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                            Dr. Blaž NARDIN, predsednik Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice
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Uvodni nagovor  
Dr. Blaž NARDIN, 
predsednik Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice

Spoštovani gospe in gospodje,
v veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim na današnji konferenci in 
povem nekaj besed o pomembnosti energetske oskrbe v Savinjsko-šaleški 
regiji oziroma lahko rečem celotne Slovenije. Nahajamo se v regiji, ki je 
že od nekdaj znana po industriji, v  regiji, kjer so industrija, energetika in 
gospodarstvo med seboj neločljivo povezani. Za gospodarstvo in predvsem 
industrijo, iz katere tudi sam prihajam, je zanesljiva, stabilna in kakovostna oskrba z električno energijo ključnega 
pomena. Že nekaj sekundni, minutni izpad lahko pomeni za nas izpad proizvodnje za uro, dve, štiri ure ali celo več. Ne 
le zaradi tega, ker pride do izpada električne energije, pač pa tudi zato, ker se lahko pri tem pokvarijo krmilni mehanizmi, 
stroji in druga postrojenja. Zato je za nas zelo pomembno zavedanje, da imamo dobro samooskrbo z doma pridobljeno 
električno energijo in da imamo v neposredni bližini tista podjetja, ki lahko poskrbijo, da dobimo energijo takrat, ko 
jo potrebujemo. In Termoelektrarna Šoštanj je zagotovo eden od energetskih subjektov v Sloveniji, ki nam zagotavlja 
zanesljivo oskrbo z električno energijo. 

V Savinjsko-šaleški regiji predstavljajo energetska podjetja približno 12 odstotkov gospodarstva, tako po številu 
zaposlenih kot po prihodkih. To je zelo pomemben delež in nikakor ne smemo zanemariti njihovega razvoja. Smatram, 
da je današnja konferenca, ko se bomo pogovarjali o prihodnosti energetike v Šaleški dolini, zagotovo eden od dogodkov, 
na katerih lahko najdemo poti do odgovora na to pereče vprašanje. Zagotovo bo v ta namen potrebno vložiti zelo velika 
sredstva, angažirati ogromno znanja in idej ljudi, ki imajo izkušnje, kako postopati v podjetjih, ki se bodo v prihodnosti 
morala prestrukturirati. Med njimi so zagotovo tudi energetska podjetja.Tako pač na žalost v tem krutem svetu je. 

Naj zaključim z ugotovitvijo, da ima energetika marsikdaj in marsikje negativen prizvok. Ampak brez energetike, 
brez energije ne gre in ne bo šlo. Je kot naše srce, ki lahko bije le, če ga ustrezno negujemo, hranimo in mu s tem 
omogočamo, da poganja kri po naših žilah. 

Vsem razpravljavcem želim dobre zaključke, z veseljem si bom podrobno prebral vse predstavitve na današnji 
konferenci, tudi sklepe, če bodo sprejeti. Zagotavljam vam, da bomo v Gospodarski zbornici Slovenije in tudi v Savinjsko-
šaleški gospodarski zbornici poskrbeli za to, da se bodo sklepi v maksimalni možni meri tudi implementirali v praksi.

Srečno!

 

13.00 – 13.30   ODMOR

13.30 – 14.00   Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini 
   z vidika oskrbe s premogom
                           Mag. Ludvik GOLOB, generalni direktor, Premogovnik Velenje

14.00 – 14.30   Proizvodnja električne in toplotne energije v Termoelektrarni Šoštanj
                           Mitja TAŠLER, direktor, Termoelektrarna Šoštanj

14.30 – 15.30   NADALJEVANJE RAZPRAVE IN ZAKLJUČEK KONFERENCE
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Uvodni nagovor  
Peter DERMOL, 
podžupan Mestne občine Velenje

Spoštovani gospe in gospodje,

dobrodošli v Velenju. Na žalost ali  na srečo smo morali zaradi velikega 
povpraševanja konferenco prestaviti v večji prostor, čeprav bi bilo  bolje, da bi se 
konferenca odvijala na bolj nevtralni lokaciji, v Vili Bianci. Veseli  smo, da smo 
uspeli organizirati konferenco, ki ima za Šaleško dolino resnično velik pomen.

Ob tej priliki mi dovolite, da vas iskreno pozdravim v imenu našega župana Bojana Kontiča, ki je med najinim srečanjem še 
posebej poudaril, da je  konferenco potrebno organizirati in se dogovoriti, kako na področju energetike naprej. 

Hvala lepa vsem vabljenim predavateljem. Z večino med vami sem v preteklosti že sodeloval tudi na drugih področjih. O 
vseh imam  spoštljivo mnenje. Čeprav se vedno ne strinjamo, je čar našega medsebojnega sodelovanja želja v iskanju 
skupnih rešitev. Četudi  kdaj ne mislimo enako,  si znamo to povedati, iskati kompromise in slediti skupnim ciljem. V 
Velenju in v Šaleški dolini živimo in moramo živeti z dejstvom, da energetsko gospodarstvo imamo in ga bomo imeli tudi v 
prihodnje. To seveda pomeni, da smo skozi vsa desetletja prav zaradi energetike pomembno vplivali na razvoj naše doline, 
tudi na oskrbo Slovenije z električno energijo, četudi smo zato morali žrtvovali svoje vasi, domove, številna zemljišča in se 
marsičemu  odrekli. Smo pa zato tukaj  odpirali nova delovna mesta, na drugačen način razvijali naše okolje, iskali različne 
sinergije zato, da sta danes Velenje in Šaleška dolina takšna, kot sta, ko lahko zaradi uspešne sanacije in transformacije 
našega okolja, na območju, kjer smo še pred 30 leti imeli saje na naših avtomobilih ter močno onesnaženo okolje, danes 
razvijamo turizem in njemu podporna področja. 

Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini je  nujno potreben. Prvič zaradi tega, ker je to širši javni interes 
in  lokalna skupnost mora ščititi javni interes. Ker moramo vedeti, kaj bo z delovnimi mesti, kaj bo z oskrbo s toplotno 
energijo, kar vse tako ali drugače vpliva na stanje duha v našem mestu ter v širši okolici. In seveda je ta dogodek 
pravšnji tudi zaradi tega, ker se v zadnjih mesecih pojavljajo  različna tolmačenja, do kdaj bomo v Premogovniku Velenje 
izkopavali premog, do kdaj bo obratovala in proizvajala električno energijo Termoelektrarna Šoštanj. Težko si predstavljam 
zaposlenega v Premogovniku Velenje, ki  želi najeti stanovanjski kredit za dvajset let, enostavno zato, ker  danes nihče ne 
zna z gotovostjo povedati, do kdaj bo Termoelektrarna Šoštanj proizvajala električno energijo iz premoga. Si predstavljate 
ljudi, kako zbegani so pri odločanju o zaposlitvi svojih otrok, si predstavljate lokalno skupnost, kako nejasno sliko ima, ko 
ne vemo do kdaj bomo imeli Termoelektrarno Šoštanj, ko ne vemo, do kdaj bomo imeli Premogovnik Velenje, in konec 
koncev, do kdaj bomo imeli oskrbo s toplotno energijo na način, kot ga imamo danes. Veliko je takšnih in podobnih 

vprašanj in kot sem že v uvodu dejal:, vse to kliče k odkritemu pogovoru z odločevalci o energetski politiki v Sloveniji, 
tudi zato, da se ne bomo vedno znova,  tudi v primeru, ko pride nova vlada ali se pojavijo nove okoliščine, soočali s 
povsem novimi in drugačnimi izzivi. 

Iskrena hvala vsem, ki ste si vzeli čas in prišli na konferenco. Še enkrat iskrena hvala vsem predavateljem, iskrena 
hvala organizacijskemu odboru, ki je tri mesece trdo pripravljal konferenco. Iskrena hvala Občini Šoštanj in Savinjsko-
šaleški gospodarski zbornici, ki sta skupaj z Mestno občino Velenje  pokroviteljici konference. 

Vsem želim prijeten dan v prepričanju, da bo delovno vzdušje na konferenci dobro ter ustvarjalno. 

SREČNO!  
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Uvodni nagovor  
Darko MENIH, župan Občine Šoštanj

Lep pozdrav vsem zbranim, posebej še našim gostom. Organizatorju 
konference čestitam, da je pripravil konferenco. V zadnjem času se v Šaleški 
dolini in še posebej v občini Šoštanj okrog energetike dogaja marsikaj. Polno je 
različnih informacij, ki so lahko resnične ali pa tudi ne. Zato je prav, da se  današnja 
konferenca odvija tukaj, v našem okolju.  Osredotočil se bom na Šoštanj. Vsi 
poznate zgodovinska dejstva, kaj se je dogajalo v Šoštanju, kjer je bilo porušenih preko 400 hiš in se je preko 1500 prebivalcev 
moralo odseliti, da so bile porušene cele vasi, posebej še Družmirje z okolico.

Šoštanj je v zgodovini bil zaznamovan, da ga zaradi odkopavanja premoga potopijo. Potem je leta 2000 prišlo do spremembe 
in je bil  izvzet iz pridobivalnega prostora. Do tega leta se v Šoštanju ni smelo na novo graditi, ni se smelo obnavljati hiš in 
to se  zelo pozna na strukturi našega prebivalstva, ki je danes staro bolj kot bi bilo sicer. V današnjem času se lahko nekaj 
več dela tudi na razvoju mesta. Imamo pa tudi probleme, veliko ljudi živi v strahu, kaj se bo dogajalo v prihodnje, v Šoštanju 
imamo potencialno nevarnost porušitve nasipov med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom in pa seveda nasipa v Šoštanju. Gre 
za ogromno količino vode, ki je velika potencialna grožnja Šoštanju. Iz dneva v dan se zemljišča na novo v to vodo potapljajo, 
izgubljamo jih predvsem proti Gaberkam, ker se trenutno rudarjenje vrši le na območju Občine Šoštanj - pod Šoštanjem in proti 
Gaberkam, kar povzroča velike spremembe reliefa. Imamo sicer najčistejši zrak in glede tega nimamo nobenih pripomb. Zrak 
nam sicer močno kazi smrad iz prezračevalnega jaška, ki povzroča smrad v celotnem mestu. Projekti sanacije tega problema so 
po zatrdilu Premogovnika že končani, zrak iz jaška se bo vodil skozi dimnik bloka 4, kar bo problem močno zmanjšalo. Veliko je 
še drugih problemov, nadaljujejo se potresi, Šoštanj je močno osenčen od pare iz hladilnega stolpa, kar vse povzroča upravičeno 
negodovanje občanov. Kaj se bo dogajalo s termoelektrarno in premogovnikom v prihodnosti, je zaradi različnosti informacij 
težko napovedovati. Na občinskem svetu smo skupaj s civilno iniciativo odreagirali glede tega. Oblikovali smo sklepe in jih 
posredovali na pristojna ministrstva ter na vlado. Odgovorov še nimamo, jih pa pričakujemo. 

Pričakujem, da bo današnja konferenca nakazala, kaj se bo v prihodnosti dogajalo, kakšen energent bo uporabljen v elektrarni. 
Te odgovore dolgujemo našim občanom. Vedeti je treba, da je naše bivalno okolje močno degradirano, čeprav tega nekateri 
na pristojnih ministrstvih ne verjamejo. Vabimo jih, da si zadevo pridejo pogledat. Z razvojem smo omejeni tudi zato, ker nam 
zemljišč zmanjkuje, ne moremo zgraditi niti industrijske cone. 

Kljub vsemu povedanemu se močno trudimo, izboljšati standard občanov in njihovo bivalno okolje v Šoštanju ter ohranjamo 
dobre odnose z elektrarno in premogovnikom. Upam, da bomo do rešitev glede nadaljnjega razvoja energetike prišli kmalu. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste prispevali k izvedbi konference in vsem zbranim želim prijetno ter ustvarjalno delo.                       
Hvala!

 

Uvodni nagovor  
Dr. Franc ŽERDIN, 
Javni zavod Center za razvoj terciarnega izobraževanja SAŠA Velenje

Spoštovani!
V imenu pobudnika za organizacijo konference vam bom predstavil tri 
diapozitive, s pomočjo katerih bom poskusil prikazati veliko nujo po sklenitvi 
dogovora, kako z energetiko v Sloveniji in Šaleški dolini naprej. Izhajal bom iz dejstev: 

• da imamo v Šoštanju termoenergetski blok, ki zanesljivo zagotavlja tretjino slovenske električne energije in v celoti 
izpolnjuje v projektu začrtane ekološke standarde, 

• da investicija v primerjavi z drugimi energetskimi investicijami le ni tako »pregrešno« draga, kot jo mnogi prikazujejo, ter 
• da je in bo problem zagotavljanja izobraženih kadrov za delo v rudarstvu in energetiki, zaradi negativne klime ter 

nedorečene prihodnosti Termoelektrarne Šoštanj in Premogovnika Velenje, izjemno velik.

Vredno si je vzeti čas za temeljit razmislek o prihodnosti energetike v Sloveniji in posledično tudi v Šaleški dolini.

Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini

NAMEN
S pomočjo vabljenih predavateljev, ki so v vlogi načrtovalcev odločitev o prihodnosti energetike v Sloveniji: 
• seznaniti lokalno skupnost ter zainteresirano javnost z energetskim konceptom Republike Slovenije, ter v povezavi 

z njim z
• načrti za prihodnje delovanje energetskih družb Premogovnik Velenje in Termoelektrarna Šoštanj

DEJSTVA
• Načrtno širjenje (dez)informacij o (ne)perspektivnosti energetskih dejavnosti v omenjenih podjetjih, s poudarkom 

na pridobivanju premoga. Politiki interpretirajo energetsko prihodnost Slovenije vsak po svoje, brez poenotenega 
koncepta in zavedanja o posledicah izjav.

• Interes mladih za vpis v šole za poklice, povezane z delom v rudarstvu, se kljub visokim štipendijam iz leta v leto 
drastično znižuje, kar bo že čez nekaj let povzročilo, da bo premogovnik ostal brez kvalificiranih delavcev.
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V letih 1983 in 2016 je bila v Termoelektrarni Šoštanj dosežena rekordna proizvodnja električne energije. Zanimivi so 
podatki o doseženi porabi lignita ter o emisijah SO2 , CO2 , NOx  in prahu. Pomembno je poudariti, da je v Premogovniku 
Velenje leta 1983 bilo zaposlenih skupaj 5.443 delavcev, v letu 2016 pa 2.224 delavcev, od teh jih je bilo na pridobivanju 
premoga le 1.231. 

Vir: Glasilo Sveta Mestne občine Velenje, 18. 5. 2017

Primerjalni podatki o rekordni proizvodnji električne energije, lignita ter emisijah plinov ter prahu
1983 2016 Opomba

Rekordna proizvodnja 4.077 GWh (pred ekološko sanacijo) 4.117 GWh (Blok 6, delno tudi 
ekološko saniran blok 4)

36 % delež proivedene električne 
energije v Sloveniji

Poraba lignita 5.244.070 ton 3.282.304 ton -1.961.766 ton
37 %

Proizvodnja SO2 123.430 ton 925 ton -122.505 ton
99 %

Proizvodnja CO2 4.931.174 ton 4.149.183 ton -781.991 ton
16 %

Proizvodnja NOX 17.478 ton 2.759 ton -14.719 ton
84 %

Proizvodnja prahu 3.741 ton 64 ton -3.677 ton
98 %

Primerjalni podatki o rekordni proizvodnji v TEŠ 
v letih 1983 in 2016

Primerjalni podatki o stroških izgradnje bloka 6, elektrarn na Spodnji Savi ter sončnih elektrarn
Stroški izgradnje HE - Boštanj, 
Blanca, Krško, Brežice, Mokrice

Instalirana moč: 184 MW
Predvidena proizv.: 0,7 TWh/leto

PLANIRANO:
Infrastrukturni objekti: 245.4 mio EUR
Energetski objekti: 464.3 mio EUR
SKUPAJ: 709.7 mio EUR

DOSEŽENO:
411.2 mio EUR
500.2 mio EUR
911.4   mio EUR
             + 28,4 %

Stroški izgradnje blok 6, TEŠ 

Instalirana moč: 600 MW
Predvidena proizv.: 3,5 TWh/leto

PLANIRANO:  IP 3 (oktober 2009, izpolnjeni pogoji za 
pridobitev gradbenega dovoljenja)

Infrastrukturni objekti: 3.755,8 tisoč EUR
Energetski objekti: 1.166.084,7 tisoč EUR
SKUPAJ: 1.169.840,5  tisoč EUR                           

DOSEŽENO: (vse pogodbe z izvajalci ter dobavitelji)
        
 
3.755,8 tisoč EUR
 1.410.595,8 tisoč EUR
 1.414.371,6 tisoč EUR
                      + 20,9 %

Sončne elektrarne, bioplin …
 
Instalirana moč: ? 
Predvidena proizv.: 0,9 TWh/leto

Subvencije - podpisane pogodbe za obdobje 2004–2020. 

PLANIRANO: 
ca 2 milijardi EUR

DOSEŽENO (31. 12. 2018)
ca 1.5 mld EUR

Vir: Finance, 2017; Poslovno poročilo, TEŠ, 2017;

O stroških izgradnje termoenergetskega bloka 6 je bilo in je še vedno veliko polemik. Končna cena objekta znaša 
1.414.371,6 tisoč EUR, kakšna je bila začetna cena ostaja še vedno nepojasnjeno. V tabeli (Primerjalni podatki o 
stroških izgradnje bloka 6, elektrarn na Spodnji Savi ter sončnih elektrarn) sem privzel izhodiščno ceno, ki je veljala v 
oktobru 2009, ko je NS HSE sprejel sklep o odobritvi plačila 1.obroka TEŠ za glavno tehnološko opremo, ki pa ga je bilo 
mogoče izvesti le z odobritvijo Ministrstva za finance oziroma Vlade. V okviru investicije za izgradnjo bloka 6 je bilo kot 
infrastrukturni objekt  zgrajeno le krožišče pred TEŠ v Šoštanju.

V informacijo bralcu navajam še nekaj podatkov, ki so navedeni v predstavitvi direktorja TEŠ, Mitje TAŠLERJA z 
naslovom: 

• Obveznosti do dobaviteljev in izvajalcev izgradnje bloka 6 so poravnane v celoti, to je v višini 1,41 milijard EUR.

• EBRD kredit je odplačan v višini 87 mio EUR, preostanek v višini 113 mio EUR mora biti odplačan do leta 2025. Kredit 
EIB v višini 440 mio EUR je odplačan v višini 51 mio EUR, poplačan mora biti do leta 2038.

• Doslej so za plačilo obveznosti iz naslova izgradnje bloka 6 bili uporabljeni lastni viri TEŠ in viri znotraj HSE.

• TEŠ državi za poroštvo plačuje letno 5 milijonov EUR premije, kar bo do leta 2038 zneslo skupaj  80 mio EUR. 
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Nacionalni energetsko-
podnebni načrt (NEPN) 
Mag. Silvo ŠKORNIK, vodja Sektorja za oskrbo z energijo
na Ministrstvu za infrastrukturo

Spoštovane gospe, spoštovani gospodje,
lepo pozdravljeni v imenu Ministrstva za infrastrukturo. Povedal vam bom 
nekaj informacij o energetskem konceptu Slovenije, predvsem bi vas rad 
seznanil, kakšen je status tega dokumenta danes. Z zadnjo spremembo energetskega zakona je bilo določeno, da bo 
energetska politika Slovenije določena v energetskem konceptu, ki bo, na podlagi energetskih bilanc, določil tudi politiko 
države na področju energetike za obdobje nadaljnjih 40 let. Dokument je nastajal v letih 2015–2017 in v letu 2017 je bil po 
javnih razpravah oblikovan kot osnutek. Takrat je bilo ugotovljeno, da je dokument strateške narave in ima tak obseg, da je 
potrebno izdelati še oceno vplivov na okolje, kar je za nekaj časa odložilo njegovo obravnavo v državnih institucijah. Ko je 
bila okoljska presoja izdelana, je bil dokument obravnavan na vladi in posredovan v Državni zbor. Kmalu zatem je predsednik 
vlade dr. Miro Cerar odstopil, vlada se z dopolnjenim dokumentom ni več ukvarjala in do obravnave v državnem zboru ni 
prišlo. Postopek obravnave energetskega koncepta je v tisti fazi obstal. To je bilo v začetku leta 2018. 

Vsi vemo, da je Slovenija članica EU in da zaradi tega na področju energetike in podnebne politike ni popolnoma samostojna. 
Na področju podnebno-energetske zakonodaje je Evropska komisija ves čas napovedovala, da se bo od leta 2014 naprej 
zavzemala, da EU kot celota do leta 2030 doseže 30-% delež OVE. To smo upoštevali, ko smo na ministrstvu izdelovali naše 
strateške dokumente. Sprejeta je bila strategija razvoja Slovenije do leta 2030 in tam je bil ta cilj tudi zapisan. Omenjeni cilj 
smo zasledovali tudi pri izdelavi energetskih bilanc, ki so bile strokovna podlaga za izdelavo energetskega koncepta. Ko pa 
je zadnji paket direktiv in uredb s področja podnebno-energetske zakonodaje šel skozi proces sprejemanja v inštitucijah EU, 
je bila sprejeta sprememba cilja glede deleža OVE, ciljni delež OVE so povečali na 32 %. Seveda je omenjena sprememba 
zahtevala izdelavo popravljenih strateških dokumentov tudi v Sloveniji.

Najbolj pomemben dokument na podnebno-energetskem področju je Uredba o upravljanju Evropske unije. S to uredbo skuša 
EU uskladiti politiko vseh držav članic na področju sočasnega utirjenja  podnebne in energetske politike v državah EU. Zaradi 
vsega povedanega sem se odločil, da vam ne bom govoril o energetskem konceptu, pač pa vam bom predstavil nastajanje 
dokumenta z naslovom Nacionalni energetsko-podnebni načrt, ki ga države članice EU skladno z omenjeno uredbo morajo 
izdelati v letu 2019. 

Omenjeni dokument je strateški 
dokument države in bo sestavni del 
Dolgoročne strategije s scenariji 
zniževanja emisij toplogrednih plinov 
do leta 2050. Strategijo je potrebno 
pripraviti do 1. 1. 2020. Zaradi mnogih 
težav, tudi zaradi menjave vlade, smo 
z izdelavo Nacionalnega energetsko-
podnebnega načrta v zamudi. Do 
konca preteklega leta smo morali 
Evropski komisiji posredovati osnutek 
dokumenta. Komisijo smo sicer, zaradi 
menjave vlade, prosili za časovni odlog 
do aprila 2019, ki pa ga ni odobrila. 
Ker na Ministrstvu za infrastrukturo 
nismo razpolagali s sprejetimi 
izhodišči za izdelavo dokumenta 
na nivoju države, smo pri izdelavi 
osnutka nacionalnega energetsko-
podnebnega koncepta uporabili 
ne povsem aktualne obstoječe 
dokumente, ga v največji možni meri 
uskladili v pristojnih ministrstvih in ga 
posredovali v Bruselj. Do sredine junija 
2019 pričakujemo odziv Evropske 
komisije in priporočila za nadaljnje 
delo. Trenutno na ministrstvu torej 
pripravljamo Nacionalni energetsko-
podnebni načrt. Sestava načrta je 
predpisana z Uredbo o upravljanju EU 
za pet vrst razsežnosti energetske 
unije, ki jih morajo posamezne države 
realizirati do leta 2030 oziroma do 
leta 2050. Države si morajo postaviti 
tudi vmesne dvoletne cilje in načrt, kaj 
bodo za dosego ciljev napravile, da bo 
viden napredek do leta 2030.

Energetski koncept Slovenije 

Razogličenje

Energetska učinkovitost

Energetska varnost

Notranji trg energije

Raziskave, inovacije in 
konkurenčnost

1.

Analitične podlage
Oddelek B

Pregled in postopek 
priprave načrta

Nacionalni 
cilji

Politike in 
ukrepi

2. 3. 4. 5.

Stanje in 
projekcije z 
obstoječimi 
ukrepi

Ocena 
učinka 
načrtovanih 
politik in 
ukrepov

Razsežnosti 
energetske unije

Energetski koncept Slovenije
Resolucija – usmeritve in vizija energetske politike

Konzorcij 
NEPN

Dolgoročna strategija
Scenarij emisij 2050

Nacionalni energetsko 
podnebni načrt
Akcijski načrt 2030 / 2040
(cilji, ukrepi)

1. 1. 2020

31. 12. 2019

Skupni proces priprave - povezovanje aktivnosti!
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Za zunanjega sodelavca pri izdelavi Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta je bil, na podlagi javnega razpisa, izbran 
Inštitut Jožef Štefan s konzorcijem devetih podizvajalcev. Opravičujem se, ker vam konkretnih usmeritev za delo konzorcija še 
ne morem predstaviti. Lahko pa povem, da Evropska komisija meni, da je Slovenija sposobna uresničiti delež OVE v višini 37 
% in ne 32 %, kot je bilo sprejeto za EU kot celoto. Po našem vedenju in izkušnjah 37-% delež OVE do leta 2030 za Slovenijo ni 
izvedljiv cilj, kar smo Evropski komisiji tudi jasno povedali. 

Zdaj že vemo, da bo v Sloveniji 
potrebno izboljšati energetsko 
učinkovitost, rešiti mnoge probleme na 
področju distribucije električne energije, 
realno ovrednotiti, na kakšen način 
bomo sposobni zagotoviti zanesljivo 
oskrbo odjemalcev, moralo se bo 
spremeniti obnašanje posameznih 
sektorjev na področju porabe energije 
itd. Če začrtanih ciljev ne bomo dosegli 
do leta 2030, jih zagotovo ne bomo 
dosegli tudi do leta 2050.  

Vodilni partner konzorcija:

Razogličenje

Energetska učinkovitost

Energetska varnost

Notranji trg energije

Raziskave, inovacije in 
konkurenčnost

Razsežnosti 
energetske unije

Proces priprave NEPN – projekcije in ocena učinkov 

6.
Po

sv
et

ov
an

ja
 in

 C
PV

O

1. Določitev analize („scoping“)
      Cilji/merila, zasnova scenarijev, okvir analize

2. Zunanji dejavniki
      Projekcije BDP, mednarodnih cen energentov, prometnega dela, idr.

Predlog 
izdelan

3. Projekcije energije in emisij
      Scenariji z obstoječimi ukrepi (OU), več alternativnih scenarijev z dodatnimi ukrepi

4. Politike in ukrepi

5. Ocena učinkov
      Mikroekonomski/stroški, emisije, sektorski cilji/merila, makroekonomski, družbeni, ocene negotovosti in občutljivosti  

V delu
Projekcije rabe energije, oskrbe, 

analiziranje ciljev URE/OVE

Določitev ciljev do leta 2030

• Izboljšanje energetske učinkovitosti je izhodišče vseh scenarijev z 
dodatnimi ukrepi – “Energy efficiency first” scenarijska analiza ukrepov URE

• Omrežje za distribucijo električne energije – hrbtenica bodočega prehoda v 
nizkoogljično družbo

• Sprememba paradigme – z obstoječimi pristopi ne bo možno doseči 
ambicioznih energetskih in okoljskih ciljev

• Negotovosti: gospodarska rast, cene energentov, tehnološki razvoj, 
stanovanjske površine, projekcije števila prebivalcev …

Pripravili bodo scenarije, kaj se bo zgodilo, če na področju povečanja deleža OVE nič ne naredimo, z dodatnimi ukrepi in 
ambicioznimi ukrepi.

Scenariji analize 

Brez ukrepov (BU)

Z obstoječimi ukrepi
(OU)

Z dodatnimi ukrepi
(DU)

Zmerno ambiciozen 
scenarij:
– 80 %

Cilj TGP 2050:

Z dodatnimi ukrepi - 
ambiciozni (DUA)

Ambiciozen scenarij: 
– 90% do 95%
Neto ničelne emisije TGP 
(kombinacija s ponori LULUCF)

NEPN:
Do leta 2030 analiziramo tri različice razvoja OVE: več hidro, uravnotežen 
razvoj vseh OVE, več vetra in sonca

LULUCF – raba zemljišč, sprememba rabe zemljišč, gozdarstvo
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Do konca leta 2020 nam do 
uresničitve cilja 25-% deleža OVE 
manjkajo 3,4 %. Možnosti za 
uresničitev cilja iščemo predvsem 
na področju zamenjave energentov 
v sektorju transport, kjer močno 
zaostajajo za predvidenimi cilji.

NEPN ključni izziv trenutnega stanja – delež OVE

Projekcija 2020:
Bruto končna raba: 58,6 TWh 1% ~ 600 GWhOVE

OVE: 12,7 TWh 21,6%  - Cilj 25% = 14,7TWh          + 2TWh +3,4%t

+3,4%t

Projekcija 2020:
Bruto končna raba: 58,6 TWh  1 % ~ 600 GWhOVE

OVE:: 12,7 TWh 21,6 % - Cilj 25 % = 14,7 TWh  + 2 TWh + 3,4 % t

V naslednjih tabelah so prikazani predvideni scenariji doseganja ciljev na področju zahtevanega deleža OVE po 
variantah, z obstoječimi ukrepi (OU), z dodatnimi ukrepi (DU) ter z dodatnimi ukrepi – ambiciozni načrt (DUA), po letih, 
za sončne elektrarne, vetrne elektrarne, male hidroelektrarne ter bioplin, izraženo v deležih predvidenega povečanja 
moči (MW) in proizvodnje (GWh).

Sončne elektrarne

[MW/a] 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
OU 15 20 20 25 25 30 30
DU 35 50 80 100 150 200 250
DUA 51 100 150 250 300 345 300

[TW/a] 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
OU 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,4
DU 0,4 0,7 1,1 1,8 2,7 4,1 5,9
DUA 0,4 1,0 1,9 5,4 5,4 5,4 10,0
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Vetrne elektrarne

[MW/a] 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
OU 5 8 10 15 20 25 30
DU 8 35 100 155 200 235 260
DUA 10 70 150 240 335 390 415

[TW/a] 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
OU 6 10 15 23 32 42 51
DU 11 55 164 261 344 412 465
DUA 13 112 248 405 577 686 744

Male hidro elektrarne 

[MW/a] 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
OU 155 155 156 157 158 159 160
DU 155 156 158 160 165 171 174
DUA 155 157 159 166 177 187 192

[TW/a] 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
OU 383 384 386 388 391 393 395
DU 385 387 391 397 409 424 430
DUA 385 388 394 412 439 463 476
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Seveda obstaja veliko dilem, ali je navedene scenarije možno uresničiti. Nekatera izhodišča, npr. pri vetrni energiji, malih 
hidroelektrarnah, tudi pri izkoriščanju sončne energije so, gledano z vidika današnjega časa, povsem nerealna. Posebej 
velik problem predstavljajo enormno visoki stroški investicij ter seveda cena električne energije za kupce. Slednje, 
upoštevajoč projekcije, niso prikazane nikjer.

Bioplin skupaj

[MW/a] 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
OU 31 31 31 31 31 30 29
DU 31 32 32 34 36 36 36
DUA 31 33 34 37 41 42 43

[TW/a] 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
OU 134 135 136 136 137 137 136
DU 134 143 151 169 191 206 219
DUA 135 151 169 204 244 276 307

Kaj so največji izzivi za strokovnjake, 
ki se in se bodo ukvarjali z reševanjem 
problemov na področju zanesljive in 
predvsem konkurenčne oskrbe državljanov 
z energijo? Je rešitev v čezmejnem 
prenosu energije, nakupih energije v drugih 
državah? Nas bodo finančni mehanizmi 
Evropske komisije prisilili v plačevanje 
visokih kazni za nedoseganje ciljev na 
področju deleža OVE? Vprašanj je veliko, 
odgovorov bolj malo. 

SKUPAJ razpršena OVE-E (brez LB)

• Prevladujoča bo sončna energija – največ 
prispeva k povečanju deleža OVE.

• Iz 800 GWh leta 2017 v letu 2030 na:                           
1.100 - 1.300 – 2.700 GWh
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Veliko je odprtih vprašanj tudi v zvezi 
s prihodnostjo energetike v Šaleški 
dolini, kar je razvidno tudi iz naslova 
konference. V aprilu 2019 je bila v 
državnem zboru dana pobuda za 
ustanovitev medresorske komisije, 
ki bo določila časovnico prehoda z 
uporabe premoga oziroma fosilnih 
goriv v Šaleški dolini za proizvodnjo 
električne energije. Časovnico je 
potrebno izdelati ter jo ovrednotiti do 
konca leta 2020. 

Vlada je v maju 2019 ustanovila 
medresorsko komisijo, sestavljajo 
pa jo državni sekretarji resornih 
ministrstev. 

 

Velike HE

OVE minimalni:
 Spodnja Sava:  HE Mokrice (2020-25)
 Srednja Sava:  HE Suhadol (2030-35), HE Trbovlje (2035-40),
                         HE Renke (2040-45), HE Ponoviče (2045-50)

OVE maksimalni:
 Spodnja Sava:  HE Mokrice (2020-25)
 Srednja Sava:  HE Suhadol (2025-30), HE Trbovlje (2025-30),
                          HE Renke (2030-35), HE Ponoviče (2030-35),
   HE Kresnice (2035-40), HE Jevnica (2035-40),
   HE Šentjakob (2040-45), HE Zalog (2040-45),
   HE Gameljne (2045-50), HE Tacen (2045-50)
 Zgornja Sava: HE Moste 2,3 (2035-40)

 Mura:   HE Mura 1 in 2 (2035-40), HE Mura 3 (2040-45)

 Izgradnja hranilnikov (400-600MW, ČHE Kozjak…)

• Kako zmanjšati potrebe po energiji v vseh sektorjih, zagotavljati prihranke 
energije z ukrepi URE

• Kaj je realna zaveza glede cilja OVE: umeščanje v prostor (Natura 2000, 
NGO), podporni ukrepi, tržni signali, čezmejni projekti, finančni mehanizem 
EU

• Odločitve glede deleža samozadostnosti na področju električne energije 
(katera proizvodnja, rezervne kapacitete, mehanizmi ali uvoz)

Izzivi za bodočo zanesljivost 
in konkurenčnost oskrbe:

 Drugi izzivi:

• Elektro distribucijsko 
omrežje(integracija razpršene 
proizvodnje, toplotne črpalke, 
e-mobilnost, usmeritve DSM idr.) 

• Prenosno plinsko omrežje (e-plini, 
biometan, SPTE/rezervne kapacitete 
idr.) 

• Razvojna regulatorna politika 
(upoštevanje ciljev, energetska 
revščina idr.)

NGO – nevladne organizacije; URE – učinkovita raba energije; DSM – globalno znanstveno zasnovano 
podjetje za dejavnosti na področju prehrane, zdravja in trajnostnega razvoja; SPTE – soproizvodnja 
toplotne in električne energije

1. Kdo iz Premogovnika Velenje 
sodeluje v strokovni skupini, 
ki izdeluje Zakon o zapiranju 
Premogovnika? Kdaj so se pričele 
aktivnosti pri izdelavi zakona in ali 
pri tem na nivoju države sodeluje tudi 
lokalna skupnost?

Odgovor: To vprašanje glede 
zakona me je presenetilo. Razumel 
sem, da se bodo težave, ki jih 
ima Premogovnik Velenje zaradi 
skorajšnjega prenehanja koncesije, 
reševale s spremembo Zakona o 
rudarstvu, ki koncesijo zahteva. 
Direktor HSE je omenil, da skupina 
bremena v zvezi z zapiranjem ne 
more reševati sama, problemi so 
zgodovinsko nakopičeni in jih bo 
potrebno reševati s posebnim 
zakonom. Ta stvar sodi v področje 
omenjene novoustanovljene delovne 
skupine, ki mora do konca leta 2020 
pripraviti material za odločanje 
v državnem zboru. Odločitev bo 
politična in širša, kot so vprašanja 
v zvezi s podaljšanjem koncesije. 
Gre za prestrukturiranje panoge, 
kadrovska vprašanja, analiza 
potencialov regije, finančna in 
okoljska dimenzija … To bo zakon, 
pri katerem morajo sodelovati vsa 
resorna ministrstva. Pobudo za 
vključitev članov iz lokalne skupnosti 
morata dati koalicija in lokalna 

Vprašanja

skupnost. Zagotovo bodo vključeni 
tudi sindikati, mislim, da so povabilo 
za sodelovanje že dobili.  

2. Zakaj Direktorat za energijo pri 
konceptu zmanjševanja CO2 ne 
sodeluje s Češko, Poljsko, Slovaško?

Odgovor: Področje emisij plinov 
ni pristojnost Ministrstva za 
infrastrukturo, pač pa je za to pristojno 
Ministrstvo za okolje in prostor.

3. Kakšen je trenutno doseženi delež 
OVE in kakšne so na tem področju 
zaveze Slovenije?

Odgovor: Zadnji podatki kažejo, da 
smo nekje med 21 in 22 %. Manjkajo 
nam še okrog 3,4 %. Ti odstotki nihajo 
v odvisnosti od hidrologije. Res pa 
je, da od leta 2010 na tem področju 
nismo bili posebej uspešni, vsaj na 
investicijskem področju ne. Imamo 
investitorje, ki v hidroenergijo želijo 
investirati, vemo tudi za razloge, zakaj 
priložnosti nismo izkoristili. Dokler je 
elektrike dovolj, bodo določeni vplivni 
krogi proti in to jim zaenkrat dobro 
uspeva. Na drugi strani pa so vse 
druge tehnologije na področju OVE 
dražje, kar pa še ne pomeni, da jih ni 
potrebno podpirati. 

4. Kako bo neizkoriščen vodni 
potencial na reki Muri vplival na zaveze 
Slovenije glede rabe obnovljivih virov 
energije?

Odgovor: Gre za dejstvo, da za reko 
Muro imamo investitorja. Za končne 
odjemalce je to minimalna cena. 
Investitorji so predlagali optimalne 
lokacije, imajo projekte, iz katerih je 
razvidno, da obstaja velika verjetnost 
za rentabilnost naložbe v izgradnjo 
hidroelektrarn na reki Muri. Za druge 
vrste OVE zadeva ni taka, tam so 
potrebne subvencije, ker s prihodki 
iz cene proizvedene energije se 
investicija ne more povrniti. Če je 
na razpolago hidropotencial, in 
na Muri in Savi ga imamo še kar 
nekaj, ga je smiselno izkoristiti. Pri 
investicijah v energetiki govorimo 
vedno o tehničnem, ekonomskem in 
okoljevarstvenem potencialu. Nikoli 
na Ministrstvu za infrastrukturo 
nismo trdili, da je potrebno kakšnega 
od navedenih potencialov povoziti 
oziroma ga ne upoštevati. 

5. Julija 2008 ste javno nastopili 
in podprli sistem za proizvodnjo 
električne energije iz fotonapetostnih 
elektrarn. Kako komentirate to podporo 
z vidika davkoplačevalcev, saj ti 
plačajo letno ca. 70 milijonov evrov 
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za proizvodnjo ca. 7 % električne 
energije letno, v primerjavi s 
proizvodnjo TEŠ, kjer pa prispevka 
davkoplačevalcev ni?

Odgovor: Ne vem, ali leti to name ali 
na državo. Slovenija se je pač tako 
odločila. Vse nove stvari oziroma 
nove tehnologije so na začetku 
drage, ker jih še ni na trgu. Ko razvoj 
takih tehnologij spodbujamo, vemo, 
da gre pri tem za državno pomoč. 
Slovenija se je odločila, da bo to 
storila, ovir za takšno odločitev 
ni bilo. Razvoj podobno poteka 
po celem svetu in posledično 
so se tehnologije razvile. Vedno 
več je proizvajalcev, izkoristek je 
prav tako vedno boljši, na koncu 
pa se strošek nove tehnologije 
zmanjšuje. Vedno pri tem govorimo 
o vložku za prihodnost in v razvoj. 
Zavedali smo se, da prihaja do 
porasta fotovoltaike; ministrstvo je 
predlagalo, da se po vzoru Nemčije 
uvedejo koridorji, kar pomeni, da se 
pove, da je letno zgrajenih 30 MW 
fotovoltaike interes države. Če bi se 
investicije močno povečevale nad 
ta nivo, bi se podpora države hitreje 
zniževala, in obratno. Ta koncept 
je padel, ker je bilo ministrstvo v 
medijih napadeno in opredeljeno 
za pogrebnika fotovoltaike. Na 
ministrstvu, ki je pristojno za 

energetiko, smo veliko razmišljali, 
kaj je pravi način. Potem pa je bila, 
pošteno rečeno, sprejeta politična 
odločitev, da se pri spodbujanju 
fotovoltaike nadaljuje z obstoječim 
sistemom. Zgodil se je porast rasti 
fotovoltaike v letih 2011, 2012, 
2013. Ker je to bilo v času finančne 
krize, pristojni minister ni hotel 
več podpisati, da se prispevek 
za podpiranje spodbud dvigne. 
Posledično smo tudi uvedli uredbo 
o podporah, ki je odrejala, da se 
vsak naslednji mesec podpora 
avtomatično zniža za 2 % za vse 
nove fotovoltaične elektrarne. Čez 
noč so se investicije v fotovoltaiko 
obrnile v nasprotno smer. Danes 
imamo težavo, kako ljudi prepričati, 
da še investirajo v fotovoltaiko. 
Ostale pa so podpisane pogodbe 
do leta 2020 in te stanejo oziroma 
zahtevajo visoke spodbude oziroma 
subvencije. To je posledica odločitev 
države, ki cilje postavi. Morate pa 
vedeti, da država ne gradi elektrarn, 
elektrarne so skozi proizvodnjo 
elektrike tržna dejavnost, gradijo jih 
investitorji, ki svoj posel poznajo, 
znajo pa pri tem zaslužiti. Država 
jim lahko pomaga v okviru svojih 
pristojnosti, npr. pri umeščanju 
objektov v prostor. Če želi kaj več, 
mora najprej prepričati evropsko 
komisijo, mora skladno z veljavnimi 

pravili dokazati, da ne gre za 
državno pomoč.

6. Katera naj bi bila ali bo po vašem 
mnenju bo tista letnica, ki jo bo 
zaznamovalo zaprtje Premogovnika 
Velenje oziroma konec odkopavanja 
lignita v Šaleški dolini?

Odgovor: Osebno nisem 
letnice zasledil še v nobenem 
dokumentu. Sem član delovne 
skupine za določitev časovnice za 
prestrukturiranje regije. Menim, da 
je prav, da se to ve, ker je to najbolj 
pošteno do vseh. Ko smo delali 
strokovne podlage za Evropsko 
komisijo, smo naročili izdelavo 
energetskih bilanc. Nismo dobili 
izvajalca v Sloveniji, povezali smo 
se z grškim inštitutom, ki izdeluje 
za Evropsko komisijo tovrstne 
modele. Pošteno lahko povem, da 
so Grki simulirali razmere na trgu z 
energijo, obstoječe in napovedane 
nove kapacitete, napovedana 
gibanja povpraševanja po energiji 
v vseh sektorjih v regiji, upoštevali 
so projekcijo gibanja cen CO2 
kuponov. Naredili so 5-letne 
projekcije energetskih bilanc in med 
letoma 2035 in 2040 predvideli, 
da v Sloveniji ni več potrebe po 
proizvodnji elektrike iz premoga. To 
je razvidno iz njihovih dokumentov. 
Sam sem moral velikokrat 

pripravljati dokumente glede TEŠ-a, 
npr. ko je vlada obravnavala NIP 6 
in podobno. Iz teh dokumentov je 
razvidno financiranje investicije. 
Kolikor se spomnim, je zadnje 
kredite potrebno vrniti po letu 2035. 
Osebno si želim, da bi TEŠ čim dlje 
rentabilno obratovala, najmanj pa 
tako dolgo, da povrne obveznosti do 
kreditodajalcev, vsaj tistih, za katere 
je garancijo dala država. 
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Okoljevarstveni vidik uresničevanja 
energetskega koncepta 
Republike Slovenije 
Marko MAVER, državni sekretar za področje okolja na Ministrstvu za okolje in prostor

Spoštovani!
Zahvaljujem se v svojem in v imenu Ministrstva za okolje in prostor za povabilo na današnjo zelo pomembno konferenco. 
Ko govorimo o energetiki v Šaleški dolini in nasploh tudi v Sloveniji,  moramo govoriti tudi o okolju ter o podnebnih 
zadevah, ker so stvari izrazito povezane. Tako kot moj predhodnik se ne bom osredotočil na energetski koncept Slovenije, 
bi pa izpostavil, da je energetski koncept potreben, ker bo odgovoril na vprašanja ne le v zvezi z energetskimi zadevami, 
temveč bo pripravljen tudi v okviru nujne okoljske politike Slovenije. Vanj bodo vključene tudi stvari, ki so bile v zadnjem 
predlogu izpuščene. 

Osredotočil se bom na podnebna vprašanja in načrte Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z njimi in predstavil načrte  
ministrstva za prihodnje leto in desetletje. Kot veste, je Slovenija pogodbenica Pariškega sporazuma, ki je bil podpisan 
oziroma ratificiran v začetku leta 2016. Cilj sporazuma je, da se omeji rast povprečne temperature v primerjavi s 
predindustrijsko dobo na dve stopinji Celzija. Lani je bilo objavljeno tudi poročilo znanstvenega panela, ki pravi, da če 
hočemo preprečiti izrazite posledice, moramo omejiti to rast na 1.5 stopinje. Razkorak med 1.5 in 2.0 stopinji povzroča 
zelo velike posledice. Poročilo pravi tudi, da s cilji, kakršne imamo danes, te omejitve rasti ne bomo dosegli, bomo prišli 
nekje med 3 in 4 stopinje rasti, gledano globalno. Da bomo v resnici dosegli zastavljene cilje, bo potreben korenit preskok 
in družbeni razvoj, kjer ne bodo igrale vloge samo tehnologije, temveč tudi vsi posamezniki, tako da bodo potrebne tudi 
družbene spremembe. Mogoče, kot zanimivost navajam,  glede na to, da govorimo o temperaturah oziroma o 1.5 oziroma 
2.stopinjah Celzija v Sloveniji, je bila v obdobju med 1961 in 2011 rast povprečne temperature 1.7 stopinje. Slovenija je 
zelo raznolika država, vplive posledic temperaturnih sprememb čutimo že danes, posamezne regije v Sloveniji čutijo 
in bodo čutile te posledice tudi drugače. Eden izmed glavnih rizikov v Sloveniji so poplave in pa suše. To pomeni, da se 
morajo tudi podnebni cilji v Sloveniji prilagoditi. Res da smo majhna država in tudi Evropa v celotnem kontekstu ne igra 
bistvenega vpliva. Ker dejansko verjamemo, da so podnebne spremembe eden ključnih izzivov človeštva, so naši načrti za 
prihodnje usmerjeni v razvoj oziroma vzpostavitev tako imenovane dolgoročne podnebne politike, okvirja, katerega cilj je 
zagotoviti ustreznost in seveda ambicioznost te politike, to se pravi do leta 2050.

30

Kaj spada v ta okvir? Vključitev podnebnih ciljev do leta 2050, priprava zakona o podnebni politiki, priprava 5 letnih podnebnih 
načrtov na podlagi 5-letnih ogljičnih preračunov, določitev državnega podnebnega dneva in pa imenovanje neodvisnega 
strokovnega telesa, ki bo v pomoč Vladi pri uresničevanju podnebnih ciljev. Ta okvir politike, ki bo zaradi svoje dolgoročne 
naravnanosti določno ambiciozna, vendar z uresničljivo razvojno vizijo. To je pot Slovenije do sredine tega stoletja, do leta 
2050, v smeri razvoja proaktivnega reševanja evropske in svetovne podnebne krize. Naše prizadevanje za  zmanjševanje 
emisij toplogrednih plinov do tega obdobja ter prilagajanje pa mora Slovenija hkrati pošteno porazdeliti med sedanje in  
prihodnje generacije. To pomeni, da si ne smemo postaviti premalo ambicioznih ciljev do leta 2030, ker s tem prelagamo 
preveliko breme na prihodnje generacije. To pa hkrati ne pomeni, da si bomo sedaj določili neke cilje samo zaradi tega, da 
bomo sledili nekim številkam nekaterih drugih ambicioznih držav, ampak bodo naši cilji temeljili na strokovnih podlagah, 
ki bodo določene, ne le v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, temveč tudi skupaj z drugimi deležniki. To je eden 
izmed glavnih razlogov, zakaj želimo predstaviti Zakon o dolgoročni podnebni politiki, ker mora vsak cilj v njem temeljiti na 
širokem konsenzu. 

Kaj bo zakon vseboval? Omenil sem cilj, številko do leta 2050, hkrati pa bo opredeljeval tudi državni podnebni dan in pa 
strokovno komisijo. To je zelo preprost zakon, gre samo zato, da se postavi zakonska določba, da smo resni, kar se tiče 
okoljevarstvenih oziroma podnebnih sprememb.  

Mogoče se nam, ko se pogovarjamo o okoljskih oziroma podnebnih zadevah zdi, da so te podnebne spremembe zelo 
abstrakten pojem. Nemogoče jih je drugače razumeti in se z njimi spopadati, če tega ne opazimo zunaj, na svojem dvorišču, 

kot npr. odpadke ali pa degradirano okolje. 
Vse to so izzivi. Ampak e moremo dovoliti, da 
se bodo podnebne spremembe pokazale na 
našem dvorišču. Zato je potrebna ambiciozna 
podnebna politika, to je namen. Ker posledice 
podnebnih sprememb že dogajajo, jih že 
čutimo, izpusti, v zadnjih letih bodo prišli še 
za nami, želimo pa zagotoviti dolgoročno 
podnebno politiko, da bomo lahko do leta 
2050  naslednjim generacijam zapustili takšno 
okolje, kakršnega imamo sami. Prejšnji teden 
sem postal stric in tako za Tima in za svoje 
otroke in vnuke želim nekaj doseči. Po mojem 
mnenju in po mnenju Ministrstva za okolje in 
prostor so taki koraki potrebni. Vem, da sem 
v izvajanju krajši, kot je bilo predvideno, ker si 
želim pustiti več časa za razpravo. Hvala.
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1. Kje je možno videti razdelitev 
sredstev iz naslova CO2 kuponov? 
Za kaj so namenjena in kdo jih dobi 
ter zakaj?

Odgovor: Najlažje je to videti na 
spletni strani Ministrstva za okolje 
in prostor. Vsako leto izdelamo 
program za naslednje leto, kam 
točno bo šel denar, za katere 
ukrepe. Vse to je javno dostopno, 
če pa koga kaj bolj konkretno 
zanima pošljite mail, pa bom 
odgovor takoj posredoval. 

2. Kljub velikemu zmanjšanju SO2, 
NOx in CO2 v TEŠ le ta plačuje 
ogromna sredstva za CO2 kupone. 
Zakaj se ta sredstva ne vračajo v 
degradirano Šaleško dolino?

Odgovor: Kar se tiče sredstev iz 
naslova kuponov, ta se zbirajo v 
podnebnem skladu. Sredstva se 
porabljajo za ukrepe prilagajanja 
in podnebnim spremembam in 
zmanjševanju emisij. Zakaj se 
ta denar konkretno ne vrača v 
degradirana okolja je zato, ker 
je z zakonom določena njegova 
namenska poraba. Degradirana 
območja se pa sanirajo na podlagi 
drugih določb.

Vprašanja

3. Do kdaj bo po vašem mnenju 
lahko delal Premogovnik Velenje 
oziroma, kdaj bo potrebno 
zaključiti z odkopavanjem 
premoga?

Odgovor: Na Ministrstvu za okolje 
in prostor smo jasno povedali 
kakšne letnice imamo v mislih. 
Zdaj reči točno letnico 2020, 2030, 
je še preuranjeno. Ustanovljena 
je medresorska delovna skupina, 
naloga katere bo tudi predstavitev  
časovnice do kdaj se bo regija 
prestrukturirala in na kakšen način. 
Moramo pa se zavedati, da ne 
bomo delali kakšnih preuranjenih 
ukrepov, ker je potrebno poskrbeti 
tudi za pravično tranzicijo regije in 
delavcev. Moj pogled in odgovor je 
med letoma 2030 in 2035.
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Razvojni načrt proizvodnje 
in naložb v Holdingu 
Slovenske elektrarne 
Mag. Stojan NIKOLIĆ, generalni direktor HSE d. o. o.

Spoštovani!
Lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu Holdinga Slovenske elektrarne. Pred štirimi leti smo se, v precej drugačnem 
vzdušju, v drugačni zasedbi, v tej dvorani pogovarjali o podobnih temah kot danes. Veseli me, da je vzdušje na današnji 
konferenci ustvarjalno in blizu pravemu dialogu. Pred štirimi leti smo drug drugemu predstavljali vsak svoja dejstva, bili 
smo vsak na svojem bregu. Brez dialoga razvoja ni in veseli me, da smo se tega vsi skupaj začeli zavedati.  

Uvod
V skupini HSE ...

• proizvedemo skoraj 2/3 EE v Sloveniji, pri tem pa je približno polovica lastne 
proizvodnje iz OVE, kar predstavlja med 70 in 80 % vse proizvedene energije iz 
OVE v Sloveniji,

• se zavedamo nujnosti dolgoročne opustitve rabe fosilnih goriv, zato podpiramo 
ambiciozne usmeritve Slovenije na področju razogljičenja energetskega sektorja 
in prehoda na OVE,

• v okviru strateških usmeritev in razvojnih projektov zato načrtujemo postopno 
opuščanje rabe premoga ter dolgoročni prehod na nizkoogljično proizvodnjo,

• načrtujemo digitalizacijo in optimizacijo obratovanja obstoječega portfelja 
proizvodnih naprav (boljši izkoristki primarnih virov energije), uvajanje novih 
tehnologij (vodikove tehnologije) in izgradnjo novih proizvodnih objektov na OVE.

Klimatske spremembe, 
varovanje okolja in 
regulativa

Rast deleža OVE

Optimizacija obratovanja
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Delež proivodnje skupine HSE 
v celotni proivodnje električne 

enegrije v Sloveniji (GWh)

Skupina HSE Ostali proizvajalci

Energetika v Šaleški dolini v prihodnje

Ključni poudarki:

• V skladu z aktualnimi načrti je obratovanje B5 predvideno do leta 2030 in B6 
do 2054.

• Ministrstvo za infrastrukturo ima v načrtu pripravo Zakona o zapiranju 
Premogovnika Velenje.

• TEŠ predstavlja energetsko lokacijo, ki bo v smislu nizkoogljične proizvodnje 
aktualna tudi po koncu proizvodnje premoga v PV (plin in drugi alternativni 
viri energije). 

• Uvoz premoga za potrebe TEŠ trenutno ekonomsko ni upravičen in tudi ni 
predviden.

• Izvedli in tudi v prihodnje bomo izvajali projekte s ciljem zmanjševanja 
vplivov proizvodnje EE na okolje (izgradnja B6, revitalizacija B5, proizvodnja 
vodika kot alternativnega goriva v mestnem potniškem projektu itd.).  

Skupaj s Premogovnikom 
pripravljamo podlage za podaljšanje 
koncesijske pogodbe, ki poteče leta 
2021.

Razlika med ceno električne 
energije in ceno, ki jo plačujemo za 
izpuste CO2, ni takšna, da bi TEŠ-u 
omogočala rentabilno poslovanje. 
TEŠ posluje s pozitivnim denarnim 
tokom, sočasno pa plačuje skoraj 
100 milijonov evrov davkov letno, 
zagotavlja plače 2300 zaposlenim, 
kar vse so, zaradi kurjenja domačega 
lignita, pomembni narodno-
gospodarski učinki. 

Vpliv proivodnje EE na okolje

Zniževanje emisij snovi v zrak od 
leta 2010 do 2018

Emisije SO2, NOx in praha so se 
od leta 2010 zmanjšale za dve 
tretjini. Posebej impresivno je 
njihovo zmanjšanje v primerjavi 
z letom 1983, ko še ni bila 
izvedena ekološka sanacija 
termoenergetskih blokov.

SO2 NOX

Naložbe in projekti TEŠ
Preverjanje možnosti sosežiga alternativnih goriv v TEŠ

• Termična obdelava certificiranega in normiranega SRF-a (ang. solid recovered 
fuel) je CO2 nevtralna in z ekonomskega vidika zanimiva za izvajanje so-sežiga 
s premogom.

• So-sežig SRF predstavlja koncept krožnega gospodarstva, v okviru katerega 
se rešuje okoljske probleme odlaganja v kontekstu izkoriščanja razpoložljivih 
alternativnih virov energije ter obstoječe infrastrukture.   

• Omogočitev so-sežiga na obstoječi proizvodni infrastrukturi ne zahteva večjih 
posegov. Tehnologije so tudi preizkušene na nekaterih termoelektrarnah v Evropi 
(pozitivne izkušnje). 

Pri sosežigu alternativnih goriv v 
TEŠ-u vidimo  prednosti na področju 
zaposlovanja, podaljšanju dobe 
obratovanja premogovnika (zaradi 
sosežiga 8–10 % goriva iz drugih 
virov), podaljšanju dobe obratovanja 
TEŠ, emisije plinov bodo praktično 
enake sedanjim.
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• Proizvodni enoti B5 in B6 sta na podlagi študije izvedljivosti sosežiga 
alternativnih goriv evidentirani kot primerni.

Nadaljevanje: 
• izvedba presoje vplivov na okolje sosežiga,
• komuniciranje in koordinacija z lokalnimi skupnostmi.

Rušitev hladilnega stolpa B4 in dimnikov stare faze

• Blok 4 je bil v letu 2018 trajno ustavljen. Obratovanje hladilnega stolpa B4 ni več 
predvideno.

• Blok 3 je bil trajno ustavljen v letu 2014. Dimnik ni več v obratovanju, zato je bila 
glede na stanje dimnika sprejeta odločitev o rušenju. 

• Oba projekta sta v fazi zaključevanja tehniške dokumentacije in pridobivanja vseh 
potrebnih dovoljenj. Začetek del je predviden v drugi polovici leta 2019. 

Objekte blokov 1, 2 in 3 postopno že 
odstranjujemo. Načrtujemo, da bi na 
tem prostoru zgradili plinsko elektrarno 
in na ta način zagotovili tudi toplotno 
energijo za občane Šoštanja in Velenja.

Zbornik predavanj
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Proizvodnja vodika v TEŠ za potrebe mestnega potniškega prometa

• Projekt HSE-TEŠ-MOV predvideva vzpostavitev javnega (brez-emisijskega) mestnega potniškega prometa z avtobusi na 
vodik. Trenutno je v fazi izdelave projektne in investicijske dokumentacije ter priprav na razpise za sofinanciranja. 

• TEŠ bo v okviru projekta zagotovil ustrezno proizvodno in polnilno infrastrukturo, MOV pa avtobuse na vodik (proizvodnja iz 
OVE v okviru bilančne skupine HSE). 

• Avtobusi na vodik bodo nadomestili običajne dizelske avtobuse, ki so trenutno v uporabi v mestnem potniškem prometu 
(izboljševanje kakovosti življenja prebivalcev lokalne skupnosti). 

• Gre za odličen demonstracijski projekt s potencialom za nadaljnji razvoj in raziskave ter podporo obetavni tehnologiji in 
alternativnemu načinu trajnostne mobilnosti. 
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Naložbe in projekti PV
Izgradnja ventilatorske postaje NOP2 do konca leta 2020

• PV izvaja nujno investicijo v nov prezračevalni jašek na lokaciji opuščenega 
projekta NOP2, ki bo dolgoročno zagotavljal ustrezno prezračevanje jame. 

• Z novim prezračevalnim jaškom in ventilatorsko postajo se ukinja ventilatorska 
postaja Pesje, ki je dotrajan in glede na prihodnje lokacije izkopavanja premoga 
nima ugodne lokacije. 

• V teku je javni razpis za dobavo in montažo nove ventilatorske postaje. 

Ureditev prezračevanja VP Šoštanj – dimnik B4

• PV izvaja aktivnosti glede ureditve problematike vonjav iz VP Šoštanj. V pripravi je 
projekt, v katerem bo opredeljena tehnična rešitev.

• Z izgradnjo VP NOP2 se bodo izpusti iz VP Šoštanj močno znižali. 

Področje sanacije ugreznin 

• PV in TEŠ aktivno rešujeta problematiko na področju sanacije ugreznin (PSU). 
Vgradnja materiala na PSU se izvaja v skladu z veljavno rudarsko zakonodajo 
ter veljavno tehnično dokumentacijo. Družbi izvajata predpisan ekološki in 
stabilnostni monitoring.

• Odtekanje površinskih voda s PSU v Šoštanjsko jezero se preprečuje s tesnilnim 
nasipom, zajeta voda pa se iz zbirnega bazena prečrpava nazaj na PSU z 
namenom vlaženja površin. 

• V prihodnosti se načrtuje tudi uporaba dodatnih količin zemljine in drugih 
materialov ustrezne kakovosti, skladno z veljavno zakonodajo. Dolgoročni 
koncept odkopavanja, ki opredeljuje življenjsko dobo premogovnika, zajema tudi 
končno sanacijo celotnega rudniškega prostora 

„Nehajmo primerjati posamezne 
energetske objekte med seboj, to ni 
produktivno, ker Slovenija potrebuje 
vse objekte, ki jih je mogoče zgraditi. 

Potrebno je izkoristiti vse 
razpoložljive domače energetske 
vire.

Potrebujemo resen razmislek o 
izkoriščanju hidropotenciala, ki 
ga Slovenija premore, o drugem 
bloku nuklearke, vlaganju v plinske 
elektrarne ter kot dopolnilo tudi v 
druge vire, kot sta npr. sonce, veter.

Le če bomo zmogli dovolj modrosti, 
znanja in sposobnost dialoga, se 
bomo izognili prevelikemu uvozu 
električne energije ter neljubim 
redukcijam, ki smo jim bili priča 
konec prejšnjega stoletja.“ 

1. V letu 2010 je bil v HSE sprejet 
sklep, da bo blok 5 v hladni rezervi 
in ne bo vključen v omrežje, kadar 
obratuje blok 6. Zakaj danes ni tako, 
saj mora zaradi tega PV še povečevati  
izkop lignita?

Odgovor: Če bi obratovali le z blokom 
6, bi bila lastna cena lignita, ki ga 
blok 6 porabi letno okoli 3 milijone 
ton, precej višja od današnje, ki je  
2,75 EUR/GJ. Premogovnik in tudi 
TEŠ bi imela še večje likvidnostne 
težave.

2.  Komu gre izkupiček od CO2 
kuponov? Odpadkov in lignita ne 
moremo kuriti skupaj, ker je potrebna 
ločena obdelava dimnih plinov. Ali se  
ob tem  pojavljajo še druge težave?

Odgovor: Na prvo vprašanje je bil 
podan odgovor v zadnjem diapozitivu 
mojega predavanja. Za TEŠ in 
skupino HSE so CO2 kuponi strošek. 
Z državo glede cene kuponov ni 
možno narediti enačaja, ker država 
ima svoje CO2 kupone, ki jih lahko 
prodaja na trgu. Tudi pri količini 
kuponov ni možno napraviti enačaja.  
Je pa dejstvo, da ekvivalentno 
količino kuponov, kot jih porabi TEŠ, 
država lahko proda. Prihodek za 
državo je približno 100 milijonov EUR 

Vprašanja

in podnebni sklad ta denar  porablja za 
svoje programe. Mi se borimo za to, 
da bi se del teh programov lahko prelil 
v pravično tranzicijo, npr. za zapiranje 
premogovnika in zmanjševanje porabe 
premoga  v TEŠ-u. 

3.  Zakaj namesto avtobusov na 
vodik ne bi uporabljali avtobusov na 
električno energijo? Znano je, da je 
izkoristek proizvodnje vodika zelo 
nizek.

Odgovor:To je vprašanje bolj kot zame 
za občino; mi smo se iniciativi Mestne 
občine Velenje pridružili, vodikarno 
imamo, mislim pa, da postaviti 
polnilnico, ki bo zagotavljala električno 
energijo za avtobuse, na naši strani ni 
problem. Nismo mi nosilec projekta, 
smo pa pripravljeni v njem sodelovati.

Komentar Petra Dermola, podžupana 
Mestne občine Velenje: Vprašanje je 
na mestu. Poraba elektrike v procesu 
transportnega sistema še ne pomeni, 
da smo kaj prispevali k čistejšemu 
okolju. Poraba vodika v prometu pa 
pomeni, da bomo na tem področju 
napravili pomemben razvojni korak. 
Dejstvo je, da bomo v prvi fazi 
porabljali vodik iz obstoječih sistemov 
elektrarne.  Vsekakor smo prepričani, 
da je to dober projekt in  iztočnica za 

nadaljnje delo, za pridobivanje vodika 
tudi  iz alternativnih virov. Posledično 
bomo, ker prevozna sredstva na 
vodik ne proizvajajo škodljivih emisij, 
prispevali tudi k čistejšemu in bolj 
zdravemu okolju. Na MOV smo se 
zavestno za to odločili, pred nami je 
velik izziv, EU nas v tem podpira. Je 
pa to tudi velik prispevek k razvoju 
turizma. Računamo, da bomo svoje 
znanje na področju razvoja uporabe 
vodika za avtobuse lahko prodajali 
tudi drugam.

4.  Kakšen je trenutni delež OVE in 
kakšne so na tem področju zaveze 
Slovenije?

Komentar k odgovoru mag. Škornika: 
Rad bi se navezal na odgovor mag. 
Škornika in odgovoril na vprašanje, 
zakaj v Sloveniji, tako kot v nekaterih 
drugih državah, nekaj kuponov ni 
zastonj tudi za proizvodnjo električne 
energije. Slovenija je vlak zamudila 
leta 2010, ko je bila na nivoju države  
sprejeta odločitev, da Slovenija ne 
bo, tako kot so to storile nekatere 
druge evropske države, zaprosila 
za odobritev prehodnega obdobja 
na področju plačevanja kuponov za 
električno energijo iz termoelektrarn. 
Takrat je Slovenija zaprosila za 
brezplačne kupone le za kogeneracijo, 
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torej za ogrevanje, za kar mi še 
vedno dobivamo cca. 40 % kuponov 
brezplačno, medtem ko jih za elektriko 
plačujemo 100 %.

Države, ki so bile omenjene,  plačajo  
za proizvodnjo elektrike 60 % 
potrebnih kuponov, 40 % jih dobijo 
zastonj. Če to pogledamo skozi 
številke, smo za HSE izgubili 40 
milijonov EUR, kar bi za Premogovnik 
in TEŠ s stroškovnega vidika pomenilo  
zelo veliko olajšavo. Tu je vlak torej 
odpeljal leta 2010.

5. Mesto Šoštanj bo, kot je 
bilo predstavljeno v vašem 
predavanju, kmalu rešeno smradu iz 
premogovniškega jaška. Prebivalce 
Šoštanja skrbi, da bo ob sosežigu 
odpadkov v TEŠ smrad še večji, kot je 
sedaj. Kakšno je vaše mnenje o tem?

Odgovor: Na ogledih objektov po svetu, 
kjer smo bili, sosežig ne povzroča 
nobenega vonja. Gorivo je očiščeno 
vseh primesi, filtri, ki so inštalirani, 
so taki, da vse morebitne negativne 
pojave izničijo. Danes zrak občasno 
smrdi ne le v Šoštanju, temveč tudi v 
Velenju. Vonj je naravni pojav pri izkopu 
premoga. Te vonjave ne nastajajo pri 
sežiganju, temveč pri izkopavanju 
premoga. Tako sem vsaj poučen. 

6. Kakšni so konkretni načrti HSE 
glede izgradnje hranilnikov energije, ki 
bodo v bodoče imeli bistveno vlogo pri 
delovanju energetskega omrežja?

Odgovor: Kot smo že slišali od 
direktorja ELES-a so hranilniki, v 
kolikor želimo regulirati oziroma 
spremljati vključevanje bolj nestabilnih 
obnovljivih virov energije nuja. HSE 
ima v tem trenutku v Sloveniji največji 
hranilnik, to je črpalna HE Avče, ki ima 
obratovalno energijo na razpolago za 
8 ur,  kar pa je po besedah direktorja 
ELES-a zanemarljivo malo. V HSE v 
tem trenutku razmišljamo o hranilnikih 
kot podpori regulaciji, to pomeni, 
da bomo lažje in bolj učinkovito 
zagotavljali sistemske storitve ELES-u. 
V tem trenutku neke realne računice v 
samem hranjenju električne energije 
v hranilnikih ni, pričakujemo pa, da 
se bosta tako kapaciteta hranilnikov 
kot njihova cena v prihodnosti znižali. 
Predvsem pa računamo na tehnološki  
preboj in tu pač rabimo strokovno 
ekipo, ki bo to bolj intenzivno 
spremljala in pri tem aktivno 
sodelovala. Mislim pa, da je ELES v 
Sloveniji na tem področju vodilni.

 

7. Kaj pa načrti glede črpalne 
elektrarne Kozjak in rok izvedbe?

Odgovor: Dokler ne bo  na nivoju 
države odločitve, da takšen hranilnik 
v Sloveniji potrebujemo in smo 
pripravljeni to kapaciteto tudi 
plačati, ne glede na to, ali elektrarna 
obratuje ali ne, tako dolgo mi kot 
gospodarska družba podlage za 
začetek investicije nimamo.

8. Kolikšna je lastna cena energije, 
proizvedene v TEŠ?

Odgovor: Lahko povem zelo 
enostavno formulo. Cena električne 
energije se spreminja tako, kot 
se spreminja cena CO2 kuponov. 
Delež premoga je 24–25 EUR/MWh, 
pri ceni 2.75 EUR/Gj.  To ceno je 
treba množiti z 9, prišteti  zmnožek 
0.95 in cene kuponov CO2 ,  pa še 
variabilne stroške v višini 2–3 EUR/
MWh in ca. 20 milijonov fiksnih 
stroškov, kar znese 5–6 EUR/MWh. 
Če upoštevamo današnjo ceno CO2 
kuponov, to je 26 EUR/t, smo na 
proizvodni ceni 50–58 EUR/MWh. To 
je cena za blok 6, za blok 5 je pa je 
cena višja še za 15 %.

9. Kje je po vašem mnenju vzrok, da 
do danes ni sprejel zakon o renti, 
kajti pred približno 10 leti sem kot 
svetnik MOV bil pobudnik za tak 
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zakon. Takrat sem doživel precejšnje 
pritiske, naj s to aktivnostjo 
preneham.

Odgovor: O zakonu o renti v resnici 
zelo težko govorim.

10.  Kakšno je vaše stališče do 
šaleškega lobija in stranke SD v 
Velenju?

Odgovor:  Moram reči, da se s 
šaleškim lobijem nisem srečal nikoli 
in da mi ni znano, kdo je to.  Prav 
tako pa moram ponoviti, da mi je 
všeč, da smo se z lokalno skupnostjo 
začeli odkrito pogovarjati, pa tu ne 
mislim le na MOV, pač pa tudi na 
Občino Šoštanj in druge subjekte v 
Šaleški dolini. Dialog se iz meseca 
v mesec izboljšuje, v HSE vemo kaj 
delamo in kakšni so naši cilji, obe 
občini pa sta se v veliki meri tudi 
že prilagodili na nova dejstva in 
spoznali, da so se pogoji poslovanja 
spremenili in da prihajamo v  
obdobje, v katerem  bomo morali 
znati uspešno sobivati v Šaleški 
dolini pri proizvodnji električne 
energije.

11. Če bomo kurili odpadke v Šaleški 
dolini, ali bo dolina upravičena do 

rente oziroma boste rento kompenzirali 
z vodikom za avtobuse?

Odgovor: Vse, kar bomo delali, bomo 
delali znotraj zakonodajnih okvirjev. 
Z vzpostavljanjem dialoga smo 
na nek način tudi danes že  začeli. 
Kolegi iz Avstrije, ki so strokovnjaki 
za sosežig in so prvo analizo izvedli, 
so predlagali, da bi v Ministrstvu za 
okolje in prostor oziroma Vladi sprejeli  
način certificiranja odpadkov, kot je 
to primer v Avstriji. Na ta način bo 
lahko vsak, ki bo v Sloveniji sosežigal 
odpadke, lahko jasno pokazal izvor 
in kvaliteto odpadkov ter posledice 
sosežiga. V kolikor bo zakonodajalec 
v Sloveniji naložil, da je za tovrstno  
izrabo potrebna kakršna koli odmena, 
jo bomo seveda tudi plačali.

12. Katera naj bi bila ali bo, po 
vašem mnenju,  tista letnica, ki jo bo 
zaznamovalo zaprtje Premogovnika 
Velenje oziroma konec odkopavanja 
lignita v Šaleški dolini?

Odgovor: Tukaj sta dve silnici. Eno 
je dejstvo, da bo pač premoga v 
Šaleški dolini počasi zmanjkalo, 
drugo dejstvo pa je, da Slovenija 
nima nadomestne elektrike. Nisem 
dolgo v energetiki, vendar po petih 
letih razen neformalnih debat neke 

resne strateške usmeritve glede 
odkopavanja premoga nismo uspeli 
niti nakazati. Na HSE se zavedamo, da 
je verjetno leto 2054  utopičen datum, 
da bo potrebno zaradi ekonomskih 
razlogov prej zapreti tako TEŠ kot 
Premogovnik. Kdaj bo to, ne vem. 
V kolikor Slovenija ne bo uspela 
zagotoviti nadomestka energije,  se 
lahko ta datum res približa letu 2054. 
HSE bo naredil vse, da bosta izkop 
premoga in delovanje TEŠ-a potekala 
čim bolj nemoteno in čim manj 
obremenjujoče za okolje, v katerem se 
obe gospodarski družbi nahajata.
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Slovenija in njen prehod v brez/
nizkoogljično družbo do leta 2050, 
s poudarkom na pomenu TEŠ/PV
Mag. Aleksander MERVAR, direktor ELES d. o. o.

Spoštovani!

Z veseljem sem se odzval povabilu na današnji dogodek. V svojem izvajanju vam bom predstavil nekoliko širši pogled 
na to, kje smo in kje se lahko znajdemo ob nepravi energetski politiki v Sloveniji. Večina vas ve, da je ELES  energetsko 
podjetje, ki skrbi za nemoteno obratovanje elektroenergetike v Sloveniji. V podjetju se ne ukvarjamo z distribucijo in 
proizvodnjo električne energije. ELES z vsemi ukrepi doma in s čezmejnim sodelovanjem s sosednjimi državami skrbi 
za to, da je elektrika 24 ur na dan na razpolago njenim porabnikom.

Energetska preobrazba EU in 
Republike Slovenije

• S potrditvijo Pariškega sporazuma dobiva 
globalna strategija za zmanjševanje izpustov 
toplogrednih plinov (TGP) prvič konkretne in 
zavezujoče okvirje.

• EU ima pri teh globalnih strategijah vodilno 
vlogo in ambiciozne cilje, katerim se bo morala 
podrediti tudi Republika Slovenija.

• Ključni dokument EU je sprejeta 
Uredba EU 2018/1999 o 
upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov s ciljem, da 
naj bi države članice do leta 2050 
dosegle ničelne neto emisije TGP. 

• Nadgradnja te Uredbe so tudi 
pričakovane spremembe evropske 
energetske zakonodaje (t. i. Clean 
energy package), katerih namen 
je zagotoviti učinkovit evropski 
trg z električno energijo s ciljem 
realizacije zastavljenih podnebnih 
ciljev do leta 2050.

• Republika Slovenija mora v 
praviloma še v tem letu sprejeti:

• Nacionalni energetsko 
podnebni načrt do leta 2030

• Energetski koncept Slovenije do 
leta 2050

• Strategijo TGP do leta 2050

10 ključnih dilem slovenske elektroenergetike 
pri prehodu v brezogljično družbo 

Sprejemljiva uvozna odvisnost – 5, 10, 20 ali več %?

Bodoča struktura proizvodnih virov – Ključno z ali brez II. bloka 
NEK!

Usoda šaleške energetike.

Obseg, dinamika prilagajanja distribucijskega omrežja. 

Vseslovenska platforma za prilagajanje odjema na mikro, 
distribucijskem in prenosnem nivoju – DA/NE?

Vrsta, obseg in viri zagotavljanja sistemskih storitev.

Vrsta in obseg hrambe urnih presežkov električne energije.

Sistemske elektrarne - Katere?

Sprememba tarifne politike za prenosno in distribucijsko omrežje, 
uvedba CRM?

So slovenski končni porabniki električne energije pripravljeni 
financirati elektroenergetsko preobrazbo v smeri ničelne emisije 
TGP 2050?

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 
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Današnja uvozna odvisnost Slovenije je med 0 in 20 %, kar je odvisno predvsem od hidrologije, daljšega remonta v TEŠ ali v 
NEK.

V Sloveniji danes ne obvladujemo celotnega odjema na mikro ravni z vidika on-line evidenc, saj manjkajo podatki o net 
meteringu. 

Več kot bo odjema razpršenih virov, več sistemskih storitev bo moral zagotavljati ELES. Letno nas sistemske storitve stanejo 43 
milijonov EUR.

Cene električne energije iz novih panelov za sončno energijo padajo. Več kot bo sončnih panelov, več bomo potrebovali 
hranilnikov za proizvedeno električno energijo. V tem trenutku nihče ne razmišlja o tem, kdo bo financiral hranilnike.

Trenutno so edine prave sistemske elektrarne v Sloveniji, plinske elektrarne v Termoelektrarni Brestanica. Potencialna možna 
lokacija je tudi nova plinska elektrarna v TEŠ. 

Nemčija si zelo želi, da bi se čezmejne kapacitete odprle v obsegu do 70 %, kar bi lahko posledično enormno povečalo 
stroške redispečiranja. 

Slovenski porabnik si zasluži in mora dobiti objektivno informacijo o končni ceni električne energije v primeru različnih 
scenarijev proizvodnje. Cena bo v prihodnosti zagotovo veliko višja kot je danes. 

Poljaki so si pri prvi delitvi kuponov CO2 izborili posebni status zastonj kuponov, česar Slovenija, takrat ko je bil za to čas, niti 
ni poskusila storiti.
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Slovenija in EU-delež brez/nizkoogljične 
proizvodnje EE

PRIMERJAVA LETO 2017
Nizkoogljična OVE

ENTSO-E 57,0 % 33,5 %
EU 57,0 % 29,5 %
Nemčija 47,7 % 34,4 %
Republika Slovenija 71,5 % 28,5 %

Po deležu brez/nizkoogljične 
proizvodnje EE smo 25 % nad 
povprečjem držav EU in TSO, 
članov ENTSO-E.

Vrednost tega kazalnika nas 
uvršča na 7. mesto v EU!

Je pa opazno zaostajanje na področju deleža proizvedene EE iz OVE!!!

RS ima ta kazalnik za 49 % boljši 
kot Nemčija.

Če govorimo o razogljičenju v povezavi 
s Pariškim podnebnim sporazumom – 
zakaj je EU politika usmerjena na tem 
področju izključno na OVE? 
Npr. jedrska tehnologija v svojem 
življenjskem ciklu proizvede manj C02 
kot proizvodnja EE iz energije vetra in 
sonca!
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Scenariji bilanc EE v RS 2018–2055

ELES mora vsaki dve leti izdelati 10 letni razvojni načrt in sestavni del  načrtov so tudi projekcije dolgoročnih energetskih bilanc 
porabe in proizvodnje elektrike. Pred kratkim je ELES dobil soglasje za razvojni načrt 2019–2028. 

Vrednosti na posameznih krivuljah 
predstavljajo letni rezultat 
elektroenergetskih bilanc, pri čemer 
pozitivne vrednosti pomenijo neto uvoz, 
negativne pa neto izvoz.

 rdeča krivulja,  današnje stanje, dviguje se 
poraba (10 letni razvojni načrt ELES 2019–
2028), proizvodnja ostaja na doseženem 
nivoju. TEŠ preneha obratovati 2054, NEK 
leta 1943.

LEGENDA:

            leta 2020 (hipotetično) preneha 
obratovati TEŠ. V tem letu bi posledično 
uvozna odvisnost skočila na 45 %.

            izhajamo iz podmene, da  se proizvodnja 
letno povečuje za 300 MW sončne energije ter 
za HE na srednji Savi + Mokrice

            izhajamo iz podmene, da je leta 2035 
dodan 600 MW  blok II NEK, postanemo neto 

izvoznik EE, vendar le 10 let

            od zeleno označenega scenarija se 
razlikuje glede moči  bloka II NEK, ki znaša 
1.100 MW. Postanemo do nadaljnjega neto 
izvoznik.

V nobenem od scenarijev ni vključena črpalna 
hidroelektrarna Avče, upoštevana  pa je e 
mobilnost in prehod na toplotne črpalke.

Trenutno ni tehnologije, ki bi preživela le na podlagi tržnih cen, če gre za novo investicijo. Cena fotovoltaike s hranilniki je danes 
150 EUR/GWh, brez njih pa 40–50 EUR/GWh. 

Pri investiciji v NEK 2 v velikosti 1100 MW postanemo razmeroma veliki izvozniki energije in postavi se vprašanje, kdo bo kril 
ceno dolgoročnega odkupa viškov energije. 

Je možno proizvodnjo EE iz TEŠ nadomestiti s SE, 
še več, postati uvozno neodvisen?

Osnove in cilji izračuna:
• Bilanca EE 2017 – brez TEŠ, SE, ČHE 

Avče (neto uvoz) 6.652 GWh
• Urni capacity factor‘s za SE leta 2017
• Izračuna se kumulativni maksimalni 

manjko/presežek EE glede na urne 
porabe

• Določi se potrebno kapaciteto SE 
za izpolnitev cilja samozadostnosti 
oskrbe z EE na letni osnovi

• Za premoščanje manjkov/presežkov 
EE se uporabijo baterijski hranilniki 

Rezultati:
• Instalirana moč SE: 6.133 MW
• Letna proizvodnja EE iz SE: 6.652 

GWh
• Največji urni manjko (moč): 1.719 MW
• Največji urni presežek (moč): 3.800 

MW
• Največji kumulativni manjko: 915 GWh
• Največji kumulativni presežek: 653 

GWh
• Moč baterij: 3.800 MW
• Kapaciteta baterij: 915.000 MWh

Izračun investicijskega izdatka v baterije za potrebo izravnave 
proizvodnje – porabe EE iz SE - primer leto 2017 brez TEŠ, samooskrba, 

cene ELES projekt SincroGrid
Moč Kapaciteta

1 MW/1 MWh 400.000 € 320.000 €
MW/MWh 2017 3.800 € 915.000 €
Investicijski izdatek 1.520.000.000 € 292.800.000.000 €
Investicija skupaj 292.800.000.000 €

V letu 2017 so znašale svetovne kapac-
itete baterijskih hranilnikov 4.670.000 
MWh, za leto 2030 se napoveduje rast 
(srednja vrednost) na 13.805.000 MWh 
(IRENA, oktober 2017). Na podlagi izraču-
nov bi samo v RS rabili leta 2017 kar 20 % 
svetovnih kapacitet.
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Simulacija proizvodnje za mesec junij 2017 z upoštevanjem 26.076 MW SE brez TEŠ in ČHE, dejanska poraba junij 
2017 brez ČHE A z izgubami

Fosilna proizvodnja brez TEŠ 50 % NEK HE Poraba na PO brez ČHE A z 
izgubami

SE 26076 MW

https://oe.finance.si/8948275/Poglejte-realnost-stevilk-pri-ciljih-za-obnovljive-vire-energije: „Ostanejo samo še sončne 
elektrarne. Po izračunih IJS bi morali z njimi proizvesti deset teravatnih ur električne energije na leto, da bi dosegli 
27-odstotni delež OVE!“ 

TEŠ – projekcije stroškovnih cen
Cene CO2 in vpliv na stroškovne cene 
proizvedene MWh EE v TEŠ

Na abscisni osi so različne tržne cene 
C02 kuponov, na ordinati pa stroškovna 
cena EE v MWh, proizvedena v TEŠ. Pri 
analizi občutljivosti sem  izhajal iz fiksnih 
in variabilnih stroškov TEŠ leta 2017. 
Glede na specifične emisije C02 na MWh 
proizvedene EE in različne cene EE  sem 
izračunaval  spremenjene variabilne 
stroške na MWh in posledično  tudi 
skupno stroškovno ceno v MWh, kar je 
prikazano na grafu. Na stroškovno ceno 
TEŠ je vpliv cene CO2 kuponov zelo velik.

Obseg proizvodnje EE in vpliv na stroškovne 
cene proizvedene MWh EE v TEŠ

Izhajam iz nižje proizvodnje EE zaradi nižjega 
izkopa lignita v Premogovniku Velenje. Pri 
Premogovniku Velenje sem upošteval fiksne in 
variabilne stroške na GJ za leto 2017, ter da se z 
zniževanjem izkopa, ob enakih fiksnih stroških, 
variabilni stroški povečujejo linearno, primerjalno 
z letom 2017. Tako dobljeno stroškovno ceno 
na GJ lignita sem uporabil kot vhodni strošek 
za TEŠ.
TEŠ-u se  povečuje variabilni strošek zaradi 
višje nabavne cene lignita, istočasno pa se 
mu povečuje fiksni strošek na MWh EE zaradi 
nižjega letnega obsega proizvodnje. Zavedam 
se, da bi v primeru nižjega obsega izkopanega 
lignita (GJ) in nižje proizvodnje EE nastopil 
moment, ki se mu reče racionalizacija. Vendar 
ta še zdaleč ni linearna funkcija. Pri rudarjenju 
in tudi proizvodnji EE iz termoelektrarn je nekje 
spodnja meja fiksnih stroškov.



Zbornik predavanjZbornik predavanj
50 51

Vpliv TEŠ na obratovanje slovenskega elektroenergetskega sistema

Vpliv TEŠ na obratovanje slovenskega elektroenergetskega sistema
Vrsta vpliva na EES RS Vpliv na EES RS Ukrepi Ocena ogroženosti EES RS

elektroenergetska bilanca povečanje uvozne odvisnosti 
v povprečju do 50 %; v času 
neobratovanja NEK tudi 80 %

dodaten uvoz, višje cene EE, 
izgradnja novih proizvodov v 
RS

sistem ni ogrožen, razen v 
izjemnih razmerah (nizke 
temperature, suša ...)

avtomatska regulacija frekvence 
(sekundarna regulacija)

v povprečju 50 % manj 
razpoložljive moči

zakup v tujini (Picasso, 
FutureFlow), povečanje DSm, 
baterije

sistem ni ogrožen

napetost v omrežju 2,5-kratno povečanje odstotka 
časa, ko bi napetost presegala 
dopustno vrednost po SONPO

do vključno leta 2021 
obratovanje dušilk Divača 
in Beričevo, kompenzator 
Cirkovce, Statcom Beričevo

sistem zaradi realizacije projekta 
SINCROGrid ni ogrožen

pretoki moči zmanjšanje v izvozni/
povečanje v uvozni smeri

spremenjen režim obratovanja 
prenosnega omrežja - dodatna 
vgradnja sistema SUMO

sistem ni ogrožen

Energetska preobrazba EU in Republike Slovenije

• To, kar je danes dejstvo, bo verjetno „jutri“ povsem nekaj drugega!

• Prihodnje spremembe v energetiki je potrebno presojati kot dinamični proces z množico, v danem trenutku ne povsem 
točno določljivih spremenljivk.

• Republika Slovenija je po nizkoogljični proizvodnji električne energije v samem vrhu držav EU, zato hitenje ni 
priporočljivo. Problem, ki ga imamo, je, da EU nizkoogljične jedrske energije ne obravnava enakovredno z OVE!

• TEŠ naj obratuje, dokler je na voljo velenjski lignit s kvaliteto in količino, ki zagotavlja nižje variabilne stroške, kot znaša 
grosistična prodajna cena. Strošek emisijskih kuponov se mora obravnavati kot finančno „nevtralni posel“ Republike 
Slovenije: „strošek TEŠ = prihodek Podnebnega sklada RS!“
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1. Koliko energije bo Slovenija leta 
2030 oziroma 2050 potrebovala po 
virih , npr: hidro, termo, OVE, … in 
kako bo to dosegla?

Odgovor: Vse je odvisno od tega, 
kam se bo razvijala elektrifikacija 
prometa. Za omrežje bo  
problematičen drastičen porast 
uporabe toplotnih črpalk. Ko smo 
delali na ELESU zadnji 10-letni 
načrt, smo upoštevali izhodišča, ki 
so jih sprejela  slovenska resorna 
ministrstva. Scenariji porabe so 
različni, med 18 in 19 TWh leta 
2030 in do 24 TWh leta 2050. Če 
upoštevam samo polovico NEK, 
proizvedemo 13 TWh. Od tega 
je delež TEŠ ca. 4 TWh,  rabimo 
še 9 TWh. Če bomo gradili tako 
»intenzivno« kot doslej, bomo 
dogradili HE Mokrice, HE na Muri 
ne bo, HE na srednji Savi so tudi 
vprašljive. Kaj pa še imamo? Ostane 
samo še sončna energija. Ključen 
dokument, in tu ima Ministrstvo 
za infrastrukturo  zelo pomembno 
nalogo, je dolgoročni energetski 
koncept, ki bo prispeval, da bomo 
poznali vsaj razmerja med energenti. 
Od tega je odvisno, v katero smer 
bomo razvijali električno omrežje in 
to se mi zdi ključno vprašanje. 

Vprašanja

2.  Kako bo Slovenija reagirala v 
primeru najbolj črnega scenarija, npr. 
razpad EU, svetovna vojna ..? 

Odgovor: Po deležu čezmejnih 
kapacitet smo prvi v Evropi. Govorim 
o relativnih deležih. Približno toliko 
energije, kot jo porabimo v Sloveniji, 
gre čez Slovenijo še tranzitov. To 
ni problem, če vse teče normalno. 
Če pa ni normalno, je težko, npr. vsi 
veste, da je Italija največji uvoznik, ne 
po procentih, temveč po količinah. 
Na drugi strani imajo spečih rezerv 
zelo veliko (plinske elektrarne). Če 
Italijani ne bi imeli možnosti uvoza, 
zaženejo lastne, speče objekte. Mi teh 
možnosti žal nimamo dovolj. Spečo 
rezervo imamo v Brestanici, vendar 
zanjo rabimo plin. Pri plinovodih pa 
smo zopet na tankem ledu. Najbolj 
zanesljiv vir danes je domač fosilni 
energent. V prihodnje bo to verjetno 
sonce, vendar nam tu manjka 
pretvorba vodika v metan in potem 
ponovno  nazaj. To bo finančno zelo 
zahtevno, vendar v to smer bo verjetno 
razvoj šel. Stroka je že ugotovila, 
da baterije niso  rešitev problema 
hranjenja električne energije. Če 
bo možno elektriko shranjevati 
v materialni obliki, kot to kažejo 
raziskave v Gorici, potem stampeda 
fotovoltaike ne bo možno zaustaviti. 

3. Kakšna je vizija na področju uporabe 
energentov v drugih državah EU?

Odgovor: ELES je član ENTSO-E  
(združenje evropskih operaterjev, 
ne le iz držav EU). Tisto energijo, ki 
jo država ima, tudi forsira. Nemci 
ne zagovarjajo jedrske opcije, ker je 
nimajo, Francozi zagovarjajo prav to 
opcijo. Če pogledate revne evropske 
države, recimo Slovaško, Madžarsko, 
Bolgarijo, gredo v izgradnjo novih 
jedrskih elektrarn. V zadnjem času 
jedrske elektrarne doživljajo nov 
zagon. Najbolj črn je premogovni 
scenarij, sledi mu plin.

4. Kakšen je vpliv neobratovanja TEŠ 
na ceno električne energije v Sloveniji 
in v trenutku, ko se pojavi 50-% uvozna 
odvisnost? 

Odgovor: To je odvisno kakšne so 
razmere na trgu z elektriko. Če bi 
prišli na 50-% odvisnost, potem bi v 
Sloveniji prišli na italijanske cene. Nivo 
cen na Madžarskem smo že dosegli. 
Treba je vedeti, da je stroškovna cena 
TEŠ višja, kot so veleprodajne cene. 
Govorim o skupni ceni, o čemer je 
govoril direktor Nikolić. Dokler ne bi 
prišlo do resnega tržnega kaosa, ne 
bi bilo velikih razlik. Veste, da so lani 
bile v nekaterih dneh cene tudi po 200 

Zbornik predavanj
52

EURO/MWh in več. Na dolgi rok se je 
potrebno zavedati, da se nahajamo 
v regiji, kjer so vse sosednje države 
uvoznice električne energije. Avstrija 
v povprečju uvozi skoraj več kot mi, 
Italijani so nekje tam kot mi, Hrvatje so 
glede oskrbe  v zelo težkem položaju, 
Madžari so uvozno odvisni 40-%,  
Črnogorci so naredili kablovod v Italijo 
... Težko je oceniti, kaj se bi dogajalo. 
Definitivno tako poceni, kot je zdajle, 
če gledam celo državo, elektrika ne 
bo nikoli več. Vpliv lahko  povzroči že 
majhna sprememba, kar povzroči tudi 
sicer drobno podražitev. Če je drobnih 
podražitev več, kar je velika verjetnost, 
lahko dobimo grozljiv seštevek. Npr. 
če hočemo uvesti hranilnike energije, 
npr. črpalno elektrarno Kozjak (črpalne 
elektrarne so bile v preteklosti 
ostavljene zaradi izkoriščanja energije 
med pasom in trapezom), razlika 
v ceni mora omogočati tovrstne 
investicije. Danes ne bi zgradili ene 
črpalne elektrarne iz viškov energije, 
proizvedene iz fotovoltaike; nimamo 
ustreznega podpornega okolja, 
nimamo tarif. Nihče v takih pogojih ne 
bo gradil novih elektrarn. Enako je pri 
baterijah, mi bomo prišli do točke, ko 
bo  fotovoltaičnih elektrarn preveč in 
potem se bomo spraševali, kaj bomo 
storili, ker nimamo temu prilagojenega 
omrežja. Če imamo cilje na področju 
fotovoltaike, moramo imeti izdelane 

cilje tudi na področju omrežja. Jasno 
moramo povedati, da bo tarifa za 
hranilnike takšna, kot je bila  leta 
2010. Spomnite se, da je bila cena 380 
EUR za MWh energije proizvedene s 
fotovoltaiko plus tržna cena. 

5. Ali ima republika Slovenija v 
100-% lasti borzo za trgovanje z 
električno energijo, koliko je prometa s 
transportom EE preko meja Slovenije in 
kdo pri tem služi?

Odgovor: To je kompleksno vprašanje. 
Potrebno je poznati mnoge zakonitosti. 
V Sloveniji imamo borzo BSP za 
trgovanje z električno energijo. Borze 
za čezmejne prenosne kapacitete, 
obstaja pa skupna alokacijska hiša, 
kjer je ELES pomemben solastnik. 
Za čezmejne prenose se izvajajo 
avkcije, prihodek od avkcij se deli v 
razmerju 50 : 50, se pravi, da vsak 
operater dobi polovico, cena pa je 
odvisna od ponudbe trgovcev. Gre 
za t. i. zamašitve, kar nima nobene 
veze s fiziko, gre za trgovanje s 
papirji. Zamašitev je lahko velika 
in ponavadi se to zgodi na relaciji 
Avstrija – Slovenija in tudi Slovenija – 
Italija. Prihodkov je bilo do leta 2010 
približno 20 milijonov EUR, potem je 
ELES postavil prečni trafo. Z Italijani 
smo v Bruslju imeli hud spor, ker smo 

bili pripravljeni s pomočjo prečnega 
trafa znižati fizične pretoke, ker smo 
zahtevali, da ima Slovenija take 
kapacitete, kot ima v proporcih fizični 
pretok. Nato so nam prihodki skočili 
na 60 milijonov, zaradi česar se je 
pocenila omrežnina za 25 % in je 
danes ena najnižjih v Evropi. Bojim 
pa se, da se nam bov prihodnje vse 
vrnilo na staro stanje. Velike tendence 
so, da bi se prihodki od avkcij zbirali 
v Bruslju in bi se namenili za tisto, 
česar nekatere države do danes 
niso  naredile, npr. za izgradnjo 
tranzitnega omrežja (Nemčija,…). To 
je prva nevarnost, druga pa je  že v 
predavanju  omenjeni redispečing. 
Skupaj lahko to pomeni 80 milijonov 
EUR manjka. To je zelo velika številka, 
ali drugače povedano, pomeni 85-% 
dvig povprečne tarife za uporabo 
prenosnega omrežja. To so težka 
razmišljanja, vendar nikoli ne veš, kaj 
se bo v prihodnosti v resnici zgodilo.  
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Razmislek o prihodnosti 
energetike v Šaleški 
dolini z vidika oskrbe s 
premogom
Mag. Ludvik GOLOB, generalni direktor Premogovnika Velenje

Spoštovani!

zahvaljujem se organizatorjem konference za povabilo in lepo pozdravljam vse prisotne. V svojem predavanju se bom 
osredotočil na teme, o katerih se v javnosti pojavlja največ vprašanj. To so predvsem zaloge premoga, kadri in zaposlovanje 
ter vpliv naših dejavnosti na okolje. Nekaj besed bom namenil tudi tranziciji, zaradi česar smo se danes tudi srečali. 

Velikost in kakovost 
zalog premoga

V času mojega vodenja Premogovnika Velenje je 
največkrat izpostavljeno vprašanje zalog premoga. 
Zagotavljam, da je stanje zalog premoga točno in takšno 
je bilo tudi v vseh NIP, ki so bili izdelani v zvezi z blokom 
6. Na dan 31. 12. 2018 je stanje odkopnih zalog lignita v 
Premogovniku Velenje 109.350.000 ton, kar je v letu 2019 
ponovno, kot vsakih 5 let doslej, potrdila pristojna komisija 
na Ministrstvu za infrastrukturo. Zaloge so dovolj velike, 
da lahko, skladno s predvideno dinamiko porabe premoga, 
blok 6 obratuje do leta 2054, če je blok 5 v hladni rezervi.  

Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji zalog in virov premoga

ODKOPNE ZALOGE – 109.350.000 t

*izračunane zaloge s stanjem 31. 12. 2018, ki so poslane v potrditev republiški komisiji oz. pristojnemu ministrstvu
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Proizvodnja premoga 
do leta 2054

Nahajališče lignita

Premogova plast v Šaleški dolini, 
se razprostira nekako od Velenja do 
Topolšice; udorina; jezera; govorili 
bomo o nahajališču premoga v 
Šaleški tektonski udorini; Velenjska 
tektonska udorina je enojna oziroma 
celovita premogova plast v globinah 
nekje med 100 do 500 m pod 
površjem; v dolžini in širini.

Topolšica
Premogov sloj je v globini od 
100 do 500 m pod površjem

Šoštanj

Velenje

lega geološkega profila

Nahajališče lignita s prikazom dinamike proizvodnje

Proizvodnja 1875–2018; načrt 2019–2054
skupaj nakopano 250 mio ton; načrt 92 mio ton
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Scenariji obratovanja

Glede na mnoge dileme, povezane s prihodnostjo odkopavanja premoga v Šaleški dolini v povezavi s podnebnimi 
spremembami, pripravljamo štiri časovne scenarije obratovanja Premogovnika Velenje. Ker je zapiranje tako 
zahtevnega premogovnika kot je velenjski, dolgoročen proces, je še kako pomembno, da bodo načrti v zvezi s 
scenarijem obratovanja sprejeti pravočasno.  

Trenutno so v pripravi štirje scenariji 
obratovanja v Premogovniku: 

• do leta 2054,
• do leta 2045, 
• do leta 2040, 
• do leta 2030.

Temeljni vhodni podatki pri obravnavanih scenarijih so: načrtovana višina proizvodnje premoga v obdobju, potrebna 
dolžina jamskih prog in potrebna velikost odkopnih zalog. Prikazani so v nadaljevanju.

Scenarij obratovanja 
do leta 2054

Scenarij obratovanja 
do leta 2045

Proizvodnja obdobja 930.000 TJ
zadostuje velikost zalog 92 mio t

Proizvodnja obdobja 755.000 TJ
zadostuje velikost zalog 71 mio t
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Scenarij obratovanja 
do leta 2040

Scenarij obratovanja 
do leta 2030

Proizvodnja obdobja 660.000 TJ
zadostuje velikost zalog 63 mio t

Proizvodnja obdobja 425.000 TJ
zadostuje velikost zalog 41 mio t

Vse scenarije bomo širši javnosti 
bolj podrobno predstavili, ko jih bo 
obravnaval in se do njih opredelil 
nadzorni svet. Lahko povem, 
da je za Premogovnik Velenje 
scenarij obratovanja do leta 2030 
nesprejemljiv, ker bi ob njegovi 
uresničitvi v podjetju, v Šaleški dolini 
in državi prišlo do posledic, ki bodo 
pomenile neobvladljivo situacijo na 
področjih, kot so varnost zaposlenih in 
okoliških prebivalcev, varovanje okolja, 
pogrezanje površine in posledično 
posedanje mesta Šoštanj ter okoliških 
naselij, nevarnost poplav …

Temeljne ugotovitve v zvezi s scenarijema 
obratovanja do leta 2054 in 2030

Obratovanje do leta 2054:

• tveganje vključevanja težje dostopnih predelov jame in visoki stroški 
pridobivanja premoga po letu 2045.

Obratovanje do leta 2030:

• socialna komponenta,

• vsa jama ostane odprta v obsegu, kot je danes, ogromni stroški za 
zapiralna dela,

• neamortizirana oprema,

• oportunitetno gledano – neodkopani premog in njegova uporaba.

Investicije

Z izgradnjo B6 smo življenjsko dobo Premogovnika Velenje podaljšali vse do 
leta 2054.

Za dosego življenjske dobe in za nadaljevanje nemotenega obratovanja 
Premogovnika Velenje je potrebno zagotoviti naslednje vitalne investicije:

• posodobitev glavnega odvoza;

• posodobitev drobljenja in klasiranja (DiK);

• izgradnja ventilatorske postaje NOP II (projekt IZJN);

• posodobitev opreme za potrebe izdelave etaž in odkopavanja premoga;

• obnovitev dotrajane opreme za prevoz materiala in ljudi v Jašku Škale ter 
jašku NOP;

posodobitev glavnega odvoza;
posodobitev drobljenja in klasiranja (DiK);
izgradnja ventilatorske postaje NOP II (projekt 
IZJN);
posodobitev opreme za potrebe izdelave etaž 
in odkopavanja premoga;
obnovitev dotrajane opreme za prevoz 
materiala in ljudi v Jašku Škale ter jašku NOP;
reševanje problematike izpustov vonjav na 
ventilatorski postaji Šoštanj;
posodobitev operativne priprave pepelnih 
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Obseg investicij v obdobju 
2019–2054

Proizvajalcev opreme, ki je primerna za uporabo v Premogovniku Velenje, je v Evropi čedalje manj ali pa jih na 
določenih področjih ni, zato smo močno odvisni od lastnega znanja in razvoja, tudi na področju opreme za delo v jami.

• reševanje problematike izpustov vonjav na ventilatorski postaji Šoštanj;

• posodobitev operativne priprave pepelnih mešanic – mokre in suhe (OPP); 

• odpiralna dela za odkopno polje Sever.

mešanic – mokre in suhe (OPP); 
odpiralna dela za odkopno polje Sever.

Investicije v rudarsko opremo 

Z lastnim znanjem smo razvili določeno rudarsko opremo:

Hidravlično odkopno podporje

Odkopni in smerni verižni transporterji

Transporterji s trakom AST 800/1200

Podajalnik lokov PL PV1

Drobilnik za DVT 470

Napredovalni stroji GPK-PV
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Investicije, ki ugodno vplivajo na okolje

• Nova VP za zračilni jašek NOP II

• Vodenje jamskega zraka iz jaška Šoštanj v dimnik Bloka IV

Skladno s konceptom odkopavanja se aktivni del jame koncentrira 
na manjšem območju zato moramo prilagoditi tudi ostalo rudniško 
infrastrukturo, hkrati pa je to priložnost, da zmanjšamo območje, na 
katerem ima rudarjenje svoj vpliv. Glede zračenja jame vodimo dva 
projekta, ki bosta ugodno vplivala tudi na okolje. In sicer 1. VP NOP II in 
2. Izstopni zrak na VP Šoštanj v dimnik bloka 4 TEŠ. 

Z začetkom obratovanja nove ventilatorske postaje na zračilnem jašku 
NOP II bo prenehala obratovati VP Pesje, kar pomeni, da se bo izpust 
jamskega zraka prestavil v osrednji del vplivnega območja rudarjenja. 
Zahodni del mesta Velenje, vzhodni del naselja Pesje, rekreacijske 
površine TRC Jezero, bodo tako razbremenjeni vpliva izstopnega 
jamskega zraka.

Drugi projekt pa predstavlja razbremenitev mesta Šoštanj. S projektom 
načrtujemo vodenje izstopnega jamskega zraka iz VP Šoštanj v dimnik 
bloka 4 TEŠ. 

V kombinaciji z VP NOP II in ustrezno regulacijo zračenja jame bo 
mogoče poiskati optimalno rešitev, ki bo do 80 % zmanjšala neprijetne 
vonjave v mestu Šoštanj.

Izvedbo in zaključek obeh investicij načrtujemo v letu 2020.

Z investicijo v NOP 2 bomo omogočili zaprtje zračilnega jaška Pesje. V zračilni jašek NOP 2 bomo speljali zrak iz 
ventilatorske postaje Pesje in tudi del zraka iz zračilnega jaška Šoštanj ter tako močno zmanjšali vonjave, ki danes 
motijo prebivalce Šoštanja, Velenja in okoliških naselij. Variantno delujemo na projektu vodenja jamskega zraka iz 
ventilatorske postaje Šoštanj skozi dimnik bloka 4. Projekt je v fazi iskanja ponudb za izvedbo projektiranja. V Skupini Premogovnika Velenje se skupni število zaposlenih konstantno 

zmanjšuje v skladu s ključnimi strateškimi usmeritvami ter gibanjem 
proizvodnje. 

Izjema so določene odvisne družbe, ki primarno delajo na zunanjem trgu. 
Tam se število zaposlenih prilagaja razmeram na trgu, kar posledično 
pomeni tudi možno rast števila zaposlenih. 

V obdobju 2012-2018 smo znižali število zaposlenih v celotni SPV kar za 21 
%, in sicer v Premogovniku za 8 %, v HTZ za 9 %, v ostalih družbah Skupine 
pa kar za 69 %. Slednje znižane je v največji meri posledica postopkov 
odprodaje in prenosa dejavnosti. 

Konstantno zmanjševanje števila se zagotavljala z ukrepi, kot so: 
nenadomeščanje fluktuacije, prerazporejanje delavcev v osnovni proces 
ipd. 

Med ostalimi vplivi bo zmanjšanje števila zaposlenih tudi posledica 
doseganja višje produktivnosti in razvoja mehaniziranosti pri postopku 
pridobivanja premoga.

Kadri

• Na začetku leta 2019 je bilo v PV 
1231 zaposlenih, v HTZ 782, v 
ostalih družbah skupine 178, torej 
skupaj 2192 zaposlenih. 

• V obdobju med 2018 do 2030 
se v celotni Skupini PV načrtuje 
postopno zmanjševanje kadrov, in 
sicer do leta 2030 predvidoma za 18 
% oz. 1,4 % letno. 

• PV bo zmanjšal število kadra za 2 % 
letno, skupaj do konca leta 2030 za 
27 %. 

• V podjetju HTZ se predvideva 
zmanjšanje zaposlenih za 1,4 % 
letno, skupaj do konca leta 2030 pa 
za 18,5 %. 

• Zaradi predvidenih dodatnih poslov 
pa načrtujemo v družbi RGP 
povečanje števila zaposlenih do 
konca leta 2030 za 29,3 %, letno pa 
se pričakuje 2,2 % rast zaposlenih. 

• Pričakuje se povečanje zaposlenih 
v družbi Sipoteh, in sicer za 0,9 % 
letno, skupaj do konca leta 2030 pa 
za 11,1 %. 

• Realizacija načrtovane kadrovske 
rasti bo odvisna od razmer na trgu 
in dejanske realizacije načrtovanih 
projektov.
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Načrt gibanja zaposlenosti v letih 2019 – 2030

realizacija Plan skupine PV 2019–2030
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

PV 1.231 1.255 1.231 1.192 1.141 1.112 1.098 1.075 1.053 1.031 1.010 985 961 937 917

HTZ 782 780 783 761 757 746 739 721 713 695 686 671 660 648 636

RGP 104 102 107 123 128 138 138 142 144 145 146 147 148 149 150

PV NV 47 7

SIPOTECH 25 35 37 39 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

PLP 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

Skupaj 2.164 2.169 2.192 2.148 2.100 2.060 2.050 2.013 1.985 1.946 1.917 1.878 1.844 1.809 1.778

Predvidene aktivnosti za zagotavljanje načrtovanega števila in 
izobrazbene strukture zaposlenih

• pridobivanje kadra iz baze štipendistov ali s trga delovne sile; 

• postopno uvajanje sistema notranjih razpisov; 

• spodbujanje upokojevanja ter učinkovit sistem načrtovanja kadrov;

• izvedba reorganizacije in sistematizacije oz. optimizacije delovnih mest; 

• razporejanje ustreznega kadra na novosistemizirana delovna mesta glede na 
znanje, kompetence in angažiranost;

• preprečevanje strukturne brezposelnost zaposlenih s pravočasnim prenosom 
znanja, prekvalifikacijami …;

• izvedba aktivnosti za zagotovitev ustreznega kadra rudarske stroke 
(štipendiranje in promocija rudarskega poklica).

Aktivnosti na področju štipendiranja in 
promocije rudarskega poklica

ŠTIPENDIRANJE 
dodatne ugodnosti za štipendiste v rudarskih programih: višja 
kadrovska štipendija za geostrojnike rudarje in geotehnike, plačilo praks, 
dodatek za uspešnost pri praktičnem pouku, brezplačni zdravniški 
pregledi, prevozi, malica, sofinanciranje strokovnih ekskurzij, kvaliteten 
praktični pouk, zaščitna sredstva, dodatek za deficitarnost …   
V šolskem letu 2018/2019 ima PV 47 štipendistov v rudarskih, strojnih in 
elektroprogramih. 

PROMOCIJA RUDARSKEGA POKLICA
sodelovanje na informativnih dnevih, roditeljskih sestankih, tehničnih dnevih, 
predstavitvah poklicev osnovnošolcem v nižjih razredih ...,
organizacija Dneva odprtih vrat Premogovnika Velenje (skupaj z GZS),
obveščanje preko komunikacijskih orodij, ki so mladim blizu,
spodbude za šole, ki bi se v promocijo najbolj tvorno vključile,
organizacija dogodkov na temo poznavanja rudarstva ...

Druge predvidene aktivnosti 
na področju zaposlovanja

• prenova poklica geostrojnik rudar in geotehnik (v smislu širše 
zaposljivosti), 

• aktivnosti na področju NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija) in 
certificiranja rudarskih programov,

• vzpodbujanje šolanja ob delu zaposlenih,

• sodelovanje z zavodom za zaposlovanje in po potrebi tudi z agencijami 
za posredovanje kadrov …

Prvi močan izpad vpisa mladih v šole, 
ki izobražujejo za področje pridobivanje 
premoga, se je zgodil leta 2014, po 
največji stavki v zgodovini podjetja. 
V poklicno šolo na Šolskem centru 
Velenje sta se vpisala le 2 dijaka. V 
letih 2015 in 2016 se je vpis povečal 
na 7–10 dijakov. Letošnji interes 
mladih na informativnih dnevih je bil 
ničen zaradi množičnega poročanja 
medijev o predčasnem zapiranju TEŠ 
in Premogovnika Velenje. Pridobivanje 
kvalitetnih kadrov je za uspešno 
delovanje podjetja izjemno pomembno, 
zato načrtujemo mnoge ukrepe, kako 
nastalo stanje izboljšati.
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Vpliv odkopavanja na okolje

Dejavnost rudarjenja ne izboljšuje kvalitete okolja, ravno nasprotno. Vendar pa z rudarjenjem v ničemer ne presegamo 
mejnih koncentracij parametrov, ki označujejo kvaliteto tal, zraka in hrupa.

Spremljanje in obvladovanje vplivov na okolje

MONITORING TAL
• Ekološki monitoring območja sanacije ugreznin 
• Monitoring seizmičnih pojavov
• Spremljanje premikov površine

MONITORING ZRAKA
• Ekološki monitoring odlagališča produktov razžveplevanja 
• Monitoring  prašnih usedlin z deponije premoga
• Monitoring emisij v ozračje iz ventilatorskih postaj
• Emisije snovi v zrak na območju družbe HTZ Velenje
 
MONITORING VOD:
• Tehnološke vode
• Meteorne vode

MONITORING HRUPA:
• Na območju ventilatorskih postaj
• V industrijskem območju

Rezultati meritev tresenja tal so 
dostopni “on-line” na naslovu 
www.rlv.si/seizmika.
Na naslovu se redno objavljajo 
mesečna poročila, iz katerih je 
razvidno izpolnjevanje zahtev 
najstrožjega standarda za varno 
tresenje tal DIN-4150.
Do danes v vsem obdobju rednega 
spremljanja (od 2005) mejne 
vrednosti niso bile prekoračene, 
kar pomeni, da tresenje tal ne more 
biti vzrok za poškodbe objektov. 
O tem je bilo pridobljeno tudi 
uradno mnenje nemškega sodnega 
izvedenca za področje vibracij tal.

Jakost seizmičnih dogodkov
[mm/s]

Spremljava pomikov zemljišč na 
površini in pod vodno gladino. 

Lokacije prelomnic in različnih 
geotektonskih enot.

Od leta 2005 preko monitoringa 24 ur na dan spremljamo seizmične dogodke v Šaleški dolini. Vsi seizmični dogodki, 
ki jih zaznavamo, po DIN 4150 seizmičnih normah sodijo na spodnji nivo obravnave v omenjenem standardu in so 
posledica drugih dejavnikov, ne rudarjenja. Uradno mnenje nemškega sodnega izvedenca za področje vibracij tal pravi, 
da izmerjeno tresenje tal pri nas ni tako močno, da bi lahko vplivalo na varnost zgradb in ljudi. 

Spremljanje tresenja tal
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Model za napoved 
premikov tal

statistične analize pogrezkov in 
premikov,
geomehanski konsolidacijski model.

S pomočjo modela, ki so jih razvili 
naši strokovnjaki napovedujemo 
velikost jezer, njihov volumen in 
globino. 

Spremljanje šaleških jezer 

Velenjsko jezero
Leto Globina (m) Površina (m2) Prostornina (m3)
2010 54.45 1,432,929 32,113,897
2012 63.22 1,436,183 33,634,785
2014 62.43 1,443,479 33,469,329
2016 63.39 1,449,537 34,690,776
2017 61.83 1,452,547 34,044,393
2018 62.77 1,464,226 34,056,735

Podana je maksimalna 
izmerjena globina!

Šoštanjsko (Družmirsko) jezero
Leto Globina (m) Površina (m2) Prostornina (m3)
2010 85.51 725,190 19,778,562
2012 86.62 747,956 20,854,800
2014 88.10 781,295 21,573,643
2016 85.31 938,722 22,073,510
2017 85.21 966,584 23,048,906
2018 85.40 1,069,964 23,451,157

Škalsko jezero
Leto Globina (m) Površina (m2) Prostornina (m3)
2010 18.22 164,896 931,498
2012 18.22 164,782 931,355
2014 18.22 164,780 936,444
2016 18.21 164,780 930,200
2017 18.21 164,780 930,200
2018 18.21 164,780 930,200

Podana je maksimalna izmerjena globina!

Pogrezki do 2032.
Max pogrez ~50 m

Pogrezki do 2032.
Max pogrez ~50 m



Zbornik predavanjZbornik predavanj
72 73

Ojezeritev

Družmirsko jezero se bo širilo po 
gabrškem polju.
Velenjsko jezero se bo le minimalno 
širilo (zahodni del). 
Škalsko jezero se ne bo več širilo.

Za rekultivacijo površine v Premogovniku Velenje namenjamo velika sredstva. Dejstvo je, da zaradi manj 
porabljenega premoga v TEŠ, razpolagamo z manj materiala za izgradnjo nasipa med Velenjskim in Šoštanjskim 
jezerom. Predvidevamo dovažanje odvečnega materiala pri gradnji 3. razvojne osi od Šentruperta do Slovenj 
Gradca in smo z DARS v ta namen tudi podpisali pogodbe. Ker izgradnja ceste kasni, si pomagamo z dovažanjem 
zasipnega materiala od drugod. Imamo pa s tem kar nekaj težav, predvsem z zagotavljanjem A-testov o ekološki 
neoporečnosti materialov. 

Rekultivacija ugreznin

Začasna rekultivacija: 
• omogočeno je varno izvajanje kmetijske in drugih 

dejavnosti znotraj ugrezninskega območja,

• vzdrževanje dovoznih poti na ugrezninskem območju,

• odstranjevanje plasti rodovitne zemlje,

• vzdrževanje in nadomeščanje obstoječe komunalne 
infrastrukture,

• začasna sanacija razpok,

• sprotna sanacija usadov, vzdrževanje zelenih površin in 
zasaditve.

Dokončna ureditev: 
• pogoji za dokončno ureditev bodo nastopili po 

končanem izkopavanju premoga,

• do dokončne ureditve se izvajajo sprotne sanacije in 
začasne rekultivacije.

Gradnja nasipa iz sadre, pepela, drugih materialov 

• gradnja nasipa med Velenjskim in Šoštanjskim jezerom
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Prestavilo  ventilatorske postaje 
Pesje na NOP2.

Roža vetrov za potrebe 
modeliranja.

Zmanjšanje vonjav zraka iz zračilnih jaškov Pesje 
in Šoštanj

Premogovnik Velenje je leta 2015 ustanovil projektno skupino »Zmanjšanje 
vplivov emisij na okolje iz VP Pesje in VP Šoštanj«. V drugi polovici leta 2017 
smo operativno projektno skupino  razširili še s predstavniki Občine Šoštanj in 
Mestne občine Velenje.

Neprijetne vonjave predvsem povzroča dimetilsulfid, katerega človek zazna že 
pri koncentraciji 0,003 PPM. Dimetilsulfid je zaznan v koncentracijah, ki niso 
škodljive za zdravje. Priključitev zraka iz jaška Šoštanj na dimnik bloka 4 TEŠ 
bo zmanjšala intenzivnost  vonjav v okolju za 80 %.

Skrb za varnost in zdravje zaposlenih

Kljub mnogim racionalizacijam, ki smo jih z namenom izboljšanja poslovanja izvedli v zadnjih letih, ne zmanjšujemo 
sredstev za zagotavljanje varnosti in zdravja zaposlenih. Ponosni smo na našo izjemno dobro izurjeno jamsko 
reševalno četo, ki šteje preko 100 dobro usposobljenih članov.

Število nezgod v Premogovniku 
Velenje

Jamski ognji v Premogovniku 
Velenje od leta 2000 do 2018

Izdelana ocena tveganja:

• mehanske nevarnosti
• kemične škodljivosti (plini)
• premogov prah
• hrup
• stebrni udar

Požarna varnost
Stalno izobraževanje
Načrt obrambe in reševanja
Reševalna četa: kvalitetna 
oprema, 100 aktivnih 
reševalcev
Sistematični zdravniški 
pregledi
Preventivna skrb za zdravje 
zaposlenih

Skrb za varnost in 
zdravje zaposlenih
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Predstavitev Skupine Premogovnik Velenje

Od vseh podjetij so v Skupini, poleg Premogovnika Velenje, ostali še podjetje RGP (v zadnjem obdobju deluje zelo 
uspešno tako znotraj skupine kot tudi na zunanjem trgu), SIPOTECH (izdeluje elektro in strojno opremo za potrebe 
premogovnika ter tudi za zunanji trg), PLP (izdeluje lesne produkte) in invalidsko podjetje HTZ.

Leto 2014 Leto 2019

Operativna delovna skupina za pripravo ukrepov 
prestrukturiranja promogovnih regij

Republika Slovenija je aktivno vključena v procese 
izdelave evropske platforme premogovnih regij v 
tranziciji in bo na nacionalni ravni pripravila predlog 
potrebnih odločitev za postopno opustitev rabe 
premoga za proizvodnjo električne energije.

Ministrstvo za infrastrukturo je 17. 6. 2019 oblikovalo 
26 člansko operativo delovno skupino za pripravo 
ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij z 
naslednjimi nalogami:

• obravnava vprašanja in po potrebi oblikuje mnenja 
in daje pripombe v odziv na nacionalne strategije in 
druge relevantne državne in resorne dokumente, ki 
so pomembni z vidika omogočanja pripravljanja in 
izvajanja ukrepov za prestrukturiranje premogovnih 
regij,

• prejema in obravnava pobude zainteresirane 
javnosti ter podaja mnenja in pripombe na gradiva, 
ki jih obravnava delovna skupina Vlade Republike 
Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij        
(sklep vlade o ustanovitvi delovne skupine št. 02401-
18/2019/4, z dne30. 5. 2019),

• pripravlja izhodišča in usklajuje gradiva za potrebe 
delovne skupine iz prejšnje alineje, 

• nudi aktivno podporo skupini strokovnjakov 

Republike Slovenije v nacionalni skupini strokovnjakov 
Evropske komisije in predstavnikov Republike 
Slovenije v okviru iniciative Evropske komisije za 
premogovne regije v prehodu,

• zagotavlja potrebno podporo pri pobudah projektov, ki 
bi se lahko sofinancirali iz naslova pravične tranzicije 
tudi iz sredstev Evropske unije, in spremlja njihovo 
izvajanje.

Skupina po potrebi opravlja tudi druge strokovne naloge. 
Za opravljanje posameznih nalog lahko skupina ustanovi 
ožje projektne podskupine.

Vsebina diapozitiva je dodana v času priprave zbornika predavanj 
na predlog odgovornega urednika. Sklep o imenovanju delovne 
skupine je ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek izdala 17. 
6. 2019 in ga zato avtor ni mogel vključiti v svoje predavanje, je pa 
poudaril vlogo države pri izvajanju prestrukturiranja premogovnih 
regij v Sloveniji in nujnost vključitve v sodelovanje tudi 
predstavnikov lokalnih skupnosti, energetskih podjetij, sindikatov, 
razvojnih agencij in druge zainteresirane javnosti. 
Iz sklepa je razvidno, da so iz Šaleške doline v delovno skupino 
vključeni: mag. Iztok Mori, Mestna občina Velenje, Drago Koren, 
Občina Šoštanj, Janko Kopušar, Občina Šmartno ob Paki, mag. 
Biljana Škarja, SAŠA Območna razvojna agencija, Simon Lamot, 
Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije, Branko 
Sevčnikar, Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije, 
Asmir Bečarević, Sindikat delavcev rudarstva in energetike 
Slovenije, dr. Janez Rošer, Premogovnik Velenje, Mitja Tašler, 
Termoelektrarna Šoštanj. Skupino vodi mag. Hinko Šolinc, 
Ministrstvo za infrastrukturo.
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Zakon o zapiranju Premogovnika Velenje

Zakon o zapiranju mora poleg zaprtja omogočiti tudi pravično tranzicijo doline v brezogljično družbo. Opredeliti mora:

Strategijo delovanja Premogovnika Velenje do pričetka zapiranja: 
• Višino proizvodnje
• Kadrovske vidike
• Reševanje vplivov na okolje in sanacijo ugreznin
• Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Strategijo delovanja Premogovnika Velenje v obdobju izvajanja zapiralnih del:
• Načrte izvedbe vplivov na okolje in končne sanacije ter rekultivacije ugreznin
• Načrte izvedbe prestrukturiranja delovne sile, ohranjanja delovnih mest, ustvarjanja novih zelenih delovnih mest
• Sodelovanje z lokalno skupnostjo

Določitev višine in načina zagotavljanja sredstev za izvajanje programov zapiranja, vključujoč nadomestilo za degradacijo 
prostora, omejeno rabo prostora do končnega zaprtja ter sredstva za razvojno prestrukturiranje celotne Šaleške doline.

Tranzicija premogovnih
 regij v Evropi

Tranzicija poteka v vseh državah EU, 
ki posedujejo in izkoriščajo premog v 
energetske namene. Ponekod poteka 
bolj, drugod manj aktivno, kar je 
odvisno od politike posamezne države. 
Vsekakor pa je premogovniški sektor 
v času od 2010 do danes izgubil veliko 
število zaposlenih.

Vir: JRC Report EU coal regions opportunities and challenges ahead (2018)

Premogovništvo v Evropi že danes 
beleži veliko izgubo zaposlitev

Cena električne energije za 
industrijo v l. 2017

Nemčija ima v EU najvišje cene 
električne energije.

V letu 2017 in tudi danes na področju cen najbolj izstopa Nemčija, predvsem na račun prispevka za uvedbo obnovljivih virov 
energije. Potrebno je pošteno povedati, da se v Nemčiji dogaja intenzivno zapiranje premogovnikov s črnim premogom, ki so 
jih dokončno zaprli leta 2018, da pa zaenkrat ni govora o zapiranju kopov lignita, ki se nahajajo predvsem na območju bivše 
Vzhodne Nemčije. Ti obratujejo naprej, brez posebnih omejitev.

• Primer dobre prakse – ustrezno upravljanje in usmerjanje tranzicije
• Dolgoročno zgodba, ki je zahtevala „učenje & trening“ 
• Privabljanje investitorjev, ustvarjanje priložnosti, zagotovljeno financiranje
• Vlada, lokalne skupnosti, managerji & investitorji so pripravili in implementirali 

strategije, plane, instrumente in projekte – velike in male:
• Prestrukturiranje premogovnikov in jeklarske industrije
• Zmanjšanje zaposlitev v industriji in povečevanje zaposlitev v storitvah 
• Sanacija okolja in zmanjševanje emisij
• Ustanovitev univerze (v 60. letih)
• Podpora novim tehnologijam
• Povečanje turizma
• Diverzifikacija pri novih programih – podpora srednjim in majhnim podjetjem
• Financiranje strukturnih sprememb je bilo večplastno (ne samo s strani občin 

in lokalne ekonomije)
• Državno financiranje je nujno!

Primer zapiranja premogovnikov v področju Ruhrgebit, Nemčija

Obravnavamo ga lahko 
kot primer dobre prakse. 
Proces zapiranja je bil financiran s 
sredstvi EU več kot 30 let 
in še vedno poteka.
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Obdobje 1960 do 2016: 
• proizvodnja je padla iz 198 mio na 4 mio t/leto; zaposlenost s 607.000 na 

1.000. Do sredine 1980 je rudarska industrija še zaposlovala 250.000 ljudi. 
• Energetsko gledano je potrebno upoštevati prednosti Anglije, ki jih ima z 

dobrim dostopom do plina in vetra.
• Prebivalci oz. potrošniki so se morali sprijazniti z višjimi cenami električne 

energije.
• Nadomeščanje delovnih mest in povečanje brezposelnosti so potekali 

kaotično, brez naprej pripravljenih programov in projektov.
• Finančna nadomestila rudarjem, ki so izgubili delo so bila izvedena 

neorganizirano (namenska izplačila, predčasno upokojevanje).
• Obnova ekonomije ex-rudarskih okolij oz. skupnosti traja zelo dolgo, prav tako  

obnova in  izgradnja nadomestne industrije. 
• Zadnji podzemni rudnik v Angliji – Kellingley je bil zaprt leta 2015 (ni bilo 

konsistentne državne politike financiranja zapiranja, neurejeno področje 
prekvalifikacije in usposabljanje rudarjev za „zelena“ delovna mesta, kaotično 
zapiranje lokalnih športnih, družbenih klubov, društev ipd., ker temu ni bila 
prilagojena politika financiranja iz drugih virov)

• Prenehanje rudarjenja je v okolju, regiji pustilo veliko nerešenih stvari; 
• Anglija predstavlja državo z najdlje trajajočo tranzicijo premogovniških regij na 

svetu, ki pa še vedno ni končana.

Primer zapiranja premogovnikov v Angliji

Predstavlja primer slabe prakse 
na področju zapiranja 
premogovnikov. 

Kako naprej?

Do leta 2030 bo 2/3 obstoječih termoelektrarn v EU zaprtih; največ v Nemčiji, Angliji, Poljski, Češki in Španiji.

Ocena je, da bo do leta 2025 v premogovništvu in termoelektrarnah število delovnih mest zmanjšalo za 77.000 in do 
leta 2030 še za 160.000.

Večina premogovniških regij ima nižji BDP na prebivalca, kot je nacionalno povprečje.

Regije, ki trenutno že beležijo visoko stopnjo brezposelnosti, so bolj občutljive in bodo imele velike socialne in 
ekonomske probleme.

Kaj nas učijo dosedanje izkušnje?

• Prestrukturiranje pomeni hkratno ter dobro načrtovano izvedbo sprememb na več področjih/ravneh in v 
premogovništvu traja  20–30 let.

• Ni enotne rešitve – so prilagojene vsakemu premogovniku posbej (taylor-made).
• Iniciativa za izvedbo tranzicije mora biti podana in vodena s strani javnega sektorja – privatni sektor ji z investicijami v 

ex-energetska območja, sledi.  
• EU mora prevzeti pobudo za pravično tranzicijo in jo tudi izvajati (EU platforma).
• Tranzicija so izzivi in priložnosti, ki jih je potrebno ustvariti.
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1. Kako potekajo aktivnosti za 
obnovitev koncesije, ali pričakujete 
pri tem kakšne težave? Kje so 
največje pasti?

Odgovor: Aktivnosti za podaljšanje 
koncesije potekajo od leta 
2016. S potekom smo seznanili 
državnega sekretarja na Ministrstvu 
za infrastrukturo in direktorja 
Direktorata za energijo. Tudi zaradi 
koncesije je bila ustanovljena 
že omenjena medresorska 
komisija, ki se bo ukvarjala tudi s 
spreminjanjem zakona o rudarstvu. 
Osebno ne pričakujem posebnih 
zapletov. Razumeti je potrebno, 
da je država lokacijo z lignitnim 
slojem prepoznala kot pomembno 
energetsko lokacijo. Lastnik lignita 
kot surovine je država in pričakovati 
je, da si bo država za podaljšanje 
koncesije tudi sama prizadevala.  

2. Ali obstaja za pregrado med 
Šoštanjskim in Velenjskim jezerom 
projekt za izvedbo, kdo je odgovorni 
projektant, kdo izvaja nadzor nad 
deli in tudi nad dovozom nasipnega 
materiala?

Odgovor: Projekti obstajajo, 
projektanti so iz Premogovnika 
Velenje, nekaj je tudi zunanjih. 

Vprašanja

Kar se tiče sanacije ugreznin, dela 
skladno s projekti izvaja družba 
RGP s podizvajalci. Kontrolo nad 
izvajanjem del izvaja Premogovnik 
Velenje. Res pa je, da bomo zaradi 
nekaterih dogodkov, ki so se zgodili v 
lanskem letu, kontrolo nad izvedbo del 
in dovozom nasipnega materiala še 
zaostrili. 

3. Ali ima Premogovnik Velenje načrt 
za izvedbo oživitve vode v Škalskem 
jezeru na globini, kjer je voda danes 
mrtva zaradi premalo kisika?

Odgovor: Ne!

4. Ali odgovorni v HSE vedo, kakšne 
morajo biti investicije za vzdrževanje 
planirane proizvodnje v Premogovniku 
Velenje? Ali so z njimi bili seznanjeni 
ob pričetku investicije v blok 6?

Odgovor: HSE je lastnik tako 
Premogovnika Velenje kot 
Termoelektrarne Šoštanj in kot tak 
zelo dobro pozna načrte podjetij tudi 
na področju investicij. Za realizacijo 
investicij in poslovanje pa smo 
odgovorni poslovodni delavci obeh 
družb.

TAŠLER Mitja, direktor TEŠ: 

Ne znam odgovoriti na vprašanje, 
kako dobro so bili seznanjeni, verjetno 
so bili dovolj dobro, ker blok 6 zelo 
dobro obratuje. Povedal sem že, da je 
to odličen objekt, mi pa se trudimo, da 
ga po najboljših močeh držimo v dobri 
kondiciji in se bomo za to trudili tudi v 
prihodnje.

5. Kakšne bodo globine jezer po 
končanem odkopavanju premoga?

Odgovor: Danes je najgloblje 
Šoštanjsko jezero, globoko je nekaj 
več kot 80 metrov. Kot sem pokazal v 
predavanju, je vse odvisno od tega, do 
kdaj bomo odkopavali premog. Če ga 
bomo odkopavali do leta 2054, bodo 
ponekod jezera globoka teoretično ca. 
80 metrov. Vemo, da se konsolidacija 
terena ne odvija 100-odstotno, tako da 
takšnih globin ne pričakujem.  

Zbornik predavanj
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Proizvodnja električne 
in toplotne energije v 
Termoelektrarni 
Šoštanj
Mitja TAŠLER, direktor Termoelekrtarne Šoštanj

Spoštovani!

glede na to, da je bilo o TEŠ v dosedanjih predavanjih povedanega zelo veliko, se bom v svojem predavanju bolj 
osredotočil na projekte, ki nas čakajo v prihodnje. Zdi se mi pošteno, da informacije o razvojnih projektih predstavimo 
nazorno in temeljito, o njih obvestimo prisotne na konferenci ter zainteresirano javnost, da bodo bolj razumeli 
naše postopke in nam stali ob strani. V predstavitvi vseeno podajam nekaj najbolj pomembnih informacij o TEŠ, 
saj se zdi, da je velikokrat zavedanje državljanov Slovenije o njenem pomenu za oskrbo z energijo preveč površno 
in posplošeno. V TEŠ imamo vrhunsko tehnologijo, tudi vrhunsko znanje in zelo dobre strokovnjake, obratujemo 
zanesljivo, dosegamo zelo dobre tehnične ter ekološke parametre, ne znamo pa se z doseženim pohvaliti. Vse to 
moramo znati izkoristiti in z delovanjem termoelektrarne nadaljevati. 

Zavedamo se tudi potrebe po prehodu v nizkoogljično družbo. S tem ni nič narobe. Je pa na nivoju države potrebno 
razmišljati tudi o realnih možnostih, ki so v naši državi omejene. Predvsem je pomembno, da se v okviru realnih 
možnosti in danosti v Sloveniji odločimo tudi o realnih časovnih okvirjih ter v končni fazi tudi o posledicah odločitev, 
ki jih bodo morali plačati kupci električne energije. 

Uvod
V TEŠ  v skupini HSE …

• proizvedemo  povprečno 1/3 električne 
energije v Sloveniji, ob tem pa nudimo širok pas 
sistemskih storitev (primarna, sekundarna in 
terciarna rezerva),

• s soproizvodnjo proizvedemo cca. 350 GWh 
toplotne energije za potrebe ogrevanja in na ta 
način prispevamo k čistemu zraku,

• zavedamo se nujnosti dolgoročne opustitve 
rabe fosilnih goriv, zato že snujemo dolgoročne 
okoljsko manj obremenjujoče projekte, 

• zavedamo se dolgoročnosti pomena energetske 
lokacije.

Načrti za prihodnost

Po dosedanjih načrtih je obratovanje bloka 5 predvideno do leta 2030 in 
bloka 6 do leta 2054.

Razvijamo projekte, ki bodo sledili usmeritvam za zniževanje vpliva na 
okolje (vodikove tehnologije - začetek oskrbe z vodikom za mestni promet v 
sodelovanju z MO Velenje). 

Pri postopnem nadomeščanju premoga razmišljamo o raznih velikostih in 
časovnih izvedbah PPE (plinsko-parnih enot).

Resno razvijamo projekt sosežiga (SRF) odpadnih surovin v kotlih TEŠ, v 
deležu do 10 % energijske vrednosti primarnega goriva.

Naši projekti so kratkoročni, nekaj je tudi dolgoročnih, povezanih s 
temeljitimi raziskavami in pilotnimi preizkusi. 

Podprli smo projekt uporabe vodika za pogon mestnih avtobusov, ki ga 
razvijamo skupaj z Mestno občino Velenje.

Proizvodnja EE v Sloveniji 2017 (%)
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Še vedno načrtujemo proizvodnjo električne energije iz premoga v bloku 5 do leta 2030, v bloku 6 pa do leta 2054. 
Zavedamo se, da bo že do leta 2030 potrebno uvajati alternativna goriva pri proizvodnji električne energije.

Proizvodnja TEŠ 2018–2030

Proizvodnja TEŠ 2018–2030

Proizvodnja TEŠ - tedenski diagram 
obratovanja

Zmanjšanje vpliva proizvodnje EE na okolje
1983 2016 2018

SO2 123.430 t 925 t 1381 t
NOX 17.478 t 2.759 t 3.177 t
Prah 3.740 t 64 t 43 t
Proizvodnja EE 4.077 GWh 4.117 GWh 3.743 GWh
Poraba premoga 5.244.070 t 3.282.304 t 3.170.484 t
Specifična poraba kJ/kWh cca 13.000 cca 9.000 cca 9.000
Skupne emisije CO2 (t) 4.931.174 4.149.183 3.929.900
Število zaposlenih 724 323 312

Primerjava emisij TEŠ v letih
 1983, 2016 in 2018

Nekatera pogosta vprašanja o bloku 6

V kolikšnem obsegu so obveznosti 
do izvajalcev za blok 6 že 
poravnane? 
Poravnane so bile vse obveznosti, to 
je cca.1,41 milijarde EUR

Odplačilo kreditov?
EBRD kredit: 200 mio EUR; vrnjenih 
87 mio EUR; končno poplačilo leta 
2025
EIB kredit: 440 mio EUR; vrnjenih 51 
mio EUR; končno poplačilo leta 2038

So bila uporabljena 
davkoplačevalska sredstva?
Ne. TEŠ letno za poroštvo plačuje 
državi 5 mio EUR premij, skupno do 
2038 cca. 80 mio EUR

Viri odplačila kreditov?
Lastni viri in viri znotraj skupine HSE

ZAKAJ BLOK 6?
 3Podaljšanje proizvodnje električne in toplotne energije v TEŠ do leta 2054
 3Znižanje  emisij SOx iz 400 na 100 mg/Nm3 (150 mg/Nm3)
 3Znižanje emisij NOx iz 500 na 150 mg/Nm3 (200 mg/Nm3)
 3Znižanje emisij  CO2 za 30 % na MWh
 3Znižanje emisij prašnih delcev (<20 mg/Nm3)
 3Znižanje hrupa

VSI NAČRTOVANI PARAMETRI SO IZPOLNJENI!
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V TEŠ intenzivno razmišljamo o naši prihodnosti, ki je povezana tudi s prihodnostjo oskrbe Slovenije z električno 
energijo in prebivalcev Šaleške doline z oskrbo toplotne energije. Zavedamo se, da načrtovani scenariji niso odvisni 
le od nas, pač pa tudi od načrtov, ki bodo v obliki zavez zapisani v državnih dokumentih. Zavedamo se, da moramo v 
rezervi imeti vsestransko razdelane različne scenarije, saj brez njih o naših načrtih ne bo mogoče kvalitetno razpravljati 
in sprejemati dobrih odločitev.

Možnost sosežiga SRF (Solid Recovered Fuel)

V načrtih proizvodnje električne 
energije do leta 2054 je predvideno, 
da se proizvodnja po letu 2035 
z načrtovanih 3.874 GWh, zaradi 
prilagajanja manjšemu izkopu 
premoga v Premogovniku Velenje, 
zniža na 2.998 GWh/leto. Del izpada 
premoga, s tem pa tudi električne 
energije, bi bilo možno nadomestiti 
z energetsko izrabo sekundarnega 
goriva v višini največ 10 %, kurilne 
vrednosti 14–17 MJ/kg. Govorimo o 
izbranih odpadnih materialih in ne o 
vsakovrstnih odpadkih. Pomemben 
dejavnik za takšno odločitev je tudi 
velika količina prebrane odpadne 
embalaže, ki jo vsakodnevno 
ustvarjamo v državi.

1. Izdelava modelne študije možnosti 
sosežiga SRF - izvedena

Odločitev o nadaljnih 
aktivnostih

2019

2. Proces pridobivanja dovoljenj, 
izbira tehnologije, izdelava 
izvedbenega projekta, PVO ...

Končna odločitev o 
izvedbi projekta

3. Gradnja potrebne infrastrukture 
(razpisni postopki, izbira izvajalcev, gradnja ...)

4. Zagonski preizkusi

5. Redno obratovanje 
(monitoring ...)

Konec 
2020
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Potrebna kvaliteta 
sekundarnega goriva

Specifikacija goriva za TEŠ:
Kurilna vrednost od 14–17 MJ/kgOS
Granulacija: < 30 mm

Možnost sosežiga 
v bloku 5

 količina nadomeščenega v tonah in potrebna količina SRF za enako 
energijsko vrednost, pri dveh kurilnih vrednostih SRF

OSNOVA
Delež nadomeščanja premoga  ≤10 % in blok 5 obratuje 
3.000 ur letno

Ob porabi do 800.000 ton lignita

Količina  SRF: 50.000–60.000 t/a

Kurilna vrednost-HuSRF =14-17 MJ/kg

10-% nadomestilo je zgornja meja, ki zagotavlja, da se 
ne pojavi dodatna korozija na ocevju kotla
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Možnost sosežiga 
v bloku 6

10-% nadomestilo je zgornja meja, ki zagotavlja, da se ne pojavi dodatna korozija 
na ocevju kotla

IZHODIŠČA
Delež nadomeščanja premoga  ≤10 % in med 7.000 in 8.000 obratovalnih ur letno

Količina  SRF: 100.000 –150.000 t/leto 

Kurilna vrednost HuSRF =14-17 MJ/kg

Letna poraba premoga na bloku 6: 2.400.000/leto 

Glede na primere uspešne prakse 
iz tujine je realno pričakovati dobre 
rezultate takšne odločitve, tako z 
ekoloških kot tudi stroškovnih vidikov. 
Študija o tem, kaj in kako bi lahko 
energetsko izrabljali izbrane odpadne 
materiale v TEŠ, je bila narejena, do 
konca leta bomo z rezultati študije 
in pilotnih poizkusov podrobno 
seznanili javnost. Na osnovi študije 
nadaljujemo z raziskavami tehnoloških 
rešitev, rešitev postopkov in možnega 
terminskega plana, v katerem bi projekt 
lahko izvedli. Pri vseh postopkih bomo 
sodelovali z lokalno skupnostjo.  

Plinsko-parno postrojenje

Omenjeni razvojni projekt je 
povezan z razmišljanjem o času 
po eri uporabe premoga v TEŠ. 
Podrobneje smo obdelali štiri 
variante, ki vam jih bom predstavil 
v nadaljevanju. Obstoječa plinska 
agregata sta v terciarni rezervi. 

Rad bi poudaril, da imamo v 
TEŠ zelo dobro usposobljene 
strokovnjake za delo v plinsko-
parnih postrojenjih. Poleg tega je 
izgradnja tovrstnega postrojenja 
ena od možnih alternativ za 
daljinsko ogrevanje Šaleške doline.

Razlogi za razmišljanje 
o investiciji

• Hitra rast cen energetskih 
kuponov (specifična  emisija 
CO2 je cca. 0,37 kg/kWh, na 
bloku 6 znaša 0,87 kg/kWh)

• Trenutna cena energetskih 
kuponov preko 25 EUR/tono 
že predstavlja 80 % stroška 
premoga!

• Pritisk na zmanjšanje količin 
premoga kot primarnega 
energenta - klimatske 
spremembe

• Ohranjanje energetske lokacije

• Usposobljenost kadrov

• Oskrba s toplotno energijo - 
dograjena toplotna postaja

Varianta 1: Dograditev 3. plinske turbine moči 54 MW in parnega 
turboagregata moči 45 MW k obstoječi plinski turbini 42 MW, ki se dogradi 
še parni utilizator, skupna moč PPE 141 MW.

Varianta 2: Postavitev dveh plinskih turbin moči 78-87 MW in enega 
parnega turboagregata moči 84-96 MW, skupna moč PPE 240-270 MW.

Varianta 3: Postavitev plinske turbine moči 187-203 MW  in parnega 
turboagregata moči 88-95 MW, skupna moč PPE 275-305 MW.

Varianta 4: Postavitev ene plinske turbine moči 329-345 MW in enega 
parnega turboagregata moči 146-157 MW, skupna moč PPE 475-536 MW.

Analizirane variante

       Prvo varianto bi realno bilo možno 
izvesti do leta 2025. Na podlagi hitro 
izdelane SWOT-analize je varianta 2 

med primernejšimi za nadomeščanje 
bloka 5 in kasneje varianta 4 za 
nadomeščanje bloka 6. Seveda 
je pri vseh štirih variantah lahko 

problematična oskrba s 
       plinom, ki ga je potrebno uvažati.

Opomba: Za varianto 1 samo en dobavitelj, za druge najmanj po dva.

Področja instaliranih moči
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Terminski plan – opcija 1 

Plinsko-parno postrojenje prične obratovati v letu 2025

Ključni termini so:
• študije izvedbe  konec  2019
• DIIP    marec 2020
• idejni projekt    sredina 2020
• investicijski program  konec 2020
• odločitev o gradnji  maj 2021
• izbor izvajalca  konec 2021
• gradbeno dovoljenje  julij 2022
• pričetek montažnih del januar 2023
• zagonski preizkusi  julij 2024
• poskusno obratovanje  november 2024
• uporabno dovoljenje  februar 2025

Terminski plan – opcija 2

Plinsko-parno postrojenje prične obratovati leta 2030, ko 
bo trajno zaustavljen blok 5. Pričetek obratovanja je vezan 
in pogojen tudi s ceno CO2 kuponov 

Ključni termini so:
• študije izvedbe  konec 2024
• DIIP    marec 2025
• idejni projekt    sredina 2025
• investicijski program  konec 2025
• odločitev o gradnji  maj 2026
• izbor izvajalca  konec 2026
• gradbeno dovoljenje  julij 2027
• pričetek montažnih del januar 2028
• zagonski preizkusi  julij 2029
• poskusno obratovanje  november 2029
• uporabno dovoljenje  februar 2030

SWOT analiza predvidenih variant
Prednosti Slabosti Priložnosti Nevarnosti

Varianta 1 • vrednost investicije
• prostor ob PT
• priključitev na 110 kV,
• usposobljeni zaposleni
• nizki fiksni stroški

• manjša moč
• hladilni sistem

• rast cen CO2 kuponov
• rast cene EE
• pritisk na premog

• cena plina
• energetska odvisnost

Varianta 2 • proizvodna fleksibilnost
• možna proizvodnja
• usposobljeni zaposleni 
• nizki fiksni stroški

• priključitev na EE-
analiza

• hladilni sistem
• prostor-bloki 1-3

• rast cen CO2 kuponov
• rast cene EE
• pritisk na premog

• cena plina
• energetska odvisnost

Opomba: Pri opciji 2 se lahko določene študije izvedejo že pred navedenim časom.

Trenutna dejstva in analiza variant v investicijo plinsko-parnih elektrarnn

Variante pokrivajo različne scenarije proizvodnje EE in toplote

Najnižja vrednost investicije je za varianto 1, ki ima poleg tega tudi sorazmerno nizko stroškovno ceno proizvedene 
električne energije.

Varianta 2 ima zaradi večje fleksibilnosti proizvodnje (obratovanje v optimalnem izkoristku) prednost pred varianto 3.

Stroškovno najugodnejšo ceno dosegajo PPE z velikimi plinskimi turbinami razreda »H« (varianta 4). Pri tej varianti 
obstajajo številni problemi, povezani z visoko proizvodnjo.

Za varianto 2 se kaže, da je moč na meji zmogljivosti 110 kV daljnovoda, izvesti je potrebno podrobno analizo 
možnosti priklopa na 110 kV omrežje. Za varianto 4 je 110 kV omrežje prešibko (rekonstrukcija 220 kV na 400 kV - 
soglasje ELES-a).

Za zagotovitev hlajenja parno-kondenzacijske turbine obstaja več variant (hladilni stolp bloka 5, nov hladilni stolp - 
problem prostora, hladilni stolp na prisilni vlek …).

Prostorsko je variante od 2 do 4 možno umestiti na območje blokov 1–3.

SWOT analiza predvidenih variant
Prednosti Slabosti Priložnosti Nevarnosti

Varianta 3 • nizki fiksni stroški
• možna proizvodnja
• usposobljeni zaposleni

• priključitev na EE-
analiza

• hladilni sistem,
• prostor-bloki 1-3
• nefleksibilnost 

proizvodnje
• slabi izkoristki PT

• rast cen CO2 kuponov
• rast cene EE
• pritisk na premog

• cena plina
• energetska odvisnost

Varianta4 • visoki izkoristki
• možna proizvodnja
• nizki fiksni stroški 

usposobljeni zaposleni

• priključitev na EE 
(rekonstrukcija 220 
kV na dvo sistemski 
daljnovod 400 kV)

• hladilni sistem,
• prostor-bloki 1-3
• nefleksibilnost 

proizvodnje

• rast cen CO2 kuponov
• rast cene EE
• pritisk na premog

• cena plina
• cena plina
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Rušitev hladilnega stolpa bloka 4

IZHODIŠČA

• Izvedba del bo potekala neposredno ob potekajočem 
prometu, gradbišče bo zaščiteno z dvojno varovalno 
ograjo.

• Preureditev krožišča v trokrako križišče, izdelava 
obvozne ceste za Lokovico.

• Zaščita okoliških objektov in regionalne ceste.

• Izvedba zaščite proti padanju zdrobljenega materiala 
zgornjega dela plašča hladilnega stola z montažo 
zaščitnih jeklenih mrež.

• Zavarovanje proti samoporušitvi hladilnega stolpa z 
izvedbo ojačitve plašča s pomočjo jeklenih vrvi.

• Rušitev se bo izvajala s pomočjo žerjava in hidravličnih 
klešč za drobljenje betona.

• Ves gradbeni material se bo z mobilnim drobilcem 
zmlel na manjšo frakcijo. Ostali materiali (les, 
železo, plastika) se bodo zbirali ločeno in predali 
pooblaščenemu prevzemniku.

• Po končanih delih se preuredi krožišče v prvotno 
stanje, na mestu, 

• kjer je stal hladilni stolp, se izdela utrjeno gramozno 
nasutje.

• Rok za izvedbo del je 224 dni.

Rušitev dimnika blokov 1-3

IZHODIŠČA

• Vsa dela se bodo izvajala znotraj območja TE 
Šoštanj.

• Izvedba del v dveh fazah.

• Prva faza predstavlja pripravljalna dela, ki zajemajo 
odstranitev  dimovodnih kanalov, kovinske 
krone dimnika, izdelavo zaščitne nadstrešnice in 
gradbenega odra po celotni višini dimnika.

• Druga faza zajema rušenje dimnika s pomočjo 
udarnih kladiv.

• Ves gradbeni material se bo z mobilnim drobilcem 
zmlel na manjšo frakcijo. Ostali materiali se bodo 
zbirali ločeno in predali pooblaščenemu prevzemniku.

• Po končanih delih se na mestu, kjer je stal dimnik 
blokov 1-3, položi asfalt.

• Rok za izvedbo del je 94 dni.

V letu 2019 nameravamo začeti z rušenjem hladilnega 
stolpa bloka 4 in dimnika, ki je bil povezan z bloki 1–3. 
Rušenje hladilnega stolpa pomeni velik gradbeni izziv, 
saj stolp stoji neposredno ob stanovanjskih hišah in 
ob cesti z gostim prometom. Odstranitev stolpa bo 
pripomogla k boljši osvetljenosti dela mesta Šoštanj, ki 
je v neposredni bližini termoelektrarne. 

Tudi s projektom rušenja dimnika bomo pričeli v 
letu 2019. Vsa dela, vključno z mletjem gradbenega 
materiala z mobilnim drobilcem, se bodo izvajala 
znotraj območja TEŠ.

Prikaz območja TEŠ po rušenju hladilnega stolpa 4 in dimnika blokov 1-3

Za zaključek bi rad poudaril, da je TEŠ dobro podjetje. Današnje slabo mnenje o poslovanju TEŠ, o zaposlenih in 
doseženih tehnoloških in varnostnih parametrih je močno posplošeno, nepošteno in izkrivljeno. Termoelektrarna 
je v preteklosti res povzročala mnoge negativne vplive na okolje, poslabšala bivalne in druge življenjske pogoje 
prebivalcev mesta Šoštanj ter okoliških vasi, kar pa smo v veliki meri, v tesnem sodelovanju z lokalno skupnostjo 
uspešno sanirali. TEŠ je danes tehnološko izjemno dober objekt, česar se, zaradi negativne kampanje v zvezi z 
gradnjo bloka 6, slovenska javnost ne zaveda dovolj. Veseli me, da se z lokalno skupnostjo znamo odkrito pogovarjati, 
tako o problemih kot tudi o načrtih TEŠ in lokalne skupnosti. Predvsem pa me veseli, da v skupnem dialogu znamo bili 
produktivni in najdemo rešitve tudi najbolj zahtevnih problemov.
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Zaključne misli 
Dr. Franc ŽERDIN

Konferenca pod naslovom »Razmislek o prihodnosti energetike v Šaleški dolini«  je pokazala, da  mnenja o načrtih 
slovenske energetske politike med prisotnimi predstavniki energetske stroke ter Ministrstva za okolje in prostor in 
Direktorata za energijo niso poenotena in obstaja še kar nekaj odprtih razvojnih dilem.  

Nedvoumna je skupna ugotovitev, da je s podjetniškega vidika, z vidika razvoja energetske lokacije ter mnogih 
odprtih vprašanj, ki jih postavlja lokalna skupnost, na nivoju države potrebno čim prej doseči soglasje glede 
predvidenega časa obratovanja Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj ter skladno s tem pravočasno 
pripraviti potrebno zakonodajo.

 Nesporno je, da sta Mestna občina Velenje in Občina Šoštanj  pri oskrbi s toplotno energijo v 100 % deležu 
odvisni od Premogovnika Velenje in Termoelektrarne Šoštanj, po drugi strani pa rudarji in drugi zaposleni ne 
čutijo dolgoročne socialne varnosti, kar močno vpliva na mlade, ki se ne odločajo za izobraževanje v rudarskih 
izobraževalnih programih. 

Nujno je potrebno sprejeti in implementirati zakon o zapiranju premogovnika, na podlagi katerega se bo 
prilagodila strategija njegovega prihodnjega delovanja in bodo pravočasno izvedene  rešitve za zaposlitev več 
tisoč rudarjev in zaposlenih pri poslovnih partnerjih. To bo omogočilo tudi, da pravočasno začnemo z izvedbo  
postopkov za prestrukturiranje celotne Savinjsko-šaleške regije.

V časovnem obdobju med pripravo konference ter izdajo zbornika je bila v organizaciji Slovenskega nacionalnega 
komiteja Svetovnega energetskega sveta izvedena konferenca z naslovom Razmislek o energetiki – EPC VI. Z 
dovoljenjem predsednika komiteja v zborniku objavljamo gradivo z naslovom »Slovenska energetika, kakor jo 
obravnava Svetovni energetski svet«.

Objavljamo tudi Sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za 
prestrukturiranje premogovnih regij z dne 30.5.2019 in Sklep Ministrstva za infrastrukturo o ustanovitvi operativne 
delovne skupine za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovih regij z dne 17. 6. 2019. 

1. Zakaj jezite lokalno skupnost 
z aktivnostmi v zvezi z uvozom 
premoga?

Odgovor: O uvozu premoga v TEŠ 
ne razmišljamo. Proučevali smo 
možnosti ali bi to bilo možno 
storiti in pod kakšnimi pogoji, 
kot se za vsakega dobrega 
gospodarja spodobi. Je pa že g. 
Nikolič odgovoril, da iz mnogih, že 
navedenih razlogov, tudi v HSE o 
tem ne razmišljajo. 

2. Najava v včerajšnjih poročilih 
na radiu SLO 1 je bila o razvpitem 
TEŠ- u, ki je v letu 2018 proizvedel  
debelo izgubo, ki znaša 58 milijonov 
EUR. Kako to komentirate?

Odgovor: Tudi na to vprašanje je v 
svojem odgovoru zelo podrobno 
odgovoril g. Nikolič. K temu, kar 
je povedal, nimam kaj dodati. Me 
pa skrbi gibanje stroškov v zvezi 
z emisijskimi kuponi in tudi, da 
se sredstva ne vračajo v Šaleško 
dolino.

3. Ali obstajajo  konkretni 
referenčni objekti, kjer sosežigajo 
odpadke skupaj s premogom?

Odgovor: V Nemčiji takšni objekti 

Vprašanja

obstajajo. Mi si bomo šli v bližnji 
prihodnosti ogledat dva, točne 
lokacije, kam bomo šli,  še nismo 
definirali, potekajo pa  o tem 
pogovori.

4. Ali ste razmišljali, da bi odpadke 
pripravljali v frakcijo SRF v TEŠ-u, 
kar bi pomenilo nova delovna mesta?

Odgovor: V tej fazi o tem nismo 
razmišljali. Je pa na nivoju delovne 
skupine, ki se ukvarja z aktivnostmi 
povezanimi s prehodom države v 
brez ogljično družbo potekala tudi 
tovrstna debata. Ideja je dobra in 
predstavlja potencialno priložnost 
predvsem za lokalno skupnost, za  
TEŠ pa le kot porabnika goriva. 

5. Ali je mogoče z vodikom rešiti 
tudi problem daljinskega ogrevanja? 
Bi bilo to bolj smiselno, kot vodik 
porabljati za avtobusni pogon? 
Kakšno je vaše mnenje?

Odgovor: V prvi fazi je vodik 
namenjen hrambi električne 
energije, služi kot hranilnik. Tudi 
vodik kot hranilnik potrebuje 
baterije, vemo kakšni so pri tem 
izkoristki, kakšni so proizvodni 
stroški. Vodik lahko tudi 

skladiščimo in ga posredno nazaj 
pretvorimo v elektriko, s katero bi 
se teoretično lahko izvajalo tudi 
ogrevanje. Govorimo o pretvorbah, 
ki so drage in nepotrebne.  

Zbornik predavanj
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Slovenska energetika, kakor jo 
obravnava Svetovni energetski svet 
Dr. Ivan ŠMON, predsednik SNK WEC, dr. Franc ŽLAHTIČ

Svetovni energetski svet je najstarejša svetovna organizacija, ki spremlja energetike sveta ter jih primerja 
in ocenjuje, kar je pomembno za njihove strateške usmeritve. Slovenski nacionalni komite je aktiven član 
te organizacije. Analiza svetovnih energetik kaže, da je slovenska energetika med najboljšimi na svetu.

Slovenski nacionalni komite 
Svetovnega energetskega sveta

Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta 
(SNK WEC) je član WEC več kakor četrt stoletja. Sodeluje 
v delu in programih, s katerimi WEC spremlja energetike 
sveta, jih medsebojno primerja, postavlja globalne kazalnike 
vrednotenja nacionalnih energetik ter napoveduje rabo 
energije in razvoj za energetiko potrebnih tehnologij. SNK 
WEC sodeluje tudi s sorodnimi slovenskimi strokovnimi 
društvi in združenji, kot sta Energetska zbornica Slovenije 
in Svet za energetiko pri Slovenski akademiji znanosti in 
umetnosti, ter s fakultetami in pristojnimi ministrstvi.

Slovenska energetika v svetovnem 
merilu

Svetovni energetski svet – 
najstarejše svetovno združenje na 
področju energetike

Zamisel za gibanje, ki bi v svetovnem merilu 
združevalo energetsko misel in obravnavalo razvoj 
energetike, se je porodila škotskemu poslovnežu 
Danielu Nicolu Dunlopu takoj po prvi svetovni 
vojni. Prva konferenca julija 1924, ki jo je pripravil, 
je obravnavala za takratno povojno gospodarstvo 
pomembno svetovno vprašanja energije. Ta 
konferenca je bila prva tovrstna razprava ter 
podlaga združenju oziroma predhodnica Svetovnega 
energetskega sveta (WEC – World Energy Council), 
najstarejšega svetovnega združenja na področju 
energetike. Članstvo WEC se danes razprostira po 
vsem svetu, v več kot sto državah pa so vzpostavljeni 
in aktivni nacionalni komiteji. 

WEC redno pripravlja in objavlja globalno oceno držav 
glede na njihovo uspešnost pri uresničevanju energetske 
trajnosti (angl. energy sustainability). Energetsko trajnost 
tvorijo tri ključne dimenzije:

• varnost in zanesljivost oskrbe z energijo (angl. energy 
security),

• enakopravnost in cenovna dostopnost energije (angl. 
energy equity) in

• okoljska trajnost (angl. environmental sustainability),

ki se ocenjujejo iz statističnih in drugih podatkih ter letno 
ocenijo z World Energy Trilemma Index.

Slovenija dosega v globalnem merilu odlične rezultate. V 
letu 2018 smo v skupnem seštevku ključnih kazalnikov 
(energetska varnost, dostopnost energije in okoljska 
trajnost) med 125 državami dosegli 6. mesto (skupna 
ocena AAB). Na področju zagotavljanja zanesljivosti 
oskrbe z energijo smo se globalno uvrstili na 2. 
mesto, takoj za Dansko. Najuspešnejših deset držav 
v ocenjevanju energetske trilemme za leto 2018: 1. 
Danska, 2. Švica, 3. Švedska, 4. Nizozemska, 5. Velika 
Britanija, 6. Slovenija, 7. Nemčija, 8. Nova Zelandija, 
9. Norveška in 10. Francija. Več informacij: https://
www.worldenergy.org/publications/2018/trilemma-
report-2018/. 

V drugi polovici lanskega leta je v okviru WEC potekala 
raziskava World Energy Issues Monitor. Njene rezultate 
smo predpremierno predstavili prav na konferenci 
Razmislek o energetiki – EPC VI v Ljubljani. Svetovna 
predstavitev rezultatov je bila le nekaj ur pozneje v 
Johannesburgu v Republiki Južni Afriki. 

WEC Issues Monitor je raziskava žgočih energetskih 
izzivov, kot jih prepoznavajo energetski voditelji iz 
industrije, politike in stroke, v kateri sodeluje več kot 

1200 energetskih voditeljev iz več kot 35 držav vsega 
sveta. Slovenija je bila lani vodilna v svetu po številu 
sodelujočih v raziskavi glede na število prebivalcev. 

Na spletnih straneh WEC je na voljo prosto dostopno 
interaktivno orodje, ki omogoča pregledovanje žgočih 
energetskih izzivov po regijah oziroma državah, skozi 
čas (od leta 2009) ter po naslednjih petih ključnih 
vsebinskih sklopih: makroekonomska tveganja in 
ranljivosti, energetska geopolitika in regionalna 
vprašanja, energetske politike in poslovno okolje, vizija 
energetike in tehnologije ter digitalizacija. Matrika 
žgočih energetskih tem za Slovenijo za leto 2018 je 
na voljo na spletni strani: http://www.im.worldenergy.
org/?selectedCountry=Slovenia. 

Konferenca 
Razmislek o energetiki 

Med pomembnimi aktivnostmi SNK WEC je prirejanje 
konferenc in razprav o aktualnih temah pod skupnim 
imenom Razmislek o energetiki – Energy Policy 
Consideration (EPC). Prva konferenca EPC v letu 2013 je 
bila namenjena stanju in razvoju energetike, druga (leta 
2014) je obravnavala nujnost sodelovanja energetskih 
politik, tretja (leta 2015) se je osredotočila na nacionalne 
energetske kažipote do leta 2050, četrta (leta 2016) je 
obravnavala aktualne podnebno-energetske zaveze, peta 
(leta 2017) se je osredotočila na pripravo Energetskega 
koncepta Slovenije, letošnja, šesta konferenca, pa je 
obravnavala izziv upravljanja nacionalne energetike in 
podnebnih ukrepov. 
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Namen konference Razmislek o 
energetiki – EPC VI

Namen konference, ki je potekala 19. februarja letos v 
Ljubljani, je bil pridobiti informacije in stališča ministrstev 
v Vladi RS, ki delujejo na področju energetike in podnebnih 
ukrepov, o njihovem aktualnem delu in prihodnjih načrtih. 
Zato so sodelovali podpredsednica Vlade RS in ministrica 
za infrastrukturo Alenka Bratušek, generalni direktor Hinko 
Šolinc z Ministrstva za infrastrukturo in Marko Maver z 
Ministrstva za okolje in prostor. 

Pomembnost energetike v prometu je predstavila 
komisarka za promet Violeta Bulc, novosti o razvoju 
energetike in kako je videti slovenska energetika od zunaj 
je predstavil direktor za evropske energetske politike Einari 
Kisel. Podrobnejša predstavitev konference je na spletni 
strani http://energypolicyconsideration.eu/si/epc-6-
2019/.

V drugem delu konference je sledila razprava, v kateri so 
predstavniki stroke iz celotne energetske verige predstavili 
in soočili svoje poglede na prihodnje upravljanje energetske 
politike in podnebnih ukrepov. Razprava je bila strnjena v 
sklepe, ki jih je SNK WEC posredoval Vladi RS in pristojnim 
ministrstvom kot pomoč stroke za pripravo nacionalne 
energetsko-podnebne politike:

1. Glavni cilj energetske politike mora biti razogljičenje 
družbe kot celote, pri čemer se velik del rabe 
nanaša na elektriko. Trenutni fokus je na povečanju 
deleža obnovljivih virov energije, kar ne prispeva 
dovolj k zmanjšanju izpustov CO2.

2. Vse realno razpoložljive tehnologije za proizvodnjo 
elektrike moramo obravnavati enakovredno, na 
podlagi dejstev in z uporabo mednarodnih referenc.

3. Realno je treba oceniti prihodnjo rast porabe 
električne energije. V obstoječih načrtih je ocena 
rasti podcenjena. Upoštevati je treba rast potrebe po 
moči in energiji zaradi elektrifikacije sektorjev.

4. Načrtovanje v energetiki mora biti dolgoročno, tj. 
za prihodnjih 50 let.

5. Energetiko moramo ovrednotiti z zornega kota 
končnega uporabnika, torej upoštevati strošek za 
končnega uporabnika z vsemi dajatvami in davki 
vred.

6. Odločitev za dolgoročno in razširjeno rabo jedrske 
energije skupaj s povečanjem obnovljivih virov 
energije moramo zapisati v nacionalne strateške 
dokumente oziroma druge pravno veljavne akte 
države.

7. Za ohranitev deleža nizkoogljične energije 
potrebujemo poleg novega bloka jedrske elektrarne, 
ki bo po opustitvi rabe premoga nadomestil 
obstoječe fosilne vire, še dodatno jedrsko 
elektrarno, ki bo nadomestila NEK po zaprtju leta 
2043.

8. Analizirati moramo posebnosti slovenskega 
energetskega sektorja in na podlagi ugotovitev 
začrtati »slovenske smernice energetske 
tranzicije«.

9. Nacionalni interes mora prevladati nad lokalnim in 
podjetniškim.

10. V gospodarskih družbah v večinski lasti Republike 
Slovenije moramo premišljeno koncentrirati in 
koordinirati razvojno-raziskovalne aktivnosti in 
investicijske odločitve.

11. Primarno vodilo je vpliv odločitev na BDP 
Republike Slovenije ob izpolnjevanju predpostavk 
okoljske vzdržnosti.

12. Primarnega pomena je domače, slovensko znanje.

13. Za delno financiranje energetske tranzicije moramo 
kar najbolj izkoristiti vsa razpoložljiva sredstva EU.

14. Pri načrtih razogljičenja moramo upoštevati, da 
je Slovenija po deležu nizkoogljične proizvodnje 
električne energije kar 24 % nad evropskim 
povprečjem (po podatkih ENTSO-E iz leta 2017 
zasedamo 7. mesto v EU in smo po tem kazalniku 
za 49 % boljši od Nemčije) in da jedrska tehnologija 
v svojem življenjskem ciklu proizvede manj CO2 od 
proizvodnje elektrike iz energije vetra in sonca.

15. Pred sprejetjem Energetskega koncepta Slovenije 
je treba besedilo uskladiti z Energetskim zakonom 
(EZ-1) ter dodati cilje (1) za zagotavljanje oskrbe 
z energijo in kazalnike za njihovo spremljanje, 
(2) v zvezi z elektroenergetskimi omrežji ter (3) 
v zvezi z odpravljanjem energetske revščine in 
preprečevanjem negativnih vplivov rabe energentov 
na zdravje prebivalstva.

16. Pri pripravi Nacionalnega energetskega in 
podnebnega načrta je treba upoštevati, (1) da je 
za predvideni obseg električnih vozil, toplotnih 
črpalk in obnovljivih virov energije potrebno 
močno, robustno in napredno elektrodistribucijsko 
omrežje, (2) potrebo po naprednih tarifnih 
sistemih, (3) posledice podnebnih sprememb in (4) 
osredotočenost na aktivno vlogo uporabnika.

17. EZ-1 je treba po mnenju elektrodistribucijske stroke 
(1) uskladiti s splošno Uredbo o varstvu podatkov, 

(2) dopolniti glede obveščanja uporabnikov in 
priključevanja na omrežje, (3) uskladiti z veljavnimi 
računovodskimi standardi, (4) dopolniti glede 
varstva uporabnikov pred erozijo omrežnine ter 
definirati pojma investitor in služnost za javno 
infrastrukturo.

18. Za uresničevanje vloge elektrodistribucij pri 
zagotavljanju infrastrukture trajnostnega razvoja 
in ob velikem angažmaju več kot 3000 zaposlenih 
v elektrodistribucijskih podjetjih je pomembno, da 
bosta tudi zakonodaja in regulacija sinhronizirani 
z energetsko tranzicijo. Upravljanje nacionalne 
energetike mora upoštevati sprejemljivost za 
uporabnike in za trajnostni razvoj države.

19. Prvo obdobje, do leta 2030: (1) klasično energetiko 
pustimo pri miru in se z njo ne ukvarjamo posebej, 
(2) kadre in investicijski potencial usmerimo v nove 
energetske tehnologije, (3) osredotočimo se na 
prilagoditev in celovito digitalizacijo energetskih 
omrežij.

20. Drugo obdobje, po letu 2030: takrat nas čakajo 
glavni izzivi klasične energetike, zato moramo takoj 
začeti pripravljati podlage za dva ključna nacionalna 
projekta: (1) zapiranje premogovnika Velenje in (2) 
graditev novih brezogljičnih proizvodnih zmogljivosti 
(NEK2).

21. Za uspešen prehod v nizkoogljično energetiko in 
nizkoogljično družbo potrebujemo ozaveščene, 
energetsko pismene državljane (kot odjemalce-
proizvajalce-shranjevalce energije, kot prebivalce 
lokalnih skupnosti, v katerih načrtujemo ali izvajamo 
nizkoogljične energetske projekte, in kot volivce).

22. Pomembni so izobraževanje, ozaveščanje in 
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promocija energetskih tem v javnosti, saj boljše 
znanje in razumevanje energije in energetike vodita 
k oblikovanju odgovornejših in bolj utemeljenih 
odločitev, prispevata k zanesljivosti oskrbe 
in vplivata na nacionalno varnost, spodbujata 
gospodarski razvoj, vodita k trajnostni rabi energije, 
zmanjšujeta okoljska tveganja in negativne učinke 
rabe energije ter pomagata posameznikom in 
organizacijam zmanjšati stroške energije (vir: 
Energetska pismenost: Osrednja načela in temeljne 
usmeritve za izobraževanje o energiji, 2014, EN-LITE, 
priročnik dostopen na: http://en-lite.si/images/
Energy_Literacy_SLO.pdf). 

23. iEnergija – digitalna izobraževalno-ozaveščevalna 
platforma o prožnosti in zanesljivosti oskrbe z 
elektriko, ki je nastala v okviru projekta krepitve 
energetske pismenosti EN-LITE (www.en-lite.
si), je na voljo v podporo upravljanju nacionalne 
energetike in podnebnih ukrepov. V procesu 
priprave nacionalnih strateških dokumentov in 
oblikovanju energetsko-podnebnih politik lahko 
iEnergija z obdelavo (dodatnih) energetsko-
podnebnih vsebin prispeva k izobraževanju in 
ozaveščanju državljanov, lažji izvedbi javnih 
posvetovalno-vključevalnih procesov priprave politik 
ter k promociji energetike in z njo povezanih tem/
dejavnosti med zainteresiranimi državljani.

24. Resolucija o Energetskem konceptu Slovenije 
(odstavka 53 in 70) sicer podaja usmeritve za 
sistemsko in sektorsko povezovanje, vendar je 
potreben napredek predvsem pri integriranem 
načrtovanju in delovanju različnih energetskih 
sektorjev (elektrika, plin in toplota). Ključno vlogo 
pri tem bodo imeli operaterji sistemov.

25. Potrebna bo posebna obravnava učinkov in 
posledic na posamezni sektor, konkretizacijo 
pričakujemo v akcijskih načrtih. 

26. Načrtovanje in finančne spodbude za novo 
povezovalno energetsko infrastrukturo med 
sektorji naj bodo dolgoročni. 

27. Razmisliti je treba o podpori za razvoj trga z 
vodikom, ki bo imel v prihodnje ključno vlogo v 
povezovalnem energetskem sistemu, predvsem v 
sektorju električne energije in plina.

28. E-mobilnost bi morala krepiti več domen 
slovenskega gospodarstva, ne le energetike; 
upoštevati je treba dejanski ogljični odtis 
e-mobilnosti; zgolj menjava trenutnih vozil z e-vozili 
v Sloveniji danes zaradi nezadostne infrastrukture ni 
izvedljiva; investicije v hitro urbano in medkrajevno 
tirno infrastrukturo lahko bistveno več prispevajo 
k zmanjšanju emisij in učinkoviti rabi energije v 
prometu; učinkovitost rabe energije v prometu bi 
lahko spodbudili z ukrepi, kot so investicija v hitri 
tirni promet V-Z, S-J, v koncentriranih urbanih 
okoljih (Ljubljana, Maribor, Celje) pa bi uvedli hitre 
avtonomne tirne povezave in omejili število osebnih 
vozil na družino.

29. Jedrska energija je pomemben del energijske 
mešanice, vendar moramo pri načrtovanju 
upoštevati tudi na primer delovna mesta in nova 
podjetja, ki jih ustvarjajo; upoštevati je treba 
tudi produkt toplote, ki je pomemben delež pri 
proizvodnji elektrike.

30. Sončna energija: povečati moramo delež solarne 
toplote in elektrike, vendar je pri tem pomembno, 
da ustvarjamo nova delovna mesta in krepimo 

slovensko gospodarstvo.

31. Kogeneracija/termoelektrarne imajo v Sloveniji 
še vedno pomembno vlogo in jo bodo imele tudi 
v prihodnosti, in sicer zaradi pokrivanja vršnih 
obremenitev, diverzifikacije virov, energetske 
neodvisnosti, obstoječe infrastrukture in 
komplementarnosti proizvodnje za e-mobilnost; 
ponujajo se nam možnosti postavitve dveh 
sežigalnic odpadkov, katerih delež obnovljivih virov 
je lahko zelo visok. Tudi nove kogeneracije morajo 
prispevati k rasti slovenskega gospodarstva in ne le 
k uvozu.

32. Ogrevanje in hlajenje: če izvzamemo promet, 
se največji delež rabe energije v realni končni 
rabi nanaša na ogrevalno in procesno toploto ter 
hlajenje; učinkovita raba energije in rekuperacija/
regeneracija energije tako lahko prispevata več kot 
e-mobilnost z individualnimi vozili in novo jedrsko 
elektrarno. 

33. Raba energije v gospodinjstvih in industriji: 
z različnimi ukrepi in tehnologijami (na primer 
izolacija, nizkotemperaturni sistemi oskrbe ali 
sistemi oskrbe z obnovljivimi viri energije (npr. 
toplotne črpalke, daljinska energetika, solarna 
energija) in rabe, net-metering, učinkovitejše 
pametne naprave in sistemi, energijska (toplotna) 
povezanost aparatov in sistemov ogrevanja 
itd.) lahko v Sloveniji potrebo po energiji in 
emisije v naslednjih 20 letih več kot razpolovimo 
(gospodinjstva) oziroma bistveno znižamo potrebe 
po procesni toploti in emisije (industrija). To zahteva 
tudi izločitev sistemov/naprav za neposredno 
pretvorbo nafte in naftnih derivatov ter elektrike v 
toploto.

34. Za ekonomsko utemeljen, hiter in razvojno 
usmerjen prehod v nov, sonaraven, transaktiven 
energetski (eksergetski) sistem, ki je osnovan na 
elektriki iz obnovljivih virov energije, vodiku (kot 
hranilniku elektrike in prekursorju za proizvodnjo 
v kemični in industriji sintetičnih goriv), uporabi 
biomase, bioplina, sintetičnega metana in metanola, 
potrebujemo poleg obstoječih tehnologij 
(proizvodnja hidroelektrarn, transformatorjev in 
generatorjev toplote) še domače tehnologije za:

a) povečano proizvodnjo fotonapetostnih panelov, 
b) elektrolizo vode pod tlakom, 
c) proizvodnjo stekla,
d) male uplinjevalnike biomase,
e) tunelske bioplinarne za čisti metan,
f) sintezo metana in metanola ter 
g) tehnologije IT za njihovo upravljanje.

Primerjava poudarkov, ki smo jih obravnavali na 
konferencah Razmislek o energetiki (EPC), kaže, da se 
energetika in mi z njo nenehno spreminjamo. Energetski 
prehod se dogaja in traja, akterji v energetiki smo ključni 
nosilci. V energetiki je vse več zasebne pobude. Prav je, da 
se tega zavedamo in da proces aktivno upravljamo. To je 
naloga vlade, njenih programov, projektov in zakonodaje. 

Kazalniki Trilemme kot pomoč 
pri iskanju konceptualnih in 
programskih usmeritev 

Analiza in visoke uvrstitve slovenske energetike v svetu 
dokazujejo, da je v dobrem stanju, njen tehnološki in 
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organizacijski prehod je v teku, je v obdobju, ko potrebuje ambiciozne ter preudarne konceptualne in programske 
usmeritve. Te so povezane z vsemi aktivnostmi države, ne le z energetiko. Za ohranjanje visokega nivoja nacionalne 
energetike in določanje njene prihodnosti je tvorno in organizirano sodelovanje stroke, nosilcev energetskih 
dejavnosti in civilnih pobud z vlado nujno. Kazalniki energetske Trilemme so ogledalo energetike in pomoč pri oceni 
potrebnih ukrepov.

Letno pripravlja Svetovni energetski 
svet oceno držav glede na njihovo 
uspešnost pri uresničevanju 
energetske trajnosti, kar je ocenjeno 
predvsem s statističnimi podatki 
o varnosti in zanesljivosti oskrbe 
z energijo (angl. energy security), 
enakopravnostjo in cenovno 
dostopnostjo energije (angl. energy 
equity) in okoljsko trajnostjo (angl. 
environmental sustainability). Ocene 
slovenske energetike v minulih 
obdobjih sodijo v svetovnem merilu 
visoko, v lanskem letu je bila Slovenija 
uvrščena na 6. mesto med 125. 
državami sveta.

Sklep vlade 
RS Gregorčičeva 20–25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 

 F: +386 1 478 1607 
 E: gp.gs@gov.si 
 http://www.vlada.si/ 
 

 

 
 
Številka:  02401-18/2019/4 
Datum:  30. 5. 2019  
 
 
Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 
65/14 in 55/17) ter 6. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01 
(23/02popr.), 54/03, 103/03, 114/04, 26/06, 21/07, 32/10, 73/10, 95/11, 64/12 in 10/14), je Vlada 
Republike Slovenije na 33. redni seji dne 30. 5. 2019 pod točko 4.31 sprejela naslednji 
 
 

S K L E P 
o ustanovitvi delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij 

 
 

I 
 
Ustanovi se delovna skupina Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje premogovnih regij (v 
nadaljevanju: delovna skupina).  

 
 
II 

 
(1) V delovno skupino se imenujejo: 
 
− mag. Bojan Kumer, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo, vodja, ter   
− mag. Hinko Šolinc, generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo, 

namestnik vodje,   
 
− Marko Maver, državni sekretar, Ministrstvo za okolje in prostor, član, ter   
− mag. Tanja Bolte, generalna direktorica Direktorata za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor, 

namestnica člana,  
 
− mag. Alojz Stana, državni sekretar, Ministrstvo za finance, član, ter 
− mag. Aleksander Nagode, v. d. generalnega direktorja Direktorata za javno premoženje, 

Ministrstvo za finance, namestnik člana, 
 
− Tilen Božič, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 

član ter 
− Mitja Bobnar, generalni direktor Direktorata za trg dela in zaposlovanje, Ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti, namestnik člana, 
 
− mag. Aleš Cantarutti, državni sekretar, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, član, 

ter 
− Marko Drofenik, generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj, Ministrstvo za gospodarski 

razvoj in tehnologijo, namestnik člana, 
 

 
(2) Na seje delovne skupine se po potrebi vabijo predstavniki drugih državnih organov, ministrstev, 
strokovnih institucij in organizacij. 
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III 
 

Naloga delovne skupine je določitev časovnice in usklajevanje aktivnosti v zvezi s prestrukturiranjem 
premogovnih regij in izhodom iz premoga po načelu pravične tranzicije. 
 

 
IV 

 
(1) Delovna skupina se sestaja po potrebi na sejah, ki jih skliče vodja delovne skupine. O posamezni 
seji se sestavi zapisnik, ki ga prejmejo udeleženci seje.  
 
(2) Delovna skupina lahko opravlja svoje delo tudi na dopisnih sejah z uporabo informacijsko-
komunikacijskih storitev. 
 

 
V 
 

Administrativno-tehnično pomoč delovni skupini zagotavlja ministrstvo, pristojno za energijo.  
 

 
VI 
 

Člani delovne skupine bodo delo opravljali v okviru svojih rednih delovnih obveznostih.  
 

 
VII 

 
Delovna skupina preneha delovati po izpolnitvi nalog. Ob prenehanju delovanja predloži vodja delovne 
skupine Vladi Republike Slovenije poročilo o izpolnitvi naloge. 
 

 
VIII 

 
Ta sklep začne veljati s sprejetjem.  
 
 
 
 
 

Stojan Tramte 
generalni sekretar 

 
 
 
 
Prejmejo: 
− imenovani 
− Ministrstvo za infrastrukturo 
− Ministrstvo za finance 
− Ministrstvo za okolje in prostor 
− Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 
− Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

 

MINISTRICA  

 
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 80 00 
 F: 01 478 81 70 
 E: gp.mzi@gov.si 
 www.mzi.gov.si 
 
 

 

Številka: 360-45/2019/46 
Datum: 17. 6. 2019 
 
 
Na podlagi 16. člena in za izvedbo 59. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16) ter 22. in 23. člena Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji 
delovnih mest v Ministrstvu za infrastrukturo, številka: 1000-3/2012/24 z dne 14. 3. 2012 s 
spremembami in dopolnitvami, ministrica izdaja naslednji  
 

 
S K L E P 

o ustanovitvi operativne delovne skupine  
za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij 

 
 

I.  
 
(1) Ustanovi se operativna delovna skupina za pripravo ukrepov prestrukturiranja premogovnih regij (v 
nadaljevanju: skupina) v sestavi: 
− mag. Hinko Šolinc, Ministrstvo za infrastrukturo, vodja, 
− dr. Leopold Vrankar, Ministrstvo za infrastrukturo, namestnik vodje, 
− Gabriela Börc – Smolič, Ministrstvo za infrastrukturo, članica, 
− mag. Tanja Bolte, Ministrstvo za okolje in prostor, članica, 
− Gabrijela Jerič – Jevšenak, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,  
− mag. Aleksander Nagode, Ministrstvo za finance, član 
− Irena Kuntarič Hribar, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike 

Slovenije, članica, 
− mag. Iztok Mori, Mestna občina Velenje, član,  
− Radojka Odžić, Občina Hrastnik, članica,  
− Tomaž Trotovšek, Občina Trbovlje, član,   
− Drago Koren, Občina Šoštanj, član,  
− Janko Kopušar, Občina Šmartno ob Paki, član,  
− Tadej Špitalar, Regionalna razvojna agencija Zasavje, član,  
− Biljana Škarja, Razvojna agencija Savinjsko-šaleške regije d. o. o., članica, 
− Maja Hartman, predstavnica nevladnih organizacij, članica,  
− Katja Huš, predstavnica nevladnih organizacij, članica, 
− dr. Tomislav Tkalec, predstavnik nevladnih organizacij, član, 
− Simon Lamot, Sindikat pridobivanja energetskih surovin Slovenije, član,  
− Branko Sevčnikar, Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenija, član,  
− Asmir Bećarević, Sindikat delavcev rudarstva in energetike Slovenije, član,  
− mag. Saša Podlogar Žnidaršič, Holding Slovenske elektrarne d. o. o, članica,  
− dr. Janez Rošer, Premogovnik Velenje d. o. o, član,  
− Mitja Tašler, Termoelektrarna Šoštanj d. o. o, član, 
− Miha Majcen, Slovenski državni holding d. d., član,  
− Staša Baloh Plahutnik, Gospodarska zbornica Slovenije, članica,  
− Izidor Ostan Ožbolt, Mladi za podnebno pravičnost, član.  
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(2) Na seje skupine se po potrebi vabijo predstavniki drugih ministrstev, strokovnih institucij, 
organizacij, podjetij in združenj. 
 

II. 
 

(1) Skupina opravlja naslednje naloge: 
− obravnava vprašanja in po potrebi oblikuje mnenja in daje pripombe v odziv na nacionalne 

strategije in druge relevantne državne in resorne dokumente, ki so pomembni z vidika 
omogočanja pripravljanja in izvajanja ukrepov za prestrukturiranje premogovnih regij, 

− prejema in obravnava pobude zainteresirane javnosti ter podaja mnenja in pripombe na 
gradiva, ki jih obravnava delovna skupina Vlade Republike Slovenije za prestrukturiranje 
premogovnih regij (sklep vlade o ustanovitvi delovne skupine št. 02401-18/2019/4, z dne 
30. 5. 2019), 

− pripravlja izhodišča in usklajuje gradiva za potrebe delovne skupine iz prejšnje alineje,  
− nudi aktivno podporo skupini strokovnjakov Republike Slovenije v nacionalni skupini 

strokovnjakov Evropske komisije in predstavnikov Republike Slovenije v okviru iniciative 
Evropske komisije za premogovne regije v prehodu, 

− zagotavlja potrebno podporo pri pobudah projektov, ki bi se lahko sofinancirali iz naslova 
pravične tranzicije tudi iz sredstev Evropske unije, in spremlja njihovo izvajanje. 

 
(2) Skupina po potrebi opravlja tudi druge strokovne naloge. Za opravljanje posameznih nalog lahko 
skupina ustanovi ožje projektne podskupine. 
 

 
III. 

 
Skupina se sestaja na sejah, ki jih skliče vodja skupine najmanj enkrat mesečno. O posamezni seji se 
sestavi zapisnik, ki ga prejmejo udeleženci seje. 

 
 

IV. 
 

Administrativno-tehnično pomoč skupini zagotavlja Ministrstvo za infrastrukturo.  
 
 

V. 
 

Skupina preneha delovati po izpolnitvi nalog.  
 
 

VI. 
 

Ta sklep začne veljati z dnem podpisa.  
 
 
 
 
 

                   mag. Alenka Bratušek 
                           MINISTRICA 

 
 
 
Vročiti:  
− imenovanim iz I. točke sklepa (elektronsko) 




