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Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji 9. 6. 2021, na podlagi 29. in 67. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20
in 123/20), sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet se je seznanil z Zaključki posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za
pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini in na podlagi prvega in drugega
odstavka 97. člena Poslovnika Državnega sveta poziva Vlado Republike Slovenije,
da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli.
Zaključki posveta se glasijo:
»Državni svet Republike Slovenije in skupina Holding Slovenske elektrarne Slovenije sta
7. 5. 2021 organizirala posvet z naslovom Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen
prehod iz premoga v Šaleški dolini.
Evropska unija je zastavila ambiciozno okoljsko reformo, ki slovensko energetiko
postavlja pred velike izzive. Uresničitev ciljev podnebne nevtralnosti do 2050 pomeni
transformacijo slovenske energetike, gospodarstva in socialne strukture v Šaleški regiji.
Zaradi načrtovane opustitve rabe premoga za proizvodnjo električne energije je za
pravičen prehod pomembno, na kakšen način se bo država lotila priprave zakona o
postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Pri tem nas čakajo veliki izzivi na socialnem
področju, saj Premogovnik Velenje zaposluje več kot 2000 oseb. Pomembno vprašanje
je, kaj pomeni zapiranje za lokalno gospodarstvo in kakšno bo socialno breme v regiji. Za
oblikovanje optimalnih zakonodajnih rešitev je ključen socialni dialog med vsemi deležniki,
od predstavnikov skupine Holdinga Slovenske elektrarne in sindikatov, države kot
lastnikom in resornimi ministrstvi, do predstavnikov gospodarstva in lokalnih skupnosti,
kjer bodo izginjala delovna mesta. Zelo pomembno pa je, da njihovim argumentom
prisluhne zakonodajna veja oblasti, ki bo sprejela zakonodajne rešitve.
Glede na navedeno se je Državni svet Republike Slovenije na pobudo Holdinga
Slovenske elektrarne odločil, da skupaj organizirata posvet, na katerem bi se potrudili
definirati ključne izzive ter skušali sooblikovati rešitve, ki bi jih moral vsebovati nastajajoči
zakon o zapiranju Premogovnika Velenje, da bi imele spremembe čim manj boleče
posledice za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo v regiji ter da se izognemo negativnim
izkušnjam pri zapiranju zasavskih premogovnikov.

V uvodnih nagovorih in panelskih razpravah so sodelovali predsednik Državnega sveta
Republike Slovenije Alojz Kovšca, generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar, generalni
direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, minister za okolje in prostor mag. Andrej
Vizjak, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok, državni sekretar na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Andrej Čuš, član uprave SDH Janez
Tomšič, generalni direktor ELES mag. Aleksander Mervar, predsednik Gospodarske
zbornice Slovenije Boštjan Gorjup, župan Občine Šoštanj Darko Menih, župan Mestne
občine Velenje Peter Dermol, predsednik Sindikata Premogovnika Velenje Simon Lamot,
direktorica Direktorata za trg dela in zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti Mojca Pršina, predsednik Sveta delavcev
Premogovnika Velenje Danilo Rednjak, državni svetnik in župan Občine Ljubno Franjo
Naraločnik, član poslovodstva Premogovnika Velenje Aleš Logar, predsednik Sindikata
delavcev dejavnosti energetike Slovenije Branko Sevčnikar ter podpredsednik Državnega
sveta in župan Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
Razpravljavci so v svojih predstavitvah in razpravah podali stališča do izstopa iz premoga
in naslovili pomen Premogovnika Velenje in TEŠ za ceno električne energije za
gospodinjstva in gospodarstvo v Sloveniji ter njunega zaprtja za prebivalce Šaleške
doline, saj sta neločljivo povezana z lokalnim okoljem. Podali so vrsto predlogov, ki jih je
treba upoštevati za pravičen prehod pri pripravi izhodišč za postopno zapiranje
Premogovnika Velenje in so zajeti v zaključkih posveta.
I) Iz predstavitev in panelnih razprav izhajajo naslednje u g o t o v i t v e:
- V luči zavez o doseganju neto ničelnih emisij TPG oz. podnebne nevtralnosti do leta
2050, ki izhajajo iz Pariškega sporazuma in evropskega zelenega dogovora Evropske
komisije ter nadgrajenega in zahtevnejšega cilja zmanjšanja TPG za vsaj 55 % do leta
2030 glede na referenčno leto 1990 v okviru svežnja »Fit for 55«, je zavedanje o
nujnosti tranzicije Slovenije v brezogljično družbo neizogibno.
- Istega leta, ko je Slovenija podpisala in ratificirala Pariški sporazum kot prvi univerzalni
in pravno zavezujoč globalni podnebni sporazum, je blok 6 Termoelektrarne Šoštanj
(TEŠ) dobil uporabno dovoljenje. Le nekaj let po začetku obratovanja sodobnega bloka
6 TEŠ, ki je skladen s t. i. BAT tehnologijami in omogoča zajem ogljika ter predstavlja
0,03 % svetovne tovrstne proizvodnje električne energije in 0,1 promila svetovnega
onesnaženja, se zahteve po razogljičenju zaostrujejo in odražajo v dodatnih pritiskih na
dvigovanje cen emisijskih kuponov, ki danes bistveno prehitevajo dolgoročne napovedi,
to pa neposredno vpliva na poslovanje in finančne (ne)zmožnosti obratovanja TEŠ in z
njim povezanega Premogovnika Velenje.
- S sprejetim Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) se je Slovenija
zavezala k postopnemu opuščanju rabe premoga v energetske namene pred letom
2050. Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij je treba pripraviti
dolgoročno Nacionalno strategijo o izstopu iz premoga in prestrukturiranje
premogovnih regij v skladu z načelom pravičnega prehoda, ki vključuje časovni načrt
predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v TEŠ. Pri
tem predstavniki resornih ministrstev napovedujejo pripravo Zakona o postopnem
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zapiranju Premogovnika Velenje in Zakona o prestrukturiranje Savinjsko-Šaleške
regije.
- Z opuščanjem rabe fosilnih goriv bo treba slednje nadomestiti z drugimi viri energije. V
mnogih sektorjih jih bo v luči načrtovane elektrifikacije nadomestila električna energija.
Trenutne prognoze kažejo, da se bo poraba električne energije v končni rabi energije v
Sloveniji do leta 2050 povečala za okrog 50 %. To predstavlja velik izziv tudi za
slovensko elektrogospodarstvo, ki je specifično in edinstveno v evropskem prostoru,
saj danes tretjino celotne proizvodnje električne energije v državi zagotavlja zgolj ena
termoelektrarna, ki jo oskrbuje Premogovnik Velenje, ki ga bomo zaprli. Poleg tega se
izteka življenjska doba obstoječega bloka Nuklearne elektrarne Krško.
- TEŠ in Premogovnik Velenje imata z vidika varne in zanesljive oskrbe energije
pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu. Kot kažejo projekcije bilanc električne
energije, pripravljenih v ELES, bo uvozna odvisnost v letu 2021 v povprečju 11,1 %. V
scenariju možnega prenehanja obratovanja TEŠ (do konca 2021) se v letu 2022
uvozna odvisnost poveča na 34,3 %. Če se zgodi, da NEK ne pridobi
okoljevarstvenega soglasja in s tem podaljšanja obratovanja po letu 2023, bo uvozna
odvisnost v letu 2024 narastla na več kot 50 %. Tak scenarij z vidika cene električne
energije pomeni neobvladljivo situacijo, saj proizvodnih kapacitet TEŠ in NEK ni možno
hipno nadomestiti z razpršenimi (obnovljivimi) proizvodnimi viri električne energije. V
scenariju delovanja TEŠ do 2036 in podaljšanja obratovanja NEK do 2043 je odvisnost
od uvoza električne energije leta 2024 11,7 % in 2036 14,5 %. Vse to pomeni, da je
eden ključnih prihodnjih izzivov slovenske energetike nadomestitev velikega deleža
domače proizvodnje električne energije in zagotovitev še dodatnih potreb po električni
energiji v prihodnjih desetletjih. Pri tem potrebujemo dovolj stabilne proizvodne vire, ki
bodo zagotavljali zanesljivost oskrbe z električno energijo tudi v izrednih razmerah in
po koncu obratovanja TEŠ. Pri tem se ne sme zgoditi, da bi energijo iz ene
najsodobnejših termoelektrarn nadomestili z uvozom okoljsko sporno pridobljene
energije. Ob navedenem nas čakajo tudi izzivi na področju prenosnega in
distribucijskega omrežja ter zagotavljanja varne in zanesljive oskrbe energije po
konkurenčnih cenah.
- Zaloge premoga niso kritični dejavnik in omogočajo nemoteno obratovaje
Premogovnika Velenje ter varno oskrbovanje TEŠ v celotnem obdobju obratovanja, ne
glede na predlagane letnice prenehanje rabe premoga.
- Medtem ko v okviru resornih ministrstev opozarjajo, da je treba najprej določiti letnico
izstopa iz premoga, kar bo sicer težka politična odločitev, in nato novelirati veljavne
predpise ter sprejeti nove strateške dokumente in zakone, pa v skupini HSE in
Premogovniku Velenje poudarjajo, da so pomembnejše od same letnice aktivnosti, ki
jih je treba izvesti pred predvidenim zaprtjem Premogovnika Velenje in opustitvijo rabe
premoga v TEŠ. Zaradi (nepredvidljive) rasti cen emisijskih kuponov in posledično
(nepredvidljivih) višjih stroškov TEŠ za njihov nakup, je vprašanje letnice izhoda iz
premoga vezano tudi na zmožnost zagotavljanja sredstev za finančno stabilno
poslovanje TEŠ in Premogovnika Velenje.
- V gospodarstvu pričakujejo določitev take letnice, ki bo omogočila izvedbo vseh
potrebnih aktivnosti za izstop iz premoga, vključno z odločitvijo o nadomestnih
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proizvodnih kapacitetah električne energije, vlaganjih v električno omrežje in drugih
pomembnih rešitvah za elektroenergetsko preobrazbo države.
- Sindikat Premogovnika Velenje opozarja, da bi morali pri določitvi datuma izstopa iz
premoga za vsako od predlaganih letnic narediti izračune potrebnih sredstev:
a) za reševanje socialne problematike zaposlenih v premogovništvu, TEŠ in posredno
zaposlenih v SAŠA regiji;
b) za zapiralna dela Premogovnika Velenje in demontažo termo objektov v TEŠ;
c) za ureditev degradiranih površin v občinah Šoštanj in Velenje;
d) za monitoring področja sanacije ugreznin med jezeroma;
e) za nadomestne enote za proizvodnjo zadostnih količin električne energije za
izpolnitev zaveze iz NEPN o najmanj 75 % samooskrbi do leta 2040 in
f) za blaženje energetske revščine.
Pri vsaki od predlaganih letnic bi morali tudi jasno povedati, kaj pomeni predčasni
izstop iz premoga za dvig končne cene električne energije.
- Čeprav so predlogi glede letnice predčasnega izstopa iz premoga različnih deležnikov
različni (npr. 2038 – Strateški svet za energetski prehod Gospodarske zbornice
Slovenije, 2042 – Sindikat SPESS in SDE), pa obstaja zavedanje, da mora politika pri
določitvi letnice izstopa iz premoga upoštevati različne narodnogospodarske, tehnične,
socialne in okoljske vidike ter zagotoviti izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za
energetsko preobrazbo države v luči podnebnih sprememb, ki bo pravična za vse
državljane in ne bo povzročila energetske revščine. Ključno je, da se pripravijo
terminski plani, plani s ključnimi mejniki, kdo je odgovoren za te mejnike in kaj storiti, če
mejniki ne bodo doseženi.
- Upoštevati je treba, da bodo zapiralna dela v Premogovniku Velenje tudi po njegovem
zaprtju oz. prenehanju komercialne rabe premoga trajala še 10 do 15 let. Prav tako je
treba upoštevati, da letni stroški zapiranja padajo z dolžino obratovanja Premogovnika
Velenje.
- Cena premoga ni tržna, kar pomeni, da Premogovnik Velenje samo iz naslova prodaje
premoga ne bo imel na voljo dovolj lastnih sredstev za izvedbo zapiralnih del,
rekultivacijo ter prestrukturiranje.
- Slovenija lahko iz Sklada za pravični prehod za gospodarsko prestrukturiranje obeh
premogovnih regij počrpa 235 mio evrov. Ker potrebna sredstva za prestrukturiranje in
pravičen prehod Savinjsko-Šaleške regije bistveno presegajo sredstva iz Sklada za
pravični prehod, je za tovrstne namene nujno zagotoviti javne vire financiranja.
- Sredstva Podnebnega sklada, ki se financira iz prodaje emisijskih kuponov, največji
plačnik pa je TEŠ, so namenjena financiranju ukrepov za blaženje podnebnih
sprememb in prilaganje nanje. To pomeni, da smo v Sloveniji, tudi zaradi TEŠ, lahko
izvajali veliko okoljskih projektov.
- HSE iz naslova termo divizije (Premogovnik Velenje in TEŠ) v državni in občinske
proračuna neposredno vplača okoli 230 mio evrov na letni ravni, kar je bistveno več od
stroškov emisijskih kuponov.
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- Študija SPESS Sindikata Premogovnika Velenje in Sindikata delavcev dejavnosti
energetike Slovenije na podlagi makroekonomskih analiz in izračunov med drugim
nakazuje, da bi kasnejši izstop iz premoga (leto 2042) s plačili emisijskih kuponov po
22 evrov napolnili Podnebni sklad v višini od 1,5 do 3 mrd evrov, kar je bistveno več od
sredstev Sklada za pravični prehod v višini 235 mio evrov, ki so namenjena reševanju
izzivov zelenega prehoda tako Savinjsko-Šaleške regije in kot Zasavske regije.
- Z izkopavanjem premoga neizogibno vplivamo na površino in spreminjamo prvotno
obliko pokrajine, ki se kaže v obliki pogrezanja terena, nastajanja razpok na površini in
nastankom jezer. Medtem ko sta tako Premogovnik Velenje kot TEŠ v preteklosti
izvedla temeljito ekološko sanacijo in se je njun vpliv na okolje zmanjšal (Šaleška
dolina velja za eno od območij z najčistejšim zrakom v Sloveniji), v Šoštanju in Velenju
pričakujejo čim prejšnjo odpravo vseh negativnih vplivov dolgoletnega izkopavanja
premoga, ki se kažejo v ugrezanju in poplavljanju velikih površin ter težavah s
smradom v Šoštanju zaradi uhajanja velikih količin jamskega zraka.
- Lokalno okolje pričakuje čimprejšnji odgovor, kdo bo po prenehanju izkopavanja
premoga poskrbel za sanacijo ugreznin in za vzdrževanje področja sanacije ugreznin
med velenjskim in šoštanjskim jezerom ter kdo bo zagotovil sredstva za tovrstna
sanacijska dela. Na Občini Šoštanj tudi opozarjajo, da bodo pri podaljšanju koncesije
za pridobivanje premoga vztrajali, da se območje pridobivalnega prostora določi po
dejanskem stanju.
- Šaleška dolina je v preteklih desetletjih plačala ogromen ekološki in socialni davek, ko
je zagotavljala varno, zanesljivo in poceni proizvodnjo električne energije. Nepravično
bi bilo, da bi morali breme prestrukturiranja industrije, ki služi celotni Sloveniji, zaradi
politike globalnega onesnaževanja nositi samo zaposleni v premogovništvu in
Savinjsko-Šaleški regiji.
- Premogovnik Velenje se bo v prihodnje soočal s težavo pridobivanja primernega kadra
za čas nadaljnjega obratovanja in na drugi strani s težavo prekvalificiranja kadra ob
njegovem zaprtju.
- Premogovnik Velenje zaposluje 2000 oseb, pri čemer je bilo leta 2020 20 % delovnih
mest v ožjem vplivnem območju neposredno odvisnih od premogovništva. Starostna
struktura zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje je takšna, da do leta 2030 niti
polovica sedaj zaposlenih ne izpolni pogoja za upokojitev, v družbi TEŠ je starostna
struktura zaposlenih še mlajša. Posebej občutljivo je tudi vprašanje reševanja statusa
delovnih in ostalih invalidov. Za obdobje 2038–2042 projekcije kažejo, da se lahko
upokoji do 80 % sedaj zaposlenih. V obdobju njegove sanacije in zapiranja bo v prvih
letih potrebnih 400 do 500 zaposlenih, v naslednjih letih pa postopno zmanjšanje na
150 do 200 zaposlenih, kar ob ustreznih pripravah omogoča pravičen prehod in
pravično vključitev zaposlenih v proces prekvalifikacij.
- Lokalno okolje in socialni partnerji zahtevajo pravičen prehod, ki bo zagotovil okoli
5000 novih nadomestnih delovnih mest z enakim socialnim statusom, kot ga imajo
zaposleni v Premogovniku Velenje, oz. socialno varnost zaposlenih v Premogovniku
Velenje in TEŠ, ki bodo zaradi predčasnega izstopa iz premoga potencialno ostali brez
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zaposlitve (npr. dokup delovne dobe, predčasno upokojevanje brez malusov,
spodbujanje samozaposlovanja, prekvalifikacija, posebna skrb za invalide, itd.).
- Znanje v Premogovniku Velenje se je akumuliralo skozi desetletja in je iskano na
številnih področjih, kot so predorogradnje, geotehnika, strojništvo, elektrotehnika, IT
tehnologije. Zato je treba poskrbeti, da tovrstna znanja in izkušnje ne izginejo, ampak
jih je treba prek prekvalifikacij preusmeriti na nove izzive.
- Obstoječe tehnologije na obstoječi energetski lokaciji ne bodo omogočale zaposlovanja
ekvivalentnega števila delovnih mest, ker so OVE bolj razpršeni viri, nove tehnologije
so tudi delovno manj intenzivne. Zato bo eden ključnih dejavnikov uspešnosti
prestrukturiranja vezan na uspešnost iskanja novih delavnih mest v sektorjih, ki niso
vezani izključno na energetsko panogo.
II) Na podlagi predstavitev in razprav so bili oblikovani naslednji z a k l j u č k i:
1. Med državo, lokalnimi skupnostmi, socialnimi partnerji, gospodarstvom in tudi
nevladnimi organizacijami je potreben družben dogovor o tranziciji Savinjsko-Šaleške
regije, ki mora hkrati nasloviti gospodarski, okoljski in socialno pravičen vidik njene
energetske preobrazbe in prestrukturiranja.
2. Vlada naj v sodelovanju s predstavniki skupine HSE, lokalnih skupnosti, socialnih
partnerjev in ostalimi pristojnimi deležniki čim prej pristopi k pripravi Zakona o
postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakona o prestrukturiranju SavinjskoŠaleške regije. Zakonodaja mora opredeliti potreben obseg sredstev in finančne vire
za postopno zapiranje Premogovnika Velenje in prestrukturiranje regije, okoljsko
sanacijo in zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih v Premogovniku Velenje in
TEŠ. Pri tem je treba nasloviti jasen poslovni načrt postopnega zapiranja, tehnično
tehnološki vidik postopnega zapiranja, jasne ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja,
program aktivnega razreševanja presežnih delavcev in upokojevanja, jasen terminski
plan in monitoring, jasno definiranje umeščanja v prostor, institut za sprotno
spremljanje in pripravo kakovostnih kriterijev za kasnejšo evalvacijo izvajanih
programov.
3. Odločitev o letnici prenehanja izkopavanja premoga in s tem povezane proizvodnje
električne energije v TEŠ mora biti premišljena in sprejeta na podlagi proučitve vseh
narodnogospodarskih, tehničnih, socialnih in okoljskih vidikov ter mora omogočiti
pravočasno in sistematično pripravo na pravičen prehod oz. izstop iz premoga. Tuje
izkušnje s prestrukturiranjem rudarskih regij namreč kažejo, da tovrstni procesi zaradi
kompleksnosti in finančne zahtevnosti projektov trajajo vsaj 20 let.
4. Vlada naj v sodelovanju s predstavniki skupine HSE, prizadetih lokalnih in socialnih
partnerjev do konca leta 2021 pripravi natančen časovni načrt, v katerem bodo
opredeljeni ključni mejniki postopnega zapiranja Premogovnika Velenje. Opredeliti je
treba tudi nosilce posameznih aktivnosti in ključne postopke za izpeljavo pravičnega
prehoda Savinjsko-Šaleške regije v brezogljično družbo.
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5. Odločitve o postopnem zapiranju in prestrukturiranje Savinjsko-Šaleške regije je treba
pripravljati tudi na podlagi preteklih izkušenj pri zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in
razvojnem prestrukturiranju Zasavja in pri tem slediti najboljšim praksam.
6. Vlada naj ustanovi posebno delovno skupino, ki bo nadzirala celoten proces
prestrukturiranja, realizacijo zastavljenih ciljev in implementacijo ukrepov, ter k
sodelovanju povabi predstavnike resornih ministrstev in drugih pristojnih državnih in
regijskih organov, gospodarstva, strokovnjakov ter predstavnike lokalnih skupnosti in
zaposlenih.
7. Ohranjanje energetske lokacije v Šaleški dolini je ključnega pomena, saj na lokaciji
obstaja ustrezna infrastruktura za opravljanje energetskih dejavnosti proizvodnje
energije iz različnih virov. Energetika in z njo tesno povezane dejavnosti so eden
ključnih stebrov prihodnjega gospodarskega razvoja v Šaleški dolini.
8. Do zaprtja premogovnika je treba poiskati rešitev za alternativno ogrevanje Šaleške
doline. Ker se je za predčasni izhod iz premoga odločila država, bi morala prevzeti
breme iskanja nadomestnega toplotnega vira.
9. Prouči naj se predlog za ustanovitev t. i. Sklada za pravični prehod zaradi
predčasnega izhoda iz premoga v Savinjsko-Šaleški regiji, ki bo financiral socialne
programe za zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje in družbi TEŠ ter posredno
zaposlene v Savinjsko-Šaleški regiji, katerih socialni status se bo moral reševati v
okviru načrtovane zakonodaje. Vir sredstev je lahko Podnebni sklad ali integralni
proračun.
10. Ugašanje premogovništva neposredno učinkuje na več kot 10.000 delovnih mest v
Savinjsko-Šaleški regiji, zaradi česar je še toliko pomembneje sistematično, postopno
in dovolj dolgo časovno obdobje za prestrukturiranje.
11. Zaprtje termo divizije HSE pomeni izgubo visoko ovrednotenih delovnih mest, zato bo
treba z različnimi ukrepi in spodbudami države in lokalnih skupnosti spodbuditi razvoj
nadomestnih dejavnosti in nadomestnih delovnih mest. Noben delavec, posredno ali
neposredno povezan s pridobivanjem premoga, ne bi smel ostati brez dela.«
***
Za poročevalca na seji Državnega sveta je bil določen državni svetnik Franjo Naraločnik.
***
Predlog sklepa je pripravljen na podlagi poročila Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj.

7

