
litavski apnenec). Gričevju daje veliko krajinsko pestrost značilen preplet različnih
kmetijskih kultur z gozdom in urbanizacijo.
Značilna je delitev površinskega pokrova med pobočji z različno ekspozicijo. Prisojna
pobočja so v kmetijski rabi: značilni so vinogradi in sadovnjaki, pa tudi njive in travniki.
Osojna pobočja so poraščena z gozdom.
Značilna je razpršena poselitev velikega števila manjših naselij in zaselkov med
kmetijskimi površinami. Prevladujejo majhna razložena naselja, ki ponavadi ležijo na vrhu
položnih slemen.
Južno pobočje Bohorja zavzema severni del obravnavanega območja. Gre za skrajni,
vzhodni del Posavskega hribovja, ki meji na Senovsko gričevje. Nadmorske višine
dosežejo tudi več kot 900 m.
Bohor ima pestro geološko zgradbo: osrednji del je iz paleozojskih in mezozojskih kamnin,
na južnem pobočju Bohorja pa prevladujejo terciarne plasti. Južna stran Bohorja je precej
razčlenjena; terase in ostanki nekdanjega ravnika so razrezani s številnimi globokimi
grapami pritokov Save.
Površje se proti Senovskemu gričevju spušča v izrazitih stopnjah s krčevinami in
samotnimi kmetijami ter zaselki.
Območje je zaradi visokih nadmorskih višin, oddaljenosti in slabih cestnih povezav redko
poseljeno in v veliki meri poraslo z gozdom. Večje in manjše čistine pokrivajo pretežno
travniki in pašniki, redkejše so njive. Glavno kmetijsko dejavnost predstavljata živinoreja
in gozdarstvo; vse več kmetij se ukvarja tudi s kmečkim turizmom.
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5. ZGODOVINSKI PREGLED RAZVOJA PREMOGOVNIKA
5.1.

RUDARSKO PRAVO

Pravne norme, ki urejajo rudarstvo, imenujemo rudarsko pravo. Zaradi nevarnosti pri
rudarjenju so se rudarske skupnosti že zgodaj ločevale od drugih, rudarji pa so imeli
posebne pravice in dolžnosti. Poseben rudarski zakon so poznali že Rimljani v 1. stoletju.
V fevdalni dobi so imeli pripadniki rudarskega stanu lastno sodstvo, izvoljene sodnike,
lastne matične knjige, bili so oproščeni vojaščine, za privilegije pa so plačevali deželnemu
knezu rudarski davek (vse to so urejali rudarski redi). Leta 1553 je Ferdinand I. izdal
splošni rudarski red, ki je veljal do leta 1854 za Štajersko, Koroško, Kranjsko in Goriško.
Tega leta je bil izdan splošni rudarski zakon, imenovan Francjožefov rudarski red, ki je bil
enoten za vso državo. Veliko odločb je ostalo veljavnih v Kraljevini Jugoslaviji, ki ni imela
svojega rudarskega zakona. Črni in rjavi premog je zakon opredelil kot pridržane minerale,
za katere je bilo potrebno pridobiti sledilno dovoljenje, ki so ga izdajali za eno leto.
Zakonodaja je zelo podrobno urejala vse rudarske dejavnosti. Interesent je potreboval
posebna dovoljenja za vsako fazo dela. Območje, na katerem je imel iskalec izključno
pravico do raziskovanja, se je imenovalo prostosled (krožno zemljišče s polmerom 425 m
oz. okoli 57 ha površine). Ko je iskalec dobil končno dovoljenje za izkopavanje, je imel na
voljo izkopno območje, izraženo v jamskih merah. Jamska mera je bila površinska enota v
obsegu 12.544 kvadratnih dunajskih sežnjev oz. pravokotnik s 45.116 m² površine,
katerega najmanjša stranica ni smela biti krajša od 106 m. Pri premogu so navadno
podeljevali dvojno jamsko mero z eno skupno stranico. Jamske mere so segale v globino
brez omejitve.
Rudarsko podelitveno pravo je uveljavljal in imel sodno oblast nad podeljenim vladar s
pomočjo rudarskih sodišč, ki so jih odpravili leta 1850 in uvedli rudarska glavarstva.
Zaradi pregleda nad dogodki v zvezi z izkoriščanjem surovin in lastništvom entitet so
rudarska sodišča in glavarstva vodila rudarske knjige.
Pravni temelji rudarstva so se popolnoma spremenili leta 1946, ko so prenehale veljati vse
prejšnje rudarske pravice. Z jugoslovanskim zakonom o nacionalizaciji (1946, 1948) so
rudarska podjetja prešla v splošno ljudsko premoženje. Leta 1966 je bil sprejet temeljni
rudarski zakon, tri leta kasneje pa splošni zakon o rudarstvu. Novi zakon o rudarstvu je bil
zopet sprejet leta 1975, nato leta 1999. Zakon o rudarstvu, sprejet leta 2004, med drugim
opredeljuje rudnine kot naravno bogastvo, ki se ne obnavlja, je pa dobrina splošnega
pomena in zato pod posebnim državnim varstvom (Jerbič Perko, 2005).
5.2.

OBDOBJE RAZISKAV NAHAJALIŠČA

Nahajališče premoga na Senovem je bilo odkrito ob koncu 18. stoletja, ko so bili na
Reštanju odkriti izdanki premoga. Kot začetek odkopavanja štejejo leto 1796, ko so bile na
dnevnem kopu Reštanj odkopane prve količine premoga.
Odmaknjenost nahajališča od glavnih transportnih pot (reka Sava oz. kasneje Južna
železnica Zidani most-Zagreb) je bila glavni vzrok kronične nerentabilnosti odkopavanja,
kar se je posebej odražalo v pogostih menjavah lastnikov rudnika. Na splošno lahko
obdobje do prevzema rudnika s strani TPD označimo za obdobje raziskav nahajališča,
odkopanih pa je bilo vsega skupaj okrog 90.000 ton premoga.
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5.2.1.

Razlogi za iskanje premoga

Težave z energetskimi viri so imeli že naši predniki pred več kot 200 leti. Razen vodne
energije, ki je služila za pogon strojnih naprav v mlinih, žagah, kovačnicah in drugih
železarskih obratih, so praktično vso ostalo energijo pridobivali iz lesa. Vse večji porabnik
lesa je bila železarska industrija, ki se je pred okoli 200 leti začela močneje razvijati v
srednji Evropi in s tem tudi pri nas. Tedanja avstrijska vlada, pod vodstvom Marije
Terezije, je pri takem stanju ugotovila, da so zaradi pretirane sečnje gozdovi ogroženi, in je
takoj ukrepala.
Po vzgledu Angležev je tudi avstrijska vlada iskala rešitev za nastali problem v premogu.
Začeli so na različne načine propagirati iskanje, pridobivanje in uporabo premoga. Vlada je
1766. leta izdala dekret, ki je določal, da lahko premog išče vsakdo, ki si bo predhodno
priskrbel sledilno pismo. Premog so uvrstili v skupino prirodnih dobrin, ki si jih je vladar
pridržal zase. Pravico njihovega izkoriščanja je vladar podeljeval pod posebnimi pogoji oz.
so v imenu vladarja ta dovoljenja izdajali rudarski uradi, kasneje Rudarska glavarstva.
Tako privlačni pogoji za najdbo in uporabo premoga so spodbudili veliko število iskalcev.
Notranje-avstrijska vlada, pod katero je spadala tudi Štajerska, je na nekatera najdišča še
istega leta poslala svojega strokovnjaka, ki se je seznanil z večino nahajališč premoga na
Spodnjem Štajerskem (tam so se okoli 100 let pozneje razvili največji premogovniki).
Zaradi odročnosti pa ni obiskal Spodnjega Posavja, zato v prvih pregledih o nahajališčih
premoga še ni podatkov o senovskem nahajališču.
Za osnovni problem, ki je oviral zamisel o zamenjavi oglja s premogom, se je že kmalu
izkazala premajhna zahteva tržišča. Možno tržišče za rabo premoga so predstavljali sami
drobni uporabniki (kovačnice, pilarji, ostrogarji, puškarji in drugi rokodelci). Velike
industrije, ki bi potrebovala večje količine premoga, v tem delu Spodnje Štajerske tedaj še
ni bilo. Tako tudi po odkritju premogovnih nahajališč še nekaj desetletij ni prišlo do
večjega napredka glede pridobivanja in zlasti rabe premoga.
Razen že znanih težav pri rabi premoga, se je pojavila še nova-ekonomska. Tedanji
industrijski objekti (plavži, topilnice, steklarne, opekarne) so bili zaradi enostavne preskrbe
z ogljem locirani čim bližje gozdovom. Nova nahajališča premoga pa so bila večinoma
precej oddaljena, tako da so bili transportni stroški do porabnikov veliko večji od stroškov
pridobivanja premoga.
Postopoma se je krog porabnikov premoga začel širiti, vendar so se šele v sredini 19.
stoletja z gradnjo železnic in razmahom industrije pogoji za rabo premoga toliko
spremenili, da lahko že govorimo o industriji pridobivanja premoga.
5.2.2.

Najdba senovskega nahajališča premoga

Že omenjeni vladni odlok iz leta 1766 je med drugim določal, da si je tudi zemljiški
gospod dolžan priskrbeti sledilna pisma in da je moral takoj pričeti z delom. Tako obstaja
poročilo, da je takratni zemljiški gospod v dolini grof Attems iz Rajhenburga kot prvi začel
z izkoriščanjem nahajališča na Reštanju.
O najdbi premoga je za sedaj poznano le posredno poročilo. Leta 1859 je Albert Miller pl.
Hauenfels podal opis vseh štajerskih premogovnikov in med njimi navedel tudi podatke za
senovski rudnik, tedaj še pod imenom Reichenburg. Po njegovi trditvi je senovski premog
našel podkovski kovač Andrej Grabner leta 1796, ko si je v reštanjskih gozdovih
pripravljal oglje. Iz tega poročila tudi izvemo, da se je grof Attems takoj lotil odkritega
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nahajališča. Več o tem izvemo iz poročila rajhenburške okrajne gosposke iz leta 1810. V
njem pisec navaja, da je na Reštanju površinski kop črnega premoga, ki pripada grofu
Attemsu. S tega kopa so letno pridobili 22,4 ton premoga ter ga prepeljali v Brežice in
porabili v tamkajšnji opekarni (Rudniki in premogovniki Slovenije, 2005).
Na osnovi obeh poročil lahko sklepamo, da je grof Attems takoj po odkritju premoga začel
s pridobivanjem in tako lahko leto 1796 štejemo za začetek rudarske dejavnosti senovskega
premogovnika.
Prve tone premoga so pridobili z enostavnim kopanjem na izdankih. Izdanki so se
postopoma spremenili v površinske kope premoga. V prvih desetletjih 19. stoletja se je
delalo le na površinskem kopu. Tudi kasneje je bilo delo nesistematično.
5.2.3.

Raziskave nahajališča

Vse raziskave terciarnega premogovnega nahajališča na področju od Podsrede do Sevnice
so bile izvršene z namenom, da se ugotovi obstoj premogovega sloja, ki se ga splača
pridobivati.
Večina raziskav je bila izvršena v severnem delu kadunje. Najprej in največ raziskav so
izvedli na področju osrednjega dela med Dovškim in Belskim potokom, kjer so bili izdanki
najbolj očitni. Na tem področju je bil premogov sloj najdebelejši, zato so tu več desetletij
pridobivali premog. Raziskave so potekale tudi v drugih delih kadunje, vendar tam
rezultati raziskav niso vodili k odpiranju jam in k začetku jamskega pridobivanja.
Tako lahko zaključimo, da je od vseh raziskovanih področij dalo zadovoljive rezultate le
osrednje področje severnega krila med Srebotnim in Reštanjem.
5.2.3.1.

Raziskave in prva odkopavanja premoga

Na Reštanju je bil samo en površinski kop (kasneje se je na tem področju razvila jama
Filipi). Do leta 1857, ko je bil ta površinski kop prvič vnesen na situacijsko karto, je
dosegel dolžino okoli 80 m, širino do 20 m in globino okoli 3 m. Iz njega so v začetnih
petdesetih letih pridobili okoli 8.000 ton premoga.
Attemsovo zanimanje za premog pa ni bilo omejeno le na površinski kop na Reštanju.
Preiskoval je tudi teren zahodno od kopa in naletel na izdanke premoga v Zakovu. Ker pa
je za potrebe svoje brežiške opekarne dobival zadostne količine premoga na Reštanju,
pridobivanje premoga ni razširil v Zakov.
Pridobivanje premoga ni predstavljalo posebnega problema, kar pa ne velja za transport.
Transportne povezave senovske doline z ostalim svetom po kopnem so bile preslabe,
transport po Savi (z ladjami, imenovanimi »dombas«) pa nezanesljiv, da bi se to
odkopavanje izplačalo. Transport je bil ovira razvoju senovskega premogovnika še precej
nadaljnjih let.
Leta 1823 je Attems prenehal s pridobivanjem premoga na reštanjskem nahajališču.
Raziskave sloja so bile obnovljene šele čez 10 let, ko sta se na senovskem nahajališču
pojavila dva tuja raziskovalca: Ignacij Stieglitz in Vencel Kehler. Na že znanih
nahajališčih na Reštanju in v Zakovu sta začela s pravimi sledilnimi deli, raziskovanje sta
razširila tudi na področje Srebotnega. Na področju Srebotnega sta nad potokom odkrila sloj
»črnega premoga« in tako so se tu 1834. leta pričela jamska dela.
Na Reštanju so bili izdanki premoga najizrazitejši, zato sta hotela Stieglitz in Kehler to
nahajališče pripraviti za redno pridobivanje premoga, vendar sta prej odnehala in odšla iz
doline. Z izkupičkom skromnih količin pridobljenega premoga namreč nista mogla
pokrivati stroškov jamskega pridobivanja in dragega prevoza do Save.
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Leta 1835 je to premogovno nahajališče kupil gorenjski fužinar Viktor Ruard, ki je pri
leobenskem Rudarskem glavarstvu zaprosil za pravico pridobivanja premoga. Leta 1839 so
mu bile v obliki fevdnega pisma te pravice podeljene, in sicer za pet jamskih mer (eno v
Srebotnem, tri v Zakovu in eno na Reštanju). In čeprav je v naslednjih letih premogovnik
pogosto menjal lastnike, je to leto začetek rednega pridobivanja premoga.
Do leta 1852, ko je premogovnik po Ruardu najprej prešel na Josepha Atzla, potem pa še
na Premogokopno družbo v Zagorju, ki jo je ustanovil Atzl, se ni zgodilo nič posebnega. Iz
istih razlogov, ki so od Senovega odvrnili Stieglitza in Kehlerja, tudi novi lastniki svoji
novi pridobitvi niso posvečali posebne pozornosti. Končno so leta 1852 premogovnik
prodali dunajskemu veleopekarju Alojzu Miesbachu, ki je skrb za pridobivanje premoga
prepustil svojemu nečaku Heinrichu Drascheju.
Slika 5: Jamski voziček iz obdobja Drascheja

Vir: Seher, 1986.
Drasche je začel z obsežnimi jamskimi raziskavami na področju Srebotnega, Zakova in
Reštanja, ki so dale pozitivne rezultate. Za področje Zakova in Reštanja je dal leta 1857
izdelati tudi prvo jamsko in situacijsko karto.
V tem času pa se je tudi drugod po Evropi marsikaj dogajalo. Novi industrijski obrati so
potrebovali čedalje več premoga. Za tisti čas so si izmislili novost-svetovne razstave
industrijskih dosežkov (prva je bila v Londonu). Na drugi razstavi v Parizu leta 1855 je
Drasche predstavil senovsko nahajališče kot zelo izdatno, na tretjo razstavo leta 1862 v
Londonu pa je poslal tudi vzorec senovskega premoga. Vendar se je vseskozi pritoževal,
da je odvzem tega premoga omejen, saj je namenjen le lokomotivam. Zato je zaradi
previsokih stalnih stroškov na tono premoga, kakor tudi zaradi pomanjkanja delovne sile,
1872. leta ustavil redno delo in delavce premestil v Laško. Zadržal je le nekaj delavcev za
najnujnejša vzdrževalna dela na Reštanju. Na ta način je bilo za več kot 10 let prekinjeno
okoli 70 let trajajoče jamsko raziskovanje senovskega nahajališča.
Leta 1881 je premogovnik kupil češki industrialec Edvard Geipl, ki ga je zaradi lastnih
finančnih težav leta 1886 prodal grofu Edvardu Oppersdorffu.
Grof Oppersdorff je pri senovskem nahajališču najprej hotel priti na čisto z rezervami
premoga v nahajališču, kolikšne zmogljivosti bi mogli razviti in kakšna investicijska
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vlaganja bi bila potrebna za usposobitev rudnika. Oppersdorff se je načrtno lotil dela. Na
čelo je postavil samostojnega ravnatelja, Čeha Jozefa Juzeka, ki je imel zadosti delovne
prakse. V pomoč pri ocenitvi nahajališča in pri izdelavi investicijskih predračunov je
pozval tudi celo vrsto znanih strokovnjakov. Predpostavili so, da ima terciarna kadunja v
svojem celotnem obsegu, od Reštanja do Brestanice, razvit premogov sloj (ta ugotovitev je
potem veljala okoli 40 let). Prve ocene rezerv premoga v nahajališču (sprva so jih ocenili
na 1.595.000 ton in kasneje na 28.000.000 ton) in precejšnja verjetnost, da je teh rezerv še
več, so zagotovo precej dvignile ceno premogovnika. Ker pa je izkoriščanje vseh teh
rezerv temeljilo na sodobnem transportu premoga od nahajališča do Rajhenburga, je grof
Oppersdorff po ugotovitvi, da finančno ni dovolj močan za rešitev tega problema, na
začetku leta 1904 senovski premogovnik prodal Trboveljski premogokopni družbi (TPD).
5.2.3.2.

Raziskave po letu 1917

TPD je rudnik kupila predvsem zato, da je s tem zatrla konkurenco senovskega premoga na
hrvaškem trgu. Iz tega razloga novi lastnik ni razmišljal o raziskovanju nahajališča vse do
leta 1917. Ko pa se je prva svetovna vojna nagibala h koncu, je TPD ocenila, da s svojimi
dosedanjimi zmogljivostmi ne bo več mogla pokrivati vseh povojnih potreb tržišča. Prav
zato se je odločila, da začne tudi Senovo pripravljati za normalno pridobivanje premoga.
Da bi dobila boljšo predstavo o premogovih slojih, so strokovnjaki že leta 1918 začeli z
jamskimi raziskovalnimi deli, ki so jih končali do leta 1924. Raziskave so bile številne in
obsežne, potekale so na celotnem območju od Reštanja do Srebotnega. V nadaljevanju
bom opisala le najpomembnejše.
TPD je najprej začela z raziskovanjem Reštanja. Raziskovalna dela so tu potrdila obstoj
enega dobro razvitega premogovega sloja in to do globine okoli 100 m pod površino na
Reštanju. S tem so ovrgli prejšnjo domnevo o treh plasteh premoga (do nje so prišli, ko so
z rovom Filipi na dolžini 250 m kar trikrat prečkali sloj premoga debeline med 10 in 20 m).
Tudi ocene rezerv premoga so zaradi zmotnega mnenja, da gre za tri plasti, v začetku
nihale od 1,59 milijona ton do 27 milijonov ton. Leta 1920 so tudi na območju Zakova
dokazali en premogov sloj. Na obeh območjih je bil premogov sloj položen med talnino in
krovnino v skoraj vertikalnem položaju. Raziskave so potekale tudi v Belem, vendar na
premogove plasti niso naleteli. Vhodno odprtino so zaprli, rov pa zaradi dobre
vodonosnosti uporabili kot zajetje za pitno vodo za naselje Belo (Aničič, 2008).
Za ugotavljanje premogovega sloja v večjih globinah so bila jamska raziskovalna dela
prepočasna in predraga, zato so uporabili globinsko vrtanje.
V 30. letih so se etaže, s katerimi so pobirali premog v reštanjskem revirju, hitro pomikale
v globino, zato so začeli razmišljati o začetku odpiranja in pripravljanja območja Zakov.
Uprava rudnika je takrat začela z novim načinom raziskovanja nahajališča premoga, z
mikro-magnetometrično metodo.
V 40. letih so naredili nekaj raziskovalnih vrtin na južnem delu kadunje, ki pa so dale
negativne rezultate. V nadaljnjih letih so z več vrtinami ugotovili, da premogov sloj
severnega krila nima nobene zveze s pojavom premoga v južnem krilu in da zato dno
kadunje nima razvitega premogovega sloja. V južnem krilu kadunje se premog pojavlja
samo na enem mestu, ob severnem robu trga Brestanica. Ta pojav premoga je lokalnega
značaja in se ne razteza daleč proti severu. To spoznanje je v marsičem pokvarilo načrte, ki
jih je imela TPD s senovskim premogovnikom. Leta 1922 je TPD v oceni o rezervah
premoga upoštevala le nahajališče od Srebotnega do Reštanja, leta 1924 pa je v račun
rezerv vključila kadunjo od Reštanja do Rajhenburga. Tako so lastne ocene o rezervah
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premogovnika krepko presegle 70.000.000 ton. Na osnovi negativnih rezultatov vrtanja je
TPD spet začela računati le z rezervami severnega dela kadunje (tu so bile rezerve
premoga resnično dokazane) in tako leta 1940 zaloge ocenila na 8.000.000 ton.
S kakšnimi rezervami je TPD računala v medvojnem obdobju, je razvidno iz spodnje
tabele.
Preglednica 1: Predvidene rezerve premoga
Leto
Ton
1922

5.742.000

1924

75.755.000

1927

75.377.000

1929

75.067.000

1931

74.714.000

1933

73.944.300

1935

72.919.700

1937

72.827.500

1938

73.336.500

1940

8.000.000

Vir: Seher, 1986.
Zadnja leta pred drugo svetovno vojno je rudnik pospešeno odpiral področje Zakov, pri
tem pa so prihajali na dan tudi različni geološki podatki. Tudi reštanjsko področje z
opuščenim površinskim kopom je nudilo obilico podatkov za geološko proučevanje
nahajališča. Litavski apnenec je bil posebej zanimiv zaradi obilice fosilov iz bivšega
Panonskega morja. Ko so ob zahodnem robu opuščenega površinskega kopa premoga v
krovninskih morskih glinah odprli površinski kop za zasipni material, so naleteli na zelo
bogato nahajališče školjk in polžev ter ostanke rastlin.
Ob tem moram omeniti dejstvo, da je v predvojnem obdobju geološke razmere tega dela
terciarnega nahajališča premoga preučeval ing. Martin Munda. Po dveletnem proučevanju
je strokovno analizo zaključil z doktorsko disertacijo. Prav iz nje med drugim izvemo, da
spadajo tukajšnje kamnine (predvsem neslojeviti dolomiti in ploščati apnenci) v srednji
trias, v ti. anizijsko in ladinsko stopnjo, kar pomeni, da so te kamnine nastale pred
približno 220 milijoni let. Starost kamnin, v katerih leži premogov sloj, je dr. Munda
postavil v zgornji oligocen terciarja in sicer v stopnjo katien ali pred okoli 24 milijoni let
(Aničič, 2008).
Kljub temu, da je imela TPD v obdobju med obema vojnama dovolj opravka s
pridobivanjem premoga v reštanjskem revirju in z odpiralnimi deli na območju Zakova, se
tudi po prekinitvi del v Belem ni odpovedala raziskavam vzhodnega dela kadunje. Vendar
v tem delu kadunje od Belskega potoka pa vse do Podsrede rezultati raziskav niso bili tako
obetajoči kot v osrednjem delu. Na celotni dolžini okoli 10 km so naleteli na več tanjših
slojev premoga, debelina pa pri nobenem ni presegla dveh metrov. Takšni rezultati
raziskav seveda niso vodili k začetku jamskega pridobivanja.

28

Že pred letom 1930 je terciarne usedline vzhodno od premogovne posesti TPD raziskovala
rudarska združba Wocheinit iz Ljubljane, ki je začela s kopanjem premoga na novem
pridobivalnem področju, imenovanim Koprivnica. Zaradi nerentabilnosti (prevoz premoga
z zaprežnimi vozili do 12 km oddaljene železniške postaje v Rajhenburgu) je leta 1934 ta
rudarska združba premogovno posest prodala TPD. S tem dokupom je TPD v celoti pokrila
premogovni terciar severnega krila kadunje od Srebotnega do Podsrede.
V povojnem obdobju so se ponovno lotili raziskovanja vzhodnega krila kadunje, vendar
več kot 100-letna raziskovanja tega področja niso privedla do najdbe premogovega sloja,
ki bi bil pri tedanjih cenah premoga primeren za pridobivanje.
Kljub raziskavam na celotnem terciarnem nahajališču premoga, s poudarkom na osrednjem
delu med Srebotnim in Reštanjem in delno tudi na področju Reštanj-Podsreda, se je pravi
premogovnik razvil le na področju od Srebotnega do Reštanja, kjer je bil razvit
najdebelejši sloj premoga.
Nobene pozornosti pa lastniki rudnika niso posvečali zahodnemu krilu terciarne kadunje
od Srebotnega do Sevnice. Vprašanje širjenja premogovega sloja zahodno od Srebotnega je
rudnik načel šele po drugi svetovni vojni (raziskave dr. Munde, dr. Hamrla). Kljub temu,
da so bili v Kališovcu najdeni manjši izdanki premoga, so na osnovi na terenu
ugotovljenega stanja in ob upoštevanju rezultatov vrtin ter jamskih del prišli do zaključka,
da obstaja zelo majhna verjetnost za obstoj debelejšega sloja premoga na področju
zahodnega krila.
Pri pregledu raziskovalnih del nisem navajala podatkov za raziskovalne vrtine, saj jih je
bilo preveč. Vseeno pa bom na koncu podala podatek o vseh vrtinah, s katerimi je rudnik
na svojem pridobivalnem in raziskovalnem področju iskal premog med leti 1913-1984.
Preglednica 2: Raziskovale vrtine v obdobju 1913-1984
Področje
Pozitivna
Štev.
m
Zahodno krilo
/
/
(Kališovec)
Osrednji del
11
3.378,1
(Srebotno-Reštanj)
Vzhodno krilo
3
811,8
(Veliki Kamen-Koprivnica)
Južno krilo
4
172,7
(Brestanica)
Skupaj
18
4.372,6
Vir: Seher, 1986.
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Negativna
Štev.
m
1

218,1

10

3.126,4

5

2.303,6

14

2.162,0

30

7.810,1

5.3.

RAZVOJ PREMOGOVNIKA PO LETU 1904

TPD senovskega rudnika ni kupila zaradi tega, da bi iz njega takoj pridobivala premog,
ampak začasno predvsem zato, ker je hotela izključiti konkurenco senovskega premoga na
hrvaškem tržišču. Rudnik je imela »v rezervi« za povojno dobo. Tako je TPD zaradi
neugodne tržne situacije premoga sprejela načrt »o mirovanju senovskega rudnika«.
V začetku 1904. leta je bila prodaja senovskega rudnika TPD končana in tedaj je prišlo tudi
do zamenjave kadrov (med drugim se je upokojil ravnatelj Juzek). V prvih letih delovanja
pod novim lastnikom rudnik ni imel svoje samostojne uprave, ampak je bil kot obrat
priključen laškemu premogovniku, ki se je komaj odpiral.
Do kadrovskih sprememb pa ni prišlo le na vrhu. Nova uprava je zaradi načrtov o
mirovanju senovskega rudnika odpustila precejšnje število delavcev. Razlog za odpuščanje
delavcev je bil poleg že navedenega tudi splošen neugoden položaj na tržišču premoga.
Ker prodaja premoga ni šla in na Reštanju niso več vedeli, kam bi z njim, je TPD
pridobivanje premoga zmanjšala na najmanjšo možno mero.
TPD vse do leta 1907, ko so se razmere na tržišču premoga začele počasi izboljševati, ni
naredila ničesar za razvoj rudnika. Šele takrat so se začeli ukvarjati z načrti bodočega
razvoja Senovega. Za razvoj rudnika je bilo v prvi vrsti zelo pomembno rešiti problem
transporta in prodaje premoga. Najprej so se lotili problema povezovanja Reštanja z Južno
železnico.
Vodstvo TPD je že v času, ko izid vojne še ni bil odločen, videlo svojo prihodnost v
velikem povečanju potreb po premogu. Zato je tudi predlagalo, naj takoj pričnejo s
pripravljanjem svojih rudnikov za večje naloge. V te načrte je seveda vključilo tudi svoj še
nezgrajen senovski rudnik in tako so na Senovem že leta 1918 začeli z jamskimi
raziskovalnimi deli. TPD se je namreč zavedala, da bodo po izčrpanju površinskega kopa
na Reštanju morali preiti na jamsko pridobivanje premoga. Ponovno so ocenjevali tudi
rezerve premoga in računali z okoli 70 milijoni ton.
TPD je torej sklenila površinske dele sloja na Reštanju odkopati s površinskim kopom,
obenem pa se je začela pripravljati na jamsko pridobivanje.
Končno je padla odločitev za reševanje glavnih problemov, ki so okoli 120 let
onemogočali normalni razvoj senovskega rudnika. Tokrat pa je bilo na razpolago tudi
dovolj finančnih sredstev za uresničenje postavljenih nalog. Pri vseh teh pozitivnih
elementih je potrebno omeniti še enega močno zaviralnega: pomanjkanje delavcev, saj so
bili ti vključeni v vojne akcije. Z izbruhom prve svetovne vojne je na eni strani celotna
TPD izgubila okoli 2.000 delavcev (na Senovem 65 leta 1914), ki so morali k vojakom, na
drugi strani pa so se potrebe po premogu povečale. V zameno za izkušene domače jamske
delavce so premogovniki kmalu začeli dobivati vojne ujetnike različnih narodnosti.
Vse te spremembe in odločitve so povzročile, da je TPD začela z izgradnjo vitalnih
objektov: povezave Senovega z železniško progo v dolini Save, žičnice med separacijo na
Senovem in površinskim kopom na Reštanju, jaška na Reštanju, novega jaška Zakov,
separacije premoga, termoelektrarne, delavnic, skladišč, upravnih in stanovanjskih
objektov, vodovoda, ceste, telefonske povezave, pošte, zdravstvene postaje itd. (Rudniki in
premogovniki.., 2005).
Z izgradnjo rudniških objektov in postopno modernizacijo proizvodnje so količine
pridobljenega premoga začele naraščati (z izjemo obdobja gospodarske krize v tridesetih
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letih) ter vzporedno s tem tudi število zaposlenih. Tudi v času druge svetovne vojne, ko je
bil rudnik pod upravo Nemcev, je delo potekalo bolj ali manj neovirano. Proizvodnja je
bila zaradi napada XIV. divizije in poškodbe proizvodnih objektov ovirana februarja 1944.
leta. Ko pa so septembra 1944 delavci masovno odšli v partizane, so morali zaradi
pomanjkanja delovne sile 15. septembra v jami popolnoma zaustaviti pridobivalno delo.
Šele ob koncu oktobra se je vrnilo na delo toliko delavcev, da je pridobivanje premoga spet
steklo.
5.3.1.

Reševanje problema transporta in prodaje premoga

Za razvoj rudnika je bilo zelo pomembno rešiti problem transporta premoga. Z odkritjem
premogovih izdankov na Reštanju, v Zakovu in Srebotnem so že takoj v začetku odkrili
zadostne količine premoga za njegovo masovno pridobivanje. Razlog, da do tega tudi okoli
120 let po odkritju premoga ni prišlo, je povsem preprost-skrajno neugodna zveza
senovskega nahajališča z možnimi odjemalci.
Prvi problem se je nanašal na obvladovanje prevoza na relaciji Reštanj-Rajhenburg;
njegovo reševanje je spadalo v domeno lastnika premogovnika
Na 8-kilometrskem odseku Rajhenburg-Reštanj-Zakov so imeli še okoli 100 let nazaj na
razpolago le skromno cesto (odsek iz Rajhenburga do Kuneja) oz. slabo vzdrževan kolovoz
(od Kuneja do Senovega in še naprej na Reštanj). Za masovni prevoz premoga je bil ta
odsek izredno neprimeren, je pa prevoz do Save (z vprežnimi vozovi) okoliškim kmetom
vse do leta 1923 nudil dobrodošel vir dohodka.
V poročilih, ki so jih okoli leta 1900 pripravili različni strokovnjaki na zahtevo grofa
Oppersdorffa, najdemo prve konkretne podatke o pristopu k reševanje tega problema. Po
njihovem mišljenju bi bilo potrebno od Rajhenburga do Senovega zgraditi normalnotirno
progo, Senovo pa naj bi z nahajališčem na Reštanju in Zakovu povezoval ali podkopni rov
ali pa žičnica. Vse te predloge je v delno spremenjeni obliki dve desetletji kasneje
uresničila TPD. O tem bo več povedanega pri poglavju o investicijski gradnji rudnika.
Drugi problem se je navezoval na transport premoga od Rajhenburga do porabnikov;
reševanje tega dela transportnega problema je imelo širše dimenzije, zato se je z njim
posredno ali neposredno ukvarjala država.
V obdobju pred letom 1862 so premog na vprežnih vozovih pripeljali v Rajhenburg, kjer
so ga natovorili na ladje. Pristanišče v Rajhenburgu je bilo ob izlivu Brestanice v Savo. Pri
vožnji navzdol so ladjarji vleko ladje prepustili vodnemu toku in poskrbeli le za
krmarjenje. Dosti težje je bilo pri vožnji navzgor. Dokler so bile ladje manjših dimenzij, so
jih ladjarji potiskali proti vodnemu toku z močnimi drogovi, ponekod pa se je moral del
posadke izkrcati na breg reke in s pomočjo vrvi vleči ladjo proti vodnemu toku. V zadnjih
desetletjih pred začetkom železniškega prevoza človeška vleka zaradi povečanja velikosti
ladij ni več zadostovala, zato so začeli uporabljati živalske zaprege. V sušnih obdobjih se
je večkrat zgodilo, da zaradi nizkega vodostaja ladje sploh niso mogle pluti. Neprijetna in
nevarna so bila tudi obdobja s preveliko količino vode v rečnem koritu ter ob poplavah, ko
so morali zaradi velike hitrosti vode v strugi ali zalitja pristaniških naprav ter poti za vleko
ladij ob bregu plovbo prekiniti. Prevoz po Savi torej ni bil možen vedno in ni bil brez
nevarnosti.
Z ladjami so prevažali tudi premog. Smer prevoza je bila večinoma po reki navzdol, saj so
tržišče v smeri Ljubljane pokrivali drugi zasavski premogovniki.

31

S 1. oktobrom 1862, ko so za promet odprli železniško progo Zidani most-Zagreb-Sisak, se
je začelo novo obdobje v razvoju Posavja. Zaradi železnice so tudi pri senovskem
premogovniku pričakovali, da bodo za njihov premog nastopili boljši časi, do česar pa v
pričakovanem obsegu še dolgo ni prišlo.
Ko je bila železniška proga Dunaj-Trst (osnovni krak Južnih železnic) do leta 1849
narejena do Ljubljane, so lokomotive oskrbovali s premogom različni rudniki. Ob koncu
leta 1872 so na Dunaju ustanovili TPD, ki je potem do leta 1890 postopoma dobila v svoje
roke večino pomembnih slovenskih rudnikov. TPD je v svoji premoči hotela izključiti
konkurenco drugih rudnikov na relativni majhnem tržišču premoga. Tako je dosegla, da so
Južne železnice prevažale premog iz njenih rudnikov po ugodnejših tarifah kot so veljale
za ostale rudnike.
Neugodne železniške tarife so seveda negativno vplivale tudi na razvoj in bodočnost
senovskega rudnika. Za primerjavo lahko podam konkretne podatke: Južna železnica je
trboveljskemu rudniku za vagon premoga na relaciji Trbovlje-Zagreb (84 km)
zaračunavala prevozno tarifo 28 kron, za senovski premog pa na relaciji RajhenburgZagreb (45 km) 32,8 kron oz., računano na kilometer, enkrat več kot za trboveljski
premog.
V takih razmerah se je grof Oppersdorff odločil za prodajo senovskega rudnika. Ko ga je
leta 1904 kupila TPD, so tudi zanj začele veljati iste prevozne tarife kot za ostale rudnike
TPD. Vendar tudi to v prihodnjih nekaj letih ni vplivalo na povečanje prodaje premoga, saj
TPD rudnika ni kupila zaradi preskrbe svojega tržišča s senovskim premogom, ampak
predvsem zato, da izključi njegovo konkurenco.
Normalen razvoj rudnika v prvih 120 letih po odkritju premoga pa je oviralo tudi tržišče
oz. odsotnost ustreznega števila in sestava odjemalcev. V 19. stoletju so bili glavni
odjemalci premoga manjši obrtniki, železarska podjetja in redke tovarne različnih panog. V
bližnji in daljni okolici Senovega ni bilo ustreznih večjih porabnikov premoga. Manjše
količine so kupovale okoliške kovačije, žganjekuhe, apnenice in opekarne. Najbližja
industrija kot možni odjemalec premoga se je nahajala šele v Zagrebu, po uvedbi parnih
strojev na rečnih ladjah pa je v poštev prišla tudi »paroplovna« družba s središčem v Sisku.
Kasneje je večji odjemalec debelih vrst premoga postala železnica (ta kupec je po letu
1970 usahnil zaradi uvedbe dizelskih lokomotiv). Drobni premog je od leta 1925 do 1943
uporabljala TE Senovo, od leta 1943 pa TE Brestanica (leta 1978 prešla na plinsko
tehnologijo).
5.3.2.

Investicijska gradnja premogovnika

Uprava TPD je v skladu z načrti za izkoriščanje senovskega rudnika pripravila
dokumentacijo za gradnjo glavnih investicijskih objektov, zlasti tistih, ki naj bi povezali
nahajališče premoga z železnico. Z njihovo gradnjo naj bi začeli takoj, ko bi s strani
vojnega ministrstva dobili na razpolago ustrezne delavce. Z izvedbo del so nato začeli
spomladi 1918. leta.
Ob začetku investicijskih del je Generalna direkcija TPD ocenila, da se mora na Senovem
formirati samostojno vodstvo rudnika. Ravnatelj rudnika je 1918. leta postal ing. Martiny,
poleg njega pa so poslali še ostale potrebne kadre (nekatere celo iz Dunaja). Tako so rešili
kadrovske probleme z vodilnimi delavci, niso pa še rešili vprašanja fizičnih delavcev.
Vojna je namreč še trajala in večina mladih delavcev je nosila vojaško suknjo. Toda za
premog iz senovskega premogovnika je bila močno zainteresirana tudi država oz. vojska,
zato je TPD s prošnjami na vojaško vodstvo dosegla, da so na Senovo poslali vojaške
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delavce iz ti. pomožnih čet. V času od 1. junija do 1. avgusta 1918 je na ta način prišlo
graditi nove objekte več kot 600 vojaških delavcev, ki so prihajali v skupinah po 20 do 200
mož, ostali teden ali dva, vendar naredili malo.
Na vseh področjih se je tedaj že čutilo približevanje popolnega razsula monarhije, kar je
vplivalo tudi na to, da je pri izvedbi del prišlo do bistvenih sprememb v odnosu na
projekte. Ob zlomu monarhije konec oktobra 1918 je bila zaradi izgube večine delavcev
TPD prisiljena prekiniti delo na vseh investicijskih objektih vse do maja 1919, ko so spet
zbrali zadostno število delavcev. Ko je bila 1. decembra 1918 ustanovljena Država SHS, se
je vodstvo TPD na Dunaju zbalo za svoje naložbe v novi državi. V prvi polovici 1919. leta,
ko je TPD še omahovala glede investicijskih del v Rajhenburgu, se je vmešala tudi vlada
nove države, ki je bila zainteresirana za čimprejšnje pridobivanje premoga iz novega
rudnika. Dela so tako začeli, vendar so jih zaradi strahu za svoje naložbe nadaljevali v
najcenejši izvedbi.
5.3.2.1.

Gradnja transportnih poti

Za povezavo Senovega (separacija) z železniško progo v Rajhenburgu so predvideli
gradnjo 5 km dolge normalnotirne proge (1435 mm). Na koncu so zgradili ozkotirno
železniško progo (632 mm) od Senovega s tunelom pod hribom sv. Mohorja do
Rajhenburga. Gradnja je trajala z vmesnimi prekinitvami od avgusta 1918 do poletja 1920.
Pri tej povezavi je bil najzahtevnejši objekt tunel pod Mohorjem, ki so ga prebili v začetku
1920. leta. Skupna dolžina tunela je sprva znašala 525,7 m, ob betoniranju portalov pa se je
zmanjšala na 521,6 m. Istočasno z gradnjo tunela so v smeri Senovega gradili tudi
železniško progo, tire so začeli polagati od tunela. Traso proge so severno od velikega
tunela zaradi potoka Brestanica umaknili bolj v hrib in zato morali prebiti 55 m dolg
predor. Prebili so tudi senovski tunel (skozi Senicov hrib), a je ostal nedokončan in
neizkoriščen; namesto skozi hrib so progo speljali ob vzhodni strani hriba.
Poleti 1920. leta je bila proga Rajhenburg-Senovo (z izjemo skozi veliki tunel) končana.
Takrat so s pomočjo te proge na Senovo zvozili tudi ogromne količine gradbenega
materiala za gradnjo površinskih objektov (graditi so jih začeli pomladi 1920). Prevažali so
opeko, sviž za izdelavo malte, kamen za gradnjo temeljev iz rajhenburškega kamnoloma.
Na Senovem so položili pomožne proge do vseh gradbenih področij in tako omogočili
prevoz materiala s parnimi lokomotivami do vseh večjih gradbenih objektov.
Šele jeseni 1921. leta so lahko začeli voziti z lokomotivami tudi skozi veliki tunel. Na ta
način so lahko na Senovo neposredno prevažali ves material, ki je po železnici prispel v
Rajhenburg (prej so ga z vozovi vozili do gasilskega doma in ga tam nakladali na
ozkotirno železnico). S tem je bil rešen tudi prevoz premoga s Senovega na železniško
postajo in od tam oddaljenejšim odjemalcem.
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Slika 6: Vlak na relaciji separacija-Ravne

Vir: Seher, 1986.
Ko je na Reštanju pridobivanje premoga steklo in je bila proga polno obremenjena, so
morali tračnice leta 1939 po vsej dolžini proge zamenjali s težjimi. Naslednja izboljšava je
sledila leta 1953, ko je prišlo do elektrifikacije vleke proge-parne lokomotive so
nadomestile trolej lokomotive.
Ta proga je imela trajni značaj in je delovala od leta 1920 do devetdesetih letih 20. stoletja.
Julija 1992 je bil promet na progi Brestanica-separacija ustavljen (leta 1993 je bilo
opravljenih nekaj voženj, predvsem so bile to vožnje »ljubiteljev železnice«). Zaradi tega
se je transport premoga na brestaniško železniško postajo v zadnjih letih odvijal s kamioni.
Obstajala je ideja, da se proga ohrani za turistične namene, vendar do njene realizacije ni
prišlo. Proga je začela propadati in leta 1997 so jo dokončno demontirali (Halambek,
2006).
Leta 1920 so začeli z gradnjo žičnice med separacijo na Senovem in površinskim kopom
na Reštanju. Sama gradnja žičnice ni bila enostavna, saj je bil velik del portalnih nosilcev
nameščen na zelo strmem terenu. Zaradi teh težav se je gradnja precej zavlekla in tako so
šele 1922. leta začeli s poskusnim obratovanjem.
Celotna dolžina žičnice je bila 2.000 m. Nakladalna postaja je bila na Reštanju na koti 385,
razkladalna postaja pa na separaciji na Senovem na koti 238. Trasa je potekala preko
Hlebčevega hriba in je na Vrtači dosegla najvišjo koto 449 m.
Iz Reštanja so na Senovo vozili premog, v nasprotni smeri pa jamski les in druge materiale.
Nadzornemu osebju, ki se je na Senovo vračalo šele pozno popoldne, so žene s pomočjo
žičnice pošiljale na Reštanj kosilo. Prevoz ljudi z žičnico je bil prepovedan.
Z obratovanjem žičnice so se pridobljene in prepeljane količine premoga vse od leta 1922
povečevale. Največjo mesečno količino premoga (16.150 ton) so z žičnico prepeljali
avgusta 1929. leta. Z žičnico so bile odpeljane vse količine, pridobljene na površinskem
kopu, kot tudi del premoga iz razvijajočih se jam v revirju Filipi in Reštanj, skupno
1.085.500 ton premoga.
Že v času obratovanja žičnice so zavzeto delali na vzpostavitvi jamske zveze med Ravnami
in Reštanjem; 1935. leta je bila ta zveza vzpostavljena. Žičnice, ki je že 14 let zanesljivo
prevažala premog, po izdelavi jamske zveze niso več vestno vzdrževali, zato je oktobra
1936. leta prišlo do nesreče. Nosilna vrv se je utrgala in tako je bila v nekaj trenutkih
uničena celotna žičnica. Ker je bila ob nesreči jamska transportna pot že vzpostavljena, ob
tem dogodku ni prišlo do izpada pridobljenih količin premoga. Posebna analiza je celo
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pokazala, da je stal prevoz po žičnici 4,89 din/t, prevoz po novi poti skozi jamo pa le 1,79
din/t.
Do poletja naslednjega leta je bila žičnica v celoti demontirana. V spomin nanjo pa so še
danes na vsej trasi vidni čvrsti betonski temelji za portalne nosilce.
Ena od težjih odločitev je bila, kje napraviti dokončno pot za premog iz jame. Leta 1923 se
je TPD odločila za gradnjo izvažalnega rova na področju Raven in sicer na koti 270. Na tej
koti bi zajeli 150 m višine vsega premogovega sloja na Reštanju in v Zakovu (reštanjska
površinska kota premoga je pri 420 m nadmorske višine). Tako bi lahko premog nad koto
izvažalnega rova na koto tega rova spuščali gravitacijsko. Problema naj ne bi predstavljalo
tudi odvodnjavanje področja, saj bi voda imela po izvažalnem rovu prost gravitacijski
odtok.
1924. leta je TPD zaradi neugodnega položaja na tržišču premoga prekinila z
investicijskimi deli ter z njimi nadaljevala šele 1928. leta. V naslednji letih so nadaljevali z
delom in tako je leta 1935 prišlo do preboja jamske zveze podkopnega rova v Ravnah z
jamo na Reštanju. S tem je bil možen prevoz premoga na separacijo ne le po žičnici,
ampak tudi skozi novi ravenski rov, ki je povezoval jašek Reštanj z obratnimi prostori
rudnika na Ravnah.
Uprava rudnika je že takoj po preboju jame oz. ravenskega izvažalnega rova z reštanjskim
revirjem začela s pripravami za gradnjo železniške proge od rova v Ravnah do separacije; z
gradnjo so začeli 1935. leta. Ta proga je po prekinitvi žičnice oktobra 1936. leta v celoti
prevzela prejšnjo nalogo žičnice.
Vleko na tej progi so opravljale parne lokomotive. Za glavni prevoz po jami in do
separacije so uvedli jamske vozičke s prostornino zaboja 1.000 litrov (polni so tehtali
1.350 kg), ki so jih ob koncu leta 1940 nadomestili novi s prostornino zaboja 1.300 litrov
(natovorjeni s premogom so tehtali 2.000 kg). Te nove vozičke so krstili z imenom
»bulič«. Za prevoz lesa v jamo so uporabljali vozičke, ki so jih imenovali »cicke«.
Železnim prekucnikom za uporabo pri zunanjih delih (prevoz zemlje, različnih gradbenih
materialov) pa so rekli »kare«.
Prevoz po tej progi se ni spremenil vse do 1951. leta, ko so progo elektrificirali-namesto
parnih so uvedli trolej lokomotive. Po končani elektrifikaciji zunanje proge je sledila
elektrifikacija jamskega prevoza, ki so ga do takrat opravljali z »dizlovkami«.
Z izgradnjo proge med separacijo in Ravnami ter z vzpostavitvijo jamske zveze med
Ravnami in Reštanjem je bilo delovanje žičnice separacija-Reštanj delno nadomeščeno.
Nakladalna postaja žičnice na Reštanju je imela koto 385. Dokler so premog na
reštanjskem površinskem kopu pridobivali iz etaž, ki so ležale nad to koto, spuščanje
premoga do žičnice ni predstavljalo problema. Do problema pa je prišlo po prehodu s
površinskega na jamsko pridobivanje premoga. Potrebna je bila izgradnja jaška na
Reštanju, ki je omogočal dviganje premoga na koto 385 in tudi dostavljanje materialov v
jamo.
Prvi jašek s strojnim prevozom, lociran ob severovzhodnem robu površinskega kopa, so
gradili v letih 1925-1926. Ta dobrih 100 m globok strojni jašek je dosegel končno koto
302. Z njim je bilo omogočeno dvigovanje pridobljenega premoga na koto 385 ves čas
delovanja žičnice. Stolp nad jaškom je bil lesen in je takšen ostal vse do likvidacije starega
jaška v povojnih letih. Le za strojno napravo so leta 1930 zgradili zidano zgradbo.
Z nesrečo žičnice oktobra 1936 se je pomen reštanjskega jaška postopno zmanjšal, rabili so
ga le še za prevoz nekaterih materialov in izvoz manjših količin jalovine.

35

Po drugi svetovni vojni so ugotovili, da se premog na reštanjskem področju širi v globino
tudi pod nivo ravenskega izvažalnega rova (kota 270). Zato so v letih 1950-1958 poglobili
jašek na Reštanju in tako dosegli njegovo končno koto 125. V tem času so nad ustjem
jaška zgradili tudi potrebne površinske objekte (armiranobetonski stolp in zidano
strojnico).
Za potrebe revirja Zakov je bilo potrebno zgraditi poseben jašek. Z njegovo gradnjo so
začeli leta 1939, istočasno pa so na površini zgradili vse potrebne objekte. Celotna globina
jaška je znašala 258 m (ustje jaška je bilo na koti 534, dno na koti podaljška ravenskega
rova). Novi strojni jašek, s katerim so prevažali tako material kot tudi delavce, je začel
delovati leta 1940 in je deloval vse do februarja 1944, ko so ga začasno onesposobili borci
XIV. divizije ob napadu na Senovo (omejeno izvažanje so lahko obnovili šele marca
1944). Nato je deloval vse do leta 1959, ko so prevažalno napravo demontirali in jo
prenesli na razširjeni in poglobljeni reštanjski jašek. Za nadaljnje pridobivalno delo v
zakovskem revirju pa so montirali pomožno prevažalno napravo, ki so jo dobili od starega
reštanjskega jaška.
Takšno stanje glavnih prevažalnih naprav med jamo in separacijo je obstajalo ves čas
obratovanja premogovnika.
V gradnjo objektov in transportnih poti sodi tudi gradnja separacije premoga, kjer se
jamski premog pripravi za potrebe odjemalcev.
Prve pisane podatke o obstoju primitivne separacijske naprave na Reštanju najdemo v
Draschejevem poročilu iz leta 1873. Domačini so tej napravi rekli »rumpl«, delovala pa je
na principu rešetanja premoga. Najprej so iz premoga ročno odstranili vse večje kose
jalovine, iz kosastega premoga preko rešeta pa še ves drobiž. Z rešetanjem so tako dobili
tri vrste premoga: kosovec in grobi prah, ki sta šla v prodajo ter prah, ki je šel na odpad.
Ko je TPD kupila rudnik si s tako primitivno napravo ni mogla dosti pomagati. Zato je
načrtovala izgradnjo sodobne separacijo, s katero je močno posegla v življenjski prostor
doline. Sprva je TPD predvidevala izgradnjo mokre separacije, ki pa jo je zaradi velikih
zahtev krajanov Rajhenburga po izgradnji vodovoda spremenila v sistem suho-mokre
separacije. Leta 1920 so začeli z gradnjo objektov in to kljub temu, da niso dobili
gradbenega dovoljenja. Zabetonirali so velik podporni zid in oba čistilna bazena, ki sta bila
severno od separacije. Uporabno dovoljenje za separacijo (za suhi in mokri del) je bilo
izdano šele 1924. leta, ko je komisija preverila zlasti funkcioniranje čistilnih naprav za
separacijsko vodo. Izkazalo pa se je, da vseeno prihaja do onesnaženosti potokov. Prav
zato so se občinski možje v Rajhenburgu istega leta zaradi onesnaževanja Senovskega
potoka in Brestanice pritožili na okrajnem glavarstvu v Brežicah. Tega problema se je
zavedala tudi TPD, zato je v naslednjih dveh letih zgradila dodatna čistilna bazena.
Manjši problem kot jalovina iz vodnega dela separacije je predstavljalo odstranjevanje
suhe jalovine. Za odlaganje suhe jalovine so 1924. leta zgradili na vzpetino zahodno od
separacije vzpenjačo in na »Radijevo gmajno« odlagali separacijsko in drugo jalovino. Za
to območje se je vse do današnjih dni ohranilo ime »šterc«. To jalovišče se je uporabljalo
vse do konca pridobivanja premoga, le da so jalovino v kasnejšem obdobju na jalovišče
odvažali s kamioni.
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Slika 7: Nakladalna postaja premoga ob separaciji

Vir: Seher, 1986.
Ta separacija je potem normalno delovala vse do 9. februarja 1944, ko so jo onesposobile
partizanske enote. Nemško vodstvo rudnika je sicer za silo popravilo suhi del separacije,
na popravilo vodnega dela pa je bilo potrebno počakati do leta 1951. Problem čiščenja
separacijske vode pa je ostal nerešen do konca pridobivanja premoga.
Po 2. svetovni vojni se je pri separiranju premoga uporabljal mokromehanski postopek.
Ločitev premoga od jalovine je potekala v dveh usedlinskih strojih, separirani premog pa
se je v nadaljevanju procesa opral, presejal na zahtevane granulate ter bunkeriral. Premog
se je iz bunkerjev nakladal v vozičke (samosipnike) ter se odvažal do nakladalne rampe ob
cesti Senovo-Podsreda, od koder se je vozil na prekladalno postajo Brestanica oz. razvažal
kupcem (Program zapiranja…, 1995).
5.3.2.2.

Gradnja objektov za spremljevalne dejavnosti

Začasne delavnice za vzdrževanje vseh naprav so na Reštanju zgradili že 1922. leta, leto
dni kasneje so bile zgrajene tudi glavne delavnice na Senovem. V glavnih delavnicah so
bili oddelki za kovaško, ključavničarsko, električarsko, mizarsko in sedlarsko dejavnost.
Istočasno so zgradili tudi remizo za lokomotive. Vse te zgradbe so bile zgrajene v ceneni
predalčni izvedbi, le skladišče materiala iz leta 1925 je bilo zgrajeno v zidani izvedbi.
Glavni prevoz premoga in drugih materialov je bil organiziran v glavnem z železnico.
Potrebno pa je bilo urediti tudi lokalni prevoz, ki so ga organizirali zlasti z vprežnimi
vozili. Takoj po prvi svetovni vojni je bil na Senovem samo en osebni avtomobil, znamke
Puch, ki si ga je nabavil ravnatelj ing. Martiny. Ker sam z njim ni znal upravljati, je dobil
iz Trbovelj začasno na razpolago šoferja. Razen tega avtomobila na Senovem ni bilo niti
tovornih niti osebnih avtomobilov. V tistem času so za prevoze oseb ali materiala
uporabljali vprežna vozila, zato je moral rudnik nabaviti vozni park in ustrezno število
konj. Prvi par konj in prvega kočijaža je rudnik dobil leta 1909 iz Trbovelj. Konj pa niso
uporabljali samo za prevoze zunaj, ampak so jih potrebovali tudi v jami za vleko jamskih
vozičkov. Že leta 1910 so zgradili prve začasne hleve na Reštanju. Po začetku investicijske
izgradnje se je težišče dela skoncentriralo na Senovem, zato so tu v letih 1922-1923
zgradili stalne zidane hleve. Postavili so jih na prostoru med Senovskim potokom in cesto,
severno od žandarmerijske postaje. Zraven hleva so zgradili še večjo lopo za vozove.
Največ konj (26) so imeli leta 1920, po letu 1925 pa je število konj začelo upadati in je leta
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1930 padlo na 15. Dvoriščni prostor pred hlevi so že v tridesetih letih prejšnjega stoletja
lepo uredili in na njem prirejali sokolske telovadne nastope ali različne veselice.
Vprežna vozila so kasneje nadomestila motorna. Hlevske objekte, ki so jih v zadnjih letih
obstoja uporabljali za različne namene, tudi za garaže, so podrli leta 1976 in na njihovem
mestu zgradili dva stanovanjska bloka.
Istočasno z gradnjo industrijskih objektov se je leta 1923 pričela tudi gradnja upravnega
poslopja na Senovem. Postavili so ga na levi breg Senovskega potoka, približno na sredino
med delavsko in uradniško kolonijo. Objekt je imel ne le upravne prostore (10 pisarn),
ampak tudi dve kletni stanovanji pod pisarnami ter dve štirisobni družinski stanovanji za
vodilne uslužbence nad pisarnami. Na podstrešju so bile še tri podstrešne sobice za goste.
Pred gradnjo te stavbe so regulirali tudi 300 m dolg odsek Senovskega potoka (zravnali so
korito potoka in ga obložili z lomljencem), preko njega pa zgradili tudi betonski most.
Istočasno z regulacijo potoka so delno prestavili traso ceste; novi del ceste so utrdili in ga
podaljšali do konca delavske kolonije. Od odcepa pri gostilni Senica so zgradili cesto v
uradniško kolonijo. Vsa ta dela so bila zaključena do 1925. leta.
5.3.2.3.

Gradnja ostalih objektov

TPD se je zavedala, da bo za njegovo normalno delovanje potrebovala zadostno število
strokovnjakov in ostalih stalnih delavcev. Ne Senovo in ne Rajhenburg nista imela na
razpolago presežnega stanovanjskega prostora za te dodatne kadre, zato je bilo potrebno
zgraditi nova stanovanja.
Stanovanjska problematika se je začela reševati že v začetku investicijske gradnje. Pri
gradnji proge so že leta 1918 ob opekarni zgradili stanovanjske barake za približno 1000
delavcev.
Z izgradnjo železniške proge Rajhenburg-Senovo se je težišče dela premaknilo na Senovo
in na Reštanj, zato so tudi tu zgradili barake. Prvi dve provizorni stanovanjski baraki na
Senovem sta bili zgrajeni 1918. leta. Pred začetkom gradnje Konzuma leta 1923 so baraki
odstranili. V letih 1919-1920 sta bili v uradniški koloniji zgrajeni drugi provizorni zgradbi,
ki stojita še danes. Bili sta pritlični, zgrajeni v predalčni izvedbi iz opeke; v vsaki je bilo
predvideno eno enosobno in eno dvosobno stanovanje. Zahodno sta naselili dve družini, v
vzhodni pa je najprej delovala provizorna ambulanta in po njeni izselitvi osnovna šola (tu
je delovala do izgradnje nove šole leta 1929, ki služi istemu namenu še danes).
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Slika 8: Situacija prvih poslovnih objektov rudnika na Senovem

Vir: Seher, 1986.
Prva trajna stanovanjska zgradba, zgrajena leta 1919, je bila pritlična enodružinska hiša
zraven kaplanije. Njen prvi stanovalec je bil ing. Martiny, po vojni pa so jo dvignili za
nadstropje in razširili ob straneh.
Uradniško kolonijo so pričeli graditi leta 1920 ob Dovškem potoku. Najprej so zgradili
hiši, namenjeni uradnikom. Do 1922. leta je bila dokončana prva kotna hiša, namenjena
poduradnikom. Ta stanovanja so dobila vodovodno napeljavo in WC, niso pa imela
kopalnice. Ker je bil običaj, da so žene same pekle kruh, so ob pritlični hiši postavili tudi
enobaterijsko krušno peč. 1925. leta so v uradniško kolonijo napeljali elektriko.
V delavski koloniji (severno od restavracije) je bilo zgrajeno šest večjih stanovanjskih
zgradb; vse so bile končane do leta 1922. Najprej so leta 1920 začeli z gradnjo spodnjih
treh zgradb s po 12 enosobnimi stanovanji, naslednje leto pa še z gradnjo zgornjih treh s po
18 družinskimi stanovanji. Vsa stanovanja so bila brez vodovoda, kopalnice in stranišča
(stranišča so bila zunaj stanovanja). Ob vsaki zgradbi so postavili tudi lesene drvarnice in
kurnike. Tako v spodnji kot tudi zgornji vrsti so postavili tri večbaterijske krušne peči za
peko kruha. Vsakemu stanovanju je pripadal vrt za zelenjavo. 1927. leta so stanovanja
dobila elektriko.
V prvih povojnih letih je bilo zaposlenih precej samskih delavcev, ki niso mogli dobiti
družinskih stanovanj. Zanje so 1925. leta v spodnji vrsti kolonijskih hiš začeli graditi zidan
samski dom, ki je leto kasneje sprejel okoli 70 ljudi. Večina teh delavcev si je sama
pripravljala hrano, zato je bila v pritličju velika skupna kuhinja in obednica. V zgornjih
prostorih je bilo še stanovanje za hišnika. Po vojni so samski dom preuredili v več
družinskih stanovanj.
Pozabili niso niti na stanovanje za ravnatelja. V bližini upravne zgradbe so zgradili
posebno vilo, ki je bila dokončana leta 1922. Prvi se je vanjo vselil ing. Kolka. Poleg
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stanovanja za ravnatelja so bile v vili tudi sobe za visoke službene obiske iz generalne
direkcije TPD.
Slika 9: Stara kolonija

Vir: lastni vir
Po krizi premogovništva v tridesetih letih 20. stoletja gradnja novih stanovanj ni bila več
potrebna. Velik del zaposlenih je celo izgubil delo in streho nad glavo. Le v delavski
koloniji so 1943. leta začeli graditi preprosto enonadstropnico, ki je bila uradno namenjena
za bosanske Nemce. Gradnja se je nadaljevala po 2. svetovni vojni.
Po 1. svetovni vojni, ko je TPD začela z investicijsko gradnjo senovskega rudnika, je
število prebivalstva začelo naraščati. Število prebivalstva v dolini se je več kot podvojilo,
ob tem se je takoj pokazal problem pitne vode. Preskrba z vodo tolikšnega števila
prebivalstva, kolikšno se je po vojni skoncentriralo zlasti na Senovem in na Reštanju, je
privedla do epidemij tifusa in griže. Zaradi bojazni pred večjimi epidemijami, ki bi
škodovale tudi podjetju, se je TPD lotila izgradnje zajetij in vodovodov; kljub temu je
problematika oskrbe z vodo ostala nerešena še več let.
V letih 1920-1922 so uredili preskrbo s pitno vodo v barakarskem naselju v Belem
(naredili so zajetje dveh manjših vrelcev). Tudi na Reštanju so zajeli dva manjša vrelca, ki
sta oskrbovala stanovalce družinskih barak in barak za samske ter kantino.
Načrtovana gradnja industrijskih in stanovanjskih objektov na Senovem je odprla
vprašanje oskrbe tega območja s pitno vodo, zato so že 1919. leta začeli z iskanjem
primernih vrelcev. Za najprimernejše so se izkazali trije vrelci v dolski globeli in tako so se
odločili za njihovo zajetje za trajni vodovod. Za gradnjo vodovoda so pridobili tudi
soglasje ravenskih kmetov, ki so bili zaradi rudarjenja in s tem povezane presušitve
nekaterih vrelcev prikrajšani za oskrbo z vodo zase in za napajanje živine.
Po epidemiji tifusa so leta 1922 za delavsko (zajetje izvira v Dolu, pod Hlebčevo kmetijo)
in uradniško (zajetje Senicovega izvira v Dovškem potoku ob cesti) kolonijo zgradili
začasni vodovod pitne vode. Šele v naslednjih dveh letih so dokončno zgradili trajni
vodovod. Glavni vod je bil položen ob dolskem potočku, vodil pa je do samskega doma v
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delavski koloniji ter do uradniške kolonije. V delavski koloniji sta bili za vseh šest zgradb
na razpolago dve stalno tekoči pipi, saj niso izvedli vodovodnih instalacij po stanovanjih
(šele 1943. leta so vodovod uvedli v vse pralnice). V uradniški koloniji in v vseh ostalih
stanovanjskih in upravnih prostorih so vodovodne instalacije vgradili že ob gradnji zgradb.
Na vodovod, ki je bil primarno zgrajen za potrebe premogovnika in njegovih ljudi, so se
postopoma priključili tudi drugi porabniki. Senovsko naselje se je še naprej širilo in tako so
postale zmogljivosti vodovoda iz Dola premajhne. Skrb za dodatne količine pitne vode oz.
za dolinski vodovod je prevzela občina, ki je 1946. leta sklenila, da zajamejo močan vrelec
pitne vode pod Plešivcem in ga speljejo v dolino. V letih 1957-1958 je bil zgrajen
vodovodni sistem, ki se napaja iz vodovodnega zajetja Dovško (Dobrova).
Že v času ravnatelja Juzeka so za potrebe delavcev na Reštanju odprli gostilno. TPD pa v
prvih letih po prihodu v dolino ni čutila potrebe, da naredi kaj za preskrbo delavcev. To se
je spremenilo po letu 1918, ko so v Rajhenburg začeli prihajati delavci za izvajanje
investicijskih del in se vselili v zasilne stanovanjske barake. Deloma so si hrano
pripravljali sami, delno pa so se hranili v kantini, ki jo je TPD 1918. leta uredila v eni od
barak za opekarno. Kantina je imela točilnico, sobo za uradnike in kuhinjo. Z dokončanjem
železniške proge Rajhenburg-Senovo se je večina delavcev odselila na Senovo, kantino pa
so zaprli.
Na Reštanju se je močno povečalo število delavcev jeseni 1920. leta, ko so začeli s
pripravami za odpiranje površinskega kopa. Zanje so zgradili več začasnih stanovanjskih
barak, za njihove vsakdanje potrebe so odprli tudi kantino na Reštanju.
Obe kantini (v Rajhenburgu in na Reštanju) sta bili začasnega značaja in sta bili zato
nameščeni v začasnih barakah. Z gradnjo trajnih stanovanjskih in upravnih objektov na
Senovem (po letu 1920) pa je prevladalo mnenje, da je treba naselju dati tudi gostinski
lokal trajne vrednosti. Ob vhodu v delavsko kolonijo je v letih 1920-1921 nastala
enonadstropna zgradba, ki je dobila uradni naziv restavracija. V pritličju je imela gostinske
prostore (velika točilnica, manjši sobi za uradnike in poduradnike, kuhinja), v prvem
nadstropju pa družinsko stanovanje za vodjo restavracije in nekaj sob za goste. V točilnici
so imeli tudi trafiko, v kateri se je občasno odvijalo kulturno-zabavno življenje (vinska
trgatev, miklavževanje, koncerti pevskih zborov), marsikdaj se je zgodil tudi pretep.
Leta 1918 je TPD v Rajhenburgu zraven kantine (približno na mestu sedanjega
elektrarniškega dimnika) ustanovila Konzum. V tej preskrbovalnici z najpotrebnejšimi
prehrambenimi in drugimi artikli so se poleg Rajhenburžanov oskrbovali tudi Senovčani,
ki so običajno svojo »fasungo« odnašali na Senovo v koših.
Z izgradnjo stanovanjskih in industrijskih zgradb na Senovem (do 1922. leta) ter
zaustavitvijo dela v opekarni (leta 1924) se je večina delavcev preselila na Senovo, zato je
bilo potrebno preseliti tudi Konzum. V letih 1923-1925 je bil zgrajen nov Konzum na
Senovem. Nova zgradba je bila enonadstropnica s trgovinskimi lokali v pritličju in s
stanovanji v prvem nadstropju. Zadaj je bilo zgrajeno skladišče, ki je bilo z železniškim
tirom povezano s progo Senovo-Rajhenburg. V letih s pozitivnim poslovanjem je Konzum
del dobička vrnil odjemalcem na ta način, da jim je ob koncu leta priznal dividende (tj.
povračilo na znesek nakupov v Konzumu); dividende so dobili izplačane le delavci,
zaposleni pri TPD. Druga zanimivost nakupovanja je bila, da je vodja Konzuma lahko
delavcu, na katerega se ja zanesel, odobril brezplačno kreditiranje. Po sedemindvajsetih
letih delovanja kot trgovina pri premogovniku je leta 1945 tudi ta preskrbovalni center
prešel v družbeno lastnino.
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Ob koncu investicijske izgradnje premogovnika leta 1923 so imeli na Reštanju
pridobivalno središče, na Senovem pripravo premoga za prodajo, upravo in stanovanjsko
naselje, v Rajhenburgu ob železnici pa povezavo s tržiščem in zunanjim svetom nasploh.
Za normalno delovanje rudnika je bila nujna tako dobra povezava vseh treh središč med
sabo kot tudi povezava premogovnika kot celote s svetom.
Že leta 1918, ob samem začetku investicijskih del, so za notranjo medsebojno povezavo v
dolini potegnili prvo telefonsko linijo. Začela se je na železniški postaji in vodila na
Senovo in Reštanj. Na liniji je bilo le 6 telefonov (železniška postaja, zdravnik pri cerkvi,
delavnice ob tunelu, opekarna, Senovo in Reštanj). Ta prva telefonska povezava v dolini je
sicer omogočala zvezo med posameznimi središči, ni pa omogočila povezave z zunanjim
svetom. To se je zgodilo šele leta 1929, ko je TPD dobila dva priključka na javno
telefonsko omrežje (enega za odpravo premoga v Rajhenburgu, drugega za upravo na
Senovem).
Tudi pošte Senovo ni imelo vse do leta 1941. TPD je zato ustvarila svojo lastno zvezo med
Senovim in pošto v Rajhenburgu. Leta 1923, od preselitve uprave rudnika, je uvedla reden
dnevni prenos pošte med Senovim in Rajhenburgom dvakrat dnevno. Uslužbenec se je
moral vsak dan, poleti in pozimi, na kolesu dvakrat peljati do železniške postaje, pošte v
Rajhenburgu in nazaj na Senovo.
TPD je poskrbela tudi za zdravstveno varstvo zaposlenih in njihovih družinskih članov, ki
so ga Senovčani dobili šele leta 1922. Prej so morali po zdravstveno pomoč v Rajhenburg,
kjer je deloval okrajni zdravnik. Vprašanja nujnosti svojega zdravnika na Senovem pa se
TPD ni lotila neposredno, ampak preko Bratovske skladnice, pri kateri so bili zdravstveno
in pokojninsko zavarovani vsi njeni delavci.
S prihodom prvega zdravnika 1922. leta pa Senovo še ni imelo ustreznega ambulantnega
objekta. Zaradi tega so začasno ambulanto uredili v pritlični zgradbi v uradniški koloniji.
Že naslednje leto je Bratovska skladnica začela severno od Konzuma graditi posebno
zgradbo za ambulanto in jo v enem letu tudi dokončala. Ta stavba je imela v kletnih
prostorih družinsko stanovanje za pomožno osebje, v prvem nadstropju ambulantne
prostore in še eno družinsko stanovanje, v drugem nadstropju pa stanovanje za zdravnika.
V obdobju investicijske izgradnje sta na Senovem nastala še dva objekta: delavski dom in
orožniška postaja. Pri tem je imela pomembno vlogo rudarska zadruga.
Rudarske zadruge so bile ustanovljene leta 1896, sestavljene pa so bile iz dveh skupin.
Prva skupina je združevala vse lastnike rudnikov določenega okrožja; druga skupina je
zajemala vse delavce, zaposlene pri rudnikih tega okoliša. Senovski rudnik je spadal v II.
skupino rudarske zadruge, ki je imela svoj sedež v Trbovljah. Ena izmed nalog te zadruge
je bila tudi preskrba svojih članov, zato je pri različnih rudnikih ustanavljala svoje domove,
v katerih so bili razni preskrbovalni lokali in društveni prostori. S povečanjem števila
delavcev v prvih povojnih letih se je zadruga odločila za izgradnjo delavskega doma tudi
na Senovem. Z gradnjo doma so začeli leta 1925: v pritličju doma sta bila Konzum in
gostilniški lokal, v prvem nadstropju pa knjižnica, društveni prostori in stanovanje.
Po letu 1931 je kriza zajela tudi senovski rudnik. Konzum so zaradi nerentabilnega
poslovanja zaprli, gostinski lokal pa predali v privatne roke. Vsa društvena dejavnost je v
glavnem zamrla, le godbeniki so imeli v domu svoje prostore. Leta 1935 je gospodarski
položaj prisilil zadrugo v prodajo doma. Najprej ga je kupil rajhenburški župnik, ki ga je že
čez 5 let prodal TPD. Ta je dom takoj preuredila v delavska stanovanja.
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Rajhenburg je kot dolinsko središče leta 1883 dobil svojo orožniško postajo. Z začetkom
investicijske gradnje pa se je težišče doline počasi začelo umikati iz trga. Na Reštanj, kjer
je nastalo prvo barakarsko naselje zunaj trga, so prišli delavci z vseh vetrov in v naselju
povzročali raznovrstne težave (prišlo je tudi do pravih ropov). TPD je zato že leta 1921 na
okraju zaprosila za orožniško zaščito. Naslednje leto je prišla na Reštanj prva
žandarmerijska enota (sicer izpostava rajhenburške postaje) in se začasno namestila v
baraki.
TPD pa je hotela imeti trajno orožniško postajo tudi na Senovem. Ob sotočju Senovskega
in Dovškega potoka se je 1922. leta začela gradnja »žandarmerijske kasarne«, ki jo je
financirala TPD. Naslednje leto se je orožniška postaja iz Rajhenburga preselila na Senovo.
V pritličju novega enonadstropnega objekta so bili službeni prostori policije in nekaj sob
za samske, v prvem nadstropju pa dve družinski stanovanji. S prenehanjem funkcije
orožnikov po vojni je uprava premogovnika tudi orožniško postajo spremenila v
stanovanjsko hišo.
Tako je TPD v prvih letih po končani 1. svetovni vojni zgradila investicijske objekte, s
katerimi je bilo mogoče začeti z normalnim industrijskim izkoriščanjem senovskega
nahajališča premoga.
5.3.3.

Površinski kop na Reštanju

Že ob začetku investicijskih del se je TPD zavedala, da bo potrebno nekaj let, dokler ne
pripravi jame, premog pridobivati na površinskem kopu. Le-ta naj bi torej predstavljal
začasno rešitev, ki bi omogočala takojšnje nemoteno pridobivanje premoga.
Še preden so reštanjski del premogovega sloja pripravili za površinsko odkopavanje, so
morali odstraniti velike količine odkrivke, ki sta jo pretežno predstavljala trda glina in
grudasti litavski apnenec. S pripravljalnimi deli so začeli leta 1919: izdelali so pristopne
poti, posekali drevje in pripravili prostor za odlagališče na kopu pridobljene jalovine.
Začetna odkrivalna dela so šla počasi od rok, saj niso imeli ustreznega orodja in dovolj
vozičkov za odvoz jalovine. Z odpiranjem prvih etaž so tako začeli 1920. leta, vendar so
naleteli le na ostanke premogovega sloja. Z odpiranjem globljih etaž zaradi neustrezne
mehanizacije še niso mogli začeti. Delo je napredovalo počasi, saj so ves prevoz opravljali
ročno. Da bi nadoknadili zaostanke pri odpiralnih delih so začeli z delom v dveh izmenah,
za razsvetljavo pa so na Reštanju montirali malo elektrarno.
Naslednje leto je delo steklo: delati so začeli v treh izmenah, dobili so ustrezno
mehanizacijo (lokomotivi, parni bager…). Ker so bile poti za odvažanje odkrivke dolge
tudi več sto metrov, so jalovino odvažali z vlakom, ki ga je vlekla lokomotiva. Tir za
vlakovno odvažanje jalovine so položili do vsake etaže, s premikanjem odkopne etaže so
morali nenehno premikati tudi po etaži položene tire. V času, ko je bilo odnašanje odkrivke
v polnem teku, je bilo na področju površinskega kopa po ocenah položenih 4 km tirov. Ko
so odkrivko odnašali že s sedmih etaž je rudniku začelo zmanjkovati delavcev, zato je
celotno delo na odkrivanju jalovine prevzela firma Dukić. Delavci rudnika so se
preusmerili na pripravljalna dela za pridobivanje premoga na dnu površinskega kopa (dno
kopa je bilo treba z jamsko zvezo povezati z nakladalno postajo na koncu žičnice).
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Slika 10: Najgloblji del površinskega kopa na Reštanju (1928)

Vir: Seher, 1986.
Ob koncu 1923. leta so odkrili in pobrali prve tone odkritega premoga v zahodnem delu, na
vzhodnem delu pa so do premoga prišli šele naslednje leto. Na slednjem območju so
doživeli veliko razočaranje, saj so zaradi preslabe kakovosti velik del premoga pustili kar v
ležišču. Leta 1925 je bilo delo na površinskem kopu v polnem razmahu.
Preglednica 3: Količine pridobljenega premoga na površinskem kopu
Leto
Ton
1923

27.885

1924

90.630

1925

79.300

1926

99.250

1927

97.940

1928

10.410

Skupaj

405.415

Vir: Seher, 1986.
Leta 1928 so končali s pobiranje zadnjih količin odkritega premoga (na zadnjih dveh
etažah, prav na dnu kopa, ki sta bili zelo kratki, so premog pobirali kar ročno) in začeli z
demontažo vseh naprav površinskega kopa.
Ko so s pridobivanjem premoga na dnu kopa končali, so morali misliti tudi na bodoča
jamska dela, ki so se že počasi odvijala pod površinskim kopom. Da bi preprečili vdor
površinske vode v jamo, so celotno dno kopa najprej prekrili z več metri
vodoneprepustnega materiala (gline) in šele nanj začeli odlagati drug material iz gornjih
etaž.
Največja dolžina površinskega kopa v smeri vzhod-zahod je znašala 450 metrov, največja
širina v smeri sever-jug pa 200 metrov. Za odvajanje površinske vode s te globeli je služil
le rov na koti 384, s katerim je bila vzpostavljena tudi jamska zveza z nastajajočim
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revirjem Filipi. Po končanem pridobivanju premoga na površinskem kopu je TPD naredila
obračun: ob odkrivanju premoga so morali odstraniti več kot 2 milijona m³ materiala,
pridobili pa so le okoli 62 % predvidenih količin premoga.
5.3.4.

Jamsko pridobivanje premoga

Prva jamska dela (v 19. stoletju) so bila izvedena pretežno s pomočjo horizontalnih rovov
oz. podkopnih rovov. V začetnih letih namreč še ni bilo na razpolago ustreznih naprav za
dviganje večjih količin premoga in drugega materiala iz globin.
Jamska dela niso počivala niti v letih 1923-1927, ko so večino premoga pridobili na
reštanjskem površinskem kopu. Tako so izdelovali glavne transportne in zračilne poti
(pretežno v jalovini), obenem pa so leta 1924 zahodno od površinskega kopa za jamsko
pridobivanje v malem obsegu odprli posebno polje Filipi.
Na splošno velja, da je bilo jamsko pridobivanje premoga sprva usmerjeno na območje
Reštanja; pri tem je imel pomembno vlogo reštanjski prevažalni jašek. Po 2. svetovni vojni
je šlo pridobivanje premoga v reštanjskem revirju proti koncu, zato je moral večino
bremena prevzeti zakovski revir.
Na začetku povojnega obdobja so se etaže reštanjskega področja že bližale koti ravenskega
rova, medtem ko so se odkopne etaže zakovskega področja nahajale še visoko nad
ravenskim obzorjem. Z bližanjem etaž koti osnovne jamske horizontalne zveze s površino
se je bližal tudi konec obdobja, ki je bil ugoden za transport materialov in premoga ter za
odvodnjavanje jame. Glavno odvodnjavanje celotne jame je bilo gravitacijsko: vsa voda, ki
se je pojavljala v jami na različnih mestih, je odtekala na površino skozi ravenski rov. Tudi
vse količine pridobljenega premoga so se samo spuščale na koto ravenskega rova. Z
bližanjem odkopnih etaž koti ravenskega rova pa se je bližal čas, ko se je bilo z
odpiralnimi deli potrebno spustiti v globino.
Že leta 1947 so se na jugu reštanjskega revirja izvršili prvi poskusi spuščanja v globino. S
kote ravenskega rova so pognali v globino vpadnik, s katerim so sicer prišli v premog,
obenem pa so že takoj na začetku naleteli na vodo. Navezovanje celotnega revirja na eno
samo vpadniško zvezo ni bila najboljša rešitev za odpiranje novih obzorij pod koto
ravenskega rova, zato so se odločili za razširitev in poglobitev reštanjskega jaška. Leta
1958 so bila dela na rekonstrukciji reštanjskega jaška končana in jašek je na dnu dosegel
koto 125.
Odpiranje novih globinskih obzorij za reštanjski in zakovski revir so tedaj prenesli na
reštanjski jašek. Kota ravenskega rova je ob poglobljenem reštanjskem jašku dosegla 275
metrov.
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Slika 11: Jašek Reštanj

Vir: lastni
V začetnem obdobju pridobivanja premoga, ko so se dela odvijala na površini ali v plitvih
jamskih prostorih, voda ni predstavljala večje težave. Problem odvodnjavanja jame je samo
po sebi reševalo gravitacijsko odvodnjavanje ob kopanju odvodnjevalnih jarkov. S
postopnim premikom jamskih del v večje globine so površinske vode v padavinskem času
oteževale jamsko delo. Vpliv površinske vode je postal manjši potem, ko so s solidnim
zasipavanjem jamskih prostorov v starem delu formirali zadosti debel izolacijski sloj,
postopoma pa je povsem izginil. Občasno pa so se na nekaterih lokacijah pojavile manjše
količine vode, ki so jih po kanalih gravitacijsko odvajali v smeri jaškov. Manjše količine
vode iz lokalnih akumulacij so v odvodne kanale dvigovali s pomočjo manjših avtomatskih
črpalk.
Vse dokler so se jamska dela nahajala nad koto ravenskega rova se je tako voda celotnega
jamskega področja obeh jam zbirala ob jaških in od tam po osnovnem ravenskem obzorju
gravitacijsko odtekala na površino. Skupne količine gravitacijsko odvajene jamske vode iz
tega obdobja so ocenjene na okoli 400 l/min.
Z razvijanjem jamskih del pod obzorjem ravenskega rova so nastopile pri delih resnejše
težave z vodo. Prvič so se pod koto ravenskega rova spustili v reštanjskem revirju. V jami
je prišlo do vdorov vode, saj se vodni nivo v vodonosnem dolomitu dvigne približno do
nivoja ravenskega rova. Zgraditi so morali ustrezna črpališča za dvigovanje vode, s
katerimi so vodo dvigali na ravensko obzorje, tj. do nivoja ravenskega rova, po katerem je
voda gravitacijsko odtekala na površino oz. v potok.
V prvem obdobju so prezračevanje jame uredili tako, da so v ustrezni oddaljenosti od ustja
jame do površine prebili nadkopno zvezo ali jašek in na ta način med ustjem jame ter
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zračilno odprtino nad jamo ustvarili pretočno zračno strujanje. To zračenje deluje na
osnovi razlik v temperaturi zunanjega in jamskega zraka.
Z naravnim zračenjem so si lahko pomagali le tako dolgo, dokler so bile jame majhnega
obsega. Za zagotovitev stalnega jamskega zračnega toka v eni smeri so morali na odprtino
za izstopni zrak montirati ventilator, ki je vlekel zrak iz jame (sesalni način zračenja jame).
Obstaja tudi način zračenja, pri katerem zrak z ventilatorjem vpihujejo, tlačijo v jamo. V
senovskih jamah so pri glavnem zračenju uporabljali samo sesalni način, pihalni način se je
občasno uporabljal samo pri posebnem zračenju posameznih delovišč.
Prvi zunanji stabilni ventilator so postavili leta 1929 samo za potrebe ločenega polja Filipi.
Po razširitvi jam in spuščanju v večje globine so postavili zračilni postaji na Reštanju in v
Zakovu. V času največjega obsega dolskega polja in revirja Srebotno so tudi v teh dveh
poljih postavili posebne lokalne zračilne naprave.
S prekinitvijo pridobivalnih del v posameznih poljih je prišlo do opuščanja posameznih
jamskih področij. Zračenje jame z zračilnima postajama na Reštanju in v Zakovu je postalo
nesmotrno, zato je tehnično vodstvo rudnika leta 1982 pripravilo nov projekt zračenja
jame, ki je predvidel opustitev zgoraj naštetih postaj ter postavitev nove postaje v Ravnah.
Le-ta je z delovanjem začela že naslednje leto. Svež zrak je tako po novem vstopal v jamo
skozi prevažalni jašek na Reštanju in skozi vzhodni rov v Ravnah, od najnižjega obzorja
jame pa preko transportno-dostavnega vpadnika. Izrabljen zrak je iz jame vlekel ventilator,
ki je bil montiran nad zahodnim rovom v Ravnah.
Na Reštanju so pri delu na površinskem kopu že leta 1925 montirali prvi kompresor. Tudi
po prehodu iz površinskega v jamsko pridobivanje premoga je komprimirani zrak še naprej
ostal v uporabi. V senovskih jamah so komprimirani zrak uporabljali za pogon vrtalnih
strojčkov, cevnih ventilatorjev, malih vitlov in malih vodnih črpalk.
Močne kompresorske postaje so bile postavljene na Reštanju ter ob zapihovalni postaji v
Zakovu in Ravnah. Kompresorska postaja v Zakovu je bila zgrajena predvsem za potrebe
zapihovanja, po potrebi pa je služila tudi za pogon ostalih strojev; delovati je prenehala
1970. leta. Kompresorska postaja v Ravnah je bila zgrajena do leta 1947 in sicer zaradi
izboljšanja preskrbe s komprimiranim zrakom za veliko število jamskih malih strojev.
Pogon s komprimiranim zrakom je bil dražji od pogona z električno energijo, zato je bilo
po prenehanju zapihovanja pričakovati, da se bo jama v celoti odpovedala rabi
komprimiranega zraka. Vendar pa so delavci še naprej uporabljali vrtalne strojčke s
pogonom na komprimirani zrak, saj so bili ti strojčki precej lažji od strojčkov na električni
pogon in se tudi niso kvarili toliko. Poleg tega pa so si delavci z uporabo komprimiranega
zraka na delovišču izboljševali tudi zračenje. Tako je komprimirani zrak tudi po
prenehanju zapihovanja še naprej ostal splošno pogonsko sredstvo za pogon manjših
jamskih strojčkov in naprav.
5.3.4.1.

Odkopne metode

Zaradi pomanjkanja ustrezne dokumentacija se ne ve, kako so odkopavali premogov sloj v
prvih desetletjih. Več podatkov je iz časa Drascheja (60. in 70. leta 19. stoletja), ki je za
senovski rudnik izrecno navedel, da premog odkopavajo ob uporabi polnega zasipa, tj.
popolno odkopavanje premoga ob istočasnem zasipavanju odkopnega prostora z
jalovinskim materialom.
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Slika 12: Shematični prikaz odkopavanja nahajališča premoga (Zakov)

Vir: Seher, 1986.
V 20. stoletju so posamezne jame v globino odpirali z jaškom, katerega naloga je, da
omogoča dviganje premoga na določeno koto in tudi dostavljanje materialov v jamo.
Slojišče premoga so po vertikali razdelili na posamezne odseke, ki imajo naziv obzorje
(obzorja so bila razvita na 60-80 m višinske razlike). Na obzornih kotah so se zaustavljale
kletke za prevoz ljudi, materiala in premoga. Za povezavo med nakladalno-razkladalno
postajo ob jašku s premogovnimi telesi je bilo potrebno na vsakem obzorju izdelati dolge
obzorne hodnike. Iz osnovnega obzornega hodnika so s posameznimi odcepi vzpostavili še
zvezo s premogovim slojem vsakega polja posebej.
Že pred začetkom odkopavanja je bilo potrebno na vsakem obzorju izdelati dodatne poti za
zračenje in druge potrebe jame. Ko je imel celoten odsek premogovnega telesa med dvema
obzorjema pripravljeno ustrezno mrežo jamskih poti za zračenje, pohod delavcev, dostavo
materiala in odvoz premoga, so lahko začeli z odkopavanjem določenega obzorja. Za
povezavo dveh obzorij so bile izdelane navpične (jaški) ali poševne (nadkopi) jamske poti
v premogovem sloju.
Celotno višino (50-70 m) premogovnega telesa med dvema obzorjema ni bilo mogoče
odkopavati naenkrat, zato so to višino razdelili na 4 metre visoke horizontalne plošče ali ti.
etaže. Posamezne etaže so bile medsebojno povezane z jaški (običajno ob robu sloja), ki so
omogočali priključitev na vsako etažo.
Na pripravskem delovišču sta bila običajno zaposlena dva delavca, redko trije. Pri teh
deloviščih je bil pomemben zlasti napredek v metrih in manj pridobivanje premoga. Kljub
temu zaradi primerjave z drugimi storitvami tudi storitve na teh deloviščih običajno
navajajo s podatkom t/dnino. Med leti 1924-1932 so na pripravah v premogu dosegali
povprečno 1,5 do 2,0 t/dnino, v obdobju med leti 1933-1942 se je ta storitev povečala na
3,2 t/dnino, v povojnem obdobju pa se je spet spustila na povprečno 2,0 do 2,5 t/dnino.

48

Z odpiranjem jame v večjih globinah (pod koto 125) so morali izdelati nov transportnodostavni vpadnik, nove obzorne proge ter izhodne zračilne nadkope.
Za neposredno odkopavanje premoga pa je bilo potrebno izbrati še ustrezno odkopno
metodo. TPD se je sprva odločila, da bo posamezne etaže premoga odkopavala po ti.
prečni odkopni metodi z zasipavanjem odkopnega prostora. Premog so tako pridobivali
pretežno v vodoravnih, 4 m debelih ploščah, prazen prostor pa so do leta 1930 zapolnjevali
v glavnem z glino in sicer ročno. Tedaj so prešli so na pnevmatično zasipavanje jamskih
prostorov.
Pri napredovanju odkopnega čela so premog pridobivali s pomočjo razstreljevanja.
Istočasno z napredovanjem so v hodniku polagali tir za posebne etažne vozičke, ki so jih
napolnili s premogom ter peljali do sipalnega oddelka zveznega jaška, kjer so jih izpraznili.
Ob ustju zveznega jaška so premog naložili na jamske vozičke, s katerimi so rovni premog
prevažali na separacijo, kjer so ga oprali in sortirali. Šele premog, sortiran po debelini, je
imel komercialno vrednost.
Ko so z odkopavanjem premoga dosegli mejo premogovega sloja, so v odkopu končali
pridobivalno fazo. V drugi, likvidacijski fazi, je prišlo na vrsto zapolnjevanje odkopnega
prostora z jalovino ali s ti. zasipom. Takšna praksa je bila v veljavi že v časih Drascheja.
Tako kot tedaj so tudi v času TPD odkopne prostore zasipavali (skoraj) polno, pri tem pa
so kot zasipni material običajno uporabljali glino. Na Reštanju so zasipni material več
desetletij pridobivali na posebnem površinskem kopu zahodno od revirja Filipi. V času
ročnega odlaganja tega materiala v odkop so glino občasno polivali z vodo, da se je
kasneje bolje sprijela v čvrsto gmoto.
Na odkopih prečne odkopne metode so bili običajno zaposleni 3 delavci, redkeje 4. V
prvem obdobju jamskega pridobivanja med leti 1924-1932 je povprečna odkopna storitev
dosegla vrednost od 3,0 do 4,0 t/dnino, med leti 1933-1942 se je vrtela okoli 5,5 t/dnino,
med leti 1943-1967 pa je storitev bila povprečno 4,5 t/dnino.
Po likvidaciji površinskega kopa na Reštanju in ko je pridobivanje premoga v celoti prešlo
v jamo, je postajal polni ročni zasip odkopnih prostorov predrag. TPD je videla rešitev v
mehanizaciji jamskega zasipavanja: zasipni material določene zrnovitosti bi s pomočjo
komprimiranega zraka po ceveh s površine spuščali v jamske prostore. Tako so se že leta
1929 začela dela na izvedbi naprave za pnevmatično zasipavanje jamskih prostorov oz.
zapihovanje. Na Reštanju so postavili zapihovalno postajo, ki je bila prva te vrste v
Jugoslaviji. Naslednje leto so že prešli na nov način zasipavanja jamskih prostorov. Za
zasipni material so še vedno uporabljali glino, deloma pa tudi lapor.
Glede na poročilo iz leta 1931 naj bi delo z novo napravo povečalo skupno storilnost jame
za okoli 25 %, istočasno se je znižala tudi temperatura jamskih prostorov (ni več presegala
30 °C). Zapihovanje je sicer prineslo koristi, imelo pa je tudi svoje senčne strani. Delavci
(zapihovalci), ki so na iztočni strani cevovoda kontrolirali in usmerjali zapihovanje
odkopa, so imeli zaradi velikih količin prahu probleme z dihalnimi organi.
Pri delu na pridobivanju zasipnega materiala in pri samem zapihovanju je bilo zaposleno
povprečno 35 delavcev.
Prva reštanjska zapihovalna postaja je obratovala 28 let (1930-1958), druga je delovala v
letih 1958-1964. Po zaustavitvi obratovanja teh postaj so naprave demontirali in objekte
podrli. Podobna usoda je leta 1970 doletela tudi zakovsko zapihovalno postajo, ki je začela
delovati 1951. leta. Manjšo zapihovalno postajo so leta 1956 postavili tudi na Dolu; z
delovanjem je prenehala 1964. leta, kasneje pa so jo odstranili.
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V povojnem obdobju, ko sta delovali reštanjska in zakovska postaja, so slabše izkoriščali
zmogljivosti zapihovalnih naprav, slabše pa je bilo tudi zapolnjevanje odkopov z zasipnim
materialom. Medtem ko so v predvojnem času zasuli okoli 60 % odkopnega prostora, se je
v povojnem času ta delež znižal na okoli 27 %. Ti podatki kažejo na to, da so se na
Senovem vse bolj odmikali od načela polnega zasipavanja odkopnega prostora. Tako so
60. leta 20. stoletja že nakazovala na konec obdobja splošnega zasipavanja jamskih
prostorov.
Slika 13: Polnjenje vozička s premogom

Vir: Seher, 1986.
Prečna odkopna metoda ni omogočala velike koncentracije delavcev na enem mestu. Prav
zato so se na Senovem odločili, da po vzgledu na druge slovenske premogovnike tudi tu
poskusijo uvesti širokočelno metodo odkopavanja (Rudniki in…, 2005).
Leta 1942 so prvič poskusili z uvedbe take metode, vendar poskusi niso dali zadovoljivih
rezultatov. Nova metoda je predvidevala odkop čez celotno širino premogovega sloja
(okoli 25 m) ter zmanjšanje odkopne višine na 3 m. Tako je z znižanjem višine odkopa nad
odkopnim čelom ostala približno 1 m debela plast premoga. Z odprtjem 25 m dolge
odkopne fronte pa so nad področje odkopnega čela delovali zelo močni pritiski, zato se je
premog v stropu čela začel drobiti in ogrevati, temperatura na teh deloviščih pa je začela
naraščati. V tej začetni fazi poizkusov je problem predstavljal tudi odvoz premoga, ki so ga
šele kasneje zadovoljivo rešili z uvedbo koritastih transporterjev. Največji problem pa so
še vedno predstavljali veliki pritiski in velika poraba lesa za podporje. Rešitev so videli v
uvedbi jeklenega podporja, ki se lahko uporabi večkrat; s tem naj bi se zmanjšala poraba
lesa. Problem v zvezi z drobljenjem premogovega stropa nad odkopom naj bi rešili s
povečanjem debeline tega stropa oz. s povečanjem etažne višine.
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Tehnično vodstvo premogovnika je leta 1966 začelo z novimi poskusi in izdelalo ustrezen
projekt z naslovom Metoda odkopavanja dveh etaž z rušenjem gornje etaže. Ta metoda je
predvidevala istočasno odkopavanje dveh etaž oz. povečanje etažne višine na okoli 8 m.
Priprava etaže za novo odkopno metodo se praktično ni razlikovala od priprave etaže za
prečno odkopno metodo; izdelali so pripravski hodnik in ob meji sloja zastavili začetek
novega čela. Je pa bilo v pripravskem hodniku predvideno jekleno podporje in ne leseno
kot pri prečni odkopni metodi.
Velike prednosti nove metode niso prišle do veljave v začetni fazi pridobivanja premoga v
podetaži (ali podkopu), ampak šele potem, ko so se delavci lotili odstreljevanja debelega
stropnega dela etaže. V podkopu je bil premog povsod (razen v podprt odkopni prostor)
povezan s čistim premogovim slojem, zato se pri odstreljevanju premog ni mogel pomešati
z jalovino iz stropa ali iz boka. Drugače je bilo s premogom v stropu (nadetaži), ki je bil
vsaj z dveh strani obdan s starim delom. Premog, ki je v začetnem delu spuščanja iz
stropnega dela odkopa prišel na transporter, je bil čist. Kmalu pa so se med njim začeli
pojavljati tudi kosi jalovine iz starega dela in takrat je bilo spuščanje premoga potrebno
prekiniti. Spuščanje mešanice so prekinili, preden so iz stropnega dela dobili ves premog.
Slaba stran nove odkopne metode je bila torej ta, da niso mogli pobrati vsega premoga, ki
je ležal na področju odkopa. Pri stari odkopni metodi so lahko iz odkopa pobrali praktično
ves premog, pri novi metodi pa ga je v starem delu ostalo okoli 25 %.
Z novo odkopno metodo so dosegli boljšo odkopno storitev. Le-ta se je v primerjavi z
zadnjim obdobjem pridobivanja po prečni metodi (ko je znašala 4,5 t/dnino) povečala, in
sicer v prvem obdobju širokočelnega odkopavanja za 22 % (znašala je okoli 5,5 t/dnino),
kasneje z dokončno uveljavitvijo pa celo za 56 % (7 t/dnino).
Boljša odkopna storitev se je odrazila tudi pri skupni jamski storitvi. Razen prihranka
porabe dnin za tono premoga so z novo odkopno metodo dosegli tudi velik prihranek zlasti
pri porabi lesa.
5.3.4.2.

Območje Reštanj

V reštanjskem revirju imamo tri pokončno postavljena premogovna telesa, ki so zaradi
delovanja gorotvornih sil močno deformirana ali celo pretrgana; to slednje je značilno za
premogovno telo Dol-Filipi.
Pri preseku teh premogovnih teles z odkopnimi etažami dobijo ta naziv »polje«. Na
Reštanju so zaradi deformiranosti premogovega sloja z etažami istih kot presekali sloj na
dveh ali celo treh različnih lokacijah. V prvem slojnem telesu so tako imeli polje A, B in
Obnova, v drugem pa C in D. Tretje premogovno telo je pretrgano na dva dela; gornji ima
naziv Filipi, spodnji pa Dol (teh dveh polj v vsakdanji praksi običajno niso prištevali k
reštanjskemu revirju, ampak sta se vodili posebej).
O gradnji prevažalnega jaška na Reštanju in njegovi kasnejši razširitvi ter poglobitvi sem
pisala že v poglavju o investicijski gradnji. S tem jaškom so v prvem obdobju dvigali
pridobljene količine premoga na raven nakladalne postaje žičnice, s katero so potem
premog po zračni poti odpeljali na separacijo na Senovem. Po vzpostavitvi jamske zveze
med reštanjskim jaškom in prevažalnim rovom v Ravnah leta 1936 so začeli premog iz
reštanjskega revirja odpravljati na separacijo skozi ravenski rov.
V prvem premogovnem telesu so med letoma 1922-1973 v celoti odkopali premogov sloj
med kotama 118 in 384 oziroma v vertikalno globino 266 m.
Drugo premogovno telo s polji C in D so začeli odkopavati okoli leta 1936; področje polja
C so zaprli 1959. leta, polja D pa leto prej.
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Tretje telo je potrebno zaradi vmesne prekinitve sloja obravnavati posebej v njegovem
zgornjem delu (Filipi) in posebej v spodnjem delu (Dol). V polju Filipi so z etažnim
odkopavanjem začeli leta 1924 na koti 461, zadnjo etažo pa so zastavili na koti 330. Z
odkopavanjem tega področja so prenehali leta 1961. Južni del obravnavanega
premogovnega telesa pa predstavlja Dolsko polje, katerega so začeli odpirati ob začetku
druge svetovne vojne. Prvo in najvišjo etažo so zastavili na koti 353, zadnjo pa na koti 119
leta 1972. Naslednje leto so ta oddelek zaprli.
Vsa tri premogovna telesa na Reštanju so se v svojem širjenju v globino približno na koti
220 izklinila. Razen izklinjevanja sloja pa je premog v smeri globine kazal tudi vse slabšo
kvaliteto. Na tem področju se je premog širil le okoli 55 m pod koto ravenskega obzorja. Iz
vseh teh razlogov je bilo odkopavanje premoga v reštanjskem revirju prekinjeno. Premoga,
primernega za pridobivanje, enostavno ni bilo več.
5.3.4.3.

Območje Zakov

V tem revirju imamo tri zaporedno, navpično stoječa premogovna telesa (v nahajališču
položena drugo za drugim v skupni dolžini okoli 650 metrov), ki so razmeroma dobro
ohranjena. Ta telesa so glede na položaj v naravi ob odkopavanju označili z Vzhodnim,
Srednjim in Zahodnim poljem.
Za to področje so zgradili poseben prevažalni jašek, ki je začel obratovati 1940. leta.
Nahajališče ob 258 m globokem jašku so najprej razdelili na 5 obzorij, premogov sloj pa so
odkopavali po etažah.
Tudi v primeru zakovske jame se je vodstvo rudnika odločilo za zasipavanje odkopnih
prostorov s pomočjo pnevmatičnega zasipa. Kot začasno rešitev so že v medvojnem času
nabavili manjše zapihovalne naprave, ki so bile premične in so se montirale za uporabo na
posameznih etažah; material za zapihovanje so tem napravam dovažali v jamskih vozičkih.
Že leta 1949 pa so v neposredni bližini jaška začeli z gradnjo velike zapihovalne postaje, ki
pa je začela delovati šele 1951. leta. Zlasti v začetku odkopavanja zakovskih polj je bilo
pomembno, da se je vsaj prvo obzorje dobro zasulo predvsem z glinenim materialom in se
na ta način preprečilo pronicanje površinske vode v jamske prostore. Dokler ni bila
dokončana velika zapihovalna naprava, so jamske prostore zasipavali ročno in s pomočjo
manjših premičnih jamskih strojev.
Tudi za novo zapihovalno postajo v Zaklu so zasipni material pridobivali na površinskem
kopu na Reštanju. Za transport med obema lokacijama so že leta 1949 zgradili 1.040 m
dolgo žičnico, katere zmogljivost je znašala 80 t/h.
V Vzhodnem polju so začeli z odkopavanjem leta 1941 na koti 546, ob koncu 1966. leta so
dosegli dno zakovskega jaška oz. koto ravenskega rova. Pri napredovanju odkopavanja v
globino se je dolžina sloja začela manjšati.
Tudi v Srednjem polju so bili začetki odkopavanja (leta 1942, na koti 523) bolj skromni.
Leta 1970 so dosegli koto ravenskega rova.
Na Zahodnem polju so prvo etažo za premog zastavili šele na koti 477, saj je dolina, ki se
razteza nad vsemi tremi jamskimi polji, nagnjena proti zahodu oz. proti Dovškemu potoku.
Prvo etažo so odkopali leta 1948, ravensko koto pa so z odkopavanjem tega polja dosegli
1969. leta. V etaži na koti 172 so ugotovili, da je zaradi slabih razmer v slojišču odpiranje
globljih etaž nesmiselno, zato so 1981. leta tudi to področje zaprli. Od tega leta pa vse do
konca pridobivanja premoga 1997. leta so premog pridobivali le še v Vzhodnem in
Srednjem polju, kjer so prišli do kote 0 oz. – 5.
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5.3.4.4.

Območje Srebotno

Območje Srebotno je bilo prvič raziskano pred okoli 170 leti, ko so nekaj premoga tudi
odkopali. Po začetnih posegih v to odročno nahajališče je zanimanje zanj popustilo vse do
1939. leta, ko je TPD začela s pripravami za njegovo raziskavo.
V naslednjih dveh letih so se nahajališča lotili z jamskimi raziskovalnimi deli nad nivojem
Dovškega potoka. Vojna je sicer prekinila ta dela, vendar tudi novi gospodarji, Nemci, niso
pozabili na to nahajališče. Poleti leta 1942 so začeli z gradnjo jamske poti iz Raven v smeri
Srebotnega, vendar so zaradi nujne potrebe po premogu oktobra 1943 prekinili z
izdelovanjem te poti v smeri zahoda.
Kmalu po vojni se je novo vodstvo premogovnika odločilo za nadaljevanje raziskovalnih
del v Srebotnem in tako so obnovili tudi dela na gnanju jamske poti v smeri Srebotnega.
Pri prodiranju proti zahodu so imeli zelo veliko težav, zato so prenehali z delom. S tem
podaljškom osnovne ravenske poti proti zahodu so prišli na oddaljenost okoli 1.000 m od
zakovskega jaška, kar pomeni, da so omagali okoli 650 m pred ciljem.
Tako z jamsko navezavo Srebotnega na koto ravenskega rova ni bilo nič. Pri obnovitvi del
v premogu so zato morali ves pridobljen premog iz Srebotnega na separacijo voziti s
kamioni.
Leta 1947 je vodstvo premogovnika sklenilo, da začne s ponovnim odpiranjem nahajališča
premoga v Srebotnem. Po pripravi ustrezne dokumentacije in izvršenih pripravljalnih delih
so v začetku leta 1949 začeli s pridobivanjem premoga. Prvi mesec so ga pridobili 158 t, v
letu 1949 pa 2.568 t. Z začetnimi deli so naleteli na stara dela in pobirali ostanke premoga
med njimi, s pravim etažnim odkopavanjem pa so lahko začeli šele leta 1972. Z
odkopavanjem so nadaljevali do nivoja Dovškega potoka (kota 306), na tej koti pa so
zaradi neugodnih rezultatov vrtanja v globino zaključili odkopavanje tega predela.
5.3.4.5.

Ravne kot težišče jame in sedež jamske uprave

V okviru investicijske gradnje premogovnika sem že omenila upravno poslopje, ki je bilo v
začetku 20. let prejšnjega stoletja zgrajeno na Senovem. V časih ravnatelja Juzeka (18881904), ko senovski premogovnik še ni bil razdeljen na več poslovnih enot oz. obratov, so
bili upravni prostori nameščeni v Juzekovi vili na Reštanju. Ko je leta 1904 rudnik
prevzela TPD in je bilo potrebno poiskati nove upravne prostore, so za te potrebe najprej
najeli, kasneje pa kupili bivšo Mirtovo domačijo sredi Gornjega Reštanja. Tam je bila
uprava nameščena do leta 1924 (ob njej je bil hlev, za njim pa velika baraka za samske, na
drugi strani ceste je bila kovačnica, zraven pa baraka za zbiranje delavcev). Po tem letu se
je glavna uprava premogovnika prestavila na Senovo v novo poslopje, še naprej pa je
Reštanj ostal sedež jamske uprave.
Po letu 1924 je TPD pod reštanjskim naseljem zgradila precejšen objekt za delavnice,
bivšo remizo za lokomotive pa je predelala v pisarne in zbiralnico delavcev. Tu je jamska
uprava ostala vse do leta 1938. V tem obdobju so vsi delavci prihajali na delo na Reštanj
peš: iz delavske kolonije je bila pešpot na Reštanj dolga okoli 2 km, iz uradniške kolonije
pa 3 km. Še daljša je bila pot na delo delavcem iz okoliških ter tudi bolj oddaljenih vasi.
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Slika 14: Obrat Ravne

Vir: lastni vir
Po letu 1936, ko so po prekinitvi žičnice celotne količine v jami pridobljenega premoga
usmerili na separacijo skozi rov Ravne, so tudi delavce začeli postopno usmerjati v jamo
skozi ta rov. Težišče jame se je namreč začelo pomikati z Reštanja v Ravne. Naslednje leto
so začeli z gradnjo obratne zgradbe vzhodno od rova Ravne. V njej so našle svoje prostore:
čakalnica in umivalnica za delavce, lamparna, reševalna četa in kopalnice za tehnično
osebje; kasneje so dodali še kopalniške prostore za delavce. V času gradnje obratne
zgradbe so zahodno od rova zgradili tudi manjšo zgradbo za jamsko upravo. Tako se je
uprava jame z Reštanja preselila v Ravne, pa tudi vsi delavci so začeli hoditi v jamo skozi
rov Ravne. Na Reštanju so približno do leta 1950 ostale le še delavnice za vzdrževanje
jamske opreme in orodja. Po vojni pa so tudi v Ravnah zgradili manjše delavnice in
reštanjske preselili tja.
Leta 1947 so v Ravnah zgradili tudi kompresorsko in transformatorsko postajo. Ko so
obstoječi objekti postali premajhni za skladiščenje in vzdrževanje jamske opreme, so 1984.
leta zgradili še veliko delavniško-skladiščno dvorano. Tako podobo je središče jamskega
obrata premogovnika zadržalo vse do prenehanja pridobivanja premoga.
Po vojni so uredili tudi cestno zvezo Raven z ostalimi središči v dolini-cesto so razširili in
asfaltirali.
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5.4.

PREMOGOVNIK PO DRUGI SVETOVNI VOJNI

Povojno obdobje se je začelo maja 1945, ko so vse obrate TPD združili pod okriljem
starega podjetja. Podjetje je vodil začasni upravitelj do zaplembe premoženja TPD oktobra
istega leta. Leta 1947 je bil z aktom zvezne vlade FLRJ ustanovljen Premogovnik Senovo,
ki se je nato večkrat preimenoval (leta 1947 je bila TPD v likvidaciji, do njene dokončne
likvidacije je prišlo šele naslednje leto). Leta 1981 se je Premogovnik Senovo vključil v
SOZD Revirski energetski kombinat Trbovlje, leta 1990 pa so v sklopu reorganizacije
elektrogospodarstva in premogovništva ustanovili družbeno podjetje Rudniki rjavega
premoga Slovenije (RRPS) (Rudniki in premogovniki…, 2005).
V letih po 2. svetovni vojni se je začel pospešeni razvoj rudnika-nekaj o tem sem pisala že
v prejšnjem poglavju (odpiranje posameznih revirjev, uvedba širokočelne metode
odkopavanja…). V tem obdobju so poleg pospešenih raziskav in izgradnje glavnih jamskih
odpiralnih objektov že v letu 1946 dosegli letno proizvodnjo nad 200.000 t premoga, ki so
jo zadržali vse do naftne krize v 70. letih, ko je proizvodnja padla na nivo okoli 120.000
t/leto. Enak nivo proizvodnje se je ohranil vse do leta 1991, ko letna proizvodnja po
dolgem času ni presegla 100.000 ton premoga (Program zapiranja…, 1995).
Rudnik se je moderniziral tudi v 80. letih, v času povečanega povpraševanja po premogu, s
prehodom na: izvoz premoga iz jame z gumitransportnimi trakovi, prevoz materiala in
zaposlenih z dizel lokomotivo po enotirni viseči progi, opremo čel s samohodnim
hidravličnim podporjem, modernejšo opremo in rudarske stroje.
Rudnik ni skrbel le za modernizacijo proizvodnje, ampak si je vseskozi prizadeval za
izboljšanje življenjskih razmer zaposlenih v rudniku. V ta namen so več let načrtno vlagali
sredstva v stanovanjsko gradnjo, zagotovili pa tudi možnosti počitka in rekreacije za
zaposlene in njihove družine.
Uprava rudnika se je že v 50. letih prejšnjega stoletja odločila, da bodo poiskali in
zagotovili možnosti za preusmeritev proizvodnje. Raziskave premogovih rezerv so v
glavnem dajale negativne rezultate, pa tudi na povojnem jugoslovanskem tržišču je
prihajalo do zastojev v prodaji premoga. Ker so predvidevali, da bo tudi v prihodnje
prihajalo do večjih nihanj pri odjemu premoga in bo to negativno vplivalo na poslovanje
rudnika, so se temu že vnaprej hoteli izogniti. Da bi zagotovili enakomerno oddajo
premoga, so sklenili, da na senovskem območju ustvarijo možnosti za večjo in stalno
porabo premoga.
Novega porabnika so videli v morebitni gradnji cementarne na Senovem. Okoli leta 1955
so začeli z raziskavami surovinske baze in prišli do ugotovitve, da je v dolini dovolj
potrebnih surovin (apnenca, laporja ter kremenovega peska) za dolgo obratovanje
cementarne. Na ekonomsko upravičenost njene gradnje je pokazal tudi investicijski
program (cementarna naj bi skupaj s TE Brestanica (90.000 t/leto) zagotavljala odjem
okoli 150.000 ton premoga letno in naj bi nudila zaposlitev 151 delavcem). Na natečaju za
odobritev investicijskih sredstev leta 1960 pa potrjeni investicijski program ni uspel,
predvsem zaradi pomanjkanja sredstev samoudeležbe pri skupnih stroških investicijskih
vlaganj.
Okoli leta 1960 so se pričele pojavljati prve zle slutnje v zvezi z eksploatacijskimi
rezervami. V reštanjskem območju so morali zaradi izklinjanja slojnih teles v globini
prenehati z odkopom premoga, malo kasneje se je v podobnem položaju znašla jama v
Srebotnem in Zahodno polje v revirju Zakov. Za pridobivanje je ostalo le zakovsko
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področje z Vzhodnim in Srednjim poljem. Čas izčrpanja vseh razpoložljivih rezerv
premoga in s tem prenehanje delovanja premogovnika se je tako začel bolj in bolj bližati.
Po letu 1960 so se za premogovništvo začeli težki časi; tekoča in plinska goriva so začela
na tržišču vse bolj izpodrivati premog. V začetku 70. let se je premogovništvo srečalo s
prvo energetsko krizo, ki je že napovedovala bližajočo prekinitev pridobivanja premoga. Z
zmanjševanjem pridobivanja premoga se je ekonomski položaj manjših premogovnikov še
poslabšal, začeli so zapirati manj rentabilne jame, vendar tudi to ni moglo rešiti položaja.
V soglasju z najvišjimi republiškimi organi so bili najbolj ogroženi manjši premogovniki
ocenjeni za neperspektivne, med njimi tudi senovski, in predloženo je bilo njihovo
zapiranje. Tako je bilo leta 1986 za senovski premogovnik določeno, da postopno preneha
s pridobivanjem premoga.
V takih razmerah je vse bolj v ospredje stopalo vprašanje, kaj se bo po prenehanju
obratovanja rudnika zgodilo z okoli 1.000 delavci. Potrebno je bilo nemudoma začeti z
reševanjem problema ustvarjanja novih delovnih mest v dolini.
Pripravljene so bile različne študije in raziskave, ki pa niso prešle začetne faze priprav
investicijske dokumentacije. Najprej je bila leta 1966 izdelana študija o možnosti izgradnje
livarne sive litine in barvnih kovin; zaposlovala naj bi 114 delavcev. Istega leta je bila
izdelana študija za obrat predelovanja plastičnih mas, ki bi dal zaposlitev 230 delavcem.
Naslednje leto so začeli preučevati možnosti pridobivanja kremenovih peskov za potrebe
steklarstva. Najbolj obetavna je bila ideja o gradnji tovarne keramičnih ploščic, ki naj bi
nudila delavna mesta 205 delavcem. Do realizacije vseh teh zamisli iz različnih razlogov ni
prišlo in tako so kmalu utonile v pozabo.
5.4.1.

Odločitev o zapiranju

Po zelo intenzivni rabi domačih premogov v 80. letih 20. stoletja (proizvodnja je v letu
1983 znašala 1,8 milijonov ton), je v Republiki Sloveniji ob koncu 80. let prišlo do padca
njihove porabe. Razlogi za to so tako gospodarski (zaradi padca proizvodnje je prišlo do
padca rabe energije) kot tudi drugi, predvsem večje spoštovanje ekoloških zahtev.
Od leta 1988, ko je bila prodaja rjavih premogov v Sloveniji 1,84 milijonov ton, se je
prodaja neprestano zmanjševala, tako da je znašala leta 1994 le 1,075 milijonov ton.
Po letu 1990 so v ospredje začele prihajati zahteve po bolj ekoloških in cenejših virih
energije. Odlok o mejnih in kritičnih koncentracijah škodljivih snovi v zraku (sprejet leta
1990) in Zakon o varstvu okolja (sprejet leta 1993) sta praktično onemogočila uporabo
rjavega premoga. Začel se je uvoz cenejših in ekološko bolj neoporečnih virov energije ter
zamenjava dosedanjih energentov z drugimi. Republika Slovenija je spremenila strategijo
razvoja energetike in znotraj te tudi rudarstva.
Od leta 1990 so Rudniki rjavega premoga Slovenije (RRPS) v svojih poslovnih aktivnostih
sledili usmeritvam ti. IV. variante Strategije razvoja Rudnikov rjavega premoga Slovenije
(STRARUD) in odločitvam takratne Vlade Republike Slovenije. Glede na te usmeritve naj
bi elektroenergetska bilanca RS vključevala le milijon ton energetskega rjavega premoga, v
proračunu RS pa naj bi se od leta 1991 dalje RRPS zagotavljala sredstva za
subvencioniranje pridobivanja energetskega rjavega premoga ter sredstva za zapiranje
neperspektivnih premogovnikov in prestrukturiranje delavcev v premogovništvu.
IV. varianta je predvidevala koncentracijo proizvodnje rjavega premoga na lokacijah
Trbovlje in Hrastnik ter postopno prenehanje proizvodnje rjavega premoga in zapiranje
premogovnikov Zagorje, Laško, Senovo in Kanižarica. S koncentracijo proizvodnje
premoga so želeli racionalizirati, tj. poceniti proizvodnjo in nakopan premog plasirati za
potrebe proizvodnje električne energije in daljinskega ogrevanja.
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Strategija učinkovite rabe in oskrbe energije Slovenije z energijo, ki jo je Vlada RS
sprejela leta 1994, je predstavljala za proizvodnjo rjavih premogov nadgradnjo IV. variante
strategije razvoja premogovništva. Ta strategija je predvidevala, da se proizvodnja
domačega premoga v naslednjih letih ne bo bistveno spreminjala.
Nadaljevanje izvajanja sprejete energetske strategije Slovenije predstavlja sprejetje Zakona
o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in
Kanižarica (december 1994). Sprejet je bil z namenom, da se racionalizira proizvodnja
rjavega premoga, sanira okolje in zagotovi prezaposlitev delavcev.
Leta 1995 je Vlada Republike Slovenije na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za
zaprtje rudnikov rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica izdala uredbo o
ustanovitvi družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o..
Na podlagi tega zakona je bil sprejet Program zapiranja Rudnika rjavega premoga Senovo
za obdobje 1995-2000. Ta program predvideva prenehanje proizvodnje v letu 1997, do leta
2000 pa njegovo zaprtje. Z zagotovitvijo potrebnih sredstev naj bi bila omogočena
strokovna izvedba postopnega zapiranja s sanacijo degradiranega okolja ter prezaposlitev
delavcev (Program zapiranja RRP Senovo, 1995).
5.4.2.

Zapiralne aktivnosti

S sprejetjem zakona o zapiranju Rudnika Senovo leta 1995 je postalo jasno, da je z
rudarjenjem na tem področju konec. Ob prenehanju odkopavanja premoga leta 1997 je bilo
aktivno le še odkopno polje Zakov. Tu so odpiralni objekti segali do kote 0 oz. – 5, zadnja
etaža odkopavanja pa je bila na koti 28, kar pomeni, da je v jami ostalo več kot 400.000
ton premoga že pripravljenega za izkop. Prav zato so bili nekateri mnenja, da bi bilo
smotrno z izkopavanjem nadaljevati vsaj še nekaj časa. Vendar to ni bilo možno, saj je bila
lastna cena izkopane tone premoga nekajkrat višja od cene premoga na prostem trgu,
zaradi nadpovprečno visokega deleža žvepla pa je bil senovski premog ekološko
nesprejemljiv. Prav tako se je zaprl praktično kompletni komercialni trg, v energetski
bilanci Republike Slovenije pa tudi ni bilo več prostora za premog s Senovega.
Z aktivnostmi okrog zapiranja rudnika je bila s strani RRP Trbovlje naročena izdelava
urbanistične dokumentacije za vplivno območje rudnika Senovo. Po dogovoru z občino
Krško je bil definiran način urejanja območja in sicer sta bila to dva dokumenta (PUP I,
PUP II). Prvi zajema eksploatacijsko območje rudnika, predvsem odprte površine, na
katerih je zaznan vpliv rudarjenja, drugi pa zajema površine rudniških objektov.
V preteklosti so obstajale različne ideje glede namenske rabe površin po zaprtju rudnika, ki
pa uradno niso bile nikoli sprejete oz. realizirane: v Srebotnem ureditev rekreativnih
površin v sklopu lovske koče (trim steze in sprehajalne poti), na Reštanju ureditev
rekreativno-gostinskega kompleksa z jezerom, na območju jaška Zakov rekonstrukcija
območja rudniških objektov za izgradnjo krematorija ter ureditev lovskega strelišča v
udorini itd.
V času, ko se je še vršila proizvodnja (do leta 1997), so se zapiralna dela izvajala na
območjih, kjer ni bilo vplivov proizvodnje, predvsem na površini. To so predvsem: trajno
zavarovanje opuščenih rovov in priključkov na jamo, zasipanje jaškov in sanacija z
rudarjenjem degradiranih površin izven vplivnega področja odkopavanja. Nekatera
pripravljalna in sanacijska dela (dokumentacija, sanacijska dela na površini) so bila
izvedena že v obdobju 1993-1995. Po zakonu bi morali rudnik zapreti do leta 2000, vendar
je bil kasneje ta rok podaljšan. Za sanacijo Rudnika Senovo in degradiranih površin je
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država v zadnjih dvanajstih letih namenila okrog 40 milijonov evrov. Največji strošek je
bila jama, zato jim ni uspelo sanirati vseh predvidenih površin.
Podatke za zapiralne aktivnosti sem črpala iz Programa zapiranja RRP Senovo iz leta 1995
ter Novelacije krovnega programa zapiranja Rudnika Senovo iz leta 2006.
5.4.2.1.

Tehnični del programa zapiranja

Ta del obravnava problematiko jame, površine in površinskih objektov rudnika. Izhodišča
glavnega koncepta zapiranja rudnika so bile v opredelitvi, da se jamo rudnika Senovo
zapira definitivno in da v jami ostanejo odprti le objekti, ki jih je možno izkoristiti za
izvajanje nadomestnih dejavnosti. Površinski objekti naj bi se v maksimalni možni meri
izkoristili v okviru prestrukturiranja rudnika. Sanacijska dela na površini, degradacije,
katere je pustilo dolgoletno rudarjenje (jalovišče, udorine, plazišča, potoki…), naj bi se
izvedele tako, da bi bila površina trajno varna za prehod ljudi in živali ter bi hkrati
omogočala nadomestne gospodarske dejavnosti.
Zapiralna dela v jami potekajo po logičnem zaporedju s pričetkom likvidacije odkopov,
nižjih proti višjim obzorjem in medobzornih povezav s končnim zavarovanjem priključkov
jame na površino. Na izvajanje predvidenih del zapiranja jame so bistveno vplivali
naslednji dejavniki oz. spremenjene razmere: črpanje pitne vode iz rudnika Senovo, vdor
vode iz jezera Reštanj v jamske objekte oktobra 2001. Poleg tega so se morala določena
dela izvesti v večjem obsegu, kot je bilo predvideno s programom zapiranja, medtem ko
določena potreba dela zaradi pomanjkanja sredstev sploh niso bila izvedena. Zaradi vsega
zgoraj naštetega je do danes del zapiralnih del jame dokončan (zapiralna dela na območjih
odkopavanja), del zapiralnih del pa še vedno poteka (potapljanje jame). Aktivnosti pri
zapiranju jame se izvajajo delno v lastni režiji, delno pa s pomočjo zunanjih izvajalcev.
Zunanje delavce je bilo potrebno poiskati zaradi prevelikega obsega del, premajhnega
števila ustreznih kvalificiranih delavcev, kakor tudi zaradi vnaprej določenega roka
zapiranja jame.
Ekološko-prostorska sanacija površin se izvaja vzporedno z izvajanjem zapiralnih del v
jami. V Rudniku Senovo obsega degradirani prostor, ki ga je potrebno sanirati, cca 3,5 km
dolg ter 200 do 600 m širok predel, ki je sestavljen iz območij Zakov, Reštanj in Srebotno.
Poleg navedenih površin pa obstajajo tudi površine izven pridobivalnega prostora in
znašajo cca 22 ha, in sicer: jalovišče, industrijska železnica od jamskega obrata Ravne do
nakladišča v Brestanici v dolžini 7 km, separacija in območje obratnih prostorov v Ravnah
in stari raziskovalni objekti (odvodnjevalni in raziskovalni rov Belo). Zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev za ekološko sanacijo površin ter povečanega obsega del kot je
predvideno v programu zapiranja, sanacija še ni dokončana, vsa dela pa naj bi bilo možno
dokončati do konca leta 2008.
Do sedaj so bile sanirane površine na Srebotnem (rekonstruirana cesta Srebotno-Šedem),
na Reštanju (sanirano okoli 20 ha površin, saniran plaz pri Abramu) in Zakovu (izdelana
dostopna cesta, sanirana odseka krajevne ceste). Na separaciji so bila izvedena vsa
rušitvena dela, ureja se kompleks separacije Senovo z okolico (zaključena dela na področju
ureditve infrastrukture). Izvedena so bila dela v sklopu sanacije jalovišča, likvidirana je
rudniška železnica (izvedena dela na odseku Gradec, na ostalem delu proge v dolžini
5.000 m je železniška proga odstranjena in rekultivirana v obliki zasaditve). Nekateri
opuščeni rudarski objekti so že likvidirani (rov Dol na Reštanju) ali sanirani (drenažni rov
na Reštanju), ureja se kompleks obrata Ravne, v začetku leta so bila izvedena dela na
upravni stavbi. Zaključena je rekonstrukcija ceste Senovo-Ravne ter delna rekonstrukcija
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lokalne ceste Senovo-Zakov. Rudnik je moral plačati odškodnine za poškodovana
zemljišča in objekte (v in izven eksploatacijskega območja) na območju Šedma in
Reštanja, delno odškodnino za degradirano zemljišče na Zakovu, moral je tudi odkupiti
degradirana zemljišča na območju Srebotnega.
5.4.2.2.

Kadrovsko-socialni del

Ta del obravnava problematiko reševanja presežnih delavcev, do katerih je prišlo zaradi
zapiranja rudnika.
Število zaposlenih na rudniku Senovo se je zmanjševalo skladno z zmanjševanjem
proizvodnje. Leta 1995 je bil izveden začetni del kadrovsko-socialnega programa, ki je
prinesel prvo večjo ukinitev delovnih mest in s tem potrebo po reševanju kadrovskosocialne problematike. V letih 1995 in 1996 je bilo število prilagojeno vzporedni
proizvodnji in izvajanju zapiralnih del (v omejenem obsegu). Kot je razvidno iz spodnjega
grafa, se je število zaposlenih v letu 1997 (113 zaposlenih) v primerjavi z letom 1996 (184
zaposlenih) zmanjšalo kar za 38 %. Leta 1997 se je namreč stalež omejil na potrebno
število za izvajanje zapiralnih del (dela pri likvidaciji jame izvajajo rudarji, kovinarji in
elektrikarji).
Graf 1: Število zaposlenih v obdobju 1995-marec 2008
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Vir: Hrovat, 2008.
V okviru modelov razreševanja zaposlenih so bili uporabljeni naslednji modeli (Novelacija
krovnega programa zapiranja…, 2006):
-aktivne oblike razreševanja presežnih delavcev (samozaposlitve, prezaposlitve in
zaposlitve na nove programe, izobraževanje za prezaposlitev),
-pasivne oblike razreševanja zaposlenih (upokojevanje (redno, izjemna upokojitev po
zakonu o upokojevanju iz leta 1969, invalidska upokojitev, dokup zavarovalne dobe,
predčasna upokojitev), odpravnine),
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-druge oblike razreševanja zaposlenih (potek pripravništva, iztek zaposlitve za določen čas
in smrti delavca).
Na te načine se je število zaposlenih zmanjšalo iz 221 leta 1995 na 32 marca 2008. Največ
delavcev je bilo razrešenih s pasivnimi oblikami (Hrovat, 2008).
Marca 2008 je bilo zaposlenih 32 delavcev, za katere se še ni vedelo, kaj bo z njimi ob
koncu leta. Najslabša varianta je, da bodo vsi postali tehnološki višek, čeprav še ni točno
dorečeno, kaj bo s plinom in z monitoringom, kjer je možnost prezaposlitve vsaj še
nekaterih.
5.4.3.

Rudnik po letu 2008

Konec leta 2008 bo prišlo do likvidacije družbe Rudnik Senovo v zapiranju, d.o.o. Do
takrat naj bi bila zapiralna dela zaključena, po letu 2008 naj bi se izvajal le še monitoring.
Tudi po dokončnem zaprtju rudnika po letu 2008 bo namreč potrebno občasno izvajati
monitoring na površini in v jami. S pomočjo piezometrov in inklinometrov naj bi
spremljali nivo vode ter odvzemali vzorce vode za potrebe kemičnih in mikrobioloških
analiz, spremljali bodo tudi površine v smislu morebitnih premikov.
Na Rudniku Senovo vidijo največji potencial v izkoriščanju kvalitetne nizko-mineralne
vode v rudniku, s kapaciteto 40-45 l/s, kar zadostuje za preskrbo s pitno vodo ne le
senovsko-brestaniške doline, ampak tudi dela mesta Krško. Rudniška voda je danes že v
vodovodnem omrežju Senovega in Brestanice.
Drugo možnost predstavlja izgradnja podzemnega skladišča zemeljskega plina za TE
Brestanica. Najbolj ugodno lokacijo predstavlja lokacija na območju hriba Gradec/Zakov,
ki je last Rudnika Senovo v zapiranju in kjer se izkop premoga nikoli ni vršil. V prid
izgradnji skladišča na tej lokaciji je tako ugodna geološka sestava kamnin kot tudi dejstvo,
da predvideno podzemno skladišče plina ne predstavlja dodatne obremenitve za okolje.
TEB, ki je eden večjih porabnikov zemeljskega plina v Sloveniji, bi izgradnja takega
skladišča omogočila optimalno izvajanje funkcije vršne elektrarne. TEB namreč s svojim
načinom delovanja kot tipična konična elektrarna z velikimi urnimi in dnevnimi odjemi
povzroča v plinovodnem omrežju Slovenije precejšnje težave, zlasti pozimi. Takrat se
zaradi velikega odjema pojavljajo omejitve pri obratovanju TEB, ki mora kot gorivo
večkrat uporabiti tudi ekstra lahko kurilno olje. To pa je tako z ekološkega kot cenovnega
vidika manj ugodno, zato bi bila izgradnja skladišča zelo smotrna.
Rudnik bo tudi po zaprtju ostal povezan s Senovim in njegovimi prebivalci. Tako poteka
projekt za ohranjanje bogate rudarske dediščine, ki ga je Krajevna skupnost Senovo
pripravila skupaj s hrvaškim mestom Samobor in ga v celoti financira Evropska unija.
Namen projekta, imenovanega Sveta Barbara, je oživitev in ohranitev kulturno-tehnične
dediščine in njena vključitev v skupno turistično ponudbo. V rudniku načrtujejo obnovo
lokomotiv in vagonov, na Ravnah pa naj bi zgradili muzej na prostem.
V kletnih prostorih OŠ pa je urejen tudi premogovniški rov, katerega so uredili rudarji
sami. V današnjem času je to pomembna vez, ki jo še lahko vidimo v zvezi z delovanjem
premogovnika.
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5.5.
5.5.1.

PREGLED SKUPNIH DOSEŽKOV
Proizvodnja premoga v senovskem rudniku

Skupno je bilo na pridobivalnem prostoru rudnika Senovo s površinskim odkopavanjem in
v jami odkopanih 11,7 milijona ton premoga.
V obdobju 1796-1862 na bi po ocenah (na razpolago namreč ni vseh letnih količin)
pridobili 14.250 ton premoga, kar pomeni povprečno 213 ton premoga letno.
Znane so količine premoga med leti 1863 in 1871, ko so skupaj pridobili 53.250 ton
premoga oz. povprečno 5.917 ton letno, najmanj leta 1863 (3.260 ton) ter največ leta 1865
(8.740 ton).
Prav tako ni vseh podatkov za obdobje 1872-1889, ko naj bi po ocenah pridobili skupaj
2.500 ton premoga oz. 139 ton na leto.
V obdobju 1890-1918 je bilo odkopanih 51.530 ton premoga oz. na leto povprečno 1.777
ton, najmanj leta 1891 (264 ton) in največ leta 1908 (3.781 ton).
V naslednjih letih se je proizvodnja premoga začela postopoma povečevati, od 4.610 ton
premoga leta 1919 do 6.730 ton leta 1922.
Pravi razcvet proizvodnje je rudnik doživel v letih 1924-1930, ko je letna proizvodnja
praviloma presegala 100.000 ton premoga, obenem pa so bile zgrajeni tudi mnogi
površinski in jamski objekti. V času gospodarske krize in v letih po njej se je proizvodnja
bistveno zmanjšala. Letno proizvodnjo premoga nad 100.000 ton so znova dosegli šele v
obdobju med leti 1938-1945.
Že v letu 1946 so dosegli letno proizvodnjo nad 200.000 t premoga (največ 286.140 ton v
letu 1952), ki so jo zadržali vse do naftne krize v 70-ih letih, ko je proizvodnja padla na
nivo okoli 120.000 t/leto. Enak nivo proizvodnje se je ohranil vse do leta 1991, ko letna
proizvodnja po dolgem času ni presegla 100.000 ton premoga (Program zapiranja…,
1995).
Od leta 1991 dalje se je po odloku o zapiranju manjših premogovnikov izkop premoga
načrtno zmanjševal in tako je zadnjih 4.300 ton prišlo iz jame leta 1997.
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Preglednica 4: Pridobljene količine premoga (1919-1997)
Leto
Proizvodnja v
Leto
tonah
1919
4.610
1958
1920
5.600
1959
1921
4.170
1960
1922
6.730
1961
1923
42.350
1962
1924
111.000
1963
1925
102.750
1964
1926
105.970
1965
1927
118.800
1966
1928
87.860
1967
1929
139.200
1968
1930
116.900
1969
1931
83.200
1970
1932
37.630
1971
1933
27.880
1972
1934
34.900
1973
1935
38.700
1974
1936
51.140
1975
1937
77.710
1976
1938
126.700
1977
1939
134.000
1978
1940
168.000
1979
1941
165.700
1980
1942
228.550
1981
1943
250.440
1982
1944
139.850
1983
1945
150.800
1984
1946
206.900
1985
1947
214.900
1986
1948
196.000
1987
1949
245.600
1988
1950
271.480
1989
1951
275.800
1990
1952
286.140
1991
1953
270.000
1992
1954
275.000
1993
1955
264.300
1994
1956
257.400
1995
1957
262.000
1996
1997
Vir: Seher, 1986; Šribar, 2008.
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Proizvodnja v
tonah
238.000
227.600
229.200
215.500
220.900
233.100
244.000
223.070
233.400
258.000
271.400
267.000
251.200
197.000
138.700
130.200
126.000
126.620
127.400
129.800
121.500
118.100
117.050
119.050
121.440
120.170
116.050
118.000
120.020
114.000
105.820
116.780
107.980
94.520
85.300
86.090
65.680
44.690
32.180
4.360

Količine premoga, pridobljenega na Senovem, v jugoslovanskem merilu niso bile
pomembne. V slovenskem merilu so se Senovčani najbolj izkazali takoj po drugi svetovni
vojni, ko so dajali okoli 16,5 % v Sloveniji pridobljenih količin rjavega premoga. Svoj
vrhunec pa je premogovnik dosegel med leti 1950-1970, nakar so zaradi zmanjševanja
znane premogove substance v nahajališču začele zmogljivosti upadati.
Preglednica 5: Pridobljene količine rjavega premoga v Sloveniji in na Senovem
Leto
Slovenija ton
Senovo ton
% Senovega v
Sloveniji
1920

1.059.530

5.600

0,5

1929

2.124.820

139.200

6,6

1930

1.599.710

116.900

7,3

1933

1.068.620

27.880

2,6

1935

1.155.500

38.700

3,3

1940

2.083.340

168.000

8,1

1945

915.160

150.800

16,5

1950

2.313.380

271.480

11,7

1960

2.646.000

229.200

8,7

1970

2.526.000

251.200

9,9

1975

1.976.000

126.620

6,4

1980

1.534.000

117.050

7,6

Vir: Seher, 1986.
V zgornji preglednici sta neobičajna podatka za leti 1933 in 1935. Tako skromne količine
pridobljenega premoga so posledica velike svetovne gospodarske krize, ki je Senovo
močneje prizadela kot ostale slovenske premogovnike rjavega premoga.
V Sloveniji so se v zadnjih desetletjih 20. stoletja pridobljene količine rjavega premoga
postopoma zmanjševale, kar je bila posledica izčrpanosti nekaterih nahajališč premoga. To
zmanjševanje pridobivanja so nekateri premogovniki začasno zavirali z odkopavanjem
manj kvalitetnih vrst premoga. Ekonomski položaj zlasti manjših premogovnikov se je
močno poslabšal. Začeli so zapirati manj rentabilne jame, vendar tudi to ni moglo rešiti
položaja. Postopoma so neperspektivne premogovnike začeli zapirati.
Na Senovem sta na zniževanje proizvodnje v zadnjih letih pridobivanja premoga vplivala
zlasti dva kriterija: previsoka lastna cena in ekološka nesprejemljivost zaradi nadpovprečno
visokega deleža žvepla (Program zapiranja…, 1995).
5.5.2.

Odjemalci senovskega premoga

Eden prvih odjemalcev premoga je bila Attemsova opekarna v Brežicah. Poleg nje so bili
še drugi manjši odjemalci, vendar njihovih imen iz tega prvega obdobja pridobivanja
premoga ne poznamo. Nekaj več podatkov imamo za obdobje okoli leta 1848. V tem času
so se kot odjemalci pojavile savske paroplovne družbe v Sisku, v domačem kraju se kot
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odjemalci omenjajo gospostvo Rajhenburg, župnišče in žganjekuh Globočnik (lastnik
spodnjega gradu). Še več podatkov o odjemalcih premoga imamo iz obdobja po letu 1904.
V Rajhenburgu so to Rudolf Bieber (lastnik tovarne cementnih izdelkov in apnenice),
Jožef Salomon ter tudi Koritnikova opekarna, kasneje trapistovska. V Brežicah so premog
dobavljali okrajnemu glavarstvu in termoelektrarni, v Krškem pa žandarmerijski postaji.
Za obdobje med obema vojnama in za medvojni čas ni ustrezne dokumentacije o
odjemalcih premoga. Iz ustnega izročila pa vemo, da so bile glavni odjemalec debelih vrst
premoga jugoslovanske železnice. Z oddajo drobnih vrst pa so bile težave vse do začetka
obratovanja nove TE v Brestanici leta 1943.
Velike spremembe v sestavi odjemalcev pa so se pojavile v zadnjih desetletjih.
Po letu 1960 so istočasno z napredovanjem modernizacije železnice (uvajanje dizel
lokomotiv, elektrifikacija vleke) začeli z izločanjem parnih lokomotiv iz uporabe. Tako je
po letu 1970 odpadel dolgoletni stalni odjemalec debelih vrst premoga.
Do velikih sprememb je prišlo tudi na področju odjema drobnih vrst premoga. To vrsto
premoga je od leta 1925 do 1943 najprej uporabljala TE Senovo, od leta 1943 pa TE
Brestanica. Brestaniška TE je leta 1978 s parne tehnologije prešla na plinsko in tako je
zopet odpadel važen porabnik senovskega zdroba. Ekonomična uporaba drobnih vrst
premoga čim bliže mesta pridobivanja se je umaknila manj ekonomični-drobne vrste
premoga so morali usmeriti v Ljubljano. Senovski zdrob so odvažali celo v šoštanjske TE.
Rudnik je imel dokaj pomembno vlogo v energetski oskrbi Republike Slovenije, saj je z
energetskim premogom oskrboval Toplarno Ljubljana. Tako je leta 1994 v TOL plasiral
46.771 ton premoga, kar predstavlja 71 % proizvodnje rudnika v tem letu. Ostalih 26 %
predstavlja komercialni premog plasiran v industrijo in široko potrošnjo (Program
zapiranja…, 1995).
Preglednica 6: Odjemalci senovskega premoga
Skupine

1970

1978
%

Ton

1984
%

Ton

1994

odjemalcev

Ton

Industrija:

152.771

60,8

82.738

68,1

76.006

65,5

49.837

75,9

-TE + TOL

70.691

28,1

59.806

49,2

66.890

57,6

46.771

71,2

-ostala ind.

82.080

32,7

22.932

18,9

9.116

7,9

3.066

4,7

Široka poraba

60.447

24,1

36.996

30,4

37.128

32,0

13.923

21,2

Lastna poraba

719

0,3

606

0,5

1.102

1,0

670

1,0

Deputat

2.223

0,9

1.160

1,0

1.759

1,5

1.249

1,9

Železnica

34.476

13,7

/

/

/

/

/

/

Izvoz

564

0,2

/

/

/

/

/

/

Skupaj

251.200

100

121.500

100

115.955

%

Ton

100

65.679

%

100

Vir: Seher, 1986; Šribar, 2008.
Premogu, ki so ga pridobili v jami in ga pripeljali iz jame skozi ustje jame oz. skozi rov, so
rekli tudi »rovni premog«. Le-tega normalno niso ponudili odjemalcem, ampak so ga
priredili za trg. Na separaciji in klasirnici so iz rovnega premoga izločili jalovinske in
druge primesi ter ga na rešetih razdelili na posamezne vrste po velikosti zrn. Tako
prirejenemu premogu so rekli »prodajni premog«.

64

Draschejevo poročilo iz leta 1873 navaja, da so prodajali dve vrsti premoga: kosovec in
grah. Klasiranje premoga so opravljali tako, da so ga z lopatami metali na poševno
postavljena sita. Iz rovnega premoga so najprej izločili kosovec in iz njega izbrali tudi
jalovino, nato pa so drobni ostanek premoga še enkrat rešetali in ga ločili na grah (dali so
ga v prodajo) in zdrob (odvrgli na deponijo kot odpadek). Leta 1865 so za kosovec iztržili
18 krajcarjev za stot (= 56 kg), za grah pa le 5 krajcarjev.
Okoli leta 1900 so na Reštanju imeli rešeto, ki so mu domačini pravili »rumpl« in na
katerem so pridobivali tri vrste premoga: kosovec (velikost zrn nad 43 mm), kockovec (1843 mm) in zdrob (8-18 mm). Drobni premog-zdrob so še vedno vozili na odpad.
Po prvi svetovni vojni je TPD na Senovem zgradila sodobno separacijo in klasirnico, na
kateri so za trg pripravljali šest vrst premoga: kosovec, kockovec, orehovec, grahovec,
zdrob in prah. Tako so začeli s prodajo tudi najdrobnejše vrste premoga.
Graf 2: Proizvodna različnih vrst premoga
Proizvodnja različnih vrst premoga leta 1986

Prah
11%

Kosovec
14%

Kockovec
14%
Zdrob
32%

Orehovec
7%

Grahovec
22%

Vir: Šribar, 2008.
Enako število prodajnih vrst premoga je pripravljala tudi obnovljena separacija po drugi
svetovni vojni. Deleži posameznih vrst premoga so bili odvisni od odkopnih razmer oz.
značilnosti območja, kjer so kopali premog, zato so nihali iz leta v leto, pa tudi po mesecih.
Praviloma so pridobili največ zdroba ter nekaj manj grahovca ali praha.
5.6.
5.6.1.

KNAPI – RUDARJI SKOZI ČAS
Število zaposlenih

Za obdobje prvih petdesetih let po začetku pridobivanja premoga na Reštanju ni ohranjenih
podatkov o tem, koliko delavcev je bilo zaposlenih pri pridobivanju premoga. Ocenjujejo,
da je bilo v tem obdobju istočasno zaposlenih največ do deset delavcev.
Več podatkov je za naslednje obdobje tridesetih let (1852-1881): v prvem desetletju se je
število zaposlenih gibalo med 20 in 30, ko je rudnik prevzel Drasche pa se je njihovo
število povečalo na 77 leta 1865, nato pa zopet upadlo na 30 do 40 delavcev. Ko je leta
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1972 Drasche prekinil z delom na Senovem, je število zaposlenih padlo na 6 delavcev (za
vzdrževalna dela), veliko jih je odšlo na delo v druge rudnike (Laško, Hrastnik, Velenje).
Konkretne podatke imamo za leto 1904 (rudnik postane last TPD), ko je bilo zaposlenih 19
delavcev: vsi, razen glavnega nadzornika, so bili domačini. Do leta 1910 se je število
zaposlenih povzpelo na 63 delavcev.
Prišla so vojna leta, ki niso prizanesla niti jamskim delavcem. Med leti 1914-1918 je v
vojsko odšlo 155 delavcev, največ leta 1914 (65 delavcev) in najmanj leta 1918 (10
delavcev). Civilnih delavcev je začelo primanjkovati, zato so vojaške oblasti dale na
razpolago vojne ujetnike. Po letu 1916 je vojaško poveljstvo formiralo »brambovske
delovne oddelke«, v katere so vključili starejše letnike jamskih delavcev in jih namesto na
fronto poslalo v jamo. Razen slednjih se je poleti 1917. leta od vojakov vrnilo na delo
večje število drugih mobilizirancev, ki so si s prijavo na delo v rudniku skrajšali čas
svojega vojskovanja.
Že v drugi polovici 1918. leta je začela TPD pospešeno iskati tudi civilne delavce. S tem se
je prvič zgodilo, da je bilo v dolini večje povpraševanje po delavcih, kot so bile dejanske
možnosti doline. Tako so v dolino v večjem številu začeli prihajati delavci od drugod,
posamično in v skupinah. Ena takih skupin je prišla s Koroške novembra 1920. leta (po
izgubljenem plebiscitu), iz Trbovelj je prišla večja skupina kvalificiranih delavcev (skupaj
z opremo za elektrarno), razen iz zasavskih premogovnikov pa so prišli tudi delavci iz
drugih oddaljenih krajev. Po končani vojni so prišle na Senovo tudi družine beguncev iz
slovenskih krajev, ki so pripadli Italiji. Tako se je do takrat, ko je na Senovem končno
steklo industrijsko pridobivanje premoga, tu zbrala pisana druščina delavcev in njihovih
družina iz vseh koncev Slovenije. Zanje so začeli graditi tudi stanovanja.
V prvih 17-ih letih 20. stoletja je število delavcev ostalo približno enako kot v prejšnjem
stoletju. Po letu 1918 so zaradi investicijske izgradnje rudnika potrebovali veliko delavcev,
zato se je število zaposlenih od 155 leta 1918 v enem letu povzpelo na 326.
Graf 3: Gibanje števila zaposlenih v obdobju 1900-2008
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Vir: Seher, 1986; Hrovat, 2008.
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V naslednjih dvajsetih letih se je število zaposlenih na splošno povečalo, prišlo pa je tudi
do nekaterih nihanj tega števila. Do prvega nihanja je prišlo v letih 1922-1923: podatek
leta 1922 glede na leto 1921 dejansko ne pomeni zmanjšanja števila zaposlenih, ampak le
prenos dela delavcev na podjetje Dukić, ki je sodelovalo pri odkrivki površinskega kopa.
Vsa ostala nihanja so odraz gibanj pri prodaji premoga. V obdobju prvega porasta števila
zaposlenih je bilo najbolj kruto leto 1926, ko je delo izgubilo več kot 200 delavcev. Ta
kriza je bila sicer bolj kratkotrajna, saj sta bili leti 1929 in 1930 med najbolj uspešnimi iz
prvega povojnega obdobja. Hujša je bila kriza, ki se je začela po letu 1930. Trajala je
približno šest let in je svoje najbolj črne dni dosegla leta 1933, ko je bilo zaposlenih le 155
delavcev. Z bližanjem druge svetovne vojne je prišlo do poživitve na trgu premoga. Število
zaposlenih se je začelo postopoma večati in se je leta 1938 povzpelo na 318.
V naslednjih dvajsetih letih je senovski rudnik dosegal največje delovne uspehe.
Vzporedno s tem se je povečevalo tudi število zaposlenih, ki je v tem obdobju doseglo svoj
vrh. Glede na prejšnja leta je število zaposlenih naraščalo vse do pomladi 1944. leta, ko so
delavci začeli odhajati k partizanom. Tega leta je število zaposlenih v primerjavi z letom
poprej padlo iz 922 na 707 delavcev, tako do so morali med septembrom in koncem
oktobra 1944. leta zaustaviti pridobivalno delo v jami. Tedaj se je del delavcev vrnil na
delo, novembra 1944 pa je prišlo v pomoč še okoli 100 delavcev s Hrvaške (marca 1945.
leta so pobegnili domov) ter nato še četa 60 vojaških jamskih delavcev.
V prvih letih po končani drugi svetovni vojni je bila potreba po premogu velika, zato se je
večalo tudi število delavcev in leta 1950 doseglo največjo številko-1.431-v zgodovini
rudnika. V naslednjih letih so se občasno zopet pojavljale težave pri oddaji premoga, zato
se je tudi število zaposlenih začelo postopoma zmanjševati.
Razlog upada števila zaposlenih v 70. letih pa niso bile težave z oddajo premoga, ampak
delna preusmeritev kolektiva v drugo dejavnost. Do te preusmeritve je prišlo zaradi tega,
ker so se zmanjšale pridobivalne zmogljivosti jame. Zaradi izčrpanosti so zaustavili
pridobivalno delo v jami Reštanj, v Zakovu so zaustavili pridobivanja zasipnega materiala
na površinskem kopu. Ker je na ta način precejšnje število delavcev izgubilo svoja delovna
mesta, se je uprava rudnika odločila te delavce prekvalificirati. V dogovoru z Metalno so
na Senovem leta 1972 ustanovili kovinsko-predelovalni obrat, v katerem je našlo novo
zaposlitev 345 prekvalificiranih delavcev.
Število zaposlenih je upadalo tudi v naslednjem desetletju. Do manjšega porasta je nato
prišlo v 80. letih, ko je bila raba domačih premogov v Sloveniji zelo intenzivna. Ob koncu
80. let je prišlo do padca porabe premoga in tako lahko od 90. let zopet zasledimo trend
upadanja števila zaposlenih. Leta 1995, ko so se v rudniku začela zapiralna dela, je število
221 zaposlenih začelo strmo padati z upokojevanjem, pa tudi prezaposlovanjem. Marca
2008 je bilo v Rudniku Senovo v zapiranju zaposlenih le še 32 delavcev, ki izvajajo
zapiralna dela (Hrovat, 2008).
Ti podatki o številu zaposlenih v posameznih letih pa si dejansko niso enakovredni, saj ne
upoštevajo podatka o tem, koliko delavcev je resnično prihajalo na delo oz. koliko jih je
bilo odsotnih. Kmalu po drugi svetovni vojni je Generalna direkcija za premog postavila
normativ, da je za premogovnike normalno, da 11,8 % zaposlenih ne prihaja na delo
(upoštevajo se bolezni, nezgode, letni dopusti, ostali dopusti in neopravičeni izostanki). V
povojnem obdobju pa se je dnevna odsotnost z dela vse bolj povečevala: od 11,3 % leta
1946 do 23,3 % leta 1984. Odsotnost je rasla zaradi povečevanja dopustniških dni,
nerazumljivo pa je istočasno naraščanje bolezenskih dopustov. Pri vsem tem je potrebno
upoštevati tudi dejstvo, da je bil do leta 1970 v rudniku 48-urni, po tem letu pa 42-urni
delovni teden.
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S področja zaposlenih delavcev pa so zanimivi tudi naslednji podatki, ki so vzeti za leto
1965, ko je premogovnik še deloval s polno močjo. Tako je bilo od vseh zaposlenih kar 39
% takih, ki so se poleg rudarjenja ukvarjali še z drugimi dejavnostmi (ti. polproletarci),
predvsem kmetijstvom. Poročenih je bilo 78 % delavcev.
5.6.2.

Varnost in osebna zaščita rudarjev

Pred drugo svetovno vojno je bilo za varnost rudarjev slabo poskrbljeno, čeprav so
premogovniki od zadnje četrtine 19. stoletja lahko obratovali le, če so imeli urejene
posebne pravilnike o varnem delu.
Kljub nevarnemu delu v premogovnikih so se osebna zaščitna sredstva (čelade, posebni
čevlji oz. škornji, delovne obleke ipd.) uveljavile šele po drugi svetovni vojni. Pred tem so
rudarji nosili svoja oblačila in obutev. Delovno nošo rudarjev so tedaj sestavljala odslužena
vsakodnevna oblačila: hlače, srajca, suknjič. Na glavi so nosili le klobuke ali kape, zato so
bile poškodbe glave zelo pogoste. V obdobju med obema vojnama so zaščitne čelade
običajno nosili tisti delavci, ki so jih prinesli s seboj z dela v tujih premogovnikih. Takšno
stanje je trajalo do okoli 1950. leta, ko so vsi delavci dobili čelade, sprva usnjene ter
kasneje plastične.
Nekdaj so se rudarji z dela vračali domov kar umazani. Osebna higiena pa se je bistveno
izboljšala šele po letu 1945, ko so v vseh premogovnikih začeli uvajati kopalnice za
moštvo.
Jamsko pridobivanje premoga je bilo vedno povezano s številnimi nevarnostmi. V
premogovniku so se redno pojavljali različni škodljivi plini, ki so v jamske prostore vdirali
iz razpok in votlin v sloju premoga (metan in ogljikov dioksid) ali pa nastajali pri jamskih
požarih, eksplozijah metana, premogovega prahu, detonacijah eksploziva in zaradi slabega
zračenja (ogljikov monoksid ter žveplov dioksid). Osnova za jamsko pridobivanja premoga
je bilo prezračevanje jamskih prostorov.
Slika 15: Reševalna postaja

Vir: Seher, 1986.
Prisotnost nekaterih plinov v jami so znali rudarji že od nekdaj ugotavljati po okusu
(ogljikov dioksid) in vonju (žveplovodik, žveplov dioksid). Za grobo določanje kvalitete
zraka na kisik in CO2 so delavci uporabljali tudi plamenske svetilke: gorenje plamena je bil
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znak za zadostno količino kisika v zraku in ne preveč CO2. Za prisotnost strupenega CO pa
je bil delavcem edini znak glavobol.
Omenila sem že, da so svetilke jamskim delavcem služile ne le za razsvetljevanje
prostorov, ampak tudi za opozarjanje na nevarnost. Za časa Drascheja in Juzeka so
uporabljali preproste svetilke na olje, ki so bile kljub skromni osvetljavi dokaj zanesljiv
pripomoček za ugotavljanje pomanjkanja kisika v jamskih prostorih. TPD je z
napredovanjem jamskih del v globino pričakovala pojav metana, zato je delavce opremila z
varnostnimi bencinkami ali »zihericami«. Tudi te svetilke so dajale le malo svetlobe, so pa
opozarjale na morebitni pojav metana, ne da bi ga pri tem vžgale (koncentracijo metana so
določali po višini plamena). Z ugaševanjem so opozarjale tudi na pojav večjih koncentracij
CO2 oz. na pomanjkanje kisika. Ko se navkljub pričakovanjem metan ni pojavil, so delavci
dobili dovoljenje za uporabo karbidovk, ki so omogočile boljše razsvetljevanje delovišč.
Zaradi morebitnega pojava metana varnostne bencinke še vedno niso bile povsem izločene
iz uporabe.
Z uvedbo svetilk z odprtim plamenom oz. karbidovk je za približno 40 let v senovskih
jamah začel veljati nemetanski režim. Metanska mešanica z zrakom, ki je sicer normalni
spremljevalec pri jamskih delih v premogovnikih, se je pojavila šele v zadnjih desetletjih
obratovanja in ni povzročila večjih nesreč. Manjše pojave metana so zasledili po letu 1965,
prvi resnejši pojav metana pa so doživeli v letu 1968. Resen opomin je bil vžig metana
1979. leta, ko so jamo iz nemetanske prekategorizacije v metansko. S tem je bila pri delu
potrebna še dodatna previdnost, prišlo je do cele vrste sprememb. Med drugim so
prepovedali uporabo karbidovk in namesto njih začeli uporabljati akumulatorske naglavne
svetilke, uvedli so tudi posebna razstreliva.
Poleg nevarnih plinov so nevarnost predstavljali tudi vdori vode in blata, zruški večjih
kosov premoga ali jalovine in podori materiala ter jamski požari. Veliko nevarnost je
predstavljala nagnjenost premoga k samovžigu. Jamski ognji so zabeleženi že pri
raziskovalnih delih v reštanjskem nahajališču pred več kot sto leti, do gorenja
premogovega sloja je prišlo tudi na površinskem kopu na Reštanju. S spuščanjem jamskih
del v globino je ta dela stalno spremljal samovžig premoga, ki se je ponekod razvil v prave
jamske požare.
Rudarji so se pri svojem delu zanašali tudi na prebivalce rovov, podgane. Te so hitro
zaznale nevarnost v jami in se umaknile na varno. Njihovemu umiku je sledil tudi hiter
umik rudarjev. Dobri indikatorji nevarnosti so bili tudi leseni podporni stebri v jami.
Rudarji so ocenili nevarnost glede na hitrost njihovega krivljenja in pokanja oz.
postopnega lomljenja. Kasnejšemu kovinskemu podporju niso tako zaupali, saj je pri njem
prišlo do naglejših sprememb.
V primerih pojavljanja večjih koncentracij škodljivih plinov so bili nepogrešljivi izolacijski
dihalni aparati. Z njimi so lahko reševalci dalj časa ostali v zaplinjenih jamskih prostorih in
prodirali na bolj oddaljena delovišča. Te aparate so na Senovem največkrat uporabljali v
primeru ogrevanja premoga ali celo odprtega ognja. Dokumenti iz leta 1908 navajajo prve
podatke o tem, da so imeli tudi na Senovem izolacijske aparate. Takrat so na Reštanju že
imeli reševalno postajo in v njej nekaj najbolj nujne opreme. Poročila navajajo tudi
podatek, da so izbrani delavci redno vadili uporabo teh naprav. V tridesetih letih 20.
stoletja so člane reševalne ekipe za udeležbo na vajah tudi ustrezno nagrajevali. Reševalna
ekipa, čeprav z majhnim številom članov, deluje še danes.
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Kljub izpolnjevanju predpisanih varnostnih ukrepov in poučevanju delavcev o pretečih
nevarnostih, je pri delu vedno znova prihajalo do nesreč. Največ nesreč se je zgodilo zaradi
padcev kosov premoga, udarcev z lesom, pri prometu itd. Za nesreče v rudniku je bila
pogosto kriva nepazljivost delavcev in nespoštovanje varnostnih predpisov. Smrtne nesreče
oz. množične nezgode so bile v rudniku redke. Točnih podatkov o številu vseh delavcev, ki
so izgubili življenje na Senovem, ni. Dokumentirani podatki so za obdobje 1919-1935, ko
je življenje izgubilo 13 delavcev. Relativno visoko število ponesrečencev se nanaša
predvsem na delo na reštanjskem površinskem kopu. Tam je bilo takrat zaposlenih veliko
novih delavcev, ki niso imeli izkušenj z delom v premogovniku. V obdobju 1947-1997 je
umrlo 28 delavcev. Tudi v tem obdobju je največ ponesrečencev v začetku, ko je bilo v
pridobivanje premoga vključenih veliko število mladih in neizkušenih delavcev. V
kasnejših letih se je zaradi večje varnosti pri delu število žrtev zmanjšalo, zadnja nesreča s
smrtnim izidom se je zgodila leta 1989.
Preglednica 7: Število delavcev, ki so izgubili življenje v obdobju 1947- 1997
Leto
Število umrlih
Leto
Število umrlih
1947

2

1963

1

1948

2

1964

1

1949

3

1965

2

1950

3

1966

1

1951

2

1978

1

1952

1

1981

1

1953

2

1983

1

1954

2

1989

1

1955

1

Skupaj

28

1960

1

Vir: Seher, 1986.
Po zaključku investicijske gradnje rudnika 1924. leta je TPD prišla do ugotovitve, da je
zraven dobro zidanih objektov cela vrsta požarno zelo občutljivih provizorijev (objekti ob
opekarni v Brestanici, hlevi in separacija na Senovem, provizoriji na Reštanju). Zato so že
leta 1926 na Senovem formirali industrijsko gasilsko četo, ki je v začetnem obdobju štela
16 mož. Prostori nove gasilske čete so bili v posebnem boksu hleva, kjer je bila shranjena
tudi vsa nujna oprema. Že okoli leta 1927 so si nabavili motorno brizgalno, ki so jo nekaj
let kasneje zamenjali s podobno ter kupili tudi prevozno premično lestev.
Po vojni so pri rudniku ponovno ustanovili večjo gasilsko četo. Svoje prostore je dobila v
zgradbi garaž, štela je 39 članov, med njimi je bilo prvič tudi 6 deklet. Do leta 1958 se
število članov čete ni bistveno spreminjalo, po letu 1960 pa se je spustilo na 20. Po letu
1970 se je zaradi zmanjšanja skupnega števila delavcev pri rudniku število gasilcev
zmanjšalo na 13. Ko leta 1977 stalež v rudniku ni več dopuščal vzdrževanja lastne gasilske
čete, se je zmanjšana četa gasilcev skupaj s sredstvi priključila Prostovoljnemu gasilskemu
društvu Senovo.
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5.6.3.

Borba delavcev za boljše življenje

Po letu 1848, ko je bilo odpravljeno zemljiško gospostvo, so se v družbi začeli postopoma
razvijati novi medsebojni odnosi, med drugim tudi odnos med delodajalci in delojemalci.
V začetku je bilo v teh odnosih marsikaj prepuščeno dobri ali slabi volji delodajalca,
največkrat na škodo delavca. Tako stanje je vodilo do konfliktnih situacij, v katerih so se
delavci upirali nepravičnim potezam delodajalcev in se tako borili za svoje pravice. S
svojim sodelovanjem so si delavci izborili marsikatero pravico, ki je njim in njihovim
svojcem vsaj do neke mere olajšala trdo življenje.
5.6.3.1.

Načini delavskega boja

Eden od načinov delavskega boja so bile bratovske skladnice. Bratovska skladnica je vrsta
nekdanjega socialnega zavarovanja rudarjev ter je hkrati najstarejše delavsko zavarovanje
na Slovenskem.
Pogoste bolezni in poškodbe pri delu so v začetku 19. stoletja privedle do ustanavljanja
prostovoljnih bratovščin za solidarno pokrivanje stroškov zdravljenja, ki je bilo običajno
dolgotrajno in drago. Iz prostovoljnih organizacij so se spremenile v obvezne. Pravna
osnova za njihovo delovanje je bil splošni rudarski zakon iz leta 1854, ki je veljal za vse
avstro-ogrske dežele, tudi slovenske. Ta zakon je predpisal obvezno ustanavljanje
bratovskih skladnic in način njihovega vodenja. Delo bratovskih skladnic je potekalo na
podlagi statutov, ki so jih sprejemali posebni odbori delodajalcev in delavcev. Finančna
sredstva sklada so se oblikovala tako, da so tako delavci kot tudi delodajalci vplačali v
sklad okoli 5 % svojega zaslužka. Novo osnovo za njihovo delo je predstavljal poseben
zakon o bratovskih skladnicah iz leta 1889, ki je bolniško zavarovanje ločil od
pokojninskega in nezgodnega. Bratovske skladnice so morale med prvo svetovno vojno
svoje mobilno premoženje (denar in kapitalne rezerve) vlagati v avstrijske državne papirje.
Vojna posojila so po razsulu Avstrije izgubila vso realno vrednost in jih je bilo treba
odpisati. Bratovske skladnice so na ta način izgubile velik del premoženja.
Po nastanku Kraljevine SHS leta 1918 se je to zavarovanje nadaljevalo, vendar je prišlo
zaradi razvrednotenja kapitala pokojninskega sklada v krizo. Leta 1924 je bil izdan
pravilnik o organizaciji bratovskih skladnic v vsej državi, izpopolnjen v letih 1933 in 1937.
Po teh predpisih so bili zavezanci zavarovanja vsi delavci in nameščenci, zaposlenih pri
vseh rudniških podjetjih v Jugoslaviji. Rudarske bratovske skladnice so izvajale bolniško,
nezgodno in pokojninsko zavarovanje, od leta 1933 pa tudi zavarovanje za primer
brezposelnosti (Jerbič Perko, 2005).
Prve podatke o organiziranosti bratovske skladnice za senovske delavce podaja
Draschejevo poročilo iz leta 1867. V njem je navedeno, da je naloga teh skladnic bolnim
delavcem v primeru bolezni nuditi zdravniško pomoč in pokrivanje stroškov ter tudi
preskrba delavcev, ki ne morejo več delati. Skladi bratovske skladnice so bili ob prehodu
rudnika v lastništvo TPD precej skromni, saj so delavci pri odhodu zahtevali izplačilo
deležev, ko so jih vplačali v blagajno skladnice. Zaradi malega števila zaposlenih na
Senovem se je z letom 1905 senovska skladnica priključila trboveljski krajevni bratovski
skladnici. Samostojno krajevno bratovsko skladnico so na Senovem ponovno ustanovili
leta 1925. Po letu 1930 se je zaradi občutnega zmanjšanja števila zaposlenih znižal obseg
dohodkov senovske skladnice, ki je zato zašla v hude finančne težave. Da so se izognili
rdečim številkam, so prispevke povečali od 7 na 9 %. Leta 1932 je število zaposlenih padlo
na 155 delavcev in tako krajevna bratovska skladnica ni izpolnjevala enega od pogojev za
obstoj (moralo bi biti vsaj 200 članov). Kljub temu je s privolitvijo glavne bratovske
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skladnice v Ljubljani, ki je obsegala vso Slovenijo v mejah Jugoslavije, še naprej poslovala
samostojno (Seher, 1986).
Bratovske skladnice so delovale po načelih vzajemne pomoči in samouprave. Za bolniško
in pokojninsko zavarovanje ter za preskrbovanje nezaposlenih so plačevali prispevke pol
delodajalci in pol delavci. Za nezgodno zavarovanje je prispevke v celoti plačevalo
podjetje. Poleg člana so bili deležni pravic tudi zavarovalčeva žena, otroci in člani širše
družine. Člani bratovskih skladnic so morali plačevati prispevke tudi takrat, kadar zaradi
bolezni niso delali in so dobivali denarno podporo. Prav tako po morali plačevati prispevke
upokojenci in nezgodni rentniki. Zaradi tega je bilo število članov skladnic vedno večje od
števila zaposlenih delavcev. Po letu 1945 je bilo na podlagi odloka AVNOJ-a iz leta 1944
tudi rudarsko zavarovanje vključeno v enotno delavsko socialno zavarovanje (Jerbič Perko,
2005).
Kot sem že omenila, so bili sprva odnosi med delavci in delodajalci v rudnikih neurejeni.
Da bi te odnose uredila, je država leta 1896 sprejela zakon o utemeljitvi rudarskih zadrug.
Tem zadrugam so pripadali vsi delodajalci in delojemalci določenega rudarskega
glavarstva. Skrbele naj bi za mladoletne delavce, posredovale delo, reševale nasprotja ter
gojile složnost in rudarski duh. Vsako zadrugo sta sestavljali dve skupini, skupina
delodajalcev in skupina delojemalcev oz. »delavski zaupniki«.
Inštitucija delavskih zaupnikov se je po zlomu avstro-ogrske monarhije nadaljevala tudi v
Kraljevini SHS. Z zakonom o zaščiti delavcev (1922) je bilo enotno za vso državo rešeno
vprašanje delavskih zaupnikov. Po tem zakonu je bilo potrebno v vseh podjetjih voliti
zaupnike, vendar pa so bili brez dejanskega vpliva na upravljanje podjetij. Imeli so le
posredniško-pomirjevalno funkcijo, imeli so pravico ščititi gospodarske, socialne in
kulturne interese delavcev. Sodelovali so pri sklepanju kolektivnih pogodb (in tako vplivali
na zaslužke delavcev), posredovali so pri sporih med delavci in delodajalci, nadzorovali
izpolnjevanje predpisov glede delovnega časa, zdravja, življenja delavcev in predpisov o
socialnem zavarovanju. Delavske zaupnike so volili vsi zaposleni delavci, za svoje delo
niso bili plačani ali nagrajeni. Svoje dolžnosti so morali večinoma opravljati izven
delovnega časa. Statut rudarskih zadrug je delavskim zaupnikom nudil tudi potrebno
zaščito (imuniteto). S funkcijo delavskih zaupnikov so delavci dobili občutek, da v odnosih
do delodajalcev niso prepuščeni samim sebi.
Prve volitve delavskih zaupnikov za senovski rudnik so bile 1922. leta. Glede na to, da je
prišlo na sto zaposlenih delavcev po 1 delegat, so izvolili 7 delegatov (zaupnikov) in še 7
njihovih namestnikov. Volitve so bile še v letih 1923, 1926, 1931, 1934 in 1940. V času
okupacije je bilo področje njihovega delovanja v primerjavi s predvojnim obdobjem zelo
omejeno. Po vojni je zavladal nov red, odpravljen je bil star odnos med delodajalci in
delavci, zato delavstvo ni več potrebovalo svojih zaupnikov v vlogah iz predvojnih časov.
Skrb za delavce je bila po končani drugi svetovni vojni zaupana sindikatom. Sindikate so
sicer poznali že v Kraljevini Jugoslaviji, vendar so bili zaradi velike razcepljenosti precej
neuspešni. Tudi na Senovem je bila pred vojno podružnica sindikata Zveze rudarskih
delavcev Jugoslavije, vendar njeno delovanje ni bilo posebno aktivno. Po drugi svetovni
vojni so bili na področju Jugoslavije ustanovljeni enotni sindikati z nazivom Zveza
sindikatov Jugoslavije, v okviru katere je delovala tudi Zveza sindikatov Slovenije.
Osnovni cilj sindikatov je bil izboljšanje delovnih in življenjskih pogojev ter plač
delavcev. Podružnica te delavske organizacije je bila formirana tudi pri senovskem
premogovniku.
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5.6.3.2.

Področja in oblike delavskega boja

Organizirano delavstvo se je dolgo časa borilo za izboljšanje življenjskih in delovnih
pogojev delavcev ter njihovih plač.
Glede na to, da je hotela imeti TPD stalne delavce, je zanje že v času investicijske gradnje
takoj po prvi svetovni vojni na Senovem zgradila stanovanja in spremljevalne objekte. Ta
stanovanja so predstavljala precejšnjo navezo delavcev na podjetje, saj je bila uporaba
stanovanj brezplačna, poleg tega so delavci dobivali še brezplačno kurjavo. Težave s
pomanjkanjem stanovanj v času druge svetovne vojne so rešili z gradnjo začasnih barak v
središču Senovega. Problem s stanovanji je ostal tudi po končani vojni, zato so takoj začeli
z gradnjo novih stanovanj. Z gradnjo so nadaljevali tudi v kasnejših letih.
Drugo pomembno področje boja je bila dolžina delovnega časa. Pred okoli 120 leti je bila
dolžina delovnega časa na splošno 11 ur. Prvi znani podatki za Senovo so iz leta 1909:
jamski delavci so že imeli 8-urni (6-14, 14-22), zunanji pa 11-urni (6.30-17.30, vštet
enourni odmor za kosilo) delavnik, delovni čas nadzornika (zunanjega in jamskega) je
trajal 11 ur in pol (6-17.30). V novi državi SHS je narodna vlada v Ljubljani že decembra
1918. leta uvedla 8-urni delavnik v tovarnah, januarja naslednjega leta pa je bil 8-urni
delavnik razširjen tudi na zunanje delavce v rudnikih. Tako je bil tudi na Senovem uveden
splošni 8-urni delavnik. Pri tem pa delavci z možnostjo skrajšanega delovnega časa zaradi
tega krajšanja niso smeli dobiti nižjih plač. Prehod na 7-urni delovnik je bil izvršen leta
1970.
Predmet stalnega boja med delavci in delodajalci pa je bilo tudi področje neposrednega
določevanja višine osebnih dohodkov. Najbolj ostri boji med obema stranema so se bili pri
vsakokratnem pripravljanju kolektivnih pogodb, saj so le-te v veliki meri določevale
elemente za osebne dohodke (temeljne dnine, norme ipd.). V primerih, ko med obema
stranema ni bilo mogoče doseči sporazuma, so delavci večkrat segli po skrajnem sredstvuzatekli so se k stavkam.
O stavkah na Senovem ni veliko podatkov. Prvi dve stavki sta bili leta 1920: prva je trajala
9 delavnikov, druga pa 21 delovnikov. Razlogi za ti dve stavki sta se najverjetneje nanašali
na splošne težke življenjske razmere v povojnem času.
Nekaj več je znanega o splošni stavki vseh slovenskih premogovnikov leta 1923, pri kateri
so sodelovali tudi Senovčani in je trajala od 20. julija do vključno 4. septembra 1923. V
tistem obdobju so se življenjske razmere spet poslabšale, zato so hoteli predstavniki
delavcev v pogajanjih s TPD doseči zvišanje zaslužkov. Po neuspešnih enomesečnih
pogajanjih so 20. julija vsi delavci (skupno 10.000) začeli s stavko. V stiski si je TPD
pomagala tako, da je na delo poslala vse svoje nižje uslužbence in še delavce, ki so jih
pripeljali iz sosednjih pokrajin. Tako je TPD tudi na Reštanj pripeljala okoli 150 delavcev
s Hrvaške. Takrat pa so se po mesec dni trajajoči stavki v boj vključile žene stavkajočih:
zbrale so se v koloniji, vzele s seboj otroke in v povorki krenile na Reštanj. Orožniki so jih
zaustavili še preden so prišle do delavcev. V takih razmerah so nekateri delavci takoj
zapustili Reštanj, nekateri pa malo kasneje. Skupno število udeleženk protestnega shoda ni
točno znano. Skupaj z otroki naj bi jih bilo okoli 90, od tega so 29 najbolj vidnih udeleženk
obtožili. Pred sodiščem pa se niso znašle le ženske, ampak tudi nekateri ugledni delavci.
Slednje so celo spravili v preiskovalni zapor ter jih nato ali obsodili na nekaj dni zapora ali
pa oprostili. Proti stavkajočim je Generalna direkcija TPD v Ljubljani ukrepala tako, da je
od vodstev vseh svojih rudnikov zahtevala spisek med stavko najbolj aktivnih delavcev.
Spiske (za Senovo je bilo navedenih 13 imen) so poslali Generalni direkciji, ta pa jih je
nato dostavila premogovnikom z nalogo, da na delo ne smejo sprejeti na spiskih navedenih
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delavcev. Stavka je dejansko propadla, saj niso bili doseženi cilji, ki si jih je vodstvo
stavke zastavilo. Glede na to, da je stavko spremljalo tudi vse časopisje, pa je bila javnost
končno obveščena o krivičnem položaju, v katerem so se nahajali slovenski rudarji.
Ena od oblik boja delavcev za boljše življenje je bilo tudi udarništvo. Na leto je bilo na
razpolago, ob upoštevanju 48-urnega delovnega tedna in nekaterih praznikov, povprečno
304 delavnikov. Leta 1929 je senovski rudnik prvič po prvi svetovni vojni presegal
normalno število delavnikov. V tistem času je namreč zaradi velike splošne konjunkture
povpraševanje po premogu presegalo količine premoga, pridobljenega v rednih delavnikih.
Zaradi tega so morali v redno delo vključiti tudi 13 nedelj. Nato so prišla krizna leta in
delavci so morali tudi ob delavnikih ostajati doma. Šele leta 1938 so morali zaradi
povečanih potreb tržišča po premogu, katerih niso mogli zadovoljiti v okviru rednega dela
ob delavnikih, k delavnikom dodati 6 nedelj. To se je ponovilo 1940. leta, ko je Evropo že
zajela vojna in je vsa industrija delala s polno paro. S prihodom vojne na naša tla se je
potreba po premogu še povečala, zato so morali delavci hoditi na delo tudi ob nedeljah.
Zadnji dve leti vojne je bila v pridobivalno delo vključeno v povprečju vsaka druga nedelja
(opravili so po 330 delavnikov). Po osvoboditvi maja 1945. leta je bilo treba marsikaj
najprej popraviti in nato na novo zgraditi. Kljub povečanju skupnega obsega pridobivanja
premoga je le-tega še vedno primanjkovalo, zato so rednim delavnikom spet priključili
nedelje. Tako stanje je trajalo polnih 13 let, vse do leta 1957, in v tem obdobju so rednim
delavnikom priključili povprečno po 15 nedelj letno. Senovski delavci so tako hodili na
nedeljsko delo med vojno in po njej, vendar so med vojno hodili na delo zaradi pritiska, po
vojni pa so se pozivom za nedeljsko delo odzvali z navdušenjem. Na delo ob nedeljah niso
prihajali samo redni delavci, ampak so se jim priključili tudi delavci iz različnih pisarniških
služb. Pri takšnem odnosu do dela in takšni zagnanosti se je med posameznimi delovnimi
skupinami razvilo delovno tekmovanje, uvedli so celo evidence za spremljanje tega
tekmovanja. Primerjali so tudi tekmovalne uspehe med posameznimi premogovniki in tako
se je tudi senovski znašel med tistimi, ki so dobili visoka republiška in zvezna priznanja.
Tisti delavci, ki so se z rezultati dela še posebej odlikovali, so dobili častni naziv udarnik.
Prve udarnike se pri rudniku razglasili leta 1946 (bilo jih je 7), tekmovalni duh se je nato
vse bolj širil in dosegel višek okoli leta 1950. Po tem času se je število nedelj za
pridobivanje premoga postopoma zmanjšalo, dokler ni leta 1958 popolnoma zamrlo.
Vzporedno z zmanjševanjem potreb po premogu je izgubilo svoj smisel tudi tovrstno
delovno tekmovanje. Leta 1952 so pri premogovniku zadnjič proglasili udarnike.
5.6.3.3.

Še nekaj dejavnosti rudarjev

V dvajsetih letih 20. stoletja se je pri senovskih delavcih izrazila želja po ustanovitvi
stanovskih društev. Veliko delavcev je bilo namreč predhodno zaposlenih pri drugih
slovenskih rudnikih ali celo v tujini. Tam so videli, da imajo rudarji svoje zastave in
uniforme, ki dajejo ob posebnih priložnostih tudi zunanjo veljavo njihovemu stanu. Želja
delavcev po delovanji v lastnih društvih je dobila trdnejše osnove z izgradnjo delavskega
doma leta 1926, v katerem so bili tudi prostori za društvene dejavnosti. Tako se je vanje
takoj vselilo društvo Svoboda s svojo knjižnico, glasbeno sobo pa so zavzeli člani
tamburaške glasbene skupine.
Uspehi s tamburaškim zborom so med delavci zbudili želje po godbi na pihala, ki bi jih
spremljala na javnih prireditvah, prirejala samostojne koncerte, igrala na prosvetnih
večerih, ob stanovskih praznikih ter ob smrti spremljala stanovske tovariše na njihovi
zadnji poti. Tako so 1928. leta delavci ustanovili društvo Rudarska godba na pihala, ki je
imela svoj sedež v delavskem domu. Postopno je godba dobila tudi zunanja obeležja:
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uniforme (najprej kape, nato bele poletne uniforme in končno slavnostne uniforme) in
svojo zastavo. Razvitje zastave leta 1940 je bil velik dogodek za vso dolino. O tem priča
podatek, da je bila cerkev sv. Janeza, kjer se je vršil obred razvitja in blagoslovitve zastave,
veliko premajhna za vse, ki so hoteli biti prisotni ob dogodku. Toda veselje je bilo
kratkotrajno, saj so morali z začetkom vojne in okupacijo zastavo zaradi slovenskih
napisov skriti, v povojnem času pa je niso več našli. Senovska godba je delovala tudi v
času vojne, ko pa je pretežni del kolektiva in drugih prebivalcev v dolini poleti 1944. leta
odšel v partizane, se je temu pohodu pridružila tudi godba. Tako je stanovska godba
postala vojaška godba, ki je delovala na osvobojenem ozemlju kozjanskega odreda. Ko je
huda zima praktično onemogočila delovanje godbe, so godbeniki svoje instrumente
zamenjali s puškami. V povojnem času je godba začela delovati v sklopu Delavskega
prosvetnega društva Svoboda in v ugodnejših delovnih pogojih dosegla velik napredek.
Vodstvo rudnika je veliko pozornost namenilo tudi izobraževanju delavcev.
Za delo v jami si je delavec moral pridobiti ustrezno znanje oz. kvalifikacijo. Ni bilo
namreč dovolj, da je znal ravnati z orodjem za pridobivanje premoga, moral je znati
ustrezno zavarovati jamske prostore in se obnašati tako, da se je iz jame vrnil živ in zdrav.
Osnovni jamski poklic kvalificiranega delavca je bil kopač. V preteklosti je delavec do
tega naziva prišel tako, da se je kot pomožni delavec učil vseh potrebnih veščin pri
starejših kopačih. Postopoma se je mladi delavec priučil vseh potrebnih veščin, jamski
nadzornik pa je končno ocenil, da si je »učni kopač« že v zadostni meri pridobil znanje. To
svojo ugotovitev je podal vodji jamskega obrata in ta je delavca »povzdignil« v kopaško
kvalifikacijo. S pridobitvijo naziva »kopač« delavec ni prejel nobenega posebnega
dokumenta, novi naziv se je enostavno vpisal v delavsko knjižico. V 20. letih 20. stoletja,
ko je bilo potrebno za jamsko delo pripraviti večje število kvalificiranih delavcev, je bil
postopek za pridobitev kvalifikacije v bistvu enak kot v prejšnjem stoletju. Dopolnili so ga
le s krajšimi tečaji, na katerih je delavec pridobil tudi nekaj teoretičnega znanja o jamskem
delu. Po končanih tečajih so morali še na preverjanje znanja, sestavljenega iz praktičnega
in teoretičnega dela. Po uspešno opravljenem izpitu je delavec dobil dokument, da je
kvalificiran jamski delavec oz. kopač.
V zadnjem povojnem obdobju so se potrebe po kvalificiranih kadrih še povečale, zato so se
odločili za uvedbo organiziranega izobraževanja za jamske kvalificirane delavce. V ta
namen so pri vseh večjih slovenskih premogovnikih ustanovili ustrezne šole. Tako je tudi
senovski rudnik 1946. leta ustanovil Nižjo rudarsko-industrijsko šolo. V začetku je bilo
vpisanih 46 učencev, od tega 27 rudarskih in 19 kovinarskih. V naslednjih letih se je
vpisalo še manj učencev, več kot polovica jih je kmalu prekinila izobraževanje. V tistem
obdobju je bila slaba zainteresiranost za izobraževanje za jamske delavce splošni pojav v
državi. Učenci s Senovega so stanovali doma, za učence izven senovskega okoliša pa so
leta 1949 zgradili internet. Zaradi malega števila učencev so s šolskim letom 1950/1951
šolo na Senovem ukinili, učenci pa so izobraževanje nadaljevali na ustrezni strokovni šoli
v Trbovljah.
Po ukinitvi industrijske šole so na Senovem nadaljevali z usposabljanjem delavcev za
različne poklice preko vajeniškega razmerja. Pozabili pa niso niti na šolanje ostalih
potrebnih kadrov. Le-te so šolali preko štipendiranja na različnih šolah.
Pri premogovniku se je po letu 1945 začela vse bolj razvijati počitniška dejavnost. V
celotnem povojnem obdobju je količina časa, porabljenega za letne dopuste, naraščala.
Takoj po vojni so imeli delavci za letni dopust na razpolago od 15 do 30 delovnih dni,
odvisno od dolžine delovnega staža in delovnega mesta. Razlike so bile tudi med
zunanjimi in jamskimi delavci, saj so slednji dobili več dni dopusta. Razen teh osnovnih
75

kriterijev so občasno veljali še nekateri posebni; tako so udarniki dobili več odmora na
račun udarništva. Sčasoma se je gornja meja dopusta premaknila na 35 dni na leto. Predpisi
za določevanje dolžine letnega dopusta so se spremenili po letu 1970, ko je ta meja dosegla
okvir od 22 do 45 dni.
Že v prvih povojnih letih je vodstvo rudnika svojim delavcem omogočilo organizirani
oddih z najemanjem sob v počitniških domovih v Crikvenici, na Rabu, Cresu in Bledu.
Leta 1962 pa se je delavcem uresničila želja po lastnem počitniškem domu. Takrat je
premogovnik kupil staro stavbo v obmorskem Vrsarju ter jo spremenil v počitniški dom.
Ker te zmogljivosti niso bile zadostne, so leta 1977 kupili počitniško hišico v počitniškem
naselju Nerezine na Lošinju, nekaj let kasneje pa še dve garsonjeri. V začetku 80-ih let se
je premogovnik odločil za nakup počitniškega apartmaja v Kaninski vasi v Bovcu ter
počitniškega apartmaja v Lovranu, ki jih je namenil za oddih in preventivno zdravljenje
delavcev.
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6. REGIONALNI UČINKI PREMOGOVNIKA
6.1.

VPLIVI RUDNIKA IN RUDARJENJA NA OKOLJE

Glavni vir tega poglavja predstavljata Program zapiranja RRP Senovo (1995) in Novelacija
krovnega programa zapiranja Rudnika Senovo (2006).
Rudarjenje je dejavnost, ki izrazito vpliva na okolje. Vplivi so raznovrstni, od razpokanega
in razlomljenega površja, koritastih jarkov pa do ugrezanja in deformacije površin nad
odkopanim prostorom. Na ta način zemljišče postane neuporabno-degradirano vse do
končne umiritve in sanacije. Degradirani prostor Rudnika Senovo, ki ga je potrebno
sanirati, obsega okoli 3,5 km dolg ter 200 do 600 m širok predel, ki je sestavljen iz območij
Zakov, Reštanj in Srebotno. Degradirane površine izven pridobivalnega prostora znašajo
okoli 22 ha: jalovišče, industrijska železnica od jamskega obrata Ravne do nakladišča v
Brestanici v dolžini 7 km, separacija in območje obratnih prostorov v Ravnah in stari
raziskovalni objekti (odvodnjevalni in raziskovalni rov Belo). Zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev za ekološko sanacijo površin ter povečanega obsega del kot je
predvideno v programu zapiranja, sanacija še ni dokončana, vsa dela pa naj bi bilo možno
dokončati do konca leta 2008.
Karta 4: Eksploatacijsko območje premogovnika Senovo
REŠTANJ

ZAKOV

SREBOTNO

RAVNE

Vir: Seher, 1986.
Rudnik je skladno z rudarsko zakonodajo sprotno urejal površine v vplivnem območju (tj.
širše območje, ki sega do meje, kjer ugrezanja ni več mogoče zaznati) rudarjenja, tako, da
so bile (in so še danes) varne za prehod ljudi in živali. Urejanje je potekalo predvsem v
smislu delnega izravnavanja površin, ki so se deformirale zaradi odkopavanja ter
zavarovanja nevarnih točk in poti. Poleg tega so, kjer je bilo mogoče, te površine tudi
delno rekultivirali.
Z ozirom na daljšo opuščenost jame Srebotno (degradirane površine so se tu sčasoma
samodejno obrasle z nekvalitetno grmičasto vegetacijo in podrastjo) in jamskih polj na
območju Reštanja, je danes najbolj izrazita degradacija površine polja Zakov, kjer so
odkopavanja potekala vse do leta 1997. Degradirane površine so bile v Zakovu v
preteklosti neprimerno manjše, s spremembo tehnologije odkopavanja leta 1969 so se
posedanja nad vplivnim območjem podeseterila (nastala je udorina). Rudarski objekti so z
novim postopkom odkopavanja zapadli v rušno območje ter so bili zaradi statičnih
poškodb na objektih in s tem nevarnostjo za naključne sprehajalce in obiskovalce porušeni,
ob porušitvi pa je bil teren planiran.
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Za polje Zakov so tako značilni intenzivni rušni procesi, predvsem na krovni strani sloja.
Tu je prišlo do posedanja dna rušne cone, oblikovala se je relativno strma brežina v
litavskem apnencu na severni strani pobočja Zakova (gre za gola tla, ki so neprimerna za
ponovno zasaditev vegetacije). Nasploh je ta oblika deformacij površine značilna za
premogovnike, ki odkopavajo ozke in strme sloje (intenzivni posedki v ozkem pasu).
Na področju Reštanja in Dola so procesi konsolidacije posedanja površine praktično
zaključeni, celotni kompleks vplivnega področja odkopavanja pa je danes poraščen z
gozdom slabše kvalitete.
Slika 16: Posedanja območja Zakov

Vir: Aničič, 2008.
Teren neposredno v rušnem (tj. predel, kjer se tla očitno posedajo) in delno tudi vplivnem
območju je naguban in delno plazovit. Sicer pa je prednost rudnika Senovo, da nastopajo
intenzivnejši vplivi odkopavanja pretežno v nenaseljenem območju v terenu, pokritem z
gozdom in delno pašniki. To je pomembno v zvezi s plačevanjem odškodnin. Zaradi
posledic odkopavanja premoga pa je prišlo do degradiranja zemljišč v eksploatacijskem
območju na Zakovu, Reštanju in Srebotnem, katere je moral rudnik zaradi tehnično in
finančno zahtevne sanacije odkupiti. Prav tako je moral plačati odškodnine za
poškodovana zemljišča in objekte (v in izven eksploatacijskega območja) na Zakovu,
Reštanju in Šedmu.
Poleg vpliva jamskega odkopavanja obstaja na področju Reštanja (vzhodno od jaška
Reštanj) opuščeni površinski kop premoga. Prav z njegovim odpiranjem je rudnik napravil
prvi grob poseg v okolje. Z odstranitvijo krovninskih plasti nad premogom so namreč
odkrili ves severni bok grebena, ki ga sestavlja litavski apnenec. Debelina terciarnega sloja
s premogom vred je bila približno 200 m, delno pa so odprtino sproti zasipavali z odkrivko
aktivnega dela površinskega kopa. Ker je od zaprtja odprtega kopa na Reštanju minilo že
približno 80 let, se je območje v precejšnji meri že samo saniralo, vendar pa so še ostale
sledi degradacije (strme in neurejene brežine, akumulacija vode na dnu kopa), ki jih je
potrebno sanirati.
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Že od dvajsetih let 20. stoletja je bil eden večjih okoljstvenih problemom povezan s
separacijo, ki je bila s svojo tehnologijo čiščenja premoga velik onesnaževalec okolja.
Območje separacije se nahaja v centru naselja Senovo ob glavni prometnici. Zgradba
separacije je bila zgrajena v letih 1920-1925 in predstavlja objekt, ki je bil po 2. svetovni
vojni obnovljen. Za čiščenje separacijske vode so že leta 1920 postavili oba čistilna
bazena, nekoliko kasneje (1924, 1926) so zgradili še dva usedalna bazena. Po 2. svetovni
vojni se je pri separiranju premoga uporabljal mokromehanski postopek (v dveh
usedlinskih strojih so ločili premog od jalovine, separirani premog pa se je v nadaljevanju
procesa opral ter presejal). Tehnološka voda se je za potrebe mokrega separiranja črpala iz
Senovskega potoka. Odpadna voda je gravitacijsko odtekala iz separacije, se delno očistila
v sedimentacijskih bazenih ter kot prelivna voda odtekala v potok (Program zapiranja…,
1995). Usedalne bazene, v katerih so ostajale premogove usedline, so praznili po potrebi.
Celotno obdobje obratovanja separacije problem čiščenja separacijske vode ni bil
dokončno rešen, saj se niso lotili izvedbe dragih čistilnih naprav za vodo. Zaradi tega sta
bila Senovski in Dovški potok ter zaradi njiju tudi potok Brestanica močno onesnažena.
Onesnaženje je bilo mehansko, saj se je v potokih kopičil predvsem premogov separacijski
mulj. Zaradi velikega kopičenja mulja so se spremenile biotske in abiotske razmere v
vodotokih. Kalna (motno rjava barva) je onemogočala razvoj rastlinam, ki v procesu
fotosinteze proizvajajo kisik. Ker v vodotokih ni bilo rastlin, ni bilo kisika, s tem pa so bili
onemogočeni življenjski pogoji vodni favni.
Manjši problem kot jalovina iz vodnega dela separacije je predstavljalo odstranjevanje
suhe jalovine. 1924. leta so zgradili na vzpetino zahodno od separacije 250 m dolgo
vzpenjačo. Na drugi strani vzpetine se je namreč razprostirala velika »Radijeva gmajna«,
ki je bila primerna za odlaganje separacijske in jamske jalovine. To jalovišče se je
uporabljalo vse do konca pridobivanja premoga. V preteklosti je občasno prihajalo do
samovžiga jalovine (premog oz. pepel namreč vsebuje velik delež žvepla), z nabavo
ustrezne mehanizacije pa to ni več predstavljalo problema. Nevarnost je predstavljala tudi
črna deponija odpadkov na obrobju jalovišča (predvsem kosovnih odpadkov gospodinjstev
ter obrtnih delavnic), katero so z začetkom sanacijskih del odstranili. Do takrat pa je tudi
jalovišče oz. črno odlagališče komunalnih odpadkov na obrobju jalovišča onesnaževalo
podtalnico in Dovški potok.
Poleg biološke prizadetosti vodotokov pa so onesnaženi potoki predstavljali tudi moteč
faktor, tako iz krajinskega kot tudi iz psihološkega vidika senovsko-brestaniške doline.
Umazano potočno vodo je videla večina prebivalcev doline in tudi tujci, ki jih je pot
zanesla v dolino.
Ob zapiranju rudnika so prenehali z obratovanjem vsi objekti separacije. Danes so objekti
porušeni, prostori so namenjeni za obrtno-servisne dejavnosti. Še vedno pa degradacijo
prostora vizualno predstavlja območje jalovišča severno od Čičovega hriba. Odlagališče
obsega poleg aktivnega dela še staro odlagališče, ki leži južneje in je danes pogozdeno z
nekvalitetnim drevjem in zatravljeno. Aktivni del jalovišča je povezan s separacijo z
industrijsko cesto, izdelano leta 1993. Velikost sanacijskega območja po obstoječem planu
je površine okoli 7 ha (Senovo : urbanistična zasnova, 2004).
Že zgoraj sem omenila, da je rudnik s svojo dejavnostjo (separacija, jalovišče) vplival na
podtalnico in površinske vodotoke. Že TPD pa je imela kar nekaj nevšečnosti zaradi
presuševanja nekaterih redkih izvirov pitne vode. Prvi so presahnili izviri na višje ležečem
Reštanju in Zakovu, z napredovanjem jamskih del v globino pa so prišli na vrsto tudi nižje
ležeči vrelci. S spuščanjem jamskih del globoko pod obzorje ravenskega rova so dela
vplivala na že zajete vrelce senovskega vodovoda v Dolu. Rudnik je zajel najmočnejše
vrelce v dolski globeli in s tem do določene mere prikrajšal s preskrbo bližnje kmete.
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Izdatnost teh vrelcev se je zmanjšala do te mere, da so se v poletnih mesecih praktično
osušili. Pomanjkanje vode je rešil dolinski vodovod s področja Bohorja (Dobrova),
katerega so zgradili do tega časa. Leta 1979 so prekinili uporabo vode iz starega vodovoda
ter celotno področje Senovega in Raven priključili na nov dolinski vodovod.
Za večino izvirov, ki so nad jamskim področjem izgubili svoje vode, predpostavljajo, da se
bodo ponovno napolnili, ko bo v zaprti jami voda ponovno dosegla svoj stari nivo.
Samo odkopavanje premoga ni povzročalo dodatnih obremenitev okolja z emisijami hrupa.
Obremenitev okolja s hrupom pa je povzročal transport premoga do separacije na Senovem
po cesti in po železnici. Območje separacije Senovo je spadalo v 4. stopnjo zahtevnosti
varovanja pred hrupom, za katero je veljala maksimalno dovoljena ekvivalentna raven
hrupa 60 dB podnevi in 50 dB ponoči.
Dejavnost rudnika ni povzročala dodatnih emisij škodljivih plinov v ozračje.
6.2.

VPLIV RUDNIKA NA GOSPODARSTVO DOLINE

Celotna senovsko-brestaniška dolina je šele v zadnjih desetletjih dosegla opazen napredek,
glavno vlogo pri tem napredku je imel senovski rudnik. V prejšnjem stoletju je bil rudnik
finančno udeležen v izgradnji mnogih, tako za razvoj kraja kot tudi celotne doline,
pomembnih gospodarskih objektih; več o njih je ob pomoči Seherjeva knjige napisanega v
nadaljevanju tega poglavja.
Rudnik je začel izraziteje vplivati na gospodarske razmere celotne doline v prvi polovici
20. stoletja. Na Senovem si je nastajajoči rudnik zgradil lastno termoelektrarno, saj je za
pridobivanje premoga nujno potreboval tudi električno energijo. H gradnji TE v Brestanici
je TPD vodila želja, da čim bližje mesta pridobivanja porabi drobne vrste premoga, za
katere je bilo vse težje najti odjemalce. Začetek investicijske gradnje premogovnika po
prvi svetovni vojni je TPD spodbudil k nakupu opekarne v Rajhenburgu, saj je želela čim
ceneje zgraditi številne gradbene objekte. Pridobivanje električne energije in izdelovanje
opeke je za rudnik predstavljalo stransko dejavnost. Tako je TPD v vseh treh zgoraj
naštetih primerih objekte zgradila oz. kupila zaradi tega, ker jih je potrebovala pri svoji
osnovni dejavnosti-pri pridobivanju premoga (Seher, 1986).
Ko so se že okoli leta 1960 pojavile zle slutnje v zvezi z eksploatacijskimi rezervami, ko se
je začel prodor plinastih in tekočih goriv in ko je bil rudnik tudi na najvišjih republiških
mestih razvrščen v kategorijo neperspektivnih, so na rudniku začeli razmišljati o
prezaposlitvi 1.000 delavcev, ki bi ob zaprtju ostali brez dela. Izdelane so bile številne
študije (možnosti izgradnje livarne, cementarne, obrata za predelavo plastičnih mas,
tovarne za izgradnjo keramičnih ploščic), vendar do njihove realizacije ni prišlo. Z
zgraditvijo obrata Lisce na Senovem je bil v veliki meri rešen problem zaposlitve žensk.
Toda s hitro se bližajočo prekinitvijo pridobivanja premoga je bilo nujno potrebno
nadaljevati z napori, da se za jamske in ostale zunanje delavce najdejo ustrezna
nadomestna delovna mesta. Zgrajen je bil kovinsko-predelovalni obrat, nato še Tovarna
embalaže.
Zaradi zapiranja rudnika je Senovo doživelo gospodarski pretres, kot center zaposlovanja
in oskrbe tudi za širše gravitacijsko zaledje severnega dela občine Krško.
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Na njegov pomemben položaj v gospodarski strukturi kraja kaže podatek o deležu števila
zaposlenih glede na zaposlene v KS Senovo (Program zapiranja…, 1995):
¾ Število zaposlenih v KS Senovo – 1369
delež rudnika – 34,9 %
¾ Število aktivnih preb., ki opravljajo poklic – 1697
delež rudnika – 28,1 %
¾ Število delovnih mest v KS – 1236
delež rudnika – 38,6 %
Nobeden od sektorjev industrije (rudarstvo, kovinsko-predelovalna ind.) pa ni pomenil
večjega zagona drobno-obrtni ali proizvodno-obrtni dejavnosti na Senovem, niti niso
izboljšali izobrazbene strukture prebivalstva, ki bi pomenila enega pomembnih faktorjev
nadaljnjega razvoja (človeški faktor je namreč eden najpomembnejših ekonomskih
dejavnikov). Izobrazbena raven prebivalstva je šibka v primerjavi s posavsko regijo in v
primerjavi s slovenskim povprečjem, saj je delež dijakov in študentov v starostni skupini
15-24 let komaj 36,9 odstoten (Slovenija 45,3 %; Posavje 41,6 %; Krško 41,9 %), delež
vseh prebivalcev z najmanj srednjo izobrazbo pa 40,1 odstoten (Slovenija 51,7 %; Posavje
43,9 %; Krško 43,2 %). Če se k temu prišteje še skoraj popolno odsotnost izobraževanja
odraslih, lahko ugotovimo nizko zalogo kapitala izobrazbe.
Z zapiranjem Rudnika Senovo in s prilagajanjem Metalne novim tržnim razmeram pa se
tudi povečuje stopnja brezposelnosti. Zasuk v gospodarskem razvoju in zaposlenosti na
Senovem je mogoč ob upoštevanju trendov nadaljnjega razvoja in strateških usmeritev
Slovenije, kar pomeni spremembo strukture gospodarstva in ustvarjanje novih delovnih
mest v privatnem sektorju, fleksibilnih podjetjih na storitvenem področju, v terciarnem in
kvartarnem sektorju.
Za skladnejši razvoj celotne občine pa je izjemnega pomena razvoj lokalnih središč, in s
tem uravnotežena distribucija delovnih mest in stanovanj. Tako so zaposlitvena središča
kot je Senovo eden izmed pomembnih sooblikovalcev urbanizacije in predstavljajo
razvojne nastavke za preobrazbo bližnje okolice (Senovo : urbanistična zasnova, 2004).
6.2.1.

Preskrba z električno energijo

Ko se je TPD ob koncu prve svetovne vojne odločila, da pospeši dela na pripravi
senovskega rudnika, se je na vseh deloviščih pričelo delati s polno paro, istočasno pa so se
iskale možnosti za posodobitev delovnih procesov. Ker se je delo odvijalo v dveh ali celo
treh izmenah, je velik problem predstavljalo razsvetljevanje delovišč, zato je bilo treba
misliti na električno energijo. Med prvimi je 1920. leta razsvetljavo dobil površinski kop
na Reštanju (dajal jo je generator, ki ga je gonila parna lokomotiva). Drugo važno
delovišče z električno razsvetljavo je bilo ob severnem vhodu v tunel pod Mohorjem v
Brestanici. V istem času so na Senovem začeli z gradnjo separacije za premog ter z gradnjo
drugih delavniških in upravnih objektov. Tako je separacija leta 1923 začasno dobila
električno energijo iz lokomobile, ki je omogočala električno razsvetljavo tudi upravi
rudnika. Takšna preskrba z električno energijo na vseh treh medsebojno ločenih področjih
je ostala nespremenjena do začetka obratovanja termoelektrarne na Senovem (Seher,
1986).
6.2.1.1.

Termoelektrarna na Senovem

Po končani prvi svetovni vojni je rudnik za svoj razvoj nujno potreboval tudi električno
energijo, vendar takrat v teh krajih še ni bilo zgrajeno električno omrežje. Prav zato je TPD
predvidela gradnjo elektrarne na Senovem in sicer z opremo iz demontirane vodenske TE.
Do konca leta 1922 je bil objekt zanjo pod streho, v naslednjem letu je bila montaža strojev
in kotlov končana. Istočasno z montažo opreme so na Senovem začeli misliti na kadre za
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bodočo TE. Sprejeli so predlog Trbovelj, naj na Senovem zaposlijo ekipo elektrarniških
delavcev iz nekdanje TE na Vodah.
Leta 1924 je senovska elektrarna začela z obratovanjem in tako omogočila normalno delo
premogovnika, obenem pa je z razsvetljavo v dolini omogočila prijetnejše življenje
delavcem premogovnika in postopoma tudi ostalim prebivalcem v dolini.
Poslopje stoji še danes. Od prvotnih objektov manjkata le hladilni stolp in dimnik.
Zanimivosti v zvezi z izgradnjo TE Senovo je veliko. Zanimiv je podatek, kako so
generator, najtežji del TE, sploh spravili na Senovo v času, ko še ni bilo prave ceste niti
primernega prevoznega sredstva. To so storili tako, da so podenj podlagali okrogel les,
valili preko njega tovor in prelagali les naprej. Pri tem delu so vztrajali ves teden.
Slika 17: Termoelektrarna na Senovem

Vir: Seher, 1986.
Za napajanje posameznih skupin porabnikov z električno energijo je rudnik istočasno z
gradnjo TE zgradil tudi ustrezno omrežje visokonapetostnih in nizkonapetostnih vodov.
Glavni daljnovod v skupni dolžini 2,7 km je bil speljan od TE skozi Dol na Reštanj za
napajanje površinskega kopa in bližnjih jamskih del; daljnovod so zaradi črpanja vode iz
potoka na višje ležeče industrijsko področje podaljšali še v Belo do Belskega potoka. Drugi
krak so zgradili 1925. leta v smeri juga-dolg je bil le 470 m in se je v bližini orožniške
postaje zaključil s transformatorjem. Iz transformatorja so z električno energijo napajali
orožniško postajo, hleve, Konzum, ambulanto in uradniško kolonijo. Postopoma so se na to
postajo priključili tudi drugi zunanji porabniki.
Nova elektrarna je prinesla še nekaj: močno parno piščalko, ki je vsak delavni dan piskala
šestkrat: ob 6., 14. in 22. uri, ko je bil začetek delovnih izmen, ter še uro pred temi termini,
da bi se delavci pravočasno odpravili na delo. Sirena se je slišala več kot 5 km daleč in je
opravljala svoje delo vse do konca 1938. leta.
V prvem desetletju obratovanja TE so bile potrebe rudnika in doline kot celote tako
majhne, da so jih lahko pokrivali z delom enega generatorja. Po letu 1935, ko je bila
potreba po premogu vsak dan večja, se je poraba električne energije precej povečala
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(nabavili so močan prevažalni stroj ob jašku Zakov, uvedli moderne naprave za
pnevmatsko zasipavanje jamskih prostorov in druge naprave), zato sta istočasno začela
obratovati dva generatorja. Kljub temu je že pretila preobremenitev sistema, zato se je TPD
odločila za dve rešitvi. Prvo, začasno, je videla v daljnovodni povezavi premogovnika na
omrežje Kranjskih deželnih elektrarn (KDE), ki so s svojim omrežjem že prišle v bližino
Brestanice. Druga, trajnejša rešitev, je bila v gradnji nove, večje TE, ki bi pokrivala
povečane potrebe po električnem toku v dolini in bi istočasno porabila večino drobnega
premoga.
KDE so pri izvajanju programa elektrifikacije Dolenjske do konca leta 1937 pri Krškem
dosegle levi breg Save. 1939. leta so od daljnovoda Krško-Sevnica na desnem bregu Save
preko Save in hriba sv. Mohorja zgradili odcepni daljnovod v smeri Senovega. Leta 1940
je bil daljnovod do Zakova končan in pod napetostjo. Tako je bil prvi del naloge za
preskrbo rudnika z zadostnimi količinami električne energije izpolnjen.
Senovska elektrarna je polnih 16 let, od 1924. do 1940. leta, sama oskrbovala z električno
energijo rudnik ter pokrivala tudi druge potrebe v dolini. Normalno pa je delovala tudi po
priključitvi na omrežje KDE 1940. leta, saj je bila elektrika iz lastnega izvora cenejša kot
tista iz omrežja KDE. V TE so namreč kurili najslabše vrsta premoga, ki jih drugim
odjemalcem premoga niso mogli prodati. Po uporabi slabih vrst premoga so ostale velike
količine pepela, ki so ga skupaj s separacijsko jalovino odvažali na jalovišče zahodno od
separacije.
Senovska TE je obratovala do junija 1943, ko je dobavo električne energije za dolino in
ostalo omrežje prevzela nova TE v Brestanici. Ponovno je obratovala še nekaj dni februarja
1945. leta, ko je prišlo do večje okvare na kotlih TE v Brestanici, nato pa nikoli več. Do
konca leta 1946 so elektrarniško opremo demontirali in naprave odpeljali v Srbijo,
spomladi naslednje leto pa odstranili še nepotrebne objekte (hladilni stolp, dimnik). Tako
sta ostali le še zgradbi bivše strojnice in kurilnice, ki so ju v naslednjih desetletjih
uporabljali za druge namene.
6.2.1.2.

Termoelektrarna v Brestanici

Z normalizacijo razmer na tržišču premoga po 1937. letu je TPD sklenila povečati obseg
pridobivanja premoga. Pri tem je pričakovala, da se bo problem oddaje drobnih vrst
premoga še povečal, zato se je odločila, da presežke drobnega premoga pokuri v lastni
elektrarni. Povečanje TE na Senovem predvsem zaradi nezadostne količine hladilne vode
ni prišlo v poštev, zato so se odločili za novo lokacijo-za področje bivše opekarne v
Rajhenburgu. Področje je bilo dovolj prostrano za vse predvidene objekte, bilo je v
neposredni bližini proge za dovoz premoga, mimo je vodila cesta, potok Brestanica pa je
zagotavljal zadostne količine hladilne vode.
Z gradnjo elektroenergetskega objekta z močjo dvakrat po 12,5 MW so začeli jeseni 1939.
leta. Začetek vojne leta 1941 je elektrarna dočakala sredi izgradnje in okupator je kljub
vojni izgradnjo nadaljeval, tako da je leta 1943 začel redno obratovati prvi agregat z močjo
12,5 MW. V tem času je prišlo tudi do zamenjave investitorja: novi oblastniki so namesto
TPD ustanovili delniško družbo Energieversorgung Süd-Steiermark, ki naj bi skrbela za
preskrbo južne Štajerske z energijo. V novi elektrarni so zaposlili večino osebja stare
senovske elektrarne.
Za razliko od senovske elektrarne je imela nova TE tudi naprave za lovljenje finega pepela
iz dimnih plinov. Še vedno pa niso rešili problema odlaganja premogovega pepela. Tako so
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grobi pepel odlagali v okolici elektrarne kot tampon za cestišča in podobno, fini pepel pa
so po cevovodu odplakovali v Brestanico.
Obratovanje nove TE je potekalo brez bistvenih zapletov vse do oktobra 1944, ko je večina
delavcev na najpomembnejših delovnih mestih zapustila elektrarno ter se pridružila
partizanskim enotam. Elektrarna je za tri tedne, dokler je upravi Energieversorgung SüdSteiermark uspelo zbrati potrebno delovno ekipo, prenehala z delovanjem.
Po osvoboditvi je bilo ustanovljeno enotno elektroenergetsko podjetje, ki je združevalo vse
TE in HE. Na ta način so se premogovniki prenehali ukvarjati s pridobivanjem električne
energije. Tako je po tej centralizaciji slovenskega elektrogospodarstva tudi brestaniška TE
začela poslovati kot objekt združenega slovenskega elektrogospodarstva-postala je
avtonomna enota v sklopu elektrogospodarstva.
TE je po vojni zgradila manjkajoče objekte (razdelilno transformatorsko postajo,
transformatorje, delavnice…), dokončali so tudi daljnovoda do Laškega in do Zagreba.
Izgradnja drugega agregata se je pričela 1959. in končala 1961. leta s postavitvijo
turboagregata z močjo 13,5 MW. Istočasno so povečali deponijo premoga in jo povezali z
novim kuriščem. TE Brestanica je zagotavljala odjem okoli 90.000 ton premoga letno.
Obratovanje TE Brestanica se je močno spremenilo po vključitvi večjih objektov na
slovensko elektroenergetsko omrežje. Proizvodnja električne energije v TEB se je morala
prilagajati trenutnim potrebam sistema, proizvodnjo je bilo treba večkrat ustavljati. V letih
1960-70 so se začele stopnjevati še težave zaradi oskrbe s premogom. Obseg pridobivanja
premoga na Senovem se je občutno zmanjšal in brestaniška TE se je znašla v težkem
položaju. Ker premoga ni mogla nabaviti pri bližnjih premogovnikih, se je morala obrniti
na oddaljenejše (Raša, Kakanj, Banja Luka, Sanski Most, Kočevje, Kanižarica, Velenje),
kar pa je pomenilo povečanje stroškov prevoza. V takih razmerah električna energija iz
brestaniške TE ni bila več privlačna za celotno slovensko gospodarstvo, zato so v
elektrarni začeli z iskanjem novih rešitev.
Kmalu po letu 1970 je že bila pripravljena investicijska dokumentacija za izgradnjo
edinstvenega elektroenergetskega objekta v takratni Jugoslaviji, to je plinsko-parna
elektrarna. Pri načrtovanju sta bila kot gorivo predvidena ekstra lahko kurilno olje in
primarni bencin. Izvedba takšne elektrarne naj bi poleg nizke cene pogonskega goriva
prinesla napredek tudi na področju vplivov TE na okolje. S prenehanjem uporabe premoga
bi odpadel nerešen problem odplakovanja pepela v potok Brestanica, v bistveni meri bi se
zmanjšalo tudi oddajanje SO2 v atmosfero.
V začetku sedemdesetih let so elektrarno začeli preurejati, saj so bile naprave tehnološko
zastarele in iztrošene. Obenem so leta 1972 začeli graditi novo plinsko-parno elektrarno s
skupno močjo 95 MW. Izgradnja in rekonstrukcija sta trajali do leta 1975, septembra tega
leta je elektrarna začela delovati kot celota.
Osnovni razlog za izgradnjo takšnega tipa energetskega objekta je bil preprečevanje zadreg
ob primanjkljajih električne energije ob konicah porabe. Objekt bi oz. dejansko danes tudi
pomeni rezervno moč za takojšnje kritje potreb po električni energiji ter predvsem varno in
zanesljivo oskrbo Nuklearne elektrarne Krško ob morebitnem razpadu elektroenergetskega
sistema Slovenije. TEB ima namreč možnost zagona brez zunanjega vira napetosti, za
zagon do polne moči potrebuje le 15 minut.
Leta 1998 je bila podpisana pogodba za dobavo in montažo dveh novih plinskih turbin
moči 2 × 114 MW. Vgradnja teh turbin se je pričela leta 1999, leta 2000 pa sta turbini
začeli poskusno obratovati. Obe novi turbini uporabljata za gorivo zemeljski plin ali ekstra
lahko kurilno olje ali kombinacijo obeh omenjenih goriv. V sklopu postavitve novih
plinskih turbin pa so bili zgrajeni oz. posodobljeni tudi nekateri drugi objekti.
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S postavitvijo dveh novih plinskih turbin je TEB dosegla bistveno večjo zmogljivost: njene
naprave za proizvodnjo električne energije imajo po zadnji investiciji skupno 323 MW
moči, od tega je zmogljivost novih plinskih turbin 228 MW, starih plinsko-parnih pa 95
MW. Moč TEB znaša približno 14 % zmogljivosti celotnega elektroenergetskega sistema
Slovenije. Sicer pa je bil pomen TEB zelo velik v prvih povojnih letih, ko je dajala skoraj
tretjino vseh kWh iz termoelektričnih objektov. Od tedaj naprej je njen delež v slovenskem
merilu začel padati (predvsem na račun gradnje dodatnih HE in TE v vsem povojnem
obdobju), kljub temu pa je danes njem obstoj več kot upravičen, saj jo pokličejo na delo
vedno takrat, ko je elektroenergetski položaj najtežji.
Danes je TEB sodoben in moderen proizvodni objekt za zanesljivo proizvodnjo električne
energije, in sicer tako trajne kot regulacijske. Razvila se je v velikega in zelo
prilagodljivega
proizvajalca
električne
energije
v
Sloveniji
(http://www.teb.si/zgodovina.html).
6.2.2.

Opekarstvo

Opekarne v Brestanici že dolgo ni več. Za njen obstoj vedo povedati le še starejši
domačini, pa tudi teh je iz dneva v dan manj. Kljub razmeroma kratkemu obstoju pa je
prispevala pomemben delež h gradnji rudnika in še nekaterih večjih objektov v dolini.
Zgodovina opekarne je zanimiva zaradi motivov, ki so privedli do njene gradnje in zaradi
razlogov, zaradi katerih se je v njej prenehalo delati. Svoj začetek je opekarna dolgovala
očetom trapistom, ki so v Brestanico prišli iz okolice Lyona (Francija) in 1881. leta kupili
brestaniški grad ter ga spremenili v samostan. Prav tako so kupili obširna posestva v
okolici, tako da so se razen molitve ukvarjali tudi s poljedelstvom, vinarstvom in
živinorejo. Nato so si zgradili še tovarno čokolade (»Imperial«) in likerja (»Trapistin«), za
lastne potrebe so izdelovali tudi sir. Na potoku Brestanica so za potrebe samostana in
celotnega trga Brestanica zgradili manjšo vodno elektrarno.
Na tem mestu je potrebno omeniti povezavo med trapisti in TPD. V TPD, ki je leta 1904
kupila senovski rudnik, je bil zastopan predvsem francoski kapital, od tega je bila skoraj
tretjina francoskih delničarjev s področja Lyona. Glede na to, da so bili tudi tedanji trapisti
s področja Lyona, naj bi le-ti vedeli za načrte TPD s senovskim premogovnikom. V zvezi z
razvojem brestaniško-senovske doline so tako trapisti predvidevali, da bo za gradnjo
različnih objektov potrebno toliko opeke, da se jim splača investirati v opekarno. Tudi
drugi dejavniki so bili ugodni: lokacija gline in vode (Senovski potok) je bila v bližini,
prav tako potrebna odvozna pot za proizvode (cesta Brestanica-Senovo oz. BrestanicaKozje). Cenen dovoz potrebnega goriva (premoga) naj bi omogočila TPD z izgradnjo
železniške zveze med nahajališčem premoga ter železniško postajo ob Savi.
Po tehtnem premisleku so tako trapisti 1907. leta zgradili opekarno na mestu, kjer še danes
stoji TE Brestanica. Zmogljivost opekarne je bila 1.500.000 kosov zidakov normalnega
formata letno. V letih do prve svetovne vojne so iz te opekarne prišli zidaki za kaplanijo,
novo župnijsko cerkev, novo župnišče ter zgradbo za cerkovnika in organista.
Z izbruhom prve svetovne vojne je gradbeništvo skoraj v celoti zamrlo, zato je opekarna
obratovala v omejenem obsegu. Vojna je močno oklestila investicijska sredstva trapistov,
pa tudi TPD zaradi odlašanja začetka izgradnje objektov na Senovem ni sodila med
potencialne porabnike opeke. V takšnih razmerah so se trapisti hoteli rešiti nerentabilne
opekarne. Tako so leta 1918 dali opekarno v zakup za dobo petih let TPD, ki je takrat
načrtovala obsežna investicijska dela oz. gradnjo površinskih objektov.
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Delo v opekarni je steklo šele naslednje leto. V zimskih mesecih so delavci kopali glino na
površinskem kopu za opekarno, v poletnih pa so to glino oblikovali v opeko- najprej ročno,
nato so 1921. leta nabavili stroj za izdelavo opeke (stiskalnico, ki jo je poganjala
lokomobila).
Brestaniško opeko so med drugim uporabljali tudi v trboveljskem rudniku za obzidavo
jamskih prostorov, vendar so zidovi kmalu začeli pokati in se drobiti. Po tej ugotovitvi je
brestaniška opekarna kmalu izgubila odjemalca, pritoževati so se začeli tudi drugi
odjemalci. Potem, ko je proizvodnja že stekla, so dali vzorce opeke na preizkus trdnosti.
Rezultati so bili porazni, zato so opeko uporabljali za manj zahtevno gradnjo, dokler
opekarne 1924. leta niso dokončno ustavili.
Po izteku petletne zakupne pogodbe 1923. leta je TPD opekarno odkupila, pri tem pa so jo
vodile lastne potrebe. Poleti 1918. leta se je namreč začela investicijska gradnja
senovskega rudnika, tako na Senovem kot tudi na Reštanju pa ni bilo ustreznih objektov.
Na področju opekarne je bila cela vrsta začasnih zgradb, ki jih je TPD izkoristila za svoje
poslovne prostore. V teh objektih so bili tudi Konzum, menza, točilnica in prostori za
samske. To stanje je trajalo do izgradnje večine namenskih zgradb na Senovem okoli leta
1924. Po njihovi odselitvi so pomožne objekte okoli opekarne postopoma porušili.
Opekarno so porušili leta 1951, zraven stoječo bivšo upravno zgradbo pa dve leti kasneje.
Na mestu opuščenega površinskega kopa gline bivše opekarne v Brestanici so leta 1939
začeli graditi novo TE, o čemer sem pisala v zgornjem poglavju.
Kljub temu, da so opekarno z začetkom izgradnje elektrarne postopoma porušili, pa je
ostala v spominu domačinov kot eden prvih industrijskih objektov v dolini.
Preglednica 8: Količina izdelanih surovih zidakov in žganih opek
Leto
Surovi zidaki (kosov)
Žgani zidaki (kosov)
1919

322.500

/

1920

337.800

/

1921

1.800.000

1.300.000

1922

2.250.000

1.300.000

1923

1.750.000

1.018.000

1924

/

318.500

Skupaj

6.460.000

3.936.500

Vir: Seher, 1986.
6.2.3.

Šivalnica

V senovsko-brestaniški dolini je bil vseskozi prisoten problem zaposlovanja žensk. V
iskanje možnosti za večjo zaposlitev žensk na Senovem in njegovi okolici sta se vključila
tedanja senovska občinska uprava in uprava premogovnika, ki sta rešitev videli v izgradnji
obrata specializirane ženske konfekcije. Pri tem so se zgledovali po manjši delavnici
ženske konfekcije v Brestanici, katero je občina ustanovila nekaj let poprej.
Brestaniški obrat ženske konfekcije, ki je izdeloval nedrčke in pasove za nogavice, je začel
z delom 1961. leta. Svojih izdelkov niso pošiljali na tržišče neposredno, ampak so se
pogodbeno povezali s konfekcijo Lisca v Sevnici, ki je prevzemala vse izdelke novega
obrata.
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Obseg naročil za njihove izdelke se je stalno povečeval, s tem se je večalo tudi število
zaposlenih. Ker so prostori obrata postali pretesni, so začeli z iskanjem ustreznejših. Konec
leta 1963 se je 40-članski kolektiv preselil v elektrarniške prostore in se januarja 1964
registriral kot obrat Lisce iz Sevnice. Kmalu so se začeli pripravljati na gradnjo lastnega
obrata na Senovem. Že leta 1965 so začeli z gradnjo in jo v enem letu tudi dokončali. Tako
je Senovo ob pomoči rudnika dobilo obrat, v katerem je do konca leta 1966 našlo
zaposlitev že 100 delavk in delavcev. Število zaposlenih se je nato konstantno povečevalo
in je leta 1985 znašalo 362 zaposlenih.
Že v času izgradnje šivalnice je Lisca začela prodirati na tuja tržišča, zato so se pospešeno
pripravljali na modernizacijo proizvodnih procesov. Zaradi dobrih poslovnih uspehov so
kmalu po letu 1970 pozornost začeli posvečati povečanju delovnih zmogljivosti ter tudi
urejanju ostalih poslovnih prostorov. Začeli so z drugo fazo gradnje obratnih prostorov. Pri
tem so bili leta 1974 razširjeni in adaptirani poslovni prostori in kuhinja z jedilnico. Leta
1976 pa je bil s skupnimi sredstvi Lisce, premogovnika, Metalne in TES-a dokončno
urejen sodoben obrat družbene prehrane. Za povečanje proizvodnih zmogljivosti so med
leti 1978-1979 zgradili nove delovne prostore, leta 1985 so povečali skladiščne prostore.
Od leta 1988 se je obseg proizvodnje sevniške Lisce začel zmanjševati, zlasti je opazen
padec po letu 1991. Zniževal se je delež lastnih proizvodnih zmogljivosti, medtem ko se je
večala proizvodna zmogljivost kooperacij. V skladu s tem se je zmanjševalo tudi število
zaposlenih v vseh obratih, tudi na Senovem. Leta 2005 je Lisca iz Sevnice ukinila
proizvodnjo v svojem obratu na Senovem. Ta ukrep je bil del racionalizacije poslovanja,
brez dela pa je ostalo okoli 120 šivilj.
Osnovni razlog za ustanovitev obrata Lisce na Senovem je bil v tem, da se omogoči
zaposlitev žensk. Pričakovanja o formiranju novih delovnih mest je novi obrat Lisce
izpolnil, obenem pa je še dodatno prispeval k dvigu ekonomske moči doline. Nasprotno pa
je ukinitev proizvodnje 2005. leta pomenila svojevrstno katastrofo za Senovo, ki danes
ostaja skoraj brez proizvodnih dejavnosti.
6.2.4.

Kovinsko-predelovalni obrat

Medtem ko je problem zaposlitve ženske v dolini v veliki meri rešila izgradnja obrata
Lisce, pa se je s pričakovano prekinitvijo proizvodnje rudnika nadaljevalo iskanje ustreznih
nadomestnih delovnih mest za delavce rudnika. V iskanju teh delovnih mest se je vodstvo
premogovnika povezalo tudi z Metalno v Mariboru. Le-ta je bila v tem času v fazi širitve
svojih proizvodnih zmogljivosti, zato ji je namera Senovčanov o ustanovitvi obrata
kovinsko-predelovalne industrije zelo ustrezala.
V dogovoru s premogovnikom je Metalna leta 1969 pripravila investicijski program, ki je
za novi obrat na Senovem predvideval izdelavo gradbenih žerjavov. Po odobritvi programa
z obeh strani so naslednje leto začeli z njegovo realizacijo in gradnja se je začela.
Leta 1972 je začel tedanji obrat Metalna Senovo z redno proizvodnjo v novih prostorih, ki
so jih kasneje še dogradili. K novi organizaciji je bil priključen tudi elektrostrojni obrat
rudnika, skupaj z delavci in osnovnimi sredstvi. Novi obrat je tako sestavljal že obstoječi
elektrostrojni obrat rudnika, ki so ga preuredili in na novo opremili, ter na novo zgrajene
proizvodne dvorane. Slednje so zgradili na Polju pod starim Senovim. Leta 1972 je
povprečno število zaposlenih znašalo 355, do leta 1980 pa se je povečalo na 422. Nato je
število zaposlenih rahlo upadlo in je 1985. leta znašalo 352 zaposlenih.
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Splošno slaba gospodarska situacija v devetdesetih letih je privedla leta 1996 Metalno
Senovo v stečajni postopek. Tedaj je prenehalo delovno razmerje okoli 350 zaposlenim,
kar je bil hud udarec za senovsko-brestaniško dolino. Praktično takoj po stečaju je bila
ustanovljena zasebna družba Metalnasen, d.o.o., ob nadaljevanju težav pri poslovanju pa je
po opravljeni prisilni poravnavi leta 1998 nastala sedanja družba Metalna Senovo.
Danes se Metalna uspešno razvija. V predvsem izvozno usmerjenem obratu, kjer približno
90 % svojih izdelkov prodajo na zahodnoevropski tržiščih, je zaposlenih 178 delavcev,
okoli 150 ljudi pa dela za njih pogodbeno. Leta 2005 so na Ravnah pri Rudniku Senovo
odprli obrat za izdelavo polizdelkov, v katerem zaposlujejo 50 delavcev.
Metalna je nedolgo nazaj ob svoji desetletnici ponovnega obratovanja povečala proizvodne
prostore, načrtujejo pa še nove naložbe in nova delovna mesta (www.metalna-senovo.si).
6.2.5.

Tovarna embalaže

Z izgradnjo obrata Metalne se je obseg eksistenčne negotovosti za del zaposlenih v dolini
po prenehanju pridobivanja premoga zmanjšal. Vendar pa je bilo pri premogovniku leta
1973 še vedno 453 zaposlenih in tudi zanje je bilo potrebno najti nadomestna delovna
mesta. Iskanje novih delovnih mest je privedlo tudi do razgovorov med predstavniki krške
tovarne Djuro Salaj in Papirkonfekcije Krško ter rudnika, ki so našli skupni interes v
odločitvi, da na Senovem zgradijo tovarno embalaže.
Leta 1974 je bil izdelan investicijski program za postavitev Tovarne valovitega kartona in
embalaže na Senovem ali na kratko TES. Kot glavni investitor za gradnjo tega projekta je
bil predviden rudnik, samo gradnjo pa naj bi izvedli v dveh fazah.
Zaradi težav s finančnimi sredstvi je rudnik v letih 1976-1977 zgradil samo prvo fazo
tovarne (osnovni proizvodni dvorani in dodatne prostore). V nov objekt so prinesli
nekatere predelovalne stroje iz tovarne v Krškem, del so jih nabavili v Italiji. Z
obratovanjem prve faze so začeli že leta 1977.
Kljub temu, da bi morala po predhodnem sporazumu investicijsko gradnjo druge faze
izvršiti tovarna Djuro Salaj, pa je tudi investitorstvo te faze prevzel rudnik. Z gradnjo so
začeli leta 1979 in postavili nove proizvodne ter poslovne prostore. Takrat so montirali nov
stroj valovite lepenke, nabavili pa so še nekaj dodatne opreme iz Italije in Anglije.
Tovarna je začela delovati leta 1980, pod imenom TES Brestanica, kot enota Tovarne
celuloze Djuro Salaj Krško. Tovarna je najprej delovala v dveh izmenah, v naslednjih letih
pa je delo potekalo v treh izmenah. Že v prvih letih delovanja je tovarna del svoji izdelkov
namenila izvozu (v Sovjetsko zvezo…). V času obratovanja prve faze je bilo v tovarni
zaposlenih 100 delavcev, z začetkom obratovanja druge faze pa se je to število povzpelo na
168 zaposlenih, delno tudi iz rudnika. Leta 1985 se je število zaposlenih povečalo na 282
delavcev.
Konec leta 1990 se je tovarna preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo in se po
treh letih preimenovala v Tespack. Od leta 1992 je del grupacije Duropack AG s sedežem
na Dunaju. V družbi Duropack-Tespack Brestanica je danes zaposlenih več kot 220
delavcev. Letno proizvedejo 60 milijonov m² valovitega kartona, za katerega porabijo blizu
40.000 ton papirja (večji del iz reciklažnih materialov). Večino proizvedenega valovitega
kartona predelajo v kartonsko embalažo, ki je ekološko neoporečen izdelek.
Glede na to, da je do gradnje tovarne TES prišlo prvenstveno zaradi odpiranja novih
delovnih mest, tako za delavce rudnika kot tudi dolino nasploh, je nova tovarna izpolnila
pričakovanja.
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6.3.

VPLIV RUDNIKA NA PREBIVALSTVO

Rudnik je bil v preteklosti najpomembnejši center zaposlitve prebivalcev Senovega in
njegovega zaledja. Število prebivalstva je začelo naraščati po 1. svetovni vojni, ko je TPD
začela z investicijsko gradnjo senovskega rudnika. Število prebivalstva se je v dolini več
kot podvojilo.
Preglednica 9: Število prebivalcev v izbranih naseljih (obdobje 1869-2002)
1868
1900
1931
1961
1991

2002

Brestanica

506

573

680

1.133

1.092

973

Senovo

224

293

977

1.935

2.531

2.448

Reštanj

291

339

524

482

287

241

Šedem

175

94

143

131

143

138

Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; SURS-popis prebivalstva 2002.
Kot je razvidno iz zgornje preglednice in spodnjega grafa, je bil največji porast na
Senovem, kjer se je predvojno število 262 prebivalcev po vojni povečalo na skoraj 1.000.
V dolino so se začeli priseljevati tudi iz drugih krajev, posamično in v skupinah, o čemer
sem pisala že na strani 66. Prišli so s Koroške, Primorske pa tudi iz drugih premogovniških
krajev.
Kmalu po končani 2. svetovni vojni je bil rudnik na vrhuncu svoje moči, zaposloval je več
kot 1.000 delavcev (leta 1950 1.431 zaposlenih). Na Senovo so se začeli doseljevali iz
južnih jugoslovanskih republik ter se naselili v blokih, ki so nastajali v tistem obdobju.
Zaposlitvene možnosti so se v drugi polovici 20. stoletja razširile z ustanovitvijo različnih
obratov, kar je pozitivno vplivalo na rast števila prebivalstva. Z zgraditvijo obrata Lisce na
Senovem je bil v veliki meri rešen problem zaposlitve žensk. Toda s hitro bližajočo se
prekinitvijo pridobivanja premoga je bilo nujno potrebno nadaljevati z napori, da se za
rudniške delavce najdejo ustrezna nadomestna delovna mesta. Zgrajen je bil kovinskopredelovalni obrat oz. današnja Metalna, kamor je bilo prezaposlenih 422 delavcev. Skupni
interes takratne krške tovarne Djuro Salaj in Papirkonfekcije ter Rudnika Senovo je
privedel do izgradnje Tovarne embalaže (današnji Duropack-Tespack), katere investitor je
bil senovski premogovnik. V tovarni je našlo delo 168 delavcev, delno tudi iz rudnika. Vse
tovarne, ki so bile zgrajene ob prizadevanju rudnika za ustrezno prezaposlitev svojih
delavcev, tudi danes bolj ali manj uspešno poslujejo, z izjemo Lisce, ki je svoj obrat na
Senovem zaprla. Toda težki časi sredi 90. let tudi tem podjetjem niso dopuščali dodatnega
zaposlovanja, v tem primeru delavcev, ki so ostali brez dela v rudniku.
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Graf 4: Gibanje prebivalstva naselja Senovo
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Vir: Krajevni leksikon Slovenije, 1995; SURS-popis prebivalstva 2002.
Upadanje števila prebivalstva od 90. let dalje je v veliki meri povezano z nazadovanjem
gospodarske moči in sploh vitalnosti območja. V tem smislu tudi Senovo ni nikakršna
izjema. Na podlagi demografskih kazalcev (število prebivalcev v obdobju 1961-1991,
delež mladih do 14 let, indeks starega prebivalstva nad 65 let) se Senovo uvršča med
območja demografske stagnacije, saj je število prebivalcev v obravnavanem obdobju
stagniralo.
Senovo po številu prebivalstva močno presega ostala naselja krajevne skupnosti (KS
Senovo ima nekaj več kot 4.000 prebivalcev), prav tako pa izkazuje močnejšo dinamiko v
gibanju števila prebivalstva. V večini gre za veliko bolj izrazito rast v prejšnjih obdobjih,
od leta 1991 do 2002 pa za rahel upad, skoraj gre za stagnacijo. Stagnacija števila
prebivalcev pomeni tudi staranje prebivalstva. Delež mladega prebivalstva (do 14 let) je
nižji kot v povprečju v Sloveniji (20,6 %; regija 20,3 %). Tudi iz zgornjih demografskih
kazalcev je mogoče sklepati, da se bo brez novih razvojnih vzpodbud stagnacija Senovega
prevesila v nazadovanje (Senovo: urbanistična zasnova, 2004).
6.4.

VPLIV RUDNIKA NA RAZVOJ NASELJA

Pri vplivu rudnika na razvoj naselja sem se omejila na Senovo, pri tem pa sem se v veliki
meri oprla na delo Senovo: urbanistična zasnova iz leta 2004.
Nastanek in razvoj naselja Senovo je bilo v preteklem obdobju močno vezan na rudniško
dejavnost. Kasneje so ob postopnem zapiranju rudnika začeli nastajati industrijski obrati,
ki so skušali prevzeti gospodarsko vlogo rudnika. To sta predvsem obrata Metalne na
Senovem in Tespack-a v Brestanici, medtem ko je obrat Lisce deloval že prej, da je
zaposloval žensko delovno silo. Po dokončni opustitvi rudniške dejavnosti so na Senovem
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zaradi obsežnejših posegov v zemljišče ostale večje površine, ki jim je danes potrebno na
novo določiti vsebino, predvsem v centru na območju bivše separacije, na jalovišču ter na
Ravnah.
Naselje se je razvilo v dolini Senovskega potoka in delno v dolini Dovškega potoka (vas
Senovo je nastala že pred odprtjem rudnika), ki se mu pridruži v središču, ob župnijski
cerkvi. Kot sem že omenila, je razvoj naselja tesno povezan z odkritjem nahajališča
rjavega premoga in njegovo eksploatacijo. Hitreje pa se je začelo razvijati šele po 1.
svetovni vojni, ko so začeli izkoriščati ležišča rjavega premoga na območju Reštanja
severno od naselja. Premogovnik je bil osrednja gonilna sila razvoju kraja, njegovemu
prometnemu povezovanju z ostalimi deli države ter postopnemu spreminjanju agrarne
strukture v industrijsko. Zaradi širitve eksploatacije je namreč znatno investiral v
vzpostavitve proizvodnje in povezave z odjemalci ter zagotovitve stanovanjskih razmer
delovne sile.
Trend stanovanjske pozidave je potekal navznoter. Najprej so bili stanovanjski bloki
zgrajeni v precejšnji oddaljenosti od separacije, v čemer se odraža skrb rudnika za svoje
delavce, da so bivali v kakovostnem okolju zunaj hrupa in drugih motenj iz območja
separacije. Starejša stanovanjska pozidava je bila sprva kolektivna ter je bila izvedena v
treh etapah: Stara kolonija, Uradniška kolonija in Nova kolonija. V novejšem času pa se je
blokovska in tudi individualna pozidava vse bolj približevala jedru kraja. Najbližje
separaciji, v osrednjem delu ob glavni cesti, so nastali bloki po 2. svetovni vojni.
Centralne dejavnosti so se razvile ob regionalni cesti v kombinaciji s stanovanjskimi bloki.
Struktura dejavnosti je v glavnem porazdeljena tako, da na južnem delu prevladujejo
kvartarne dejavnosti (šola, kulturni dom, zdravstveni dom, banka, cerkev, krajevni urad…),
ob cesti in na severnem delu pa terciarne (trgovina, storitve). Obrtna cona, ki je utesnjena
med regionalno cesto in Dovškim potokom, se nahaja v južnem delu naselja. Drugo
območje obrti se nahaja vzhodno od Metalne. Danes območje proizvodnih dejavnosti
predstavlja kompleks Metalne, zgrajen pred naseljem. Objekti in površine, namenjene
športu in rekreaciji, se nahajajo v dolini Dovškega potoka, ob lokalni cesti v smeri
Bohorja.
»Industrijska in še zlasti rudarska mesta so v preteklosti večinoma gradili kar na temeljih
nekdanjih vasi in trgov. Zaradi izjemne naglice gradnje so se izoblikovale posebne in
ponekod že na videz prepoznavne naselbinske enote, ki imajo nekakšen monokulturni
videz. Takšna so na primer nekatera naša industrijska in rudarska mesta, kot so: Jesenice,
Ravne, Velenje, Hrastnik, Trbovlje, Idrija in morda še kakšno«. Med izrazito prepoznavna
naselja s takšno kulturno podobo v najširšem smislu prav gotovo sodi tudi Senovo. Kljub
kasnejši intenzivni urbanizaciji je podoba Senovega iz začetka 20. stoletja ohranjena
(Stopinje : glasilo Rudnika Senovo v zapiranju, 1996).
Kraju Senovo dajejo na zunaj prepoznaven videz rudarskega mesta predvsem rudniške
naprave-dokler je rudnik deloval, so podobo kraja najbolj določali objekti separacije,
zgrajeni v osrednjem delu naselja, pa tudi trasa ozkotirne industrijske železnice-in upravne
stavbe ter na svojevrsten način zasnovane večstanovanjske rudarske hiše. Te so zaradi
izrazite uporabnosti in čim manjših stroškov na čim manjšem prostoru zgradili po načelih
kolonijske gradnje.
Tako so na Senovem nastale tri kolonije s še danes značilnim poimenovanjem, in sicer:
Stara in Nova delavska kolonija ter Uradniška kolonija. Hiše so v Novi in Uradniški
koloniji postavljene v gosjem redu, vzporedno ob cesti, v Stari koloniji pa po načelu
terasaste gradnje. Ti stanovanjski objekti so nastali v začetku 20. let 20. stoletja
(Uradniška in Stara kolonija) ter takoj po končani 2. svetovni vojni (Nova kolonija). Hišni
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tipi se med seboj razlikujejo glede načina gradnje, števila nadstropij, števila in zasnove
osnovnih bivalnih enot, izvedbe prehodov iz enega nadstropje v drugega, namestitve
sanitarij, zasnove zunanjih hodnikov, načinov ogrevanja itd. Predvsem pa se posamezne
kolonije med seboj razlikujejo po tem, v katerem časovnem obdobju so nastale in za koga
so bile namenjene. Preprosto zasnovani Stara in Nova kolonija sta bili namenjeni zgolj
rudarskim in drugim delovnim družinam. V Uradniški koloniji z višjim bivalnim
standardom, s prostornimi stanovanji so stanovali, kot že ime pove, uradniki.
Karta 5: Kolonije na Senovem

STARA DELAVSKA KOLONIJA

NOVA DELAVSKA KOLONIJA

URADNIŠKA KOLONIJA

Vir: lastni vir
O stanovanjski gradnji sem obširneje pisala že v poglavju o investicijski izgradnji
premogovnika, zato bom na tem mestu navedla le osnovne podatke. Takrat je bila večina
stanovanjskega sklada rudnika v obeh kolonijah; tolikšni sklad je za predvojne potrebe v
glavnem zadostoval. V tistem obdobju je imelo podjetje stanovanja samo za svoje aktivne
delavce: ko je delavec prekinil delovno razmerje (tudi ko je šel v pokoj), je moral
stanovanje izprazniti. Leta 1918 sta bili na Senovem zgrajeni prvi dve provizorni
stanovanjski baraki (odstranjeni leta 1923), v naslednjih dveh letih pa še provizorni zgradbi
v Uradniški koloniji. Leta 1919 je bila zgrajena prva trajna stanovanjska zgradba. V dolini
Dovškega potoka je 1920. leta začela nastajati Uradniška kolonija; stanovanja so imela
vodovodno napeljavo, WC in kmalu elektriko. V Stari delavski koloniji zgradbe, zgrajene
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v letih 1920-1922, niso imele vodovoda, kopalnice in stranišča, elektriko so dobile kasneje;
leta 1925 so tu postavili še samski dom. Posebna vila je nastala ob upravni zgradbi.
Po ureditvi stanovanjskih razmer je TPD poskrbela tudi za oskrbo kraja s pitno vodo
(zgrajen je bil trajni vodovod), kraj je dobil tudi gostinski lokal, trgovino, ambulanto,
telefonsko linijo, delavski dom in orožniško postajo.
Ob koncu predvojnega obdobja so povečane potrebe tržišča po premogu narekovale
povečanje obsega pridobivanja premoga, vzporedno s tem se je večalo tudi število
zaposlenih. Tako je imelo vodstvo rudnika ves čas vojne težave s stanovanji za te dodatne
delavce, saj čas ni bil primeren za stanovanjsko gradnjo. V sili so si pomagali za začasnimi
barakami, katere so postavili v središču Senovega, nasproti delavskega doma.
Problem s stanovanji je ostal tudi po končani drugi svetovni vojni. Število zaposlenih se je
namreč od 500 v letu 1940 povečalo na okoli 1.000 v letu 1946, na voljo pa je bilo samo
200 stanovanj. Zato so že takoj 1945. leta začeli z gradnjo novih stanovanj. V prvih dveh
povojnih letih so zgradili 25, v naslednjih dveh pa še 44 novih stanovanj. V tem obdobju
sta bili zgrajeni obe stanovanjski hiši ob upravi, nastajati je začelo tudi novo naselje nad
»vilo«-Nova kolonija.
Konec 60. let so v dolini začeli s posodabljanjem makedamskega cestnega omrežja. Cesta
Senovo-Brestanica je bila asfaltirana leta 1968, temu je sledilo asfaltiranje ostalih cestnih
povezav do naselij v okolici. V letih 1957-1958 je bil zgrajen vodovodni sistem, ki ga je
potrebno danes obnoviti in dograditi.
V kasnejših letih so nadaljevali z gradnjo, vsako leto po nekaj stanovanj. V 40 povojnih
letih je bilo tako zgrajenih 277 stanovanj. V 80. letih so morali nekaj stanovanj odpisati
zaradi dotrajanosti, stanovanja so začeli tudi prodajati. V tem času so aktivni delavci
zasedali samo približno tretjino razpoložljivih stanovanj, nekaj več (okoli 40 %) pa
upokojeni delavci in njihovi družinski člani. Nova stanovanjska zakonodaja je namreč
določila, da delavec ob prekinitvi dela (odhod v drugo organizacijo ali v pokoj) ob
določenih predpostavkah (skupno 10 let neprekinjenega delovnega staža, od tega vsaj 5 let
pri organizaciji, ki je imetnik stanovanja) ni bil dolžan izprazniti svojega dotedanjega
stanovanja. Ta odločba je bila ugodna zlasti za starejše delavce, ki so odhajali v pokoj.
V predvojnem času so le redki delavci zbrali dovolj sredstev, da so si lahko zgradili lastno
streho nad glavo (v obdobju med obema vojnama jih je bilo v dolini 5 ali 6). Ista situacija
je bila tudi v prvih povojnih letih, ko se je pri nas pospeševala gradnja družbenih
stanovanj. Položaj se je spremenil po letu 1965, ko so v stanovanjsko gradnjo začeli
vključevati tudi prihranjena sredstva delavcev, ki so hoteli priti do lastnega doma. Podjetja
so se v to akcijo za delavsko gradnjo stanovanj vključila na ta način, da so svojim
delavcem odobravala namenske stanovanjske kredite in to pod zelo ugodnimi odplačilnimi
pogoji. Osnovni pogoj je bil izgradnja lastnega objekta do določenega roka in hkrati
izpraznitev družbenega stanovanja do takrat. Ta akcija je med delavci naletela na velik
odmev in tako je gradnja individualnih stanovanjskih objektov po tem letu dosegla
nepredvidene razsežnosti.
Na Senovem se je akcija gradnje individualnih stanovanj s posebnimi krediti razmahnila po
letu 1968. Tako so do leta 1985 s pomočjo teh kreditov, ter seveda lastnimi prihranki in
vloženim delom, zgradili 178 stanovanjskih objektov. S takšno gradnjo je nastalo celo
novo naselje v smeri proti Dovškem ter delno tudi na drugih lokacijah. Gradnja
individualnih stanovanjskih objektov se je nadaljevala tudi v smeri Brestanice.
Od začetka 90. let s stanovanjskim skladom upravlja Rudar, d.o.o. (hčerinska družba RTH,
d.o.o.). V obdobju 1991-1993 je Stanovanjski zakon (ti. Jazbinškov zakon) omogočil lažji
odkup družbenih stanovanj, po ceni, ki je bila bistveno nižja od tržne. Tako je danes v lasti
fizičnih oseb 30-40 % stanovanj na Senovem (Župevc, 2008).
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7. ZAKLJUČEK
Senovsko-brestaniška dolina je dolga stoletja ležala odmaknjena od glavnih dogajanj. Prav
premogovnik pa ji je dal čisto posebno vlogo in pomen v širšem slovenskem prostoru.
Zgodovinski razvoj Senovega je tesno povezan z odkritjem nahajališča rjavega premoga
daljnega leta 1796 in njegovo eksploatacijo, ki je najprej potekala na površini, kasneje pa ji
je sledilo podzemno pridobivanje.
Začetki izkoriščanja premoga so bili skromni. Premogovnik je v 19. stoletju pogosto
menjaval lastnike, dokler ni leta 1904 prešel v last TPD. Novi lastnik in izgradnja železnice
Ljubljana – Zagreb sta senovskemu premogu odprla široko tržišče tako doma kot tudi na
Hrvaškem. Po drugi svetovni vojni se je začela zlata doba, ki je dolini prinesla razcvet,
rudniku pa nov tehniški in tehnološki razvoj. Senovski rudnik je postal največji industrijski
obrat ne samo na Senovem, ampak tudi v celotni dolini.
Premogovnik je bil v svoji več kot dvestoletni zgodovini osrednja gonilna sila razvoju
kraja, od njegovega razvoja in njegovih ekonomskih možnosti je bil odvisen gospodarski
razvoj in zaposlovanje. Zagotavljal je kruh številnim družinam. Razvoj premogovnika in
večanje števila delavcev je podjetje prisililo v gradnjo stanovanj ter spremljevalnih
objektov. Kraj je postopno dobival infrastrukturo, začele so se razvijati terciarne dejavnosti
(promet, šolstvo, zdravstvo).
V drugi polovici 20. stoletja so ob vzpodbudi premogovnika v dolini začeli nastajati
industrijski objekti, ki so skušali prevzeti gospodarsko vlogo rudnika. To sta predvsem
obrata Metalne na Senovem in Tecpack-a v Brestanici, medtem ko je obrat Lisce deloval
že prej.
Danes je premogovnik v zapiranju, zato zaposluje le malo delavcev, še vedno pa je viden
njegov vpliv tako na videz naselja kot tudi na okolje. Ob mnogih pozitivnih učinkih
premogovnika pa je potrebno omeniti tudi negativne: to je prvenstveno razvrednotenje
okolja. Prav zato je potrebno zapiranje rudnika in urejanje degradiranih površin izpeljati
tako, da bo okolje postalo privlačno tako za turista kot tudi za domačina.
Predvsem je potrebno ohraniti identiteto kraja in spomin na rudnik, katerega kmalu več ne
bo.
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8. SUMMARY
Senovo-Brestanica valley has long century lain remote from main occurrences. Coal-mine
gave her quite special part and meaning in wider Slovene place.
Historical development of Senovo is closely connected with discovery of vegetable coal in
1796 and his exploitation, which went on surface first and was followed by underground
exploitation.
Beginnings of coal utilizing were modest. Coal-mine was changing owners in 19th century
often until it became the property of TPD in the year of 1904. New owner and construction
of railway Ljubljana-Zagreb opened wide market for vegetable coal at home and also in
Croatia. Gold age started after Second World War that brought bloom to the valley and
new technical and technological development for the mine. Senovo coal-mine became not
only the largest industrial plant in Senovo, but also in the entire valley.
Coal-mine was in more than two hundred years of history the central driving force for
development of Senovo, on it depended city’s economic development and employment.
Coal-mine was assuring daily bread for numerous families. Company development and
increasing of number of employees compelled to construction of the dwellings and other
buildings. Gradually Senovo was getting infrastructure, tertiary activities started to develop
(traffic, educational system, health care).
In second half of the 20th century under coal-mine stimulation a new industrial objects
started to occur and they tried to take over the economical part of coal-mine. Metalna in
Senovo and Tespack in Brestanica were established at that time, while Lisca already
operated for some time.
Coal-mine is in closing today and that is why it employs only few workers, but his
influence on appearance of the settlement and also environment is still evident. Next to
many positive effect of coal-mine it is necessary to mention negative one: this is first of all
depreciation of environment. That is why closing of coal-mine and arranging of degraded
surfaces must be deducted in a way that will enable the environment to become attractive
for tourists and also for locals. It is very important to keep the identity of the place and also
memory of the mine, which soon won’t exist any more.
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