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ZAHVALA
Diplomsko delo predstavlja konec obdobja, ki mi bo za vedno ostalo v lepem spominu. Želela
bi se zahvaliti vsem, ki so me med študijem motivirali, tako osebno kot strokovno. Na prvem
mestu mojim staršem, ki so mi tekom celotnega študija nudili oporo, pa tudi vsem ostalim, ki
so kakorkoli pripomogli, da je izdelek nastal.

IZVLEČEK
Na območju Slovenije in njene okolice je bilo v preteklosti izvajanih več rudarskih aktivnosti.
Pridelovali so mineralne surovine, kovinske in tudi nekovinske. Kovinske mineralne surovine
so pridobivali v Mežici, v Idriji in v sosednjem Rabeljskem rudniku. Nekovinske mineralne
surovine, predvsem premog, pa v Velenju, Zagorju, Hrastniku, Trbovljah, Senovem,
Kanižarici, v istrskem Labinu ter še v mnogih drugih.
V okviru diplomskega dela sem podala pregled nekaj rudnikov v Sloveniji in v njeni okolici.
Predstavila sem potek dela v rudniku, načine uporabe tehnologije izkoriščanja rudnega
bogastva, količino pridobljene rude in morebitne aktivnosti po zaprtju.
Poleg predstavitve rudnikov sem izdelala zemljevid in opisala prometno povezavo med temi,
nekdaj znanimi, rudniškimi objekti, da bo zainteresirana javnost lahko koristila izsledke moje
diplomske naloge za oglede tehnične dediščine rudarskih objektov.
Ključne besede: rudnik, premogovnik, odkop, ruda, tehnologija.
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ABSTRACT
Slovenia, with its surrounding geographical area, was known for many mining activities in the
past. The main objective was the excavation of metallic and non metallic mineral resources,
using underground mining. Mežica, Idrija and Raibl (located in Italy) mines were the three
main mines for obtaining metallic mineral resources, while non metallic mineral resources,
mostly coal, were mined in mines Velenje, Zagorje, Hrastnik, Trbovlje, Senovo, Kanižarica
and Labin (located in Croatia/Istria).
In my thesis I've shown an overview of a few mines located in Slovenia and its surrounding
area. Their mining activities, application of different technologies for extracting mineral
resources, amount of materials mined and eventual after closure activities.
In addition I've made a map which features well described road connections between these
objects so that those interested can benefit from my thesis's findings, while visiting the mines
and hopefully help preserve their technical heritage.
Key words: mine, coal mine, excavation, ore, technology
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UVOD

Za diplomsko delo rudarske tehnične dediščine v Sloveniji skozi oči motoristke, sem se
odločila, ker sem želela strast do motociklizma združiti s študijem. Izbrala sem traso s
priljubljenimi cestami in z odličnimi ovinki za motoriste, zato sem, poleg nekaterih
slovenskih rudnikov, opisala tudi rudnik Labin v sosednji Hrvaški in Rabeljski rudnik, ki je
bil s Slovenijo povezan s predorom Štoln.
Za začetek trase sem izbrala rudnik Mežica, od koder sem se potem z motorjem po ovinkasti
cesti odpeljala do rudnika Velenje in nato do Zasavskih rudnikov v muzej v Kisovcu. Pot sem
nadaljevala po široki in lepi cesti na Senovo. Od tu sem se odpeljala še proti jugu, do
Kanižarice.
Zaradi lepe pokrajine in odličnih ovinkov sem cel naslednji dan namenila ogledu muzeja v
Labinu. Iz Ljubljane sem se odpeljala proti morju, do Opatije. Po več-kilometrski cesti ob
morju sem zavila proti Plominu, kjer sem si ogledala termoelektrarno in nadaljevala pot proti
Labinu. Po ogledu muzeja sem se preko parka Prirode Učka in Črnega Kala pripeljala do za
motoriste znanih serpentin v Planini pri Postojni, nato sem se odpeljala nazaj v Ljubljano.
Zelo priljubljena cesta za motoriste je tudi v severozahodnem delu Slovenije. V Idriji sem si
ogledala rudnik živega srebra in pot nadaljevala proti severu do Loga pod Mangartom oz.
predora Štoln, nato sem se po vijugasti cesti odpeljala na italijansko stran, v staro mesto
Rabelj, ter pot zaključila v Ljubljani.
V diplomskem delu sem opisala začetke rudarjenja, ko so se pojavili prvi pisni viri o kopanju,
do zaprtja. Opisala sem odkopne metode, orodja in mehanizacijo, ki so jih uporabljali,
količino izkopane rude in aktivnosti po zaprtju, v primeru, da jih še izvajajo. Na koncu sem
izdelala zemljevid, v katerem sem prikazala pot do rudarskih objektov.
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RUDNIKI IN PREMOGOVNIKI V SLOVENIJI IN NJENI
OKOLICI

Rudarsko podzemlje se je obudilo v davni geološki preteklosti. V procesih magmatizma,
tektonike in s preobrazbo kamnin so nastali številni pomembni rudni minerali, iz katerih so
pridobivali različne kovine, kot so: železo, baker, mangan, svinec, cink in živo srebro.
Velik vpliv je imela tudi zemeljska površina, ki so jo pred milijoni let prekrivala orjaška
drevesa in praprot. Odmrle rastline so se na močvirnatih tleh pogreznile v blato, brez kisika.
Rastline so se nalagale v plasti in na spodnjih povzročale čedalje večji pritisk. Ob tem je nanje
delovala tudi visoka temperatura in v milijonih let se je iz njih naredil premog, ki so ga
kasneje rudarji kopali. Starost premoga je različna, s tem pa tudi vrednost tega pri zgorevanju.
Najnižjo toplotno vrednost ima lignit. Je rjave barve in najmlajši, star šele nekaj milijonov let.
Več toplote daje starejši rjavi premog, ki vsebuje od 55 % do 75 % ogljika. Najstarejši pa je
črni premog. Nanj sta delovala visok pritisk in temperatura tudi do 400 milijonov let. Vsebuje
95 % ogljika in je med vsemi tremi energetsko najvišje na lestvici. (Educa. Premog, 2016)
V diplomskem delu sem opisala 10 rudnikov in premogovnikov. Med njimi so rudnik Mežica
in Rabeljski rudnik, kjer so pridobivali svinčeno-cinkovo rudo, rudnik Idrija, kjer so
pridobivali živo srebro, in premogovniki Velenje, Zagorje, Hrastnik, Trbovlje, Senovo,
Kanižarica in Labin.
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2.1.

RUDNIK MEŽICA

Ročni začetki kopanja rude na vrhovih Pece in na okoliških vrhovih segajo v 15. stoletje. Na
površju ni bilo zemlje in rastlin, zato so tam kamnino hitro opazili. Kasneje so svincu sledili v
globino, vedno globlje.
Največja mežiška rudišča so bila: Union, Moring, Graben, Helena, Barbara, Doroteja, Riška
gora, Srce, Staro Igrčevo, Fridrih, Stari Fridrih, Luskačevo in Navršnik (Bärget). (Dervarič,
2005)
V dolgih 350 letih rudarjenja so rudarji na površje odpeljali več kot 19 milijonov ton
svinčeno-cinkove rude, iz katere so pridobili več kot milijon ton svinca in 500 tisoč ton cinka.
Za njimi je ostalo 800 km rovov. Ti so povezovali delovišča rudarskih skupin. V okoliških
hribih Pece je bilo zgrajeno vsega skupaj okoli 1000 km praznih prostorov. Zgradili so 20
obzorji (štejejo se od zgoraj navzdol, kot so jih tudi gradili vedno nižje in nižje). Najnižje 20.
obzorje se nahaja na 267 m n. m. (metrov nadmorske višine). Najvišje obzorje pa je 16.
stropno obzorje na višini 1.203 m n. m. Obzorja so med seboj oddaljena od 20 do 35 m.
Mnogi rovi so bili zaliti, tako da je bilo v jami kar 10 elektrarn za potrebe črpanja vode iz
rudišč, iz katerih so letno prečrpali okoli 19 milijonov m3 vode. Dve elektrarni v jami
obratujeta še danes.
Kamnina rudnika je v večini zgrajena iz apnencev in dolomitov, ki se ne rušijo, zato tudi
podporij praktično niso uporabljali. V kamnini najdemo temno sive vstavke v kalcitu, kar je
svinčeva ruda, vmes pa srebrnkasto-rumeno rudo, imenovano cinkova svetlica oz. sfalerit, ki
pa je tudi najpomembnejša cinkova ruda. Ti dve rudi so industrijsko kopali. Na začetku le
svinec, ker cinka ljudje še niso znali uporabljati. Slednjega so pričeli kopati šele leta 1874.
(Planinsko društvo Mežica, 2016)

Kovina
Svinec (Pb)
Cink (Zn)
Skupaj

Povprečna vsebnost kovine
med leti 1815 in 1994
med leti 1945 in 1994
4,65 %
3,09 %
2,90 %
2,5 %
7,55 %
5,59 %

Tabela 1: Povprečna vsebnost kovine med leti 1815 in 1994 (Vir: Dervarič, 2005)
V zgodnjih začetkih rudarjenja so rudarji sledili rudi v globino tako, da so jo z dletom in
kladivom tesali iz kamnine in jo v nahrbtnikih odnašali na površje. Tako so kopali vse do leta
1760. Dleto, ki ga je rudar držal v rokah, je zamenjal ročni sveder. Po njem so udarjali s
kladivom, ga vrteli v roki in izdolbli vrtine nekje do 30 cm globoko. Takrat so začeli prvič
uporabljati tudi razstrelivo, črni smodnik. Miniralo se je ob koncu izmene, nato so delavci
3

odšli iz rudnika, da se je prezračilo. Vključili so vse ventilatorje, delovalo pa je tudi naravno
zračenje zaradi več kot 300 vhodov na različnih višinah, ki so bili med seboj povezani. Ko je
druga izmena prišla v rudnik, je ta kup materiala odpeljala, nato so ponovno izvrtali vrtine in
razstrelili. To je bil ciklus delovne izmene.
Pri miniranju je na tleh nastal večji kup materiala, zato so takrat v rudniku zaposlili tudi
ženske in otroke. Ženske so na deloviščih prebirale, ločevale rudo od nerudnih ali
aluminijskih delov, jalovino pa so puščali kar v rudniku in iz nje gradili kamnite zidove. Rudo
so nalagali na majhne vagončke, ki so jih po lesenih tirih otroci potiskali iz rudnika na
površje. Otroci so se v rudniku zaposlili že pri 9. ali 10. letih. Starejši kot so postajali, težje
delovne naloge so morali opravljati. Družine so delale v rudniku od 12 do 14 ur na dan, 6 dni
v tednu. Edini dela prosti dan je bila nedelja. Povprečno življenje rudarja v tistem času je bilo
30 do 35 let. Kratka življenjska doba je bila zaradi fizične izčrpanosti in pljučnih obolenj.
Ženske so rudo nakladale s pomočjo nakladalnega ročnega orodja (kroca - rudarska motika, ki
se v premogovniku uporablja predvsem za zbiranje premoga), nosilca (treger) in samokolnice.
Rudo so nato po deskah prevažali do zbirnih mest in jo z vitli dvigovali do glavnih izvoznih
prog oziroma do površja. Enake vitle so uporabljali tudi za izčrpavanje vode, ker takrat še ni
bilo modernih črpalk, ter za dviganje in spuščanje delavcev do delovnih mest.
Za izvoz materiala so uporabljali lokomotivski prevoz. Na VII. obzorju je bil glavni izvozni
rov za prevoz rude na površje, to je v kraj Žerjav, ki se nahaja 6 km naprej od Mežice. Tam je
bila separacija, topilnica, tovarna akumulatorskih baterij in drugi obrati, kjer se je ruda čistila
in uporabljala za izdelavo izdelkov.
Vse do začetka 20. stoletja so rudo prevažali z vpregami od rova do zbiralnic v dolini. Kjer pa
so bila pobočja strma, so rudo spuščali v dolino na saneh, ki so jih morali potem nositi v breg.
V najboljših časih so nakopali preko 500.000 ton rude letno.
Vse do leta 1902 so delali ročno, nato so pričeli prvič uporabljati tudi elektriko in modernejše
stroje. Tudi današnje električne lokomotive so uvedli v rove po letu 1902. Ko je zmanjkalo
rude, so postavili še raziskovalni stroj in poskušali najti novo žilo rude. Če je niso našli, so
delo tam opustili. Običajno je bila ruda najdena v tektonskih ploščah, kjer so bili tektonski
premiki in razpoke. Rudarji so tudi po več kilometrov sledili žilam rude in jo kopali.
Rudarji so včasih za povezovanje obzorij uporabljali drevesne stopnice. Položili so jih skozi
poševne jamske prostore ali nadkape, ki so jih zgradili. Po njih so se spuščali na nižja ali
dvigovali na višja delovišča, vendar nikoli praznih rok. V eni roki je imel rudar orodje in
opremo, v drugi svetilko - karbidovko, na hrbtu pa oprtano usnjeno torbo, v katero so dali
vsak dan do 30 kg razstreliva.
4

Leta 1905 so pričeli uporabljati za vrtanje vrtin tudi pnevmatsko vrtalno orodje, ki ga je bilo
potrebno vsak dan odnesti na delovno mesto, izvrtati 20 do 30 vrtin, jih napolniti z
razstrelivom in na koncu izmene razstreliti. Garnitura takega orodja je tehtala kar 40 kg.

Slika 1: Delavec s pnevmatskim strojem (Vir: lastni vir)

Ker so opravljali razstrelitve, se orodja ni smelo pustiti na delovnem mestu, zato ga je bilo
potrebno odnesti in ga naslednji dan zopet prinesti s seboj.
Za nakladanje rude v vagončke so uporabljali nakladalni stroj s pnevmatsko nakladno lopato.
Rudar je stal ob strani na stopnici in stroj upravljal z ročkami. Zapeljal je v kup materiala,
spredaj napolnil žlico in z njo rudo vrgel v prazen vagon. Rudarji so s tem strojem v 8-urni
delovni izmeni lahko naložili tudi do 100 vagonov. Pri delu se je zelo prašilo. Na delovišče so
dovajali svež zrak z ventilatorji, ki so, poleg dovajanja svežega zraka, tudi izpodrivali prašne
delce do glavnih prog, kjer pa je bilo zračenje urejeno naravno.

Slika 2: Pnevmatska nakladalna lopata (Vir: lastni vir)
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V rudniku je več kot 300 vhodov, ki so na različnih višinah in med seboj sistematično
povezani, zato se ustvari naravni prepih. Kljub temu pa je bila temperatura v rudniku skozi
vsa leta enaka, od 8 do 10 stopinj Celzija. Slaba lastnost je bila vlažnost, ki je bila kar 90 %.
Zaradi tako visoke vlažnosti niso mogli povsod uporabljati električnih strojev. Zato so
večinoma uporabljali pnevmatske, ki jih poganjajo kompresorji oziroma stisnjen zrak in niso
občutljivi na vlago.
Rudarji so včasih rudo iskali samo s pomočjo sledilnih prog oziroma rovov. To je bila zelo
draga in zamudna metoda iskanja, zato so 1930. leta začeli uporabljati za iskanje globinske
vrtalne stroje, ki so vrtali 150 m globoke vrtine. Na eni strani so cevi opremljene z rezalno
glavo oziroma krono, ta se vrti in s trdimi kovinskimi vložki reže v kamnino. Votle cevi se
tako polnijo z vzorci oziroma jedri iz kamnine. Ta so rudarji natančno, po metrih, izvlekli,
spravljali v lesene zaboje in jih poslali v laboratorij na raziskave. Na podlagi teh vzorcev so
geologi določili, kje se ruda nahaja in v katero smer morajo zgraditi rov.

Slika 3: Raziskovalni stroj z jedri (Vir: lastni vir)
Stroje so uporabljali do začetka zapiranja rudnika. Povsod pa jih niso mogli uporabljati,
predvsem ne na nižjih deloviščih, kjer je ogromno vode in vlage. Zato so na nižjih delih
uporabljali nekoliko manjše pnevmatske oziroma vrtalne stroje, ki so vrtali do globine 30 m.
Za razliko od večjega stroja pa so pri tem rudarji pridobivali prašnate vzorce. Prah so rudarji
zajemali v plastične vrečke, na katere so napisali številko metra, številko vrtine, na kateri so
6

vzorec pridobili, in to potem poslali na geokemične analize na površje, v laboratorij. Dobra
lastnost tega stroja je, da je manjši, odporen pa je tudi na ogenj in vlago, zato je bil uporaben
v bolj mokrih delih rudnika. Ima pa tudi nekaj slabih lastnosti. Stroj je izjemno težak. Vrtalna
glava tehta 90 kg, povzroča ogromno prahu in močan hrup. Rudarji so uporabljali glušnike in
tudi respiratorske maske za zaščito dihal. To je bilo eno najtežjih in zdravju zelo škodljivih
opravil, ki so jih rudarji delali v rudniku.
Rudo je bilo potrebno iz nižjih obzorij dvigovati. To so počeli s šahti oziroma vpadniki. V
rudniku si je mogoče ogledali šaht Moring, dolg 500 m, zgrajen pod naklonom 22 stopinj in
pol. Po njem potujeta dve kletki. Ena se po eni strani spušča, druga pa dviguje. Kletki se med
seboj izmenjujeta in si služita kot protiutež. V eno kletko so lahko rudarji potisnili dva
vagončka, napolnjena z rudo, ali pa je v tako kletko vstopilo 8 oseb. Rudarje so s kletko na
začetku izmene odpeljali na nižja delovna mesta, kjer so delali, ob koncu izmene, po
opravljenem delu, pa so jih dvignili ven. Med izmeno so dvigovali rudo iz vseh nižjih obzorij
v VII. obzorje. Za premikanje kletk po vpadniku so rudarji uporabljali signalne zvonce, s
katerimi so sporočili strojniku, kam naj premakne kletko. Signali so bili napisani na tablici
signalizacije. Vsak je imel svoj pomen. Rudarji so jih natančno poznali, in sicer zaradi
varnostnih razlogov. Te signalni zvonci so se slišali po celem šahtu navzdol, kjer so bili
nameščeni. Če se je kdo od rudarjev peš premikal po šahtu, se je lahko ob zvoncu varno in
pravočasno umaknil.
V rudniku je veliko odkopov (praznih prostorov). Te so rudarji odkopavali predvsem tam,
kjer je bilo nakopičene veliko rude. Odkope so gradili tako, da so vrtine zvrtali v strop, jih
napolnili z razstrelivom in razstrelili. Material, ki je padel, so pustili ležati na tleh in ga
uporabljali kot delovni oder. Tako so v teh prostorih dvigovali višino, dokler niso prišli do
stropa, ki rude ne vsebuje več. Nato so nakopičen material odpeljali na površje. Taki odkopi
so dosegli višino celo do 120 m.
V zadnjih 20. letih so uporabljali nakladalec, v sklopu tega so bili še tovornjaki in vrtalni
vozovi. Na njih so uporabljali tudi gosenice, da so se lahko prosto premikali po terenu. Vsi ti
stroji so delali skupaj, na najnižjih točkah rudnika, kjer so rudnik še poglabljali. Z njimi so
dosegli najnižjo točko rudnika (267 m nadmorske višine). Dobra lastnost stroja je v tem, da
ima velike zmogljivosti. Slaba lastnost pa je, da jih poganja dizelski motor. Lahko si
predstavljamo, kakšno je bilo ozračje v rudniku, saj je včasih na delovišču delovalo tudi več
takih strojev. Stene rovov, kjer so delali dizelski stroji, so bile popolnoma črne, prav taka pa
so bila tudi pljuča rudarjev. Slaba stran takega stroja je tudi njegova velikost. V rudnik so jih
pripeljali po istem rovu kot vozičke, kar pomeni, da so ga morali pred rudnikom popolnoma
razstaviti, ga po potrebi tudi razrezati na manjše kose, pripeljati v rudnik in ga tam ponovno
sestaviti. To je bila zelo težka naloga. Nekaj izmed teh strojev je namreč tehtalo tudi od 15 do
20 ton. Kljub moderni mehanizaciji tudi v zadnjih letih ni bilo v rudniku lahkega dela.
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Poleg nakladalca so imeli tudi 12 m dolg vagon, s katerim so prevažali rudo. Na čelu
delovišča so postavili vrtalni stroj, z njim so zvrtali vrtine in ga umaknili na varno mesto.
Vrtine so napolnili z razstrelivom in jih razstrelili. Na tleh je nastal večji kup materiala, zato
so na delovišče pripeljali nakladalec, imenovan tudi krt, ker je imel spredaj »roke«, s katerimi
je grebel material na tekoči trak, po katerem je potoval v 12 metrski vagon. Ko se je ta
napolnil s 30 tonami materiala, so ga odpeljali na izsipališče, kjer se je s pomočjo tekočega
traku samodejno izpraznil. Na takih delovnih mestih ni bilo več veliko fizičnega dela, večino
so opravili stroji, namesto ljudi. Rudarji so z 8-urno delovno izmeno napredovali na sledilni
progi 12 m2 (3 x 4 m, da so stroji sploh lahko prišli zraven) 3 m v globino. Za primerjavo:
rudar z dletom in kladivom je včasih v 14-urnem času napredoval od 2 do 3 cm.
Leta 1994 se je začel rudnik zaradi ekonomskih razlogov zapirati. Cena rude je na tržišču tako
zelo padla, da s prodajo niso več pokrivali stroškov proizvodnje, zato so rudnik ob koncu leta
2000 popolnoma zaprli.
Vstopili so v Geopark Karavanke v Unescovi mreži. Velik poudarek dajo na kulturno
dediščino rudnika, saj si lahko obiskovalci ogledajo rudnik peš, s kolesom ali pa se odpeljejo
v potopljeni del rudnika s kajaki.

2.2.

PREMOGOVNIK VELENJE

Začetki premogovništva v Velenju segajo v 18. stoletje, ko so možje s pomočjo krampa
(šremer), lopate (pik as), kladiva (puher) in motike (kroca) skrbeli za svoj kruh s
pridobivanjem lignita. Blizu 200 milijonov ton izkopanega premoga je zgolj številka, toda
tako ogromna, da na površju zadostuje za Družmirsko, Velenjsko in Škalsko jezero. Ta jezera
so nastala zaradi intenzivnega kopanja in mehkih materialov, ki se takoj po odkopu ugreznejo,
ter prisotnosti neprepustne podlage. Izkopavanje je povzročilo, da jezera zavzemajo sedaj
približno petino dolinskega dna. (Premogovnik Velenje, 2016)
Leta 1873 so z modernizacijo dobili prvi zasekovalni stroj, leta 1957 prvi pridobivalni in
nakladalni stroj. Prvo popolno odkopno opremo pa so dobili leta 1963, v kar je bil vključen
tudi mehaniziran transport, medtem ko so na začetku to delo opravljali dečki in konji. S
prvimi vrtanji so začeli leta 1875, z jamskim pridobivanjem pa leta 1887.
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Izvozni jašek je bil zgrajen leta 1888. (Premogovnik Velenje, 2016)

Slika 4: Izvozni jašek (Vir: lastni vir)
Prva termoelektrarna, ki je delovala na osnovi lignita, je bila zgrajena v bližini premogovnika
leta 1905. Pridobivanje premoga v Šaleški dolini je doživelo največji razmah po 2. sv. vojni,
ko so potrebe po premogu skokovito narasle in so naraščale do sredine 90. let 20. stoletja.
Premogovnik Velenje je posvečal veliko pozornost modernizaciji in uvajanju najnovejših
tehnologij pri pridobivanju premoga, ki so olajšale fizični napor in zagotovile večjo varnost
rudarjev. Pomemben mejnik na tem področju je bil dosežen leta 1987, ko so dokončno prešli s
klasičnih odkopov na mehanizirane. Širokočelno odkopno metodo so pričeli uvajati leta 1947.
Metodo se v rudarski literaturi, v svetovnem okolju navaja kot Velenjska odkopna metoda.
Temeljni pristop pri odkopavanju s to metodo je v povečanju območja pridobivanja premoga
tudi nad varovani prostor na odkopu in pri tem izkoriščanje naravnih sil lomljenja in
drobljenja sloja premoga. Dolžina odkopov pri tej metodi znaša od 140 do 230 m. Odkop je
višinsko razdeljen na podkopni in nadkopni del. Podkopni del, višina znaša od 3 do 4 m, je
zavarovan s hidravličnim podporjem, ki omogoča mehanizirano pridobivanje z odkopnimi
stroji - kombajni - ter odvoz z zmogljivimi verižnimi transporterji. Nadkopni del, v višini od 3
do 17 m, je izpostavljen dinamičnim jamskim pritiskom, ki porušijo plast premoga. S strojem
zarežejo 2 do 3 horizontalne reze do 3 m v višino. Nato premog zaradi pritiskov popoka do
20 m v višino. Ko pridejo do krovnine (glina - siva plast), odprejo lopute in popokan premog
pade v transporter, nato lopute zaprejo in ponovno naredijo od 2 do 3 horizontalne reze itd.
Napredek okopa v enem dnevu znaša približno 5 m. Imajo 3-izmensko delo. V eni izmeni
rudarji napredujejo za 1,6 m. (Premogovnik Velenje, 2016)

9

Dovoljena odkopna višina na širokem čelu je odvisna od debeline izolacijske plasti gline nad
slojem premoga, ki ščiti odkop pred vdori tekočih peskov in vode. V območjih, kjer je
zaščitna izolacijska plast zmanjšana, omogoča Velenjska odkopna metoda umetno utrjevanje
in zapolnjevanje starega dela s pomočjo vtiskanja pepelnih mas za odkop. Velenjska odkopna
metoda se je veliko uporabljala tudi po svetu, tam, kjer so imeli debel sloj. V primeru tanjšega
sloja se ta metoda ne splača, tam se bolje obnese razstreljevanje.

Slika 5: Shematski prikaz odkopa v premogovniku Velenje (Vir: Slikovno gradivo Rudnik
Velenje)
Premog transportirajo iz globine 500 m na površino z verižnimi transporterji in transportnim
trakom. Vitalni del odvoza premoga predstavlja glavni izvoz Pesje, ki ga sestavlja šest
transporterjev, širine 1,4 m, in je v celoti avtomatiziran. Transport materiala in opreme v jami
izvajajo po talnem tiru in viseči tračni progi. Transport ljudi v jamo izvajajo po jašku z
izvoznim strojem, po jami z dizel lokomotivo po viseči tračni progi in s sedežnico s prosto
visečimi sedeži. (Premogovnik Velenje, 2016)
Pri širokočelni metodi prihaja do rušenja krovninskih plasti v odkopne prostore, zato se
površje pogreza. Družmirsko jezero se bo v prihodnosti še povečevalo, ker pod njim še poteka
odkopavanje. Premogovnik Velenje se s preprečevanjem in z odpravljanjem negativnih
vplivov na okolje srečuje že od svojega nastanka. Na okolje vpliva tudi delovanje
termoelektrarne Šoštanj. TEŠ je namreč glavni porabnik lignita. Pepel, ki nastaja pri porabi,
odlagajo v nasip med Velenjskim in Družmirskim jezerom in preprečuje prelitje vode iz enega
v drugo jezero. (Premogovnik Velenje, 2016)
Moderna mehanizacija in lastna odkopna metoda sta bili v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja komaj dovolj za pokritje vseh potreb po premogu. Leta 1985 so dosegli vrhunec
količin odkopanega premoga, to je bilo 5,1 milijonov ton premoga. S 140-letno tradicijo
10

zaloge velenjskega lignita zadoščajo pri današnjem izkopu še za štiri desetletja delovanja
premogovnika. Velenjski premogovnik deluje na največjem slovenskem nahajališču premoga
in na eni od najdebelejših znanih plasti premoga na svetu. V lignitnih plasteh, debelih kar
170 m, je bilo doslej odkopanega več kot 220 milijonov ton lignita. Odkopavanje seže v
globino okoli 500 m pod površino. Količina odkopanega velenjskega lignita, variira odvisno
od potreb termoelektrarne. (Premogovnik Velenje, 2016)
Premogovnik Velenje je v dolgoročnem zapiranju, kar bo prineslo tako ekonomske kot
socialne težave na območju Velenja. Zaradi sprememb v energetiki in predvidenih sprememb
v delovanju termoelektrarne se bodo premogovniška delovišča zaprla, še preden bodo pošle
zaloge lignita. Rudnik naj bi deloval do leta 2054, do takrat je v načrtu delovanje
termoelektrarne Šoštanj. Prvotno je bilo mišljeno zaprtje leta 2024, vendar se je z izgradnjo
bloka TEŠ 6 rok podaljšal za 30 let.
Vpliv premogovnika je čutiti tudi danes. V 80. letih so začeli na ugrezninskem področju
urejati turistično rekreacijski center, urediti nameravajo celotno območje pogrezanja. Leta
1999 je bil v opuščenem delu jame Škale urejen muzej, kjer obiskovalci spoznajo razvoj
premogovništva v Sloveniji.

2.3.

ZASAVSKI PREMOGOVNIKI

Ob koncu decembra leta 1872 je bila ustanovljena Trboveljska premogokopna družba (TPD).
Istega leta je kupila Maurerjev in Vodenski premogovnik. Toda TPD se ni zadovoljila samo s
trboveljskim rudnikom, temveč je pokupila rudnike v celotnem Zasavju. Tako je leta 1880
kupila zagorski rudnik, v letih od 1880 do 1886 pa še hrastniške rudnike v Dolu in Ojstrem. S
tem je postala eden največjih monopolov na ozemlju današnje Slovenije. TPD je poskrbela za
modernizacijo in pričela tehnično izpopolnjevati in izboljševati opremo rudnikov ter s tem
povečala količino nakopanega premoga. Leta 1884 so izkopali preko 300.000 ton izkopa, 15
let kasneje pa že 505.130 ton. (Ivančič Lebar, 2004)
Premogovnik Trbovlje je imel tudi štiri površinske kope, ki so jih označevali z rimskimi
številkami. Prvi je bil na območju od Trboveljščice do Male Bukove gore, drugi na območju
Gvido - Žabja vas (zaprt leta 1875), tretji na območju nad današnjem naseljem Ribnik proti
Limbarjem, četrti pa na območju Neža, vendar je bil zaradi oddaljenosti manj izkoriščen.
(Ivančič Lebar, 2004)
Primanjkljaj, ki je nastajal zaradi izčrpavanja dnevnih kopov, so nadomestili z delom v jamah.
Rudnik so dokončno zaprli leta 2004.
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2.3.1. PREMOGOVNIK ZAGORJE
Minilo je več kot četrt tisočletja, odkar so prvič zakopali v zemljo Zagorske doline.
Premogovnik Zagorje je bil vseskozi nosilec razvoja mesta, hkrati pa se je način življenja
tamkajšnjih prebivalcev vedno prilagajal potrebam rudarjenja in spremljajoče industrije. Prvo
dovoljenje za pridobivanje premoga je bilo podeljeno novembra leta 1755, le leto kasneje so
izkopali 10,8 ton premoga. Leta 1805 je skupni izkop premoga prvič presegel 1.000 ton. Leta
1807 je skupna proizvodnja premoga že presegla 2.000 ton. Proizvodnja premoga je leta 1850
narastla na 14 tisoč ton in v naslednjih letih je še naraščala. (Rozina, 2005)
Ko se je v letih od 1845 do 1849 gradila železniška povezava med Dunajem in Trstom, so
hkrati zgradili tudi železniško postajo v Zagorju. V bližini premogovnikov so se razvile
industrijske dejavnosti, ki niso posredno vezane na pridobivanje premoga, a brez njih
premogovnik ne more obratovati. Tako je v Toplicah država že leta 1804 zgradila prvo
steklarno z namenom, da bi izdelovala stekleno posodo za potrebe rudnika živega srebra v
Idriji. Ker z doseženimi uspehi niso bili zadovoljni, so jo leta 1843 preuredili v cinkarno. Leta
1860 je pričela v Toplicah obratovati nova steklarna in je obratovala vse do leta 1928, ko so jo
zaradi zastarelosti strojev zaprli in na njenem mestu zgradili rudniško separacijo. Za potrebe
rudnika so se odprle še mizarske, kovaške, strojne delavnice in leseni obrati. (Rozina, 2005)
Zagorski rudnik je imel ves čas obratovanja svojo separacijo. Poleg odstranjevanja jalovine je
bil njen namen tudi klasiranje premoga. Prve preproste separacije so postavili v Toplicah, v
Kisovcu blizu Medije in ob potoku Ribnik. Iz delovišč se je premog preko sistema verižnih
transporterjev ter transporterjev z gumijastimi trakovi nalagal v jamske vozičke - hunte, ki so
premog preko jaška Vine transportirali z lokomotivo na predelavo v separacijo. Hunti so bili
še do polovice prejšnjega stoletja leseni, kasneje so jih zamenjali s kovinskimi.

Slika 6: Jamski voziček (hunt) (Vir: lastni vir)
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Na separaciji se je premog pretežno po postopku mokro-mehanskega separiranja delil v
posamezne sortimente: kosi, kocke, oreh, grah, zdrob in prah. Leta 1988 so separacijo zaprli
in porušili v procesu zapiranja rudnika. (Ivančič Lebar, 2004)
V tehničnem smislu so se največji preobrati rudarjenja zgodili v začetku 20. stoletja.
Elektrifikacija, ki se je v največji meri začela z izgradnjo elektrarne v Toplicah, je omogočila
mehanizacijo doslej pretežno ročnega dela. Elektrika je omogočila strojno vrtanje in
zasekovanje s stroji na stisnjen zrak, boljše zračenje jam, črpanje vode. Konje so pri prevozih
nadomestile bencinske lokomotive. Elektrarno so dokončno opustili leta 1951.
Zagorski premogovni bazen je imel več obratov: Kotredež, Kisovec, Podstrana, Šemnik,
Orlek in Loke. Rudarji so najprej kopali premog na površju, v manjših globinah. Kopi pa so
bili predvsem na področju Kotredeža in Kisovca. Glavno rudarsko delo je potekalo v Kisovcu.
Na prehodu iz 60. v 70. leta 19. stoletja so v Kisovcu odprli novo jamo s poldrugim
kilometrom dolgim Maksovim izvoznim rovom in 123 m globokim jaškom. Isto leto so
naredili tudi glavni ali podkopni rov v Kotredežu. Po izkopu Maksovega rova so začeli
izkopavati premog v globinskem kopu, do takrat so ga pridobivali v tako imenovanem
višinskem kopu z rovi. Premogovna plast je bila povprečno debela okoli 2 m, zaradi
nagubanosti je nekje dosegla tudi 100 m debeline. Premog v krovnem sloju je bil trd in čist, v
talnem delu pa pomešan z jalovino. V jami so premog že odkopavali s prečnimi odkopi v
etažah, to je od zgoraj navzdol. Bili so 4 m široki in visoki ter 8 m dolgi. Odkopane prostore
so deloma rušili, deloma zasipali s premogovim zdrobom, ki je povzročal številne ognje. Če v
jami ni bilo dovolj pripravljenega zasipnega materiala, so ga pridobivali zunaj, največ pod
vasico Vrh. Za izvažanje so uporabljali parni izvozni stroj, ki je gnal tudi strojni sesalni
ventilator. Za odvajanje vode so uporabljali batne sesalke. Ker je dajal obrat Kisovec zadostne
količine premoga (po dovršitvi strojnega jaška in notranji povezavi z rovi in zavornimi jaški),
so leta 1870 ustavili pridobivanje premoga v obratu Kotredež. Uporabljali ga niso polnih 30
let, to je do leta 1900. Cinkarniški jašek so celo zasuli. Občasno so delali le v Frančiškovem
rovu. (Ivančič Lebar, 2004)
Pot v jamo ni bila enostavna zaradi oddaljenosti delovišč. Rudarji so morali večkrat
kombinirati različna transportna sredstva, od lokomotivskega prevoza, prevoza po jašku, do
dolgotrajne in naporne hoje do delovišč. Zaradi jamskih del se je prekinila povezanost
kamnin, kar je povzročilo rušenje v odkopne prostore. Da bi to preprečili, so rove in hodnike
podpirali. Do 2. sv. vojne je bilo podporje samo leseno, sestavljeno iz stropnice, dveh stojk,
stropnega in bočnega opaža ter razpork. Okoli leta 1950 so začeli uvajati jekleno podporje iz
jeklenih nosilcev, z zvončasto obliko preseka. Z razrezom in krivljenjem je dobilo podporje
obliko loka. Masivno betonsko podgradnjo so uporabili pri podgrajevanju tistih jamskih
objektov, kjer so bili veliki jamski pritiski. Podpiranje odkopov je bilo do petdesetih let
leseno, potem pa jekleno. V zadnjem obdobju delovanja rudnika v Zagorju pa so uvedli tudi
odkopavanje s samohodnim hidravličnim podporjem.
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Slika 7: Jekleno podporje, transport in prezračevalnik (Vir: lastni vir)

Slika 8: Prikaz podporja čelnega odkopa in stojk (Vir: lastni vir)
Jamsko pridobivanje premoga je potekalo po treh metodah. Prečni odkopi ali široka čela,
odkopavanje z zapolnjevanjem odkopanih prostorov in odkopavanje z rušenjem odkopanih
prostorov. Pri odkopni metodi s polnim zasipavanjem so odkopane jamske prostore zasuli z
gramozom, če so premog do takrat odkopavali v etažah od zgoraj navzdol, so ga poslej v
prečnih odkopih od spodaj navzgor. Zaradi slojnega zasipavanja so se jame precej ohladile,
število jamskih ognjev se je zmanjšalo, varnost in pogoji dela so se izboljšali.
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V Kisovcu so začeli uvajati splavno zasipavanje že leta 1906. Za zasipni material so izdelali
drobilno napravo. Ker so potrebovali dodatni zasipni material, so v Borovniku odprli
kamnolom. V naslednjih treh letih pa zgradili 800 m dolgo transportno žičnico za povezavo
do Borovnika. V jami Kotredež so leta 1924 prešli na kisovški način zasipavanja. Zato so
morali pred tem zgraditi za prevoz materiala 2,5 km dolgo žičnico od Borovnika do Cilence.
Leta 1949 je bila zgrajena še tretja žičnica do Podstrane, kjer so jamo do takrat zasipavali s
peskom, ki so ga s težaškim delom pridobivali na strmem pobočju Malega Vrha. Nova žičnica
je bila podaljšek tiste od Borovnika do Kisovca. V novejšem času sta bili v rudniku Zagorje
aktivni le še dve jami, in sicer jama Kotredež ter jama Dole. Precej večja in globlja jama
Kotredež je v najglobljem delu segala do 261,1 m v globino.
Neugodne okoliščine, kot so bile ekološke zahteve, visoki stroški pridobivanja premoga in
zmanjševanje obsega industrijske proizvodnje so v začetku devetdesetih let pripeljale do
odločitve, da se Zagorski rudnik zapre. To je bilo težko in tehnično izredno zahtevno delo.
Potrebno je bilo likvidirati na desetine kilometrov rudniških rovov in drugih objektov,
demontirati in na površino pripeljati na tone opreme, ki je prej služila proizvodnji. Najhujše
posledice rudarjenja pa so seveda vidne na ogromnih zunanjih površinah nekdanjega
pridobivalnega prostora rudnika. (Rozina, 2005)
Zadnji petek v juliju leta 1996 so rudarji izkopali zadnje tone premoga v Kotredeški jami. Od
nje pa so se dokončno poslovili 27. junija leta 2000. V četrtini tisočletja je bilo tu nakopanega
okoli 40 milijonov ton premoga. Leta 1997 so podrli drobilnico premoga. Porušili so tudi
večino drugih rudniških objektov v bližini separacije. (Rozina, 2005)
Uredili so upravno stavbo rudnika v Zagorju v zapiranju. Istega leta je rudnik začel urejati
tudi obrtno industrijsko cono Kisovec na območju nekdanjih proizvodnih procesov jame Loke
in njene okolice. Izvozni stolp loške jame, strojnico in okolico so s pomočjo evropskih
sredstev preuredili v tehnični spomenik za manjšo muzejsko zbirko o rudarjenju v Zagorju, ki
si jo je moč ogledati v Kisovcu. V prihodnosti nameravajo urediti in še povečati tehnološki
park mehanizacij, ki pa jih bodo pridobili tudi iz drugih rudnikov.
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2.3.2. PREMOGOVNIK HRASTNIK
Med Trbovljami in Laškim najdemo nekdaj delujoč zasavski premogovnik Hrastnik, katerega
začetki segajo v leto 1822. Leta 1845 so nakopali 545 ton premoga, že naslednje leto pa 1.333
ton. V 15 letih so prodrli v premogovno ležišče do 1.323 m po dolžini in 378 m po širini.
Delovni rov najvišje etaže je bil tik pod krovnino. Drugi delovni rovi so bili po 18,9 m drug
pod drugim. Iz delovnih rovov so s pomočjo prečnih rovov razdelili premogovno ležišče v
potrebno število odkopov. V njih so premog kopali vzdolžno, od prečnega rova k prečnemu
rovu. Delali so lahko sočasno v več etažah, toda zgornje etaže so bile vedno pred spodnjimi.
V nekaterih etažah so kopali od spodaj navzgor. Ob koncu 50. let 19. stoletja so prešli k
prečnemu odkopavanju. Kratki prečni rovi so vezali vsipalnike z glavnimi prometnimi rovi, iz
njih so iz jam vozili premog v železnih vozičkih, ki so se pomikali po tirih in nosili 728 kg.
Ker je stal premogovni sloj skoraj navpično, so bili rovi praktično drug nad drugim. Krovnina
je bila na severni in talnina na južni strani sloja. Ta je bil razdeljen v nekakšne stoječe in
dotikajoče se leče. Te so omogočile delitev delovnih jamskih področij na posamezna polja in
kope. Zaradi nagnjenosti pobočja, v katerem so kopali, so imeli samo spodnji rovi vsa polja,
medtem ko ji je bilo v zgornjih rovih glede na višino vedno manj. Ob koncu 50. let so začeli
graditi dedni rov, ki je služil za spravljanje celotne proizvodnje izpod zemlje. Leta 1862 je bil
dolg 268,3 m. Tega leta so dela ustavili zaradi velikih pritiskov. Odkopna mesta so slabo
zasipali ali so jih puščali kar prazna. Ko so ves premog odkopali, so posekali leseno ogrodje
in strop se je vdrl v prostor. Jaški in rovi, ki jih niso več uporabljali, so se podirali sami.
Povsod je bilo polno lukenj in votlin, zato je včasih izbruhnil ogenj. Leta 1865 je na vseh
mestih, kjer so kopali premog, začelo goreti. (Ivančič Lebar, 2004)
Velik pomen je imela železnica, ki je začela obratovati leta 1852. Za prevoz so uporabili
železne vagone (lore). Težki so bili 1.456 kg, v vsakega je šlo 2.912 kg premoga. Proti postaji
so se vozički pomikali sami, nazaj so jih vlekli konji. Leta 1857 so kupili eno parno
lokomotivo in nato še drugo. Tako so lahko v 10 urah prepeljali 224 ton premoga. Tire so
položili tudi v rovih. Leta 1857 so nakopali 18.760 ton premoga. Leta 1880 je hrastniški
premogovnik prevzela TDP. Delo so postopoma prenesli v spodnjo tretjino pobočja. Večino
premoga so dobivali iz globin. Do tja sta vodila strojni in pomožni jašek, ki sta se poglabljala
s kopanjem v vedno večjo globino. Pomožni jašek so uporabljali prvotno za dvigovanje
jalovine. Leta 1889 so strojni jašek poglobili za 30 m in s tem napravili II. globinsko obzorje.
Leta 1898 so do njega poglobili tudi pomožni jašek in mu tudi zamenjali ogrodje, namesto
železnega so dali jekleno. Kmalu so naredili še II. in IV. obzorje. Obenem so skopali 30 m
globok slepi jašek in ga opremili z motovilom. Iz njega so uredili IV. obzorje. Leta 1911 so
do IV. obzorja poglobili tudi pomožni jašek. Leta 1907 so v jami začeli polagati vodovod, s
tem so zmanjšali ogenj. Leta 1909 so začeli jame sistematično izkopavati in temeljito
obrizgavati z zasipno glino. Leta 1912 so prenehali dobivati zasip z jamskimi mlini.
Pridobivali so ga zunaj.
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Za spuščanje zasipa v spodnje jame so izkopali nov, 40 m globok, zaviralni jašek. Spuščal se
je na obzorje prednjega rova. Od jaška do sedla Blat, kjer so kopali glino, so naredili 504 m
dolgo zaviralnico. Opremili so jo z vozičkom, nosilnosti štirih jamskih vozičkov, s protiutežjo
in primernim zaviralnim strojem. Z njim so regulirali hitrost. Za vsipanje v jame so morali
zaviralni zasipni jašek poglobiti še za 30 m, do III. obzorja. Vodo so v globinska obzorja v
začetku spuščali z drogovno sesalko. Odvečno vodo so morali dvigati na površje. Tako so leta
1900 postavili na III. globinskem obzorju, ob strojnem jašku, dve-valjčno stalno batno
črpalko. Na IV. obzorju so namestili, in sicer ob pomožnem jašku, štiri centrifugalne črpalke
na električni tok. Za zračenje jam so nameščali ventilatorje. Leta 1916 so uvedli zasekovalni
način kopanja, za kar so morali namestiti kompresor. (Ivančič Lebar, 2004)
Rudnik je ležal na nadmorski višini 281 m in imel dve ločeni jamski okrožji: Hrastnik in
Ojstro z eno premogovno plastjo. Ta je bila povprečno debela 24 m in se je raztezala od
vzhoda proti zahodu. Med leti 1919 in 1941 je bil v rudniku sloj premoga do globine 50 m že
odkopan, najvišje ležeči sloji so se nahajali na 231 m n. m. V Ojstrem je bila najnižja točka na
250 m n. m, najvišja pa na 308 m n. m. Premogovnika je povezovala z glavno železnico 3 km
dolga industrijska železnica. Za obratovanje jam so uporabljali pet rovov in en jašek za
zasipni material in 23 km jamskih tirov. Stalno je obratovalo 5 bencinskih in dve parni
lokomotivi, ki sta vlekli 550 jamskih vozičkov. Za vrtanje so uporabljali 37 vrtalnih strojev in
kladiv ter 16 zasekovalnih strojev. Vse je poganjal komprimiran zrak. Zasipanje jam so
opravljali ročno, v ta namen je služil en jašek za zasipni material, štirje poševni, zunanje
zavorne proge in ena žična železnica. Zasip v jamah so močili z vodo, ki so jo dovajali po
ceveh. Iz obeh obratov so izvažali 70 do 90 vagonov premoga z dvema strojnima jaškoma.
Sortirali in prali so ga v separaciji, od koder so ga neposredno nalagali v vagone. Proizvodnja
je dosegla višek leta 1929, nato je leta 1937 popustila in potem ponovno naraščala. Leta 1920
so nakopali 168.350 ton premoga, leta 1929 300.300 ton, leta 1935 pa 138.400 ton premoga.
Med vojno so pričeli kopati rov, s katerim bi hrastniški in ojstrski premogovnik povezali s
trboveljsko separacijo. Leta 1944 je proizvodnja močno upadla, znašala je 106.000 ton. Med
leti 1945 in 1949 je imel rudnik Hrastnik dva jamska obrata, in sicer Globinsko jamo, kjer so
kopali med IV. in V. obzorjem, in Odkopno jamo, imenovano ABC polje. Globinski obrat je
bil odprt z glavnim izvoznim jaškom po zračni zvezi na višino 295 in 320 m ter izvozno
zvezno progo Hrastnik-Trbovlje med I. in II. obzorjem. (Ivančič Lebar, 2004)
Sloj je bil deljen v obzorja po 30 m. Premog so odkopavali s 4 m širokimi in 4 m visokimi
prečnimi odkopi. Izkopane dele sloja so zasipavali na krovni strani zaradi preprečevanja
jamskih ognjev. V drugih odkopanih odsekih, kjer pri sekanju ni bilo nevarnosti vdora črne
krovnine ali premoga, so odkope rušili. Izjemoma so odkope v Marinko sloju zapolnjevali z
zapihovalno metodo Beien. Prevoz na separacijo Trbovlje po zveznem obzorju so opravljali z
električnimi lokomotivami. Prezračevanje prostorov obeh obratov so opravljale ventilatorske
postaje. Jamsko vodo so črpali na obratu Hrastnik v 4 črpališčih, na obratu Ojstro v dveh
črpališčih.
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Za dvig proizvodnje je bilo potrebno preiti na širokočelni sistem odkopavanja. Zato so morali
obnoviti in razširiti dostavne in odvozne poti, ki so bile ozko grlo za povečano proizvodnjo.
Obstoječe tire so zamenjali z močnejšimi tračnicami, zastarele bencinske lokomotive so
zamenjali z akumulatorskimi. Prvi poizkus širokočelnega odkopavanja so izvedli leta 1953.
Stresalke kot prvo transportno mehanizacijo so kasneje zamenjali eno in dve-verižni
transporterji. Leta 1955 so začeli uvajati železne stojke, nato še železne stropnike. Splavni
zasip so nadomeščali s pnevmatičnim zapolnjevanjem. Nadaljevali so z izkopom in
betoniranjem glavne prevozne arterije od zvezne proge Trbovlje-Hrastnik. Leta 1959 je jama
Ojstro uredila izvozni jašek za prevoz ljudi. Leta 1959 se je hrastniškemu premogovnemu
revirju priključil tudi Dol, odkopavati so začeli premog leta 1960. V Dolski jami so
odkopavali premog v etažah, to je od zgoraj navzdol, z rušenjem stropa. Zlasti pri večjih lečah
je bila širokočelna odkopna metoda z rušenjem stropa zelo uspešna. Široka čela so bila slepa,
odprta z eno progo. Na čelu so pridobivali premog z razstreljevanjem, nakladanje v nizke
transporterje pa je bilo ročno z lopatami. Pri čelih višine 3 m je bila zaključena faza - rušenje
stropa starega dela. Separiranje dolskega premoga je bila posebnost. Niso ga smeli mešati z
drugim premogom, zato so izpraznili celotno separacijsko linijo in jo oprali z vodo. Separiran
dolski premog so naložili v očiščene železniške vagone in ga odpeljali do železarne. Leta
1950 so v Hrastniku odkopali 131.290 ton premoga, v Ojstrem 128.040 ton. Leta 1954 pa v
Hrastniku 162.510 ton in v Ojstrem 180.880 ton. (Ivančič Lebar, 2004)
Leta 1978 so bili odprti premogovnik Hrastnik z jamo Dole, Premogovnik Ojstro in Rudarsko
elektrostrojna dejavnost. Leta 1977 so se začeli pri odkopavanju zaradi znižane višine etaže v
vseh treh poljih jame Hrastnik (6 do 7 m) občasno pojavljati manjši in večji zruški ob čelni
fronti, kar je otežilo normalno napredovanje. Zaradi nevarnosti vdorov vode in mulja na
širokih čelih so jemali vzorce materiala z namenom ugotavljanja tekočega blata. Leta 1982 so
začeli z odkrivanjem dnevnega kopa Blate. Ta je bil razvit v etažah, odkopavali so z
mehaničnim bagrom, žlicarjem. Zaradi strmega pada premogovnega sloja je dnevni kop
kmalu prešel v jamskega. Leta 1979 so začeli uvajati gumi trakove in s preusmeritvijo
transporta premoga v jami Ojstro. Leta 1980 so nakopali 545.900 ton premoga. (Ivančič
Lebar, 2004)
1989 so predvideli uvedbo odkopne metode s horizontalno koncentracijo in popolnim
mehaniziranjem dokopavanja ter odkopavanje z zapihom. V jami Hrastnik je potekalo
odkopavanje na dveh širokočelnih odkopih. Obe široki čeli sta bili podgrajeni s SHP in
opremljeni s pridobivalnim nakladalnim strojem. Tudi v jami Ojstro so odkopavali na dveh s
SPH podgrajenimi širokočelnimi odkopi. Nov hrastniški jašek za jamo Hrastnik in jamo
Ojstro je bil končan leta 1998. (Ivančič Lebar, 2004)
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2.3.3. PREMOGOVNIK TRBOVLJE
Leta 1802 je Maurer najel zemljišča Nad rdečo njivo, Pod travnikom, Za Gaberjem in Na
Savi. V začetku so premog uporabljali za žganje apna in opeke. Leta 1818 so nakopali 22.400
kg premoga. Leta 1825 so postavili steklarno. Maurer je na dveh mestih kopal premog v
dnevnem kopu. V zadnjih letih svojega delovanja je rudnik zelo dobro deloval. Železnica,ki
so jo gradili ob Savi, je rudnikoma (Maurerjevem in eraričnim) vlivala upanje, saj so z njo
postali leta 1849 pogoji za prodajo veliko ugodnejši in potreba po premogu je bila čedalje
večja. Leta 1857 so v eraričnem rudniku nakopali 24.579 ton premoga. Od nakopanega je bilo
32 % kosovca, 33 % srednjega premoga in 35 % zdroba in prahu. Proti koncu 50. let so želeli
erarični rudnik tehnično izpopolniti in prekositi Maurerjevega. Polagali so leseno železnico v
Vodenskem rovu in v njegovih odcepih. Poleg tega so začeli kopati prečne (diagonalne) rove
in urejevati vzpenjala. Zasipali so z jamskimi mlini, ki so jih napravljali tako, da so krovnino
globoko izpodkopali in nato pustili, da se je zrušila. Posledice so bile vidne tudi na površini,
to je v številnih vdorih. Država je leta 1867 erarični rudnik prodala Ljubljančanom, ki so ga
preimenovali v: Vodenska premogokopna družba. Za uspešno delo obeh rudnikov je bila
potrebna železnica za povezavo z državno železnico. Rudniška železnica je bila dvotirna.
Širina tira je znašala 0,65 m, zaradi padca višine so polni vozički tekli sami, od 20 do 40 so
jih združili v en vlak. Na postaji so vozičke v izpraznili in jih s konji vlekli nazaj. Rudniška
železnica pa ni zmogla prepeljati vsega premoga. Služila je le potrebam železnice. Ves ostali
premog so še naprej vozili na postajo s kmečkimi vozovi. (Ivančič Lebar, 2004)
Leta 1882 so razdelili rudnika na vzhodni in zahodni revir. Vzhodni revir so nato razdelili še
na vzhodni revir I in vzhodni revir II. Leta 1872 je bila ustanovljena TPD (Trboveljska
premogokopna družba), ki je leta 1873 odkupila Vodenski in Maurerjev rudnik in ju začela
tehnično izpopolnjevati. Že v prvem letu družbe (1873) se je proizvodnja premogovnika
dvignila skoraj za polovico. Zgradili so jašek s strojno napravo za dvig premoga, dva
ventilatorja za zračenje jam, vrtalni zasekovalni stroj, vrtalno napravo za globino do 150 m in
8 mostovnih vag za etaže I. dnevnega kopa. Pri jamskem pridobivanju so uporabljali stare
rove, odpirali pa so tudi nove. Od trboveljskega premogovnika so si obetali veliko, predvsem
od dnevnih kopov. Takoj so začeli delati na vseh štirih dnevnih kopih. Površinski kopi so bili
skoraj na celotnem sedanjem pridobivalnem prostoru premogovnika Trbovlje. Zato so v
zgodovini trboveljskega premogovnika odkopavali istočasno v jamah in na površini, to je vse
do leta 1965. (Ivančič Lebar, 2004)
Dnevni kop I, med Trboveljščico in Lakonco, so začeli razkrivati leta 1874. Bil je največji in
je imel osem glavnih etaž. Na njem so delali do leta 1892, ko so premog izčrpali. Pustili so
nekaj varnostnih stebrov zaradi varnosti sosednjih jam. Premogov sloj je bil deloma narinjen
na osnovni sloj, tako da so prvotno izkoriščali le narinjeni sloj in šele nato celoten premog.
Obe plasti je ločila talninska plast premoga. Dnevni kop II je bil nad Vodami v starem
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Jožefinskem obzorju. Izčrpali so ga že leta 1875 in takrat tudi ustavili. Dnevni kop III, ki se je
nahajal pod Limbarjem, so zaradi izčrpanosti ustavili v začetku 80. let. Dnevni kop IV pa je
bil v Škalovacu (Neža), a so ga zaradi oddaljenosti najmanj izčrpavali. Proti koncu leta 1908
so začeli razkrivati dnevni kop Dobrna, največji v zgodovini trboveljskega premogovnika. V
letih 1911 in 1914 je dal dnevni kop Dobrna povprečno 87.600 ton premoga na leto. Leta
1913 so uvedli za odkop jalovine lopatila (bagre žličarje). Med leti 1915 in 1917 so plazovi
poškodovali vzhodni del dnevnega kopa in premog je postal dražji od jamskega. Kljub
težavam pa je dajal dnevni kop med 1. sv. vojno 31 % celotne letne proizvodnje. Primanjkljaj,
ki je nastal zaradi izčrpanja dnevnih kopov, je bilo potrebno nadomestiti z delom v jamah,
kamor so prodirali samo z rovi. Najvažnejši rov zahodnega revirja je bil v začetku 80. let
Baron Hopfenov rov z globino 242 m. Najvišji rov pa je bil rov Neža, ki je bil 399 m n.m. Z
zveznimi progami so uredili notranjo povezavo med rovi na približno isti višini. Z zaviralnimi
jaški pa rove na različnih višinah. Sredi 90. letih jih je bilo že okoli 50. Zaviralni jaški so
imeli dvigala za prevoz premoga in zasipa. Razen jaškov je bilo v jami tudi mnogo poševnih
vpadnikov, ki so služili za spuščanje premoga. V Trbovljah so kopali premog v etažah, 3 m
debeline, od zgoraj navzdol. Delali so s prečnimi odkopi. Že pred prvo sv. vojno so začeli
kopati s širokim čelom, pozneje so ta način razširili. Jame so zasipali, ker so hoteli preprečiti
nastajanje vročine in nevarnih plinov. Zunaj so nasip kopali na nekdanjih dnevnih kopih v
etažah, v jamo pa so ga spravljali večinoma po zaviralnih jaških. Izjema so bili Vodenski
odkopi. Ko so jih leta 1893 odprli, so jih sicer prečno odkopavali, toda od spodaj navzgor, in
splavno zasipali. Na lijak so pritrdili 400 m dolgo cev. Fino brozgo so delali iz talninske
gline. Po uvedbi splavnega zasipa, to je leta 1905, so tudi drugod postopek obrnili, zasipali so
dno odkopa od spodaj navzgor. Zasipni jaški so služili tudi za izmenjavo zraka. Prvotno je
bila ventilacija naravna, leta 1891 so začeli uvajati umetno. Ventilatorje so gnali parni stroji.
Osnovna obzorja jame Trbovlje so bila Neža, Karolina, Terezija – Ferdinand, Barbara –
Jožefa, Volbenk, Talno, Hopfen in kasneje še Savsko obzorje. (Ivančič Lebar, 2004)
Delo v jami je obsegalo pripravo (kopanje izvoznih prog, jaškov, vpadnikov) ter pridobivanje
premoga. Delali so še ročno, vendar so tako premog kot jalovino rahljali z razstreljevanjem.
Kot razstrelivo so uporabljali reksit, dinamit in meganit. Na leto so porabili okoli 20.000 kg
razstreliva. Leta 1907 so uvedli strojno zasekovanje. Stroje so poganjali s stisnjenim zrakom.
Zrak, ki se je sproščal pri zasekovanju, so uporabljali za prezračevanje. Pri ročnem zasipu so
morali spraviti v jame dnevno 1000 vozičkov zasipa, sedaj pa so prihranili na času. Odkope
so bolje zasuli in tako se je tudi zmanjšala nevarnost požarov. Splavno zasipanje so v celoti
uvedli v zahodnem revirju, v vzhodnem pa le v vzhodnem revirju II, v vzhodnem revirju I pa
so obdržali ročni zasip. Leta 1906 so poglobili glavni jašek III na Gvidovem obzorju (327 m
n. m), najprej za 58 m, do nižine talnega rova (269 m n. m). S tem so hoteli olajšati prevoz
premoga z oddaljenih odkopnih mest in se izogniti dolgotrajnemu in dragemu prevozu na
zunanjih progah z najvišje ležečega Karolininega rova (399 m n. m) preko osmih vzpenjač in
20

3,5 km dolge vodoravne proge do separacije (242 m). Poglobljen jašek je meril 24 m2,
obzidali so ga in vanj vgradili izvozni stroj z dvema etažnima kletkama, ki naj bi opravljal ves
promet. Jašek so nato povezali z glavno progo in s pomožnimi jaški, talni rov pa so uporabili
za nadaljnje izvažanje. Jašek so naslednje leto začeli poglabljati do globine Savskega rova ( za
103 m), ki je bil gotov leta 1909. S tem so povečali proizvodnjo in rentabilnost. Rov so
usmerili 10,5 m nad železniško progo in se je tako priključil separaciji in nakladalni postaji.
(Ivančič Lebar, 2004)
Elektriko so uporabljali že zgodaj. Ob koncu 70. let so pri razstreljevanju zažigali z
električnimi zažigalniki, ob koncu 90. let so z električnimi akumulatorji napajali jamske
svetilke. Prvi razmah se je pričel v prvih letih 20. stoletja z uporabo parnih strojev pri
proizvodnji elektrike. Leta 1910 so odprli separacijo premoga. Njena zmogljivost je bila 400
vagonov na dan. (Ivančič Lebar, 2004)
Med leti 1919 in 1941 so uvedli prehod iz krovninskega sistema odpiranja na talninski sistem.
Odkopavali so v bočnih stebrih, to je od zgoraj navzdol. Na površini so dokopavali premog v
pasu od Bukove gore, pod Retjem, na Dobrni in na Neži. Na Neži so dnevni kop opustili leta
1930. Leta 1928 je rudnik ležal na 242 m n. m. Premog so kopali s prečnimi odkopi, z od 3 do
4 m visokimi etažami. Uporabljali so strojno zasekovanje in polno zasipanje izkopanih
odkopov z zalivanjem. V dnevnih kopih Agnes in Dobrna so pridobivali premog v od 6 do 8
m visokih etažah. Jamski premog so prevažali s 17 jaški in rovi, skupne dolžine 47,5 m. Jame
so zasipali z jalovino. Za to so uporabljali tri drobilce. Potrebno vodo so črpali iz Save s tremi
črpalkami. Za vrtalna dela s uporabljali 9 vrtalnih strojev, 156 vrtalnih kladiv in 50
zasekovalnih strojev na stisnjen zrak. Leta 1933 so začeli uvajati širokočelno odkopavanje.
Prvi poizkus so izvedli na etaži dnevnega kopa IV, in sicer pri metodi odkopavanja od zgoraj
navzdol, pod zaplavnim materialom. Čelo je napredovalo 2 meseca, nakar se je zaradi zruška
obratovanje ustavilo. Naslednje poizkusno široko čelo so uvedli v Agnez polju leta 1953 in za
njim je bila uvedba širokih odkopnih čel dovoljena na vseh etažah vzhodnega okrožja.
Zahodni revir je prešel na široka čela šele po 2. sv. vojni. (Ivančič Lebar, 2004)
Leta 1940 so nakopali 219.640 ton rjavega in smolnatega premoga ter 184.340 ton črnega
premoga. Pri jamskem izkopu so se posluževali roparskega načina, to je z istočasnim
osredotočenjem čim več mehanizacije na veliki površini. Uporabljali so najsodobnejšo
odkopno, odstranjevalno in odvažalno mehanizacijo, kot so: premogovni plug, v povezavi s
prečnimi odstranjevalci, in različne stresalke. V jamskih obratih, v zahodnem in vzhodnem, so
premogov sloj načenjali v nadstropjih oziroma obzorjih (horizontih), oddaljenih med seboj po
25 metrov, in etažah, visokih od 3 do 3,5 in širokih od 4 do 5 m, ter v odkopih na širokem
čelu. Poleg običajnega orodja, zasekačev in lopat, so uporabljali električne vrtalne stroje,
odkopna kladiva in zasekovalne stroje, pri odstreljevanju z električnimi strelnimi strojčki pa
razstrelivo. Z jamskih odkopov so premog odstranjevali z lesenimi vozički (hunti) ročno ali s
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pomočjo vitlov, na pogon s stisnjenim zrakom oziroma električno. Na glavnih progah so
delovali tudi že gumijasti trakovi. Pri izgradnji jamskih prostorov, podpiranju prog in
odkopov so uporabljali leseno podgranjo, običajno smrekov les in krajnike, v predelih pod
zelo močnim pritiskom pa zidavo z opeko ali betonom. Premog so s polnišč na obzorjih
prevažali z bencinskimi, kompresnimi in električnimi lokomotivami. Po Savskem rovu so
rovni premog prepeljali na separacijo ob Savi, kjer so ga razvrstili v šest vrst: kosovec,
kockovec, orehovec, grahovec, zdrob in prah. (Ivančič Lebar, 2004)
Med 2 .sv. vojno je bila prebita povezava med rudnikoma Trbovlje in Hrastnik, s čimer je bil
urejen skupen transportni sistem. Do leta 1953 je bil premogovnik še razdeljen na 2 obrata.
Zahodni se je počasi približeval koncu. Za izkopane prostore niso več uporabljali dolomita.
Leta 1950 so kopali le še talninske sloje. Leta 1955 so začeli splavni zasip zamenjavati s
pnevmatičnim zapolnjevanjem. Leta 1957 so od vseh odkopanih površin 52 % zrušili, 35 %
splavno in 13 % suho zasuli. Za odkrivanje in pridobivanje premoga ter zasipnega materiala
so v dnevnih kopih uporabljali 5 bagrov, enega na parni pogon in 4 električne. Leta 1961 so v
glavnem vsa dela potekala na površinskem kopu Retje. Odkopavanje so opravljali ročno in s
pomočjo jamske mehanizacije. (Ivančič Lebar, 2004)
Obrat Dobrna - Neža je zaradi velikih padavin povzročilo premikanje terena in povzročilo
večje plazenje proti deloviščem, zato je prihajalo do zastoja proizvodnje. Leta 1965 so
nakopali 7.010 ton, po tem pa so v tem dnevnem kopu nehali pridobivati premog.
Proizvodnja je leta 1968 potekala v štirih poljih (Tereza II, Frič, Vode in Polaj). V Trbovljah
so takrat pridobivali v glavnem kotlovni premog. Oktobra 1968 so morali proizvodnjo
prekiniti, rudarje pa voziti na delo v ostala rudnika, da so nadomestili izpad kotlovnega
premoga. Leta 1970 je polje Frič zamenjalo Zgornje VII. polje. Skupaj so zgradili 3.082 m
raznih etažnih prog v premogu, od tega 2.542 m v TH podporju, 525 v lesu in 15 m v Moll-u.
Tega leta so kupili nov stroj za izdelavo etažnih prog po premogu, s katerim se je znatno
skrajšal čas priprave etaže. Napredki prog so znašali od 8 do 15 m/dan. Leta1974 so odprli
polja Polaj II, Zgornje VII. polje, Karolina polje. Leta 1987 je prišlo do spremembe transporta
premoga iz jame Trbovlje, in sicer s tirnega prevoza z vagončki, kapacitete 1.000 l, na
moderniziran glavni transport iz jame z uvedbo kontinuiranega sistema gumi transportnih
trakov. Leta 1987 je začel delovati dnevni kop Bukove gore, deloval je do konca 1993.
Nakopanega je bilo okrog 230 tisoč ton premoga. Z mehaniziranim odkopom so pridobili 46,9
% vsega premoga iz odkopov, kar je pripomoglo k dvigu odkopne storitve. Leta 1980 je
občutno padla proizvodnja zaradi vdorov vode in blata v Zgornjem VII. polju jame Trbovlje.
Leta 1974 so nakopali 697.040 ton, leta1980 pa 470.150 ton premoga. Po letu 1987 so v
premogovniku Trbovlje odkopavali po obstoječi odkopni metodi z mehaniziranimi odkopi.
Leta 2000 so začeli z zapiralnimi deli. Proizvodnja je leta 1988 znašala 604.074 ton, leta 2000
je znašala 369.114 ton, leta 2001 pa 352.143 ton. (Ivančič Lebar, 2004)
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2.4.

PREMOGOVNIK SENOVO

Začetki premogovnika Senovo segajo v leto 1796, ko je premog našel kovač, med
pripravljanjem oglja v reštanjskih gozdovih. Že leta 1810 je zapisano, da so na površinskem
kopu izkopali 22,4 ton rjavega premoga. Področje Srobotnega je bilo prvič raziskovano in
delno premog v njem tudi odkopan pred več kot 160 leti. Po začetnih posegih v to odročno
nahajališče je zanimanje zanj popustilo vse do leta 1939. Leta 1947 pa so ponovno začeli z
odpiranjem nahajališča premoga. Poleti 1919. leta so začeli z raziskovalnimi deli. Odkrivko
so predstavljali krovninski laporji in litovski apnenec. Spomladi naslednjega leta so začeli z
odpiranjem prvih etaž. Našli so le ostanke premogovega sloja, ki je tu zgorel do večje globine,
kot so prej predpostavljali. Ker so ves prevoz še opravljali ročno, je delo le počasi
napredovalo. Delo je steklo poleti 1921. leta, ko so dobili prvi dve lokomotivi in parni bager.
Leta 1923 so dela na odkrivanju premogovnega sloja dosegla svoj višek. Višina posameznih
etaž je bila v jalovini 8 m, v premogu nekaj manj. V zahodnem delu so že ob koncu leta
odkrili in pobrali prve tone odkritega premoga. Na vzhodnem delu pa so do premoga prišli
šele na pomlad 1924. leta. Velik del odkritega premoga so pustili v ležišču, ker je bil slabe
kakovosti. Pobiranje zadnjih količin odkritega premoga so končali marca leta 1928. Največja
dolžina površinskega kopa v smeri vzhod zahod je znašala 450 m, največja širina v smeri
sever jug pa 200 m. Ko so s pridobivanjem premoga na dnu kopa končali, so morali misliti na
bodoča jamska dela, ki so se počasi že odvijala pod površinskim kopom. Da voda s površine
ne bi prodirala v jamo, so vse dno kopa najprej prekrili z več metri talninske gline. Šele na ta
vodoneprepustni material so začeli odlagati tudi druge materiale z gornjih etaž. Voda se je
odvodnjavala gravitacijsko. (Seher, 1984)
Pri pridobivanju premoga so v posameznih letih dosegli naslednje količine:
Leto
Količina pridobljenega
premoga v tonah
1923
27.885
1924
90.630
1925
79.300
1926
99.250
1927
97.940
1928
10.410
Skupaj 405.415
Tabela 2: Količine pridobljenega premoga po letih (Vir: Seher, 1984)
V začetku tega stoletja so jamske poti v neobstojni hribini obzidavali z opeko, kasneje pa so
uporabljali odpornejši beton. Prostor med betonskim obodom in hribino so morali čim bolj
zapolniti z jalovinskim materialom. V primeru točkastega kontakta med hribino in obodom je
zelo rado prišlo do pokanja ali rušenja betonskega oboda. Da bi pridobili več elastičnosti, so v
posamezne dele vlagali podolžne lesene vložke. Pomagali so si tudi tako, da so betonski obod
ojačili s TH jeklenim podporjem. (Seher, 1984)
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Celotno površino premogovnega telesa med dvema obzorjema so razdelili na etaže, višine 4
m. Posamezne etaže premoga so odkopavali s prečno odkopno metodo, z zasipavanjem
odkopnega prostora. V pripravskih hodnikih so napredovali s pomočjo odstreljevanja. Vrtanje
odstreljevalnih vrtin so dolgo časa opravljati z ročnimi svedri. Šele leta 1929 so na Reštanju
montirali kompresor, položili železne cevovode do delovišč in delavcem dali pnevmatske
vrtalne strojčke. Vrtanje odstreljevalnih vrtin je tako postalo manj naporno in hitrejše. Ko je
bil komprimirani zrak že v jami, so za dela v trdih kamninah kupili še vrtalna kladiva in
odkopna kladiva - pikerje. Komprimirani zrak so uporabili tudi za pogon cevnih ventilatorjev,
manjših vitlov in vodnih črpalk. Jamski vozički, s katerimi so rovni premog prevažali na
separacijo, niso mogli na etaže. Pri izdelavi etažnih hodnikov so pridobljeni premog odvažali
tako, da so sproti z napredovanjem v hodniku polagali tir za posebne etažne vozičke. Na etažo
so skoz jašek privlekli v delih manjši železni voziček. Ta se je od običajnega jamskega
vozička razlikoval po tem, da se je njegova prednja čelna stran odpirala s pomočjo posebnega
mehanizma. Ko so delavci pripeljali s premogom napolnjen voziček od sipalnega oddelka
zveznega jaška, so mogli v nekaj potezah izprazniti ves voziček. Padanje premoga v globok
jašek ga je močno drobilo. Po letu 1930 so kupili zasekovalne stroje, s katerimi so v čela
pripravnih delovišč vsekali do 1,5 m globoke zareze. Ti stroji so delovali suvalno ali pa
rotacijsko. V načrtu je bilo določeno, da so premogov sloj odkopavali tako, da so levo in
desno iz pripravskega hodnika odkopavali pas premoga, širine 4 m. Višina tega pasu do stropa
etaže je znašala tudi 4 m. Strop spodnje etaže predstavlja tudi tla zgornje, že odkopane, etaže.
Delavci so temu odkopanemu prostoru jame običajno pravili »staro delo«. Napadna površina
za novi odkop je tako znašala 4 x 4 m. Pri izdelavi pripravskega hodnika so odprli premogov
sloj približno do višine 2,5 m in tako so imeli nad seboj še za okoli 1,5 m premoga. Odkopni
prostor so podpirali s štirimetrskimi stropniki in prav tako dolgimi stojkami. Premer tega
jamskega lesa je bil običajno med 20 in 25 cm. Ko so z odkopavanjem premoga v odkopu
dosegli mejo premogovnega sloja, običajno talnino ali krovnino, so v odkopu končali
pridobivalno fazo. V drugi fazi je prišlo na vrsto zapolnjevanje odkopnega prostora z
jalovinskim materialom. Izkoriščene odkopne prostore so zapolnjevali z jalovino, s tako
imenovanim zasipom. Ker je metoda draga, se ni obdržala dolgo. Odkopne prostore so
zasipavali skoraj polno. Pri tem so kot zasipni material običajno uporabljali trdo glino, ki jo je
na pretek na področju med reštanjsko in zaklsko jamo. (Seher, 1984)
Prečna odkopna metoda je prevladovala do leta 1967.
med Količina
pridobljenega Količina
pridobljenega
premoga
na
pripravnih premoga na odkopih prečne
deloviščih
odkopne metode
1924 -1932
1,5 do 2 t/dnin
3 do 4 t/dnin
1933 - 1942
3,2 t/dnin
5,5 t/dnin
1943 - 1967
2 do 2,5 t/dnin
4,5 t/dnin
Tabela 3: Količina pridobljenega premoga na določenih deloviščih med leti 1924 in 1967
(Vir: Seher, 1984)
Obdobje
leti
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Graf 1: Karakteristike senovskega premoga iz leta 1981 (Vir: Seher, 1984)
Razen že omenjenega površinskega kopa na Reštanju je bil površinski kop tudi na področju
Zakla, kamor so leta 1945 usmerili odpiralna dela. V zaklskem področju so bila tri
premogovna telesa (vzhodno, srednje in zahodno), v njihovi skupni dolžini okoli 650 m.
Premog so odkopavali ob uporabi polnega zasipa. Odkopne stebre, višine 9,5 m, so
odkopavali od zgoraj navzdol. Celotno višino stebra so odkopali v treh etažah, to je do višine
dobrih 3 m. Za omogočanje zveze med razkladalno postajo in premogovimi telesi so na
vsakem obzorju izdelali dolge obzorne hodnike, v dolžini okoli 60 m, za vsako obzorje.
Celotnemu odseku premogovnega telesa med dvema obzorjema so pripravili ustrezno mrežo
jamskih poti za zračenje, pohod delavcev, dostavo materiala in odvoz premoga. (Seher, 1984)
Po likvidaciji površinskega kopa premoga na Reštanju in ko je pridobivanje premoga v celoti
prešlo v jamo, so ugotovili, daje polni ročni zasip odkopnih prostorov že predrag. Jamsko
zasipavanje so želeli mehanizirati. V Trbovljah so to storili z zapljavljanjem jamskih
prostorov z vodo. Na Senovem so namesto vode za transport zasipnega materiali predvideli
komprimiran zrak. Dela na izvedbi naprave za pnevmatično zasipavanje jamskih prostorov so
se začela že na pomlad 1929. leta. Zabetonirali so 28 m globok jašek za zasipni material in
začeli z montažo opreme. Pri izvedbi pnevmatičnega zasipavanja so kot zasipni material tudi
v bodoče zadržali pretežno trdo glino, prav tako so uporabljali tudi lapor. Zaradi nevarnosti
pred začepitvijo zapihovalnih cevovodov z vlažnim ali prašnim materialom so materialu
dodajali tudi nekaj procentov litavskega apnenca. Zapihovanje je imelo vidne koristi, vendar
je na delovišče prihajalo veliko prahu, ki je dolgo lebdel v zraku. Po zaustavitvi zapihovanja
so cevovode razstavili. Pri sestavljanju so morali biti zelo pozorni. Cev se je lahko tudi
preluknjala in material je uhajal skozi luknjo že daleč pred namembnim mestom in tako se je
zgodilo,da je zasul jamsko pot. Leta 1938 se je dolžina zapihovalnega cevovoda gibala med
240 in 670 m. Skupno so takrat spravili v jamo 80.370 m3 zasipnega materiala. Iz jame so
pridobili 126.000 ton premoga, zasuli pa preko 60 % odkopnih prostorov. (Seher, 1984)
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Za transport materiala so leta 1949 zgradili 1040 m dolgo žičnico. Vozički so imeli nosilnost
0,95 ton. Leta 1951 so začeli z montažo opreme v zapihovalni postaji. Prva reštanjska
zapihovalna naprava je delovala med leti 1930 in 1958, druga pa med leti 1958 in 1964. V
Zaklu so delovanje zapihovalne postaje zaustavili marca 1970, ko so zasuli zadnjo etažo.
Kljub velikim ležiščnim razlikam so se Senovčani odločili, da poizkusijo uvedbo
širokočelnega odkopavanja. Prve podatke o uvedbi te metode v senovskih jamah zasledimo v
letu 1942. S prvimi rezultati niso bili zadovoljni. Namesto odkopa, ki je doslej s štirimetrsko
širino čela napredoval prečno na sloj, so razvoj nove odkopne metode predvideli čez celotno
širino premogovega sloja, na povprečno dolžino okoli 25 m. Odkopno višino, ki je bila na
prečnih odkopih 4 m, so na širokočelnem odkopu zmanjšali na 3 m. Z nižanjem višine odkopa
na 3 m je ostala nad odkopnim čelom še približno 1 m debela plast premoga. S tem da so
odprli 25 m dolgo odkopno fronto, so nad področje odkopnega čela naredili veliko močnejše
pritiske, kot so jih prej poznali na prečnih odkopih. Zaradi njih se je, kljub gostemu podporju
na čelu, v stropu čela začel drobiti premog in s čvrstim stropom na odkopu ni bilo nič.
Odkopni delavci so se zadrževali predvsem pri podpiranju odkopa, zato je odkopna fronta
napredovala zelo počasi in je bila izpostavljena odkopnemu pritisku. Zdrobljeni premog v
stropu se je začel ogrevati, zato so se tudi temperature na teh deloviščih začele višati. Še en
problem je v začetni fazi poizkusov močno oviral normalni potek napredovanja odkopne
fronte, to je odvoz premoga. Tir je bil po odstrelitvi čela zatrpan s premogom in z vozički niso
mogli istočasno priti na vso dolžino čela. Odvoz z delovišča je zahteval preveč časa. Šele, ko
so na tržišče prišli eno-verižni in dve-verižni koritasti transporterji, je bil problem odvoza
premoga s širokočelnega odkopa zadovoljivo rešen. (Seher, 1984)
Leta 1966 so uvedli metodo odkopavanja dveh etaž z rušenjem gornje etaže. Metoda
predvideva povečanje etažne višine na okoli 8 m. Priprava etaže za novo odkopno metodo se
ne razlikuje od priprave etaže za prečno odkopno metodo. Tudi za novo metodo se izdela
približno po sredini premogovega sloja pripravski hodnik in ob meji sloja ali ob klinastem
sestavu krovnine in talnine zastavimo začetek novega čela. Za razliko od pripravskih
hodnikov pri prečni odkopni metodi, ki so bili podprti z lesom, je v hodniku za novo metodo
predvideno jekleno (ločno) podporje. (Seher, 1984)
Leta 1995 so ukinili proizvodnjo rjavega premoga na Senovem. V skoraj 200 letih
obratovanja rudnika so nakopali 11.680.000 ton premoga. (Seher, 1984)
Da bi del rudarjenja ostal v spominu, so v Osnovni šoli na Senovem postavili premogovniški
rov. V njem si lahko ogledamo jamsko podporje, orodje, stroje, opremo rudarjev, razsvetljavo
in drugo opremo, ki so jo uporabljali v rudniku.
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2.5.

PREMOGOVNIK KANIŽARICA

Premogovnik Kanižarica je v svojem 140-letnem obstoju, z nekaj prekinitvami, od njegovega
odprtja leta 1857 pa do leta 1997, ko je iz Bele krajine izginilo pomembno podjetje, ponudilo
možnost zaslužka številnim belokranjskim družinam. Premogišče v Kanižarici je začelo
nastajati v srednjem miocenu. Ob začetku pogrezanja, ob koncu miocena in v začetku
pliocena (pred 5 milijoni let), so se občasno pojavljala močvirja, v katerih je nastajala šota in
iz katere so se pozneje razvile plasti premoga. Geološko podlago kanižarskega premogišča
tvorijo kredni in v manjši meri tudi jurski apnenci in dolomiti. Zaradi vodonosne kamnine je
bilo poznavanje njihove globine zelo pomembno za preprečitev vdorov vode v jamska dela.
Terciarne plasti, v katerih dobimo premoge, lahko delimo na dve enoti. V spodnji enoti
prevladujejo drobne klasične karbonatne kamnine. Zgornji del enote pa vsebuje najdebelejše
plasti premoga, ki dosegajo debelino tudi do 6 m. Zgornja, bolj glinasta plast, sega vse do
površja in tudi vsebuje plasti premoga, a so te veliko tanjše in ekonomsko niso bile zanimive.
Debelina spodnje enote se v premogišču spreminja, zato je to razdeljeno na 4 polja, in sicer na
osrednje polje Kadunje ter nato, glede na geografsko lego, južno, severno in vzhodno polje.
Spodnja enota je najdebelejša v polju Kadunja, kjer dosega tudi več kot 100 m. Prav v
Kadunji so najdebelejše premoške plasti in v njej so potekala najbolj obsežna izkopavanja. V
njenem osrednjem delu so plasti vodoravne. Premoške plasti v zahodnem delu Kadunje se
povijejo in pod kotom približno 45 stopinj dvignejo na površje. Prav to povijanje plasti je
omogočilo odkritje premoga v Kanižarici. Spodnja enota je najtanjša v vzhodnem polju in
tudi ekonomsko ni bila zanimiva. Zanimivi pa sta bili že južno in severno polje, vendar so
premog deloma izkopali le v južnem polju. V celotni zgodovini premogovnika je bilo
izkopanih približno 4.300.300 ton premoga, od tega 3.975.783 ton po 2. sv. vojni. (Weiss,
2010)
Raziskovanje premogišča se je pričelo s površinskim pregledom, ki mu je sledilo vrtanje
profilov. V kolikor je bilo mogoče priti do novih premogovnih slojev iz obstoječih rovov, so
delno nadaljevali jamomerci. Narejena je bila jamska karta, na kateri so bili načrtovani rovi in
način zračenja. Raziskovalnim delom je sledilo odprtje premogovnika z rudarskimi objekti in
priprava na odkopavanje. Glavni objekti, ki so omogočali izkoriščanje premoga, so bili rov,
prekop, smerne proge, različni jaški, vpadniki in nadkopi ali podkopi. Jamski prostor so
izdelovali sprva ročno, nato z razstreljevanjem in uporabo strojev. (Weiss, 2010)
Leta 1838 je premog našel Martin Main. Ker ni bilo želenih rezultatov, so za 10 let prenehali
z izkoriščanjem. Izkoriščanje je postalo zanimivo po letu 1856, ko so postavili železarno v
Gradcu v Beli krajini in temu primerno potreboval dosegljiv premog za obratovanje. Začetke
rudnika moramo postaviti v leto 1857, ko so pričeli z vrsto raziskovalnih kopov, s katerimi bi
odkrili najbolj ugodno lokacijo prvega izkopa. Leta 1857 so nastali štirje poskusni izkopi:
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Anton, Franzens, Karl, Michael. Začetna dela so zajemala izkop dveh 56,8 m globokih in
1600 m dolgih poševnih jaškov, s katerima so prišli do treh najbolj primernih slojev premoga,
debeline 5,4 m, 2,2 m in 1,9 m. Rudo so spravljali na površino s parnim strojem s kolutom in
vozički po enem izmed dveh poševnih jaškov. Delo je potekalo ročno, kar je v največji meri
pogojevalo hitrost izkopavanja, ceno in pridobljene kapacitete. (Weiss, 2010)
Z zaprtjem železarne v Gradcu leta 1883 je ugasnila tudi premogovniška dejavnost v
Kanižarici. Leta 1886 je premogovnik zalila tudi voda in tako so z izkopavanjem premoga
prenehali za skoraj 40 let. Šele z gradnjo železnice in navezavo Bele krajine na železniško
omrežje je leta 1914 premogovnik v Kanižarici postal zanimiv. Vendar, ker je imela monopol
za oskrbo železnice s premogom TPD (Trboveljska premogokopna družba), železnica ni
podala ekonomskega razloga za ponovno oživitev rudnika. Leta 1922 so rudnik prodali, novo
nastali Rudarski družbi Bela krajina. Istega leta so pridobili 138 ton premoga, kar je manj kot
v 50. letih 19. stoletja. Že leta 1924 so izkopali 1.030 ton, leto kasneje pa že 4.270 ton
premoga. Odprl se je novi vpadnik Marija, ki je nadomestil poprejšnje začasne vpadnike, rove
in jame, uničene v skoraj 4 desetletjih nedela in nevzdrževanja. Prvi višek izkopavanja je bil
dosežen leta 1928, ko je premogovnik Kanižarica izkopal 9.920 ton premoga. (Weiss, 2010)
V času med leti 1930 in 1941 se je premogovnik Kanižarica pričel naglo razvijati in
modernizirati. Največja investicija je bila realizirana leta 1936, ko so pričeli z gradnjo
separacije in separacijske naprave, stolpa z dvigalom iz rova in dovozne ceste. Nova oprema
je omogočila boljše in donosnejše izkoriščanje premoga, kar je jasno razvidno iz količin, ki
jih je premogovnik pričel pridobivati. Prvič je tudi presegel izkop 10.000 ton. Leta 1941 so
modernizirali dvigalo, vodno črpalko in ventilacijo skozi rov. Nadaljnji razvoj je prekinila
druga sv. vojna. Leta 1942 je bila zaradi napada uničena vrsta rudniških objektov in
zaustavljeno delo v rudniku. Posledica je bila prenehanje rednega pridobivanja premoga. Na
premogovniku pa je ostalo le devet zaposlenih za vzdrževanje rova. Leta 1943 so odstranili
vso uporabno opremo in zatopili rov. Tako je bil premogovnik v 80. letih svojega delovanja
drugič zaprt. (Weiss, 2010)
V letih 1944 in 1946 so postavili začasno separacijo, izvozni stolp in druge potrebne objekte.
Premogovnik Kanižarica je ponovno pričel obratovati kot prvi partizanski rudnik. Izkopavali
so le v najvišjem predelu rova, kapacitete pa so bile zelo majhne. V letu 1956 so dosegli nov
rekord, in sicer 32.270 ton premoga, vendar je bil premogovnik še vedno obremenjen z
zastarelim načinom izkopavanja. V Kanižarici je bila mehanizacija izkopa izvršena pozno.
Med leti 1958 in 1963 so rekonstruirali rudnik, nastali so novi rudniški objekti, modernejša
oprema spremenjen transporta. Dokončno se je uveljavil način širokočelnega izkopa premoga.
Izkopan premoga pa se je prevažal z eno-verižnimi transporterji od izkopa do separacije.
Spremembe so omogočile, da je že leta 1963 premogovnik dosegel izkop 70.000 ton premoga
in tako podvojil prejšnji izkop. Transport izkopanega premoga je bil do leta 1964 še večkrat
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moderniziran. Modernizacija je zajela tudi postavljanje podporja, ki je bilo sprva leseno,
sestavljeno iz stropnice, dveh stojk, stropnega in bočnega opaža ter razpor, po letu 1965 pa so
pričeli v uporabljati TH (Toussaint in Heinzmann) ločno podporje iz jekla in železa. Gre za
jeklene nosilce z zvončasto obliko preseka, ki se jih je zarezalo in rovu primerno ukrivilo.
(Weiss, 2010)
Vse do kapitalne rekonstrukcije premogovnika je izkop rude potekal ročno, glavno orodje
rudarjev je bil kramp. Transport je potekal ročno z vozički, katerih nosilnost je bila do 400 kg.
Ročni transport v železnih vozičkih je bil tudi glavni krivec za nizko proizvodnjo premoga. Po
rekonstrukciji so začeli nalagati izkopani premog na verižni transport. Velik skok v
produktivnosti rudarja je doprinesla tudi nakladalna lopata in leta 1967 so nakopali 100.000
ton premoga. Izkopani premog in jalovina sta po jamskem transportu, sprva z vozički, pozneje
z verižnimi transporterji prišla do gumitransporta, s katerim je bil prenesen v jamski zbiralni
bunker, od tam pa na površino s skipom (vozičkom), z močnim dvigalom, po tirnicah, ki so se
zaključile na izvoznem stolpu, nato pa je bil odložen v ločilni bunker, ker se je ločilo jalovino
od premoga. Jalovina je bila prenesena na jalovišče, premog pa je nadaljeval po
gumitransportu do glavnega, od koder je šel v separacijo, kjer se je premog ločilo po velikosti
na več sortimentov:

Graf 2: Sortimenti, ki so jih pridobivali v rudniku Kanižarica (Vir: Weiss, 2010)
Izkop je stalno naraščal vse do leta 1976, ko se je meseca marca pripetil velik vdor vode pri
izdelavi pripravljalne proge v III. sloju, ki je za eno leto onemogočil normalno delo v rudniku.
Do novembra je bil vdor vode ustavljen in začelo se je 6-mesečno izčrpavanje. Po poplavni
sanaciji rudnika se je junija 1977 delo nadaljevalo naprej z letno produkcijo okoli 100.000 ton
premoga, s čimer je nadaljevalo skozi celotna 80. leta 20. stoletja.(Weiss, 2010)
Veliko cenejši in mnogokrat kvalitetnejši premog, tujega izvora, je nadomestil domačega.
Kanižarski premogovnik je bil kar 6 x dražji od tujega, tako je z letom 1991 izgubil
pomemben hrvaški trg. Leta 1990 je bil sprejet odlok vlage RS o zapiranju manjših rudnikov,
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čemer je sledilo načrtno zmanjševanje izkopa premoga. Čeprav so bila leta 1995 odprta
najboljša čela z izkopom premoga najboljše kakovosti, je bilo povsem jasno, da bo z
rudarjenjem v Kanižarici konec. Decembra 1995 je bilo ustanovljeno novo podjetje Rudnik
Kanižarica v zapiranju d.o.o. Zadnji izkopi so bili izvršeni v letu 1996, ko je bilo pridobljenih
19.825 ton premoga, že leta 1996 se je pričelo z likvidacijo južnega premogovniškega polja,
leto pozneje pa tudi vzhodnega. Sledila je demontaža obstoječih nadzemnih premogovniških
obratov, ki je bila izvršena leta 1997, to leto je zapisano tudi kot dokončno zaprtje
premogovnika Kanižarica. (Weiss, 2010)

Leto
1858
1859
1860
1862
1874
1875
1876
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

Izkopani
premog v tonah
283
118
468
459
206
175
254
138
90
1.030
4.270
2.640
4.710
9.920
9.760
7.450
7.450
8.200
5.250
6.000
7.390
5.370
6.360
9.050
12.390
12.980

Leto
1940
1941
1942
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Izkopani
premog v tonah
14.900
13.160
4.760
10.660
16.670
18.360
22.340
24.170
23.129
22.600
22.640
29.710
27.010
32.270
33.700
39.200
48.990
58.000
67.400
59.150
70.000
76.400
91.200
96.500
109.800
131.000

Leto
1969
1970
1971
1972
1073
1974
1975
1976
1977
1987
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996

Izkopani
premog v tonah
143.000
142.600
139.000
125.000
127.000
118.000
124.000
30.730
29.100
98.050
117.500
120.500
117.600
99.000
120.000
131.300
126.600
127.500
129.100
122.100
93.499
82.750
80.191
60.994
54.900
35.183
19.825

Tabela 4: Količina izkopanega premoga med leti 1858 in 1996 (Vir: Weiss, 2010)
Leta 2010 so odprli Muzej rjavega premoga Kanižarica, v katerem so prestavili 150-letno
tradicijo premogovništva v Beli krajini. Muzej so sestavljale muzejska zbirka, izvozni stolp in
umetni rov. Danes muzej ne obratuje več.
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2.6.

PREMOGOVNIK LABIN

Začetki premogovnika Labin segajo v 16. in 17. stoletje. Rudnik Labin je najstarejši rudnik na
Hrvaškem, saj prvi zapisi o rudarjenju segajo do leta 1807. Leta 1835 pa se je začelo resnejše
iskanje premoga. TPD je leta 1881 prevzela istrske premogovnike, kar je pripomoglo k
velikemu rudarskemu razvoju na tem področju. Zaradi velike količine premoga so zgradili
tudi pristopne železniške proge, kar jim je omogočalo hitrejši in lažji prevoz, posledično pa je
to povečalo tudi sam odkop premoga. Rudarjenje v Labinu je bilo dobro organizirano,leta
1914 so izkopali 116.850 ton premoga. Hitrejše in lažje izkopavanje premoga so si zagotovili
z modernizacijo, opremili so ga z novimi stroji na komprimiran zrak. Leta 1942 so odkopali
rekordno število premoga, in sicer 1.157.000 ton, z več kot 10.000 zaposlenih rudarjev.
Uspeha iz tega leta niso nikoli presegli. Rudarji so prihajali na delo iz različnih krajev, saj je
bilo mesto tako majhno, da je v njem lahko živelo le 2500 rudarjev. Zabeležen je tudi
skupinski odkop, od leta 1945 pa do leta 1984, in znaša kar 12.139.580 ton premoga. Ob
primerjavi z ostalimi istrskimi rudniki je bil rudnik Labin zelo globok, saj je na nekaterih
delih segal v globino vse do 500 m pod morsko gladino oz. 750 m od površja. (Vlačić, 1985)
Avstro-Ogrska je pred prvo svetovno vojno začela veliko vlagati v rudnike, predvsem zaradi
potreb vojske. Zaradi propada Avstro-Ogrske je vlaganja v rudnike nadaljevala Italija, ki soji
kasneje pripadli vsi rudniki, vendar pa se je začelo zmanjševati povpraševanje po rudarjenju.
Po 2. sv. vojni se je zanimanje za premogovništvo začelo počasi večati. (Vlačić, 1985)
Leta 1970 je nastala velika kriza in odkop premoga je padel na 400.000 ton. Republika
Hrvaška je sprejela zakon o zamenjavi premoga z drugimi, cenejšimi in dostopnejšimi gorivi,
to je pripomoglo, da je cena premoga strmo padla, s tem pa tudi želja mladih po rudarjenju.
Kmalu se je pojavi energetska kriza ter občutno zvišanje cen premoga. V rudniku Labin so
povečali odkop premoga na 550.000 ton, prav tako v novi jami Koromačno, in sicer na
350.000 ton. Usodnega leta 1987 so delavci pričeli s 33-dnevno stavko, zaradi katere sta se
zaprla rudnika Labin ter Ripenda. V jamo Tupljak so preselili upravo ter proizvodnjo. Rudnik
so ponovno odprli zaradi pomanjkanja premoga,vendar le do leta 2000, ko se je dokončno
zaprl. (Vlačić, 1985)
V rudniku Labin pa niso delali samo hrvaški rudarji, ampak tudi slovenski rudarji in inženirji.
Zaradi skupnih reševalnih vaj so se med nekaterimi ustvarila tudi dobra prijateljstva, da jih
ohranjajo še danes tako, da se organizirajo razna srečanja.
Zgodovino rudarskega mesta Labin si lahko ogledamo v muzeju, ki je postavljen v samem
centru mesta. Ogledamo si lahko tudi orodje, ki so ga rudarji uporabljali za odkop premoga, in
umetni rov. V muzeju so tudi fotografije rudnika. Muzej je bil popolnoma prenovljen leta
2006.
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2.7.

RUDNIK IDRIJA

Idrijsko podzemlje se je obudilo v davni geološki preteklosti,pred približno 220 milijoni let,
ko so v globokih predorih pritekle iz zemeljskih globin proti površju vroče, z živim srebrom
bogate, raztopine. Cinabarin je nato kristaliziral v kamninskih razpokah in porah. Orudenje
nastopa v dveh oblikah, kot cinabarid (orudenelo) - rdeč živosrebrov sulfid in kot samorodno
živo srebro (tekoče). 30 % je bilo samorodne živega srebra, 70 % pa orudenelega.
Najbogatejše rude so jeklenka, jetrenka, opekovka in različne plastnate rude. Najbolj pogosta
pa je siromašna ruda z manj kot odstotkom rude. K pestrosti idrijskega podzemlja prispevajo
barviti kristali cinabarita: epsomit, melanterit, idrijalin in mnog drugih.
Okoli leta 1490 je izdelovalec škafov med namakanjem v vodonosnem potoku odkril
skrivnostno bleščečo snov. Že v naslednjih letih so se v naselbini, nastajajoči v sotočju
Nikove in Idrijce, pojavili rudarji. V 15. stoletju so idrijski rudarji kopali živosrebrovo rudo
predvsem v dnevnih kopih ali plitvih jaških. Samorodno živo srebro so izpirali skozi vedno
gostejša sita. Cinabaridno rudo so žgali v kopah, pozneje v plinastih vrčih in naposled v
retortah.
Eden izmed najstarejših vhodov v rudnik je Antonijev rov iz leta 1500. Leži v središču starega
mestnega jedra Idrije, na nadmorski višini 332 m. Še danes je drugi najstarejši ohranjeni
rudniški vhod v Evropi. Rov je bil narejen iz lesa, kasneje, v 18. stoletju, pa so naredili
kamnitega.
Prvi rudarji v 16. stoletju so za orodje uporabljali dleto in kladivo, prevladovalo je človeško
mišično delo. Kasneje so začeli vpregati konje. Na dan je rudar napredoval približno 10 cm.
Rovi so bili tako majhni, da so med delom v njih plezali in klečali. Rudo so kopali samo pol
leta, v zimskem času. Ostalega pol leta pa so s sodčki črpali ven jamsko vodo, kajti v Idriji
imajo veliko podtalnice. To vodo je potrebno še danes črpati iz rudnika.
Idrijsko 16. stoletje označuje v energetskem pogledu uvajanje vodne energije. Lovili so les in
gradili vse večja vodna kolesa, imenovana kamšt. S takšno tehnologijo so sredi stoletja kopali
v rekordni globini 170 m in ob koncu stoletja pridobivali 100 ton živega srebra na leto. V
naslednjem, 17. stoletju, si je Idrija z izboljšavami v jami in izven nje pridobila sloves
tehnološko najbolje opremljenega rudnika v habsburškem cesarstvu. Na leto je proizvajala do
240 ton živega srebra, ki so ga tovorili s konji preko vse Evrope in z ladjami v Ameriko.
Franc Anton Steinberg, upravnik rudnika v Idriji, v drugi četrtini 18. stoletja je prvi natančno
izmeril in topografsko pokazal celoten rudnik. Začela so se obsežna dela, med njimi gradnja
Terezijinega jaška, ki so ga kopali 12 let in je segal v globino 226 m.
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Rudarji so v 18. stoletju dosegali starost okoli 40 let. Zastrupitev s živim srebrom oz.
merkurializem je bila zelo prisotna.
Orodje je bilo zelo preprosto, kramp in lopata. Takrat so bili rovi že tako veliki, da so rudarji
lahko v njih stali. Imeli so tudi triglc (pladenj) - orodje za nalaganje premoga, in trugco
(majhen vagonček), ki ni potreboval tirnic, samo deske so položili po rovu in ga vodili. Delo
rudarjev ni bilo samo kopanje rude, ampak tudi postavitev podpornih stebrov. Imeli so
različne podpornike, od lesenih, kamnitih pa tudi do kovinskih, odvisno od geološke sestave,
ki obdaja rov. Bolj ko je bil material mehak, bolj je morala biti močna konstrukcija, da je rov
ostal stabilen. Največ teh podpornikov je bilo lesenih, po večini iz smreke v okoliških
gozdovih, ki obdajajo mesto. Vsi rovi so bili sestavljeni iz stojk ob steni in stropk na stropu.
Rudo, ki so jo odkopali v rudniku, so odpeljali na površje, v topilnico, kjer so jo stopili pri
800 stopinjah. Ker živo srebro hlapi, je izhlapelo iz kamnine in so ga zajeli. Ostanke pa so
pripeljali v rudnik in zasuli stranke rove, ki jih niso več uporabljali. Tako so odkopali 3
milijone m3 materiala. Veliko tega materiala je danes zopet v rudniku.
Za kopanje so uporabljali prečno odkopno metodo.

Slika 9: Prečna odkopna metoda (prerez) (Vir: Slikovno gradivo Rudnik Mežica)
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Slika 10: Prečna odkopna metoda (tloris) (Vir: slikovno gradivo Rudnik Mežica)

Tlorisna slika prikazuje na sredini glavni rovin stranske rove na levi in desni strani. V prerezu
se vidi, da so odkopali najprej eno etažo, jo zasuli in odšli eno nadstropje višje. Naenkrat je
bil aktiven en odkop. Rudarji so material oziroma rudo iz stranskih rovov stresali v vagon in
nato po sipki navzdol. Sipka je jašek, ki je bil po dimenziji enako velik kot slepi jašek, vendar
je bil krajši. Sipke povezujejo etaže, medtem ko slepi jaški povezujejo obzorja. Ko so material
spustili po sipki navzdol, je ta padel v vagonček, ki so ga potem pripeljali do izvoznega stroja,
ven v topilnico. Material, ki je ostal, so pripeljali v rudnik, ga stresli po slepem jašku navzdol.
Tam je padel v vagonček, ki so ga potem pripeljali do stranskih rovov, ki so bili že izkopani,
jih zasuli in jih s tem naredili stabilne. Rovi so morali biti stabilni, da so imeli rudarji zopet
trdna tla pod nogami, ko so se premaknili nadstropje višje. Premikali so se od spodaj navzgor.
Vedno je bila naenkrat aktivna samo ena etaža, ki je imela več stranskih rovov. Ti so se
istočasno eni odpirali, drugi zapirali.
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Idrijski rudnik je bil sestavljen iz 15 obzorij. To so bila nadstropja, ki so bila večja, bila so
betonska in imela so lokomotive. Vmes, med temi obzorji, pa so etaže, ena na vrh druge.
Obzorje je imelo od 20 do 25 etaž. Najnižje je 15. obzorje, na globini okoli 400 m. Najvišje je
1. obzorje.
V začetku 20. stoletja je rudnik v Idriji dobil prvi stroj. To je samonakladalna lopata. Ta je
zajela material in ga preko sebe stresla v vagon. Ko je bil vagon oziroma hunt (jamski
voziček) poln, je tehtal okoli 1 tono. Leta 1913 so pridobili 820 ton živega srebra, rekordno
količino, ki je niso nikoli več dosegli.
Za vrtanje so uporabljali vrtalnike. Na koncu so imeli železne konice, dolge od 1 do 3 m.
Konice so zavrtali v skalo, vanje vstavili dinamit, eksplodirali in naložili material v vozičke.
Z dinamitom je delalo približno od 10 do 20 oseb. Po eksploziji so rudarji odšli domov, prišli
so šele naslednji dan, ko se je prah polegel in so ga naložili na vagone. Ta tak način so
naredili od 2 do 3 m na dan. Delo je potekalo veliko hitreje. Pojavil pa se je problem
zaprašenosti ozračja. Rudarji so začeli umirati za silikozo. To so reševali najprej s
prezračevalniki, ki so delovali v dve smeri, ali so pihali svež zrak ali pa vsrkavali prašnega.
Rudarji so v tem obdobju dobili čelade z maskami, ki pa so bile težke 3,5 kg. Delali so 8 ur na
dan in njihovo nošenje je bilo naporno, poleg tega pa so opravljali še težko fizično delo.

Slika 12: Spuščanje materiala po sipki
(Vir: lastni vir)

Slika 11: Spodnji del sipke - izsipnik, ki
strese material v voziček (Vir: lastni vir)
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Med 1. svetovno vojno so pri delu na odkopih uvedli strojno vrtanje na stisnjeni zrak. Po
vojni so modernizirali vse obrate, od jame, ki je segla s 15. obzorjem pod raven morske
gladine, do topilnice z rotacijskimi pečmi. Naraščala je proizvodnja, delovne razmere pa so se
le počasi izboljševale. Rudarje so ogrožale mehanične poškodbe, vodna zalitja, požari,
zapraševanje pljuč in kronične zastrupitve z živim srebrom.
Leta 1977 je prišlo do začasne ustavitve proizvodnje, deset let kasneje pa do dokončnega
sklepa o zapiranju rudnika. Z zalivanjem spodnjih obzorij se je pričel postopek opuščanja in
geološkega utrjevanja. Cena živega srebra je izredno hitro padla.
Živo srebro se je največ uporabljalo za amalgamacijo, za pridobivanje čistega zlata in srebra,
kajti živo srebro topi vse kovine, razen železa in platine. Danes je živo srebro prepovedano
proizvajati in prodajati v Evropski uniji, ga pa še srečamo v varčnih žarnicah in baterijah za
ponovno polnjenje. V svetu še vedno obstajajo rudniki z živim srebrom, in sicer na
Kitajskem, največji v Kirgizistanu.
Leta 2004 je rudnik prodal zadnje tone živega srebra. Ob koncu leta 2009 so končali zapiralna
dela v rudniku, potem je država uvedla postopek likvidacije, ki traja še danes. Od 2010
izvajajo vzdrževanje jame in monitoring. Jamsko vodo črpajo iz črpališča na 9. obzorju. Leta
2010 so hoteli jamo potopiti do 7. obzorja in po 13. letih potapljanja so na površini že beležili
povečane premike, tako vertikalne kot horizontalne. Začasno so ustavili potapljanje jame
naprej do 4. obzorja, do 7. sploh niso prišli.Danes, ko je rudnik zaprt, so odprti trije vhodi. To
so Antonijev rov, na tretjem obzorju, Jožefov jašek in jašek Inzaghi, ki je odprt za
prezračevanje.
V 500-letnem pridobivanjuv rudniku v Idriji so pridobili več kot osmino vsega na svetu
pridobljenega živega srebra. 10.000 rudarjev je izkopalo več kot 3 milijone m3 rude in
jalovine, kar predstavlja 150.000 ton te dragocene kovine. Izkopali so 700 km rovov, pri
čemer najgloblji deli rudnika segajo do globine 400 m ali 32 m pod nivo morske gladine ter
600 m v širino. Okoli 130 km rovov je bilo ves čas odprtih. Danes, ko je rudnik zaprt, jih je
odprtih le še okoli 5 km, za turistične oglede pa 1,3 km. V 500 letih so proizvedli več kot 150
tisoč ton živega srebra, to je 13 % svetovnega živega srebra. S tem je Idrijski rudnik drugi
največji rudnik z živim srebrom na svetu, takoj za španskim Almadenom, ki je največji. Od
30. junija 2012 je Idrija vpisana tudi na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne
dediščine.
Danes deluje tudi ogled rudnika v Idriji. Iz vhoda se obiskovalci spustijo v globino, v
Antonijev rov, za 22 m (100 m pod površjem, zaradi hriba), po slepem jašku na 20. etažo in se
spuščajo do 17. etaže. Nato pa po stopnicah nazaj. Vsega skupaj si lahko ogledajo 1,3 km
rovov.
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2.8.

RUDNIK RABELJ

Vas Rabelj leži ob vznožju gore Male Kraljeve špice (1912 m). Goro sestavljajo rudonosni
apnenci in dolomiti, v kateri se nahaja ruda. Prvi pisni dokazi o obstoju rabeljskega rudnika
segajo v leto 1320, ko so rove odpirali le v pobočju gore. Leta 1456 so dobili dovoljenje za
odprtje rudnika ob jezeru. To izdano dovoljenje se tudi ocenjuje kot prvi uradno priznan
dokument o obstoju rudnika. Proti koncu 17. stoletja in v začetku 18. stoletja so začeli kopati
rudo svinčeve (Pb) in cinkove (Zn) galice (sulfate, vitriol) pod površjem zemlje, kjer so bila
nahajališča rude bogatejša. Svinec kot ruda se pojavlja v zanj značilnih žepih, stebrih ceveh v
rudonosnem skalovju v gori. Cink se nahaja pretežno v severnem delu rudnika. Ločimo: rdeč,
rjav in črn cink.
Prvotni rudarji v Kraljevi špici v Rablju so pridobivali rudo s tehnologijo ognja. Pred steno,
kjer so nameravali pridobivati rudo in izkopati rov, so naložili drva, zakurili ogenj in vročo
steno polivali z mrzlo vodo, da je razpokala. V razpoke so zabijali lesene, koščene, bakrene
ali železne špice in kline in jo zdrobili. V zdrobljenem kamenju pa so prebirali rudo. Metodo
ognja so uporabljali do konca 16. stoletja. Za razsvetljavo v rovih so pri delu uporabljali
lesene ali oljne bakle, ki so se močno kadile. Takšne, bolj kadeče kot goreče svetilke, so ob
koncu srednjega in v začetku novega veka zamenjali z železnimi odprtimi leščerbami, v
katerih so žgali loj, in zaprte svetilke, kjer so kurili olje. V 15. stoletju so rudonosne skale
obdelovali z macolami in z železnimi špicami. Nakopano rudo so že na kraju samem v
grobem ločevali od navadnega kamenja, nato so jo v zabojih odnesli v večje prostore, kjer so
rudo z macolami razbili na manjše koščke. Navadno kamenje so pustili v jami in z njim
zapolnjevali izpraznjene rove, rudonosno kamenje pa prenesli v sortirnice, ga oprali, pozneje
prenesli ali prepeljali v nadaljnje obdelovanje ter končno poslali v topilnice. Pozneje, v 16. in
17. stoletju, so s kladivi in svedri ročno vrtali luknje v skale. Uporabljali so posebej
pripravljene svedre, nato so navrtane skale razbijali z železnimi klini, zagozdami in macolami.
Nekateri svedri so imeli skovano glavo, to je kar s štirimi konicami, ki so jih imenovali krona
svedri. Rabeljski vrtalci - kopači - so v začetku delali sami, imeli so sveder in približno 1,2 kg
težko kladivo. Proti koncu 17. stoletja pa sta na vrtanju delala dva rudarja. Prvi je imel na
ročaju nasajeno špico (sveder), drugi je udarjal po njeni glavi s kladivom, težkim 2 do 3 kg.
Seveda je bil tak način dela odvisen od višine in širine rova. Po uvedbi črnega smodnika za
razstreljevanje skal sta vedno delala po dva rudarja, to je v paru. Črni smodnik se ni takoj
uveljavil, njegova uporaba je zahtevala določeno znanje, saj prvi poskusi niso bili najbolj
uspešni. Z nastopom države kot rudarja, v 18. stoletju, sta skupaj z zasebnim rudarjem
pospešeno uvajala novejšo rudarsko tehnologijo, obdelavo in pridobivanje rude, izboljšavo
delovnih pogojev, transport in druge dejavnosti v rudarstvu, le izdelava vrtin je ostala še
naprej ročna. Ročno vrtanje in razbijanje skal se je obdržalo do uvedbe prvih vrtalnih strojev,
to je proti koncu 19. stoletja. Delo je bilo zelo naporno in zadušljivo, ker je vrtalnik na eni
strani zahteval zaradi vibracij čvrst prijem rok, na drugi strani pa ustvarjal veliko prahu, kar je
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bilo odvisno od števila obratov svedra in od količine vbrizganega zraka. Pod italijansko
upravo rudnika so se na trgu pojavili novi vrtalniki, v začetku so bili le malo boljši od tistih
izpred vojne, vendar so bili lažji, tehtali so do 7 kg, dolgi so bili 90 cm, imenovali so jih zeta.
Vrtalci so z rokami in z ramo potiskali stroj v skalo oziroma luknjo, po odstranjenem prahu so
z vrtanjem nadaljevali. Poznejšim vrtalnim strojem so, poleg zraka, ki je poganjal sveder,
dodajali vodo, da so ublažili delovanje prahu in hladili svedre. Seveda so bili vrtalci zdaj še
bolj umazani in zelo mokri. Tako so bili v jami, kjer je vladala običajno 70 do 99 odstotna
vlaga in z neustreznim prezračevanjem rovov, ustvarjeni pogoji za revmatična obolenja.
Vrtalniki zadnjih 20 let delovanja rudnika so imeli po dve vrtalni glavi, v 60. letih prejšnjega
stoletja pa tudi štiri in celo šest glav. (Vadnjal, 2009)
Do sredine 18. stoletja so rudo iz rovov do zbirnih skladišč na glavnih hodnikih posameznega
obzorja prenašali na ramenih, s košarami ali v zaboji, pozneje pa so jo vozili z lesenimi
vozički (hundi), nato s samokolnicami, proti koncu tega stoletja pa so vpeljali po glavnih
poteh, na vsakem obzorju, prevoz po ozkotirni železnici z vagončki, najprej po lesenih
tirnicah, pozneje, v drugi polovici 19. stoletja, pa so vgrajevali železne tirnice. Vagončke do
zbirnih jaškov so ročno potiskali rudarji, pozneje so to delo opravljali konji in mule, ki so jih
stalno imeli v jami. Tik pred 1. sv. vojno so v stranskih rovih uvedli transport rude s tekočim
trakom po hodnikih istega obzorja, vendar ne v vseh rovih. Dostava rude do sortirnice na
površini, bodisi po hribu navzdol oziroma iz jame navzgor, je predstavljala zahteven
tehnološki problem. Po hribu navzdol so si pomagali z lesenimi tirnicami. Teža samih sani je
običajno znašala od 27 do 30 kg, ki so jih rudarji morali nositi na ramenih nazaj v rove na
hribu. Leta 1871 so uvedli dvig rude na površje s posebnim dvigalom, na vodni pogon, in po
posebnem jašku (Layer in Vinzenzi). Po tem jašku so vozili tudi rudarje na delo in z dela na
posamezna obzorja. V začetku 20. stoletja so vpeljali po glavnih hodnikih električne
lokomotive. Po letu 1963 so za prevoz rude iz rovov do centralnih jaškov uvedli posebne
bagerje. Po 2. sv. vojni so z novo tehnologijo prodirali čedalje globlje pod zemljo in tako ob
zaprtju rudnika, 1991. leta, prišli do XIX. obzorja, to je na globini približno 650 m. Rudo so
po glavnih poteh v jami, med rovi na istem obzorju, vozili do izvoznih jaškov. Izboljšavo v
prevozu na glavni poti je predstavljala električna lokomotiva na ozkotirni železnici. Pozneje,
v letu 1915, pa so rudo vozili z dizelskimi lokomotivami. Nakopano rudo iz rovov, kjer so jo
kopali, so do glavnih poti na obzorju še vedno ročno vozili v vagončkih. Leta 1917 se je
nakopana surova ruda povečala, proizvodnja je znašala 49.900 ton (Podatki veljajo le za v
državni rudnik imenovan Raibl I, medtem ko podatki o zasebnem rudniku, imenovanem Raibl
II, niso najdeni), kar je v primerjavi z letom 1916 pomenilo povečanje za kar 33 odstotkov.
Količina čiste svinčene rude je znašala 2.400 ton, cinkove rude pa 29.371 ton, ob 322
zaposlenih. Med vojno leta 1917 je uprava rudnika zaradi varnosti zgradila približno 500 m
dolg predor, ki je služil kot zasilni izhod iz rudnika. Skozi predor so napeljali ozkotirno
železnico in za vleko uporabljali bencinsko lokomotivo. Po končani vojni je rabeljski rudnik
pripadal Italiji, ukinila je zasebni del rudnika in ga združila v enotno podjetje v državni lasti.
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Po nekaj manj kot desetletju uspešnega poslovanja rudnika je oktober 1928 nastopila svetovna
gospodarska kriza. Cene svinca in cinka, glavnih rabeljskih proizvodov, so močno padle, zato
so maja leta 1931 rudnik zaprli. Ob ponovnem odprtju rudnika, leta 1933, je bilo ponovno na
delo sprejetih 552 rudarjev. Rudnik je po gospodarski krizi delal pod novim vodstvom do
začetka 2. sv. vojne s polno paro, je napredoval in se moderniziral. Nabavili so nove stroje,
spremenili tehnologijo vrtanja in tako veliko prispevali k varnemu delu v rudniku. Leta 1934
so obnovili Layer jašek, pozneje tudi Clara jašek, ki je bil dejansko čisto nov in je služil le za
prevoz rudarjev, za dvig rude so zgradili poseben jašek. Leta 1936 so napeljali žičnico Monte
Re do višine 1250 m (strmina 61 %), uporabljena je bila za odvoz jalovine v višja obzorja, s
katero so zapolnili izpraznjene rove. (Vadnjal, 2009)
Rudnik je leta 1951 zgradil v vasi stanovanjske bloke za rudarje, živeče v Rablju, pa tudi šole,
otroške vrtce, omogočil je šolanje otrok rudarjev v srednjih in višjih šolah in odprl je
trgovino, kjer so rudarji kupovali hrano po znižanih cenah.
Leta 1956 je rudnik prevzela družba Pertusola, ki je ostala v Rablju do leta 1963. Uvedla je
novo tehnologijo za pridobivanje rude, med drugim tudi vrtalne stroje s šestimi vrtalnimi
glavami. Vrtalec je delal v dveh rovih hkrati in je po zaključenih vrtanjih (12 lukenj) končal
svoje delo za tisti dan. Vrtanje je bilo izredno zahtevno, vrtine so bile globoke tudi do 3 m,
zato je delo potekalo zelo počasi in previdno. Pertusola je uvedla obdelavo in flotacijo piritov
(Fe oksidov) in oksidov. Njeni uspehi v proizvodnji so bili zavidljivi, saj je ob prihodu
nakopala 41.878 ton čiste rude, ob njenem odhodu, leta 1963, pa kar 65.746 ton. Za razliko od
Nogarinega raziskovanja o novih ležiščih rude ni vlagala sredstev v odkrivanje novih ležišč,
črpala je samo to, kar je bilo že prej odkrito. Petrusolo je nasledila AMMI. Z njenim
nastopom se je začelo počasno hiranje rudnika. Rudnik je upravljala in izkoriščala od leta
1963 do konca leta 1979, ko jo je nasledila družba SAMIM. Ta je rudnik izkoriščala do leta
1987. Nazadnje je tega leta nastopila še družba SIM, ki je rudnik izkoriščala do njegove
ukinitve. (Vadnjal, 2009)
Kraljeva špica, gora, v katere nedrjih so kopali rudo, je vsa prepredena z rovi, razporejenimi v
globini na 32 obzorij, od 650 m v globino do 480 m v višino, z obzirom na naravno površino,
ki v rudarstvu šteje za nulto (0) obzorje. Dolžina vseh rovov v rabeljskem rudniku je znašala
kar 150 km. Rovi so bili ozki, široki do 60 cm in visoki okoli 1,5 m. (Vadnjal, 2009)
Delo v rudniku je bilo nevarno in težko. V Rablju je bilo posebno nevarno zaradi zračnih
udarov. V skalovju Kraljeve špice, v apnencu in dolomitu, v katerem so kopali rudo, je bil še
iz časov tektonskega delovanja zemlje, pred nekaj milijoni let, zajet močno stisnjen zrak, ki je
ob vrtanju ali miniranju zaradi zrahljanega skalovja na vsem lepem razgnal zrahljano
skalovje. Ob udaru so se odtrgale večje ali manjše količine kamenja. Nevarnosti so bile
prisotne, predvsem zračni udari, rušenji stropov in nenadne eksplozije zatajenih dinamitnih
min. (Vadnjal, 2009)
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V zadnjih dveh desetletjih prejšnjega stoletja je rudarjenje v Rablju počasi pojemalo. V
najboljših časih je bila vsebnost svinca skoraj 2 odstotna, cinka pa 12,45 odstotna, pred
zaprtjem pa je bila vsebnost svinca 0,54 odstotna, cinka pa le 4,32 odstotna. V najboljših
časih, 1961. leta, so pridobivali do 60.730 ton cinka in 5268 ton svinca, zato so morali
izkopati 574.410 ton grobe neprečiščene surovine (rude). V najslabših časih pa so iz 301.420
ton grobe surovine pridelali 19.050 ton cinka in 1100 ton svinca. Odstotek čiste rude iz
nakopane surovine je postajal vse bolj siromašen, svinec in cink so začeli nadomeščati drugi
materiali in rudnik so morali leta 1991 zapreti. (Vadnjal, 2009)
Na nekdanje rudarjenje spominjajo spremenjena dolina Jezernice, nad vasjo razrito pobočje
Male Kraljeve špice, ki je sedaj delno urejeno z nasadi, propadajoči, in prazno naselje ter
rudarski muzej v Rablju, kjer je mogoče spoznati stroje, oblačila in orodje, ki so jih rudarji
uporabljali od 15. stoletja do zaprtja rudnika, to je v 20. stoletju. Na rudnik spominja tudi
loški predor Štoln s starim rudniškim vlakom in informativnimi tablami pred vhodom.

2.8.1. LOŠKI PREDOR (ŠTOLN)
Prodiranje v globino je prinašalo s seboj veliko tehničnih in naravnih ovir, med slednjimi je
bila podtalna voda čedalje hujši problem. Zaradi naraščajoče vode se je rudnik odločil
izkoristiti višinsko razliko med Rabljen, na 900 m n. m, in Logom, na nadmorski višini 626 m
(ob začetku predora), po katerem naj bi odtekla voda iz rudnika. Začeli so vrtati predor Štoln.
Izkoristili so 2 promila padca po celi dolžini, tako da je voda normalno odtekala in se izlivala
v Logu v potok Rojo (Jezerko), ta pa v reko Koritnico.
Z deli so pričeli avgusta leta 1899, končali pa junija leta 1905, ko je predor meril 4.844 m.
Vrtanje predora je potekalo na globini 240 m pod površjem oziroma na XIII. obzorju. Leta
1890 so na potoku Predilci nad Logom zgradili majhno elektrarno, ki je služila za pogon
kompresorjev, vrtalnih svedrov, za razsvetljavo v predoru in za odvoz materiala v Log.
Današnje mere predora so 3,2 m v višino in 2,2 v širino. Pretok vode ob otvoritvi se je gibal
med 300 in 400 l na sekundo, kasnejši in tudi sedanji je 500 l in več.
Loški predor (Štoln) je tudi posebna znamenitost, saj je bila v njem državna meja, ki je
potekala med Italijo in takratno Jugoslavijo. Obmejni prehod je bil odprt septembra leta 1947.
Leta 1970 je rudniška uprava predor zaprla, ker je postal prevoz z avtobusi čez Predel cenejši
od prevoza z ozkotirno železnico, ki je bila potrebna rednega vzdrževanja. Vendar predor
takrat še ni utonil v pozabo. Občasno, zlasti pozimi, ko je zapadlo veliko snega in je bila cesta
čez Predel neprevozna, je bil znova vzpostavljen začasen prevoz skozi predor.
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ZEMLJEVID RUDNIKOV

Slika 13: Zemljevid poti

Povezava do internetne interaktivne poti rudnikov v Google zemljevidu:
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1JYq-7ZkPLt1Dpo0ve7iDy68uyM8
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Rudniki, zajeti v diplomskem delu, omogočajo vpogled v delo rudarjev, opis njihovega dela,
delovnih mest, tehnologije odkopavanja in ogled rudarske tehnične dediščine.
Iz Ljubljane se odpravimo na pot v Mežico. Z vagončki nas bivši rudar odpelje v podzemlje
Pece, kjer po nekaj minutnem prevozu v temnem rovu izstopimo v jamo. Vodič nas popelje
po stopinjah rudarjev. Ogledamo si ogromne prostore, ki so jih pustili za sabo. V Mežici
omogočajo tudi ogled s kolesi in ogled s kajaki v potopljenem delu rudnika.
Iz Mežice se spustimo po ovinkasti cesti do premogovnika Velenje. V urejenem muzeju se
spustimo 160 m pod površje, v jašek za prevoz ljudi. V dobrem kilometru poti si ogledamo
rudarsko tehnologijo, to je vse od začetka kopanja do danes.
Pot se nato nadaljuje proti Zasavju. V Lokah pri Kisovcu je urejen muzej zagorskega
premogovnika. V muzeju si lahko ogledamo orodje in pripomočke, ki so jih rudarji
uporabljali. Za prestavitev so uredili tudi manjši rov na površju, kjer si ogledamo podporje in
transportni trak. Muzej nameravajo še razširiti. V Zasavju sta bila tudi muzej Hrastnik in
Trbovlje, kjer pa se zaradi premajhnega zanimanja ogledi ne odvijajo.
Iz Zagorja se odpravimo na Senovo. 200-letno tradicijo rudarjenja so prikazali v prostorih
osnovne šole, kjer je umetno urejen premogovniški rov. Prikazana je oprema rudarjev,
podporja, orodja in razsvetljava. V steklu si lahko ogledamo tudi rove, ki so jih kopali, in
kamnine.
Na jugu, v bližini Črnomlja, najdemo rudnik rjavega premoga Kanižarica, kjer pa ogledi niso
več možni. Muzej so zaprli zaradi premajhnega števila obiskovalcev.
Po obmorski, ovinkasti cesti se odpravimo še v Hrvaški muzej Labin v Istri in nato pot
nadaljujemo na zahod Slovenije, kjer si ogledamo rudnik živega srebra v Idriji. V mestu, ki je
nastajalo skupaj z razvojem rudnika, organizirajo vodene oglede Antonijevega rova. Spustimo
se približno 100 m pod površje, kjer si ogledamo, kako je potekalo strojno odkopavanje,
vrtanje, miniranje in prevažanje ter presipavanje rude. Po uro in pol trajajočem ogledu se
obiskovalci vrnejo na površje po dolgih in strmih stopnicah po Attemsonovem vpadniku.
Pot iz Idrije nadaljujemo proti severu, v Log pod Mangartom. Tam si ogledamo slovenski
vhod Štoln, ki pelje v rabeljski rudnik v Italiji. O zgodovini pričajo številne fotografije z opisi
in star rudniški vlak pred vhodom. Ko se vračamo v Ljubljano, si ogledamo še staro rabeljsko
mesto in rudnik Rabelj v Italiji.
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ZAKLJUČEK

Začetki rudarjenja segajo davno v zgodovino. Rudo so zasledili na površini in ji sledili vedno
globlje. V začetkih kopanja so celotno delo opravile roke mož, žena in otrok. Rudo so
pridobivali s pomočjo krampa in lopate. Ker so vse delo opravljali ročno, je to le počasi
napredovalo. Kasneje jim je delo olajšala elektrika in modernejša mehanizacija, kar se je
poznalo tudi pri večji količini nakopane rude. V rudnikih je rado prišlo do eksplozije metana
in zasipov, ki so vzeli veliko življenj. Različne rude v Sloveniji so veliko pripomogle k
razvoju krajev. Marsikatere so spremenile zunanjo podobo pokrajine.
V diplomskem delu sem povzela več rudnikov in premogovnikov v Sloveniji, pa tudi hrvaški
Labin in italijanski Rabelj. Rudniki so napisani v zaporedju poti, kot sem jih obiskovala.
Na vrhovih Pece ni bilo zemlje in rastlin, zato so tam kamnino hitro opazili. Kasneje so
svincu sledili v globino, vedno globlje. V dolgih 350 letih rudarjenja so rudarji na površje
odpeljali več kot 19 milijonov ton svinčeno-cinkove rude, iz katere so pridobili več kot
milijon ton svinca in 500 tisoč ton cinka. Za njimi je ostalo 800 km rovov.
Iz Mežice sem pot nadaljevala proti Velenju. Tam segajo začetki premogovništva v 18.
stoletje. Blizu 200 milijonov ton izkopanega premoga je zgolj številka, toda tako ogromna, da
na površju zadostuje za Družmirsko, Velenjsko in Škalsko jezero. V Velenju so uporabljali
širokočelno odkopno metodo, ki se v svetovnem okolju, v rudarski strokovni literaturi, navaja
kot Velenjska odkopna metoda. Pri širokočelni metodi prihaja do rušenja krovninskih plasti v
odkopne prostore, zato se površje pogreza.
Od Velenja sem se odpeljala do zasavskih premogovnikov. Trboveljska premogokopna
družba (TPD) je bila ustanovljena leta 1872. Postopoma je pokupila rudnike v celotnem
Zasavju in s tem postala eden največjih monopolov na ozemlju današnje Slovenije.
Rjavi premog so kopali tudi na Senovem že od leta 1796. V skoraj 200 letih obratovanja
rudnika so nakopali 11.680.000 ton premoga. Da bi del rudarjenja ostal v spominu, so v
Osnovni šoli na Senovem postavili premogovniški rov. Rjavi premog so v svojem 140-letnem
obstoju, z nekaj prekinitvami, od leta 1857 pa do leta 1997 izkopavali tudi v Kanižarici.
Pot me je nato peljala po ovinkasti obmorski hrvaški cesti do istrskih rudnikov. Ustavila sem
se v muzeju Labin. Začetki premogovnika segajo v 16. in 17. stoletje. Rudnik Labin je
najstarejši rudnik na Hrvaškem, saj prvi zapisi o rudarjenju segajo do leta 1807.
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Po ogledu premogovnikov sem se odpravila do idrijskega podzemlja, ki se je obudilo v davni
geološki preteklosti, pred približno 220 milijoni let, ko so v globokih predorih pritekle iz
zemeljskih globin proti površju vroče, z živim srebrom bogate, raztopine. Eden izmed
najstarejših vhodov v rudnik je Antonijev rov, in sicer iz leta 1500. Leži v središču starega
mestnega jedra Idrije, to je na nadmorski višini 332 m. Še danes je drugi najstarejši ohranjeni
rudniški vhod v Evropi.
Po ogledu Antonijevega rova sem se odpravila še do zadnjega opisanega rudnika. Krajan
Loga pod Mangartom mi je pokazal pot do loškega predora Štoln, ki je posebna znamenitost,
ni le povezal Slovenijo z italijanskim rabeljskim rudnikom, ampak je v njem potekala tudi
državna meja med Italijo in takratno Jugoslavijo. V Italiji si lahko ogledamo vas Rabelj, ki
leži ob vznožju gore Male Kraljeve špice. Goro sestavljajo rudonosni apnenci in dolomiti, v
katerih se nahaja ruda. Prvi pisni dokazi o obstoju rabeljskega rudnika segajo v leto 1320, ko
so rove odpirali le v pobočju gore. Leta 1456 so dobili dovoljenje za odprtje rudnika ob
jezeru. To dovoljenje se tudi ocenjuje, kot prvi uradno priznan dokument o obstoju rudnika
Med opisanimi rudniki je v Sloveniji danes še edini, odprt za rudarjenje, premogovnik
Velenje. V nekaterih pa si je možno ogledali rudarsko tehnično dediščino v muzeju ali z
vodenim ogledom rovov. Danes omogočajo oglede v Mežici, Velenju, Zagorju, Idriji in v
italijanskem Rablju.
Številni rudni pojavi in opuščeni podzemni rudniki pričajo o razsežnosti in pomembnosti
rudarstva na ozemlju Slovenije in v njeni širši okolici.
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