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NACIONALNA STRATEGIJA ZA IZSTOP IZ PREMOGA IN PRESTRUKTURIRANJE PREMOGOVNIH REGIJ V SKLADU Z NAČELI PRAVIČNEGA 

PREHODA 

 
I. UVODNO 

 

Po pooblastilu SPESS, Sindikata pridobivanja energetskih surovin Slovenije, ki je tudi reprezentativni sindikat v dejavnosti 

premogovništva, stranka Kolektivne pogodbe Premogovništva Slovenije ter v svojem članstvu šteje večino zaposlenih v skupini 

Premogovnika Velenje, ter katerega sindikalne podružnice so reprezentativni sindikati v vseh družbah, ki tvorijo skupino Premogovnika 

Velenje, pošiljamo naslednje pripombe na Nacionalno strategijo za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladnu 

z  načeli pravičnega prehoda (v nadaljevanju »Strategija«). Takoj uvodoma je potrebno poudariti, da cilj, ki ga zasleduje predmetna 

Strategija do leta 2033 kot »Scenarij A« ni zavezujoč, saj temelji na deklarativnih priporočilih in ciljih Evropske komisije, kot si ga je 

zadala v Evropski strateški dolgoročni viziji za uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno nevtralno gospodarstvo “Čist planet za 

vse” (v nadaljevanju tudi: Vizija EU). Državo zavezujeta le pravno zavezujoča vira; Pariški sporazum, ki letnice za dosego brezogljične 
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družbe ne določa, in na njegovi podlagi sprejeta Uredba (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta o upravljanju energetske 

unije in podnebnih ukrepov (v nadaljevanju: Uredba o podnebnih ukrepih), ki zadaja cilj razogljičenja v členu 15/2(a) (dolgoročne 

strategije) do leta 2050. Pravno zavezujoč cilj je torej razogljičenje EU in Slovenije do leta 2050. Ker deklarativna priporočila Evropske 

komisije niso zavezujoča, država v želji doseganja ne-zavezujočih ciljev ne sme poseči v ustavno varovane pravice in svoboščine ljudi, 

pri čemer velja že uvodoma poudariti, da v danem primeru z ukrepi, ki vodijo v zapiranje Premogovnika Velenje in s tem prekinitev 

delovnih razmerij zaposlenih, posegamo v ustavno varovane pravice zaposlenih in njihovih družin, hkrati pa tudi v pravice posebno 

varovanih kategorij, kot so invalidne osebe. 

Na podlagi 15. člena URS so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih do loča 

ustava. V konkretnem primeru v zvezi z izborom ambicioznega scenarija (zapiranje PV do leta 2033) lahko ugotovimo, da obstaja sicer 

legitimen cilj Ministrstva za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI), torej reševanje in izboljšanje okoljske problematike, vendar je z izbranim 

ukrepom v nesorazmerni meri zanemarjeno spoštovanje pravic, v katere se z zasledovanjem sicer ne zavezujočega cilja zasleduje, pri 

tem pa iz pripravljene strategije prav groteskno manka kakršna koli obrazložitev ali pojasnilo, kako bo država zagotovila varovanje 

temeljnih pravic zaposlenih. MZI s pripravljeno Strategijo v nesorazmernih razsežnostih spregleda obravnavo vseh delavcev zaposlenih 

v PV in drugih udeleženih. V prvi vrsti sta to svoboda dela in pravica do socialne varnosti. Opozarjamo, da v Strategiji niso predvideni 

strateški, analitični in empirični podatki o tem, kakšen vpliv bo zapiranje PV imelo na socialno problematiko vseh zaposlenih. Navedene 

so zgolj splošne navedbe o tem (in to ne na vseh relevantnih mestih), da je za delavce potrebno poskrbeti in organizirati prekvalificiranje, 

te navedbe zgolj pavšalne in prav neverjetno neobrezložene, očitno pripravljene brez prave skrbnosti in pozornosti do hudega 

socialnega problema, ki ga zasledovan ukrep povzroči. Torej kakšni bodo ti ukrepi, konkretna usposabljanja in prekvalificiranja, kdo jih 

bo izvajal, kolikšna sredstva bodo predvidena za njihovo izvajanje in na kakšen način bo poskrbljeno za to, da nihče ne bo izključen in 

pahnjen v socialno stisko. Pri tem ne gre samo za posameznike - delavce, temveč tudi za njihove družine in otroke.  

Nacionalna strategija za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda pa ne obsega 
ravno ključnega dela, torej jasne in določljive rešitve, ki bo do zagotavljale pravičen prehod tistim, ki bodo zaradi prehoda v brezogljično 
družbo prizadeti. 
 

II. NORMATIVNI AKTI  
 

V nadaljevanju se sklicujemo na najpomembnejše določbe nacionalnega, evropskega in mednarodnega varstva pravic delavcev, 

socialne varnosti in varovanja družine, ki jih je država dolžna varovati; 

1. Varstvo socialne varnosti in delavskih pravic v Ustavi Republike Slovenije 

Skladno z 2. členom Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju: URS) je Slovenija pravna in socialna država. Pravica do socialne 
varnosti je izrecno zagotovljena v 50. členu URS. Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, 



  

vključno s pravico do pokojnine. Temeljni zakon v uporabi je Zakon o socialnem varstvu (ZSV). V Sloveniji je zagotovljena tudi svoboda 
dela v 49 členu URS. Na podlagi tega člena vsakdo prosto izbira zaposlitev, nadalje je vsakomur pod enakimi pogoji dostopno vsako 
delovno mesto. Potrebno je opozoriti tudi, da država varuje družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo 
potrebne razmere (3. odstavek 53. člena URS).  

2. Varstvo socialne varnosti in delavskih pravic v Evropski socialni listini 

Socialna varnost je varovana tudi v okviru Sveta Evrope v Evropski socialni listini (v nadaljevanju: ESC) in v Evropskem kodeksu o 

socialni varnosti. Izpostavljamo določbe ESC, ki z ureditvijo ekonomskih in socialnih pravic dopolnjuje Evropsko konvencijo č lovekovih 

pravic (v nadaljevanju: EKČP). ESC v I. delu določa načela, ki jih pogodbenice sprejemajo za cilj svoje politike in si z vsemi ustreznimi 

državnimi in mednarodnimi sredstvi prizadevajo za ustvarjanje razmer, v katerih je mogoče učinkovito njihovo uresničevanje. Ta načela 

temeljijo na tem, da mora vsak  imeti možnost, da se preživlja s poklicem, ki ga je svobodno izbral, vsi delavci in osebe, ki jih ti 

vzdržujejo, imajo pravico do socialne varnosti, vsak, ki je brez zadostnih sredstev, ima pravico do socialne in zdravstvene 

pomoči, potrebno je varovati družino kot temeljno enoto družbe tudi v okviru socialnega varstva, nadalje imajo vsi delavci v 

zadevah, povezanih z zaposlitvijo in poklicem, pravico do enakih možnosti in enakega obravnavanja brez razlikovanja na 

podlagi spola, nenazadnje pa ima vsak pravico do varstva pred revščino in socialno izključenostjo. To so temeljna načela ESC, 

ki se navezujejo na zagotavljanje socialnega varstva na poudarku delavcem in njihovim družinam.  

Nadalje pa je sama pravica do dela izrecno določena v 1. členu ESC, pri čemer 2. točka določa, da pogodbenice učinkovito varujejo 

pravico delavca, da se preživlja s poklicem, ki ga je svobodno izbral in zagotavljajo primerno  poklicno usmerjanje, usposabljanje in 

rehabilitacijo.  

Določba 10. člena ESC izrecno opredeljuje pravico do poklicnega usposabljanja: »Da bi zagotavljale učinkovito uresničevanje 

pravice do poklicnega usposabljanja, se pogodbenice zavezujejo, da: 

1. zagotovijo ali spodbujajo glede na potrebe strokovno in poklicno usposabljanje vseh oseb, vključno z invalidnimi, ter po posvetu z 

organizacijami delodajalcev in delavcev zagotovijo možnosti za doseganje višje strokovne in univerzitetne izobrazbe izključno na 

podlagi nadarjenosti posameznika; 

2. zagotovijo ali spodbujajo vajeništvo in druga sistematična usposabljanja mladih fantov in deklet v različnih zaposlitvah; 

3. glede na potrebe zagotovijo ali spodbujajo: 

a) ustrezne in takoj dosegljive možnosti za usposabljanje odraslih delavcev; 

b) posebne možnosti za prekvalifikacije odraslih delavcev, potrebne zaradi tehnološkega razvoja ali novih smeri razvoja v zaposlovanju; 

4. glede na potrebe zagotovijo ali spodbujajo posebne ukrepe za prekvalifikacijo in ponovno vključevanje dolgotrajno nezapos lenih 

delavcev; 



  

5. spodbujajo celovito izrabo možnosti, ki jih zagotavljajo posamezni ukrepi, kot so: 

a) zmanjšanje ali odprava kakršnih koli pristojbin ali stroškov; 

b) dodeljevanje denarne pomoči v ustreznih primerih; 

c) vštetje časa, ki ga delavec med zaposlitvijo porabi za dodatno usposabljanje na zahtevo delodajalca, v običajni delovni čas; 

d) zagotavljanje učinkovitosti vajeništva in drugih načinov usposabljanja mladih delavcev ter na splošno primernega varstva mladih 

delavcev z ustreznim nadzorom in po posvetu z organizacijami delodajalcev in delavcev primernega varstva mladih delavcev.« 

Na podlagi 16. člena ESC ima družina pravico do socialnega, pravnega in ekonomskega varstva: »Da bi zagotavljale potrebne 

pogoje za celovit razvoj družine, ki je temeljna enota družbe, se pogodbenice zavezujejo, da bodo pospeševale ekonomsko, pravno in 

socialno varstvo družinskega življenja s socialnimi in družinskimi dajatvami, z davčnimi ugodnostmi, s spodbujanjem ukrepov za 

razreševanje stanovanjske problematike družin, z ugodnostmi za mladoporočence in z drugimi ustreznimi ukrepi.« 

Glede posebnega varstva pred revščino in socialno izključenostjo pa 30. člen ESC izrecno določa, da se pogodbenice z namenom 

zagotavljanja učinkovitega uresničevanja pravice do varstva pred revščino in socialno izključenostjo zavezujejo, da: 

a) s celovitim in usklajenim pristopom sprejmejo ukrepe, s katerimi spodbujajo učinkovit dostop predvsem do zaposlitve, nastanitve, 

usposabljanja, izobrazbe, kulture in socialne ter zdravstvene pomoči osebam in njihovim družinam, ki živijo ali so v nevarnos ti, da bi 

živele socialno izključene ali v revščini; 

b) ponovno proučijo te ukrepe z namenom, da bi jih po potrebi prilagodile. 

3. Varstvo socialne varnosti in delavskih pravic v Listini EU o temeljnih pravicah 

Na ravni EU izpostavljamo tudi Listino EU o temeljnih pravicah (v nadaljevanju: Listina), ki prav tako izrecno ureja socialno varnost in 

socialno pomoč v 34. Na podlagi te določbe Unija priznava in spoštuje pravico dostopa do dajatev socialne varnosti in socialnih služb, 

ki nudijo varstvo v primerih, kot so materinstvo, bolezen, nesreče pri delu, odvisnost ali starost ter v primeru izgube zaposlitve, v skladu 

s pravili, ki jih določajo pravo Unije ter nacionalne zakonodaje in običaji.  

V boju proti socialni izključenosti in revščini Unija priznava in spoštuje pravico do socialne pomoči in pomoči pri pridobitv i stanovanj, ki 

naj zagotovita dostojno življenje vsem, ki nimajo zadostnih sredstev, v skladu s pravili, ki jih določajo pravo Unije ter naciona lne 

zakonodaje in običaji (3. odstavek 34. člena Listine). Ta odstavek temelji na 13., 30. in 31. členu Socialne listine ter točke 10 Listine 

Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev. Unija ga mora spoštovati v okviru politik, ki temeljijo na členu 153 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije. 



  

Nazadnje opozarjamo, da zagotavljanje socialne varnosti na mednarodni ravni izrecno določa tudi mednarodna Konvencija ILO št. 102 

o minimalnih normah socialne varnosti. 

 

III. STRATEGIJA JE KRITIČNO POMANJKLJIVA 

 

Izpostavljamo, da tudi sama Vizija EU (Čist planet za vse) izrecno poudarja, kot enega izmed temeljnih, enakovrednih ciljev 

reševanje problematike okolja, tudi zagotavljanje socialne kohezije in pravilnosti ter nujno preprečevanje energetske 

revščine, ki je posledica rasti cene električne energije. Mutatis mutandis velja tudi za preprečevanje revščine, ki bi nastala v 

posledici brezposelnosti in nezmožnosti se uveljaviti na trgu delu zaradi neustrezne prekvalificiranosti. Ne smemo spregledati 

pomembnega dejstva, da govorimo o osebah, ki so vse življenje posvetile izobraževanju in specializaciji za delo v 

premogovništvu, od dela slednjih so deležni koristi vsi potrošniki in vso gospodarstvo, se pravi vsa družba. Tudi pri 

doseganju okoljskih ciljev je potrebno varovati ustavne pravice ljudi in v primeru, da so pravice posameznikov s tem prizadete, 

zagotoviti konkretne in učinkovite rešitve, ki zagotavljajo varstvo človekovih pravic. Država mora pri doseganju okoljskih 

ciljev poskrbeti in preprečiti ogroženost več kot dva tisoč posameznikov zaposlenih v skupini PV, kot tudi njihovih družin, 

dalje je obveznost države predvideti in preučiti posledice vpliva predčasne opustitve uporabe premoga za vse prebivalce 

Slovenije nasploh v posledici bodočih gibanj (rasti) cene električne energije in morebitnih posledic v obliki energetske 

revščine. Država mora v svojih ukrepih, ki posegajo v človekove pravice venomer izhajati iz testa sorazmernosti, ki ga je 

oblikovalo Ustavno sodišče RS. Test sorazmernosti vsebuje naslednje elemente: 

- oceno potrebnosti posega: poseg v upravičena pravna pričakovanja sme biti le tolikšen, kolikor je nujno potrebno, da 
se odvrnejo hude posledice in zagotovi cilj, zaradi katerega se ta poseg izvaja; zlasti to pomeni, da mora poseg, ki se 
uporabi, biti najblažji možen poseg in da se istega cilja ne da doseči z blažjim sredstvom; 

- oceno primernosti posega: ukrep mora biti tak, da objektivno pripelje do cilja, ki ga zakonodajalec zasleduje;  
- oceno sorazmernosti v ožjem pomenu: ta predstavlja tehtanje pomena javne koristi oziroma cilja in teže posega v 

človekovo pravico oziroma v pravni položaj, pri čemer mora biti zagotovljeno, da teža posega primerljiva pomenu 
javnega interesa. 

 

Sredstvo s katerim ga zasledujemo, torej izbira ambicioznega scenarija in s tem zaprtje PV do leta 2033, je namreč 

nesorazmeren v ožjem smislu v okviru testa sorazmernosti. MZI v Strategiji ni pripravil prav nobenega konkretiziranega načrta 

ali se sploh ukvarjal s problematiko zagotavljanja ustavnih pravic delavcev. Ni predvidenega prav nobenega konkretnega 

ukrepa, na podlagi katerega bi se lahko delavci zanesljivo zanesli, da bo poskrbljeno za njihovo socialno varnost in socialno 



  

varnost njihovih družin oziroma, da ne bodo pahnjeni v revščino in brezposelnost. Ne glede na to, ali so cilji in letnice 

opustitve uporabe premoga za državo zavezujoči, pa v vsakem primeru ni sprejemljivo, da kljub izgubi možnosti opravljati 

željeni poklic, ni poskrbljeno za učinkovite alternative in socialno varnost zaposlenih, njihovih družin ter človekove pravice 

prizadetih oseb. 

Na podlagi vseh zgoraj navedenih določb lahko ugotovimo, da mora država v Strategiji navesti konkretne programe, cilje, 

načrte ob podprtih empiričnih raziskavah in sprejeti temu primerne KONKRETNE in UČINKOVITE ukrepe z natančnimi podatki 

o predvidenih usposabljanjih in prekvalifikacijah in ali jih bo mogoče zagotoviti za vse prizadete osebe. Natančno je potrebno 

nasloviti pravice in potrebe vseh ranljivih skupin. Nujno je slediti standardu ničelne tolerance do socialne izključenosti in po 

drugi strani obveznosti zagotavljanja enakih možnosti za vse v pravicah prizadete zaposlene, zlasti za invalidne osebe! Država 

mora predvideti tudi konkretne vire financiranja in zagotoviti namensko porabo sredstev, bodisi uvesti poseben sklad za 

financiranje teh ukrepov (»Sklad RS za pravični prehod zaradi predčasnega izhoda iz premoga v SAŠA regiji«). Nadalje 

izpostavljamo, da se na podlagi 82. člena URS pravice in obveznosti lahko določajo samo z zakoni. Temu primerno je za 

konkretni primer potrebno sprejeti Zakon o postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakon o prestrukturiranju SAŠA 

regije, s katerima bo natančno normiran postopek in predvidene obveznosti ter pravice (in omejitve le-teh) vseh prizadetih 

delavcev in družin.  V nasprotnem primeru je sama Strategija in morebitno postopanje na njeni podlagi neustavno in v 

nasprotju z evropskim pravnim redom! 

 

IV. PRIPOROČILA SVETOVNE BANKE O IZVEDBI PRAVIČNE TRANZICIJE: 

Na socialno pravičen prehod opozarja tudi Svetovna banka v poročilu z leta 2018 Managing Coal Mine Closure – A just Transition for 

All (v nadaljevanju tudi: Poročilo Svetovne banke). Eden izmed pomembnejših stebrov pravičnega prehoda so vsi udeleženi ljudje in 

skupnost. Pravičen prehod za vse skuša zadovoljiti potrebe ljudi, njihovih družin in skupnosti. Svetovna banka izpostavlja kot temelj 

pravičnega prehoda tristopenjski načrt za delavce (NAČRT pred odpuščanjem – ASISTENCA ob odpuščanju – ASISTENCA po 

odpuščanju). Ključna faza je ravno priprava dobrega in učinkovitega načrta (str. 36 Poročila Svetovne banke). V sklopu tega je potrebno 

evidentirati vse dotične delavce, zaznati vpliv na socialne storitve in določiti morebitno potrebno pomoč. Vsled tega je že v fazi 

načrtovanja potrebno začeti komunicirati z vsemi potrebnimi ustanovami, organizacijami in podjetji. Potreben je jasen in učinkovit načrt, 

ki ga trenutno ni oziroma je do te mere pomanjkljiv, da je de facto neobstoječ. Slednji nikakor ne dosega svojega namena, še več, je 

sam sebi namen (pro tanto načrt). Svetovna banka za to fazo izrecno izpostavlja, da je bistveno, da so delavci jasno obveščeni o 

možnostih in storitvah, ki jih lahko dobijo po odpuščanju, še preden pride do dejanskega odpuščanja. Obdobje med odločitvijo o 

odpovedi in časom razseljevanja delavcev je eno najtežjih za prizadete. Za lajšanje napetosti in skrbi so ključne zgodnje, poštene in 

celovite informacije za prizadete delavce, predstavnike sindikatov in druge zainteresirane strani (str. 36 Poročila Svetovne banke).  

 



  

V. POSEBEJ O POLOŽAJU DELOVNIH INVALIDOV: 

Ob prehodu je potrebno zagotavljanje socialne varnosti in socialne pravičnosti vseh udeleženih in obvezno preprečevanje revščine in 

ogrožajočega položaja zaposlenih. Ob vsem tem pa v tej dejavnosti nikakor ne gre mimo specifičnega položaja delovnih invalidov. 

Na dan 31.12.2019 je bilo v družbi HTZ Velenje, I.P., d.o.o. zaposlenih 414 invalidov od skupnega števila zaposlenih 813 (Podatki 

razvidni iz letnega poročila HTZ Velenje, I.P., d.o.o. za leto 2019, str. 16 vir: Ajpes). Vprašanje o prihodnosti teh oseb v strategiji ni 

deležno primerne obravnave in je kategorija invalidnih oseb, ki so zaposlene v skupini Premogovnika Velenje ostala brez vsakršne 

pozornosti in varstva. Potrebno je tudi poudariti, da je delo navedenih oseb v večji meri vezano na delovni proces samega 

premogovništva.  

V slovenskem pravnem redu Ustava Republike Slovenije (v nadaljevanju »URS«), v poglavju o človekovih pravicah in temeljnih 

svoboščinah, zagotavlja enakost vsem državljanom, pri čemer je posebej navedena tudi invalidnost. URS v 52. členu tudi določa , da 

je invalidom v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo in usposabljanje za delo, otrokom z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 

ter drugim huje prizadetim osebam pa je zagotovljena pravica do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi,  kar se 

financira iz javnih sredstev.  

Evropska unija in vse njene države članice so tudi pogodbenice Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD). Ta  

pomembna pogodba je za EU začela veljati januarja 2011 in je bila podlaga smernic za oblikovanje evropske strategije o invalidnosti. 

Konvencija o invalidih v prvem členu uvaja tudi definicijo invalida: Invalidi so osebe z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi 

ali senzornimi okvarami, ki v povezavi z različnimi ovirami lahko onemogočajo njihovo polno in učinkovito sodelovanje v družbi.  

Konvencija govori tudi o enakosti in nediskriminaciji. V 5. členu je izpostavljena enakost pred zakonom in na podlagi zakona, brez 

diskriminacije, in obveznost držav do invalidov, da zagotavljajo zaščito proti diskriminaciji. V te namene so države dolžne zagotavljati 

primerne prilagoditve. Pozitivni ukrepi, ki so namenjeni za doseganje enakosti invalidov, se ne štejejo za diskriminacijo. 

Pomembna je tudi pravica za samostojno oziroma neodvisno življenje in vključenost v skupnost (19. člen). Države invalidom priznavajo 

pravico, da živijo v skupnosti, z možnostmi, ki so enake kot za druge, in zagotavljajo učinkovite in primerne ukrepe, da omogočijo polno 

uživanje te pravice in polno vključenost invalidov v skupnost in njihovo sodelovanje v skupnosti. Pri tem države zagotavljajo ukrepe, da 

imajo invalidi dostop do storitev na domu in ostalih storitev, vključno z osebno pomočjo ter storitvami v skupnosti. 

Poudarjena je tudi habilitacija in rehabilitacija, saj se skladno s Konvencijo Države zavezujejo sprejeti ukrepe, ki omogočajo invalidom 

doseči in ohraniti največjo možno neodvisnost, popolno fizično, duševno, socialno in poklicno sposobnost ter polno vključenost in 

udeležbo v vseh vidikih življenja. Zelo pomemben člen tudi v konkretnem primeru, saj bo ta poklicna sposobnost po zaprtju družbe, ki 

je delovala prav z namenom varovanja teh oseb bistveno omejena, kar pa prej ni bila. S tem bo izguba zaposlitve prispevala k 

poslabšanju tega stanja.  



  

Glede dela in zaposlovanja je v 27. členu določeno, da države priznavajo pravico invalidov do dela, kar zajema pravico do možnosti, 

da si za življenje zaslužijo z delom, ki so si ga svobodno izbrali ali sprejeli na trgu dela, in v delovnem okolju, ki je invalidom odprto, 

vključujoče in dostopno. Najbolj optimalno okolje je zagotovo predstavljala družba HTZ. V 28. členu je tudi določeno, da države 

priznavajo invalidom in njihovim družinam pravico do ustrezne življenjske ravni, kar vključuje ustrezno prehrano, oblačila in stanovanje, 

kot tudi pravico do stalnega izboljševanja življenjskih razmer.  

Za področje invalidskega varstva so pomembne: uredba s področja dovoljenih državnih pomoči (Uredba št. 651/2014 z dne 17. jun ija 

2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, L187/1), ki dopušča 

pod pogoji, ki so v njej zapisani, pomoč za zaposlovanje invalidnih delavcev v obliki subvencij plač (33. člen) in pomoč za  nadomestilo 

dodatnih stroškov zaradi zaposlovanja invalidnih delavcev (34. člen). 

Družba HTZ Velenje, I.P., d.o.o. zaposluje invalide, večinoma osebe, ki so z delom v premogovnikom in v posledici nezgode pri delu 

utrpele invalidnost. Skladno s kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije in drugimi splošnimi akti delodajalcev, usklajenimi s 

socilanimi partnerji torej sindikati rudarjev, skupina PV pozna varstvo zaposlitve, kljub invalidnosti zaposlenih, ki jim je nesreča pri delu 

onemogočala nadaljnje opravljanje dela na dosedanjem delovnem mestu. Strategija ne obravnava problematike prezaposlitve 

invalidov, zagotovitve drugega dela in zagotovitve socialne varnosti invalidov in njihovih družin.  

Svoboda dela, kot temelja pravica, ki jo varuje Ustava RS v 49. členu mora biti zagotovljena vsem in pod pogoji, ki niso diskriminatorni 

(2. člen Ustave RS). Iskanje dela in možnosti nove zaposlitve bo za delavce invalide izredno otežena, saj strategija ne obravnave 

alternativnega varstva invalidov v primeru prenehanja Premogovnika Velenje in splošnih aktov, ki varujejo možnost ohranitve zaposlitve 

delavcev invalidov. Do sedaj jim je namreč bilo omogočeno delo, ki je bilo tudi posebej prilagojeno njihovim zmožnostim in okvaram. S 

tem se je v bistvenem varoval njihov šibkejši in ranljivejši položaj. Problematika, ki se pojavlja v posledici izgube zaposlitve meji tudi na 

omejitvi pravice do svobode dela. Tako prilagojen program dela, kot ga je družba pripravila za svoje zaposlene je namreč potrebno na 

novo izvesti drugod. To je seveda le ena od opcij kako varovati zaposlitev delovnih invalidov, o vseh opcijah je potrebno tudi izvesti 

socialni dialog s socialnimi partnerji, ki zastopajo pravice zaposlenih, in na tej podlagi uvesti konkretne rešitve v Strategijo. 

Negotov položaj, ki ga za vsakega posameznika prinaša izguba zaposlitve, je znatno povečan v primeru invalidnosti. Invalidnost in z 

njo pogojena oviranost pri iskanju dela in tudi pri samem delu je razlog, da invalidi predstavljajo eno izmed najranljivejših skupin 

predvsem na trgu dela in so iz tega razloga tudi težje zaposljivi.  

Na tem mestu torej poudarjamo, da je pomembno rešiti problematiko na način, da se v strategiji obrazloži in predstavi kako bo  po 

izstopu iz premogovništva in s tem v posledici tudi prenehanju delovnih mest za delovne invalide poskrbljeno. Strategija niti ne vsebuje 

jasnih in določnih programov za zagotovitev enakega življenjskega standarda delavcev, kot so ga imeli do sedaj, s tem pa ne zadosti 

standardu socialno pravičnega prehoda v brezoglično družbo. Vprašanje na katerega je potrebno odgovoriti in ki temu posledično sledi 

je zlasti to, kakšni bodo programi varstva delavcev invalidov, kako se bodo ti programi financirali, višino ustreznih namenskih sredstev 

in vir teh sredstev.  



  

Z OPUSTITVIJO RABE PREMOGA IN POSLEDIČNIM ZAPRTJEM PREMOGOVNIŠKE DEJAVNOSTI BO TUDI PRENEHALA 

POTREBA PO DELU, KI GA SEDAJ OPRAVLJAJO DELAVCI INVALIDI ZAPOSLENI V SKUPINI PREMOGOVNIKA VELENJE 

(VKLJUČNO Z INVALIDSKIM PODJETJEM HTZ D.O.O.). STRATEGIJA NE PONUJA ODGOVORA NA TO, KAKO BO 

ZAGOTOVLJENA SOCIALNA VARNOST DELAVCEV, ZLASTI DELAVCEV INVALIDOV. NAČELO PRAVIČNEGA PREHODA V 

BREZOGLJIČNO DRUŽBO NAJBOLJ OŽIVI RAVNO NA PRIMERU TISTIH DELAVEC RUDARJEV, KI SO PRI OPRAVLJANJU 

DELA V PREMOGOVNIKU ZARADI OBJEKTIVNE NEVARNOSTI SAMEGA DELA UTRPELI HUDE DELOVNE POŠKODBE IN SO 

TRAJNO INVALIDNI. SLOVENSKA ENERGETIKA JE STOLETJA RAVNO NA PLEČIH TEH DELAVCEV ZAGOTAVLJALA ŠIRŠO 

DOSTOPNOST ELEKTRIČNE ENERGIJE V OKVIRU CEN, KI VARUJEJO POTROŠNIKE PRED ENERGETSKO REVŠČINO, 

ZAGOTAVLJAJO KONKURENČNO GOSPODARSTVO IN USTREZNO SAMOOSKRBO DRŽAVE. NAČELO PRAVIČNEGA 

PREHODA ZAHTEVA, DA TI LJUDJE OB OPUSTITVI RABE PREMOGA NE BODO POZABLJENI IN PREPUŠČENI V NEMILOST 

TRGA DELA. NAČELO PRAVIČNEGA PREHODA OD DRŽAVE IN DRUŽBE ZAHTEVA, DA SE POSKRBI ZA ENAKO STOPNJO 

SOCIALNEGA IN PREMOŽENJSKEGA POLOŽAJA ZA TISTE, KI BODO V POSLEDICI DRUŽBENE OPUSTITVE RABE 

PREMOGA IZGUBILI NE LE ZAPOSLITEV, TEMVEČ TUDI MOŽNOST OPRAVLJATI VSAKRŠNO DELO V PREMOGOVNIŠTVU 

IN V SKLADU S SVOJO IZOBRAZBO TER DELOVNIMI IZKUŠNJAMI. V TEH PRIMERIH, KI SE KAR NAJBOLJ NAZORNO 

PRIKAŽEJO V PRIMERU DELAVCEV INVALIDOV, JE POTREBNO POSKRBETI NE LE ZA OHRANITEV SOCIALNEGA IN 

PREMOŽENJSKEGA POLOŽAJA, TEMVEČ TUDI ZA MOŽNOSTI ENAKEGA NAPREDOVANJA, KOT BI GA IMELI OB 

OHRANITVI ZAPOSLITVE!  

 

 

 

 

Zgoraj zapisano je potrebno razumeti kot pripombo na celotno Strategijo, in sicer ne le na vsebino temveč tudi na postopek 

samega sprejetja, saj slednja ni nastala ob upoštevanju stališč in mnenj socialnih partnerjev, kritične opredelitve sporočenih 

stališč ter brez ustrezne naslovitve ključnih socialnih problemov, ki jih predstavlja prehod v brezogljično družbo. V luči vsega 

zgoraj navedenega podajamo tudi pripombe na predmetno Strategijo ob posameznih izpostavljenih delih, kot sledi v 

nadaljevanju: 

 

 

 



  

PREGLEDNICA PODANIH PRIPOMB 
 

Stran in del besedila, na katerega se 

pripomba nanaša 
Predlog spremembe Utemeljitev 

Kronologija priprave dokumenta   

Dopolnjena verzija upoštevajoč: 

- ugotovitve okoljskega poročila 

(omilitveni ukrepi, priporočila, tehnične 

pripombe), predloge Evropske komisije,  

Potrebno je dodati stavek, da ta 

poročila niso pravno zavezujoča in se 

torej ta verzija ne more utemeljiti zgolj 

na takšni podlagi.  

  

Predlogi Evropske komisije niso sami po sebi 

zavezujoči, res pa je zavezujoč Pariški 

sporazum. Posledično se na zaveze v 

priporočilih ni primerno sklicevati v enaki meri 

kot na zavezujoče in je potrebno na tem mestu 

tudi poudariti to razliko. Tudi Evropski podnebni 

zakon, ki je šele v procesu nastajanja in kot tak 

še ni zavezujoč. Cilj, kot si ga je zastavila 

predsednica Evropske komisije, torej 

zmanjšanje emisij TPG na ravni Unije vsaj na 55% 

do leta 2030, je na tej stopnji zgolj priporočilo z 

deklarativno naravo, saj zavezujoči pravni  viri 

govorijo zgolj o zmanjšanju do leta 2050. Ta 

preskok pa ni neznaten in je zato poudarek 

potreben. 

- pripombe in mnenja  ministrstev in drugih 

organizacij, ki so glede na vsebino strategije 

pristojne za posamezne zadeve varstva 

okolja, varstvo ali rabo naravnih dobrin, 

krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo 

kulturne dediščine, ter stranskih udeležencev 

v postopku celovite presoje vplivov na okolje, 

 

Socialni dialog z vsemi deležniki ni bil 

izveden. Potrebno je izvesti socialni 

dialog, kot to ustrezno napotuje tudi EU.  

Socialni dialog je bistven element evropskega 

socialnega modela, saj omogoča, da socialni 

partnerji (predstavniki delodajalcev in 

delojemalcev) dejavno sooblikujejo evropsko 

socialno politiko in politiko zaposlovanja, na 

primer s sklepanjem sporazumov. (vir: 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/

sheet/58/socialni-dialog)) 

 

Pravna podlago za socialni dialog 

predstavljajo tudi členi 151–156 Pogodbe o 

delovanju Evropske unije (PDEU) in določbe 

Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi 

javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega 

varstva v okoljskih zadevah (Aarhuška 

konvencija). 

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/58/socialni-dialog
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/sl/sheet/58/socialni-dialog


  

 

EU kot najbolj pomembnega pri pripravi 

scenarijev navaja socialni dialog do česar v 

konkretnem postopku ni prišlo na ustrezen 

način.  

- odločitev medresorske delovne 

skupine Vlade Republike Slovenije o 

izbiri scenarijev, ki se predložijo v javno 

obravnavo. 

 

V javno obravnavo ni bilo posredovanih 

več scenarijev in ni bila omogočena 

izbira.  

V javno obravnavo je bil posredovan samo en 

scenarij, ki so ga predlagali predstavniki v 

medresorski delovni skupini in ki so napačno 

povzeli nekatere cilje EU na področju 

razogljičenja, ki so šele v obravnavi.  

 

Manjkajoče besedilo. 

  

Evropski podnebni dogovor Neustrezna navedba imena dogovora. 

Uporablja se besedna zveza Evropski 

zeleni dogovor.  

https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/gr

een-deal/ 
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…do 2030 za vsaj 55 % glede na ravni iz leta 

1990. V sprejemanju je Evropski podnebni 

zakon, ki bo politično odločitev o podnebni 

nevtralnosti Unije do 2050 in predlog 

zmanjšanja emisij TGP do leta 2030 za vsaj -55 

% glede na leto 1990 v letu 2021 prelil v 

pravno zavezujoč cilj za vse države članice 

EU.  

 Potrebno je dodatno opredeliti zavezo 

do 55% zmanjšanja imisij.  

Potrebno je dodatno opredeliti zavezo do 55% 

zmanjšanja imisij in sicer tako, da se ustrezno 

določi kako se ta med različnimi sektorji 

porazdeli. Potrebno bi bilo, da posamezna 

država ustrezno določi glede na svoje 

zmožnosti in geografske danosti in z dodatkom, 

da vsaka država sama odloča kako bo breme 

porazdelila med sektorji, (energetika -25%, 

promet +31 %,industrija, stavbe, živinoreja,...). 

Tolikšno znižanje emisij so dosegli posamezni 

sektorji v RS od l. 2005 do l. 2018, daleč največ 

energetika, vso razogljičenje v sektorju 

energetike pa je izničilo povečanje 

onesnaženja v sektorju prometa. Na tem mestu 

se nacionalni predpisi in predlogi ne 

opredeljujejo do te delitve, kar je potrebno 

ustrezno dopolniti.  
 

 

To, da bo ta zakon predstavljal zavezujoč cilj ne 

pomeni tudi, da je že samo priporočilo 

https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/green-deal/
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/green-deal/


  

zavezujoče, saj bo za sprejem t.i. podnebnega 

zakona potrebno izvesti ustrezen postopek za 

sprejem, ki bo merila in določbe usrezno 

preizkusil. 

Situacija v Sloveniji je sicer nekoliko drugačna, 

saj sta zaradi postopnega opuščanja rabe 

premoga v preteklosti v letu 2020 obratovali 

le še termoelektrarna na premog, tj. 

Termoelektrarna Šoštanj (v nadaljevanju: TEŠ), 

ki je z rabo domačega lignita v letu 2019 k 

skupnim izpustom toplogrednih plinov v 

Sloveniji prispevala dobrih 22 %, in 

Termoelektrarna toplarna Ljubljana (TE-TOL), 

ki je za proizvodnjo električne energije v 

soproizvodnji uporabljala uvožen rjavi 

premog. 

 

Besedilo ne omenja pomena 

proizvodnje lignita, kar je potrebno na 

tem mestu tudi dodati.  

Za slovensko nacionalno strategijo izstopa iz 

premoga so pomembni podatki o naši 

proizvodnji lignita. Proizvodnja v Velenju 

predstavlja 0,5 promile proizvodnje v osmih 

največjih proizvajalkah in 0,7% povečanja 

svetovne proizvodnje premoga v letu 

2019.NEPN je v svoji vsebini med drugim 

opredelil tudi cilj, da se do leta 2021 odloči o 

natančnem časovnem načrtu opuščanja rabe 

premoga v Sloveniji. Ob tem poudarjamo, da 

proizvodnja lignita poteka učinkovit navkljub 

jamskemu izkopu in da se premog uporablja za 

proizvodnjo električne energije in toplote v eni 

najbolj sodobnih termoelektrarn v EU.  

Dejavnosti, povezane s premogom, imajo v 

EU precej nizek delež v skupnem 

gospodarstvu in zaposlovanju in so 

skoncentrirane v majhnem številu evropskih 

regij. V teh regijah je premog glavni vir 

gospodarskih dejavnostih, delovnih mest in 

preživetja prebivalcev. 

Potrebno je dodati točne številke števila 

zaposlenih, saj okvirne navedbe, kot so 

na primer »nizek delež« za tako 

pomembno presojo niso ustrezni.  

Ti podatki so iz tega razloga neustrezni, saj je v 

SAŠA regiji (Savinjsko – šaleška regija je del 

Savinjske statistične regije in obsega območje 

desetih občin: Solčava, Luče, Ljubno, Gornji 

Grad, Rečica ob Savinji, Mozirje, Nazarje, 

Šmartno ob Paki, Šoštanj in Mestne občine 

Velenje) ta delež po naših podatkih znatno 

večji in je zato številke potrebno pridobiti in tudi 

ustrezno navesti. Zaposleni v skupini PV in družbi 

TEŠ predstavljajo 10% delovno aktivnega 

prebivalstva v Šaleški regiji (o statistiki 

zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje glej 

prilogo Prezentacija kadri z dne 16.03.2021) 

Skupina Svetovne banke denimo ocenjuje, 

da je zaprtje rudnikov predvsem povezano z 

blaženjem učinkov na ljudi in skupnosti, zato 

bi moralo biti spodbujanje pravičnega 

prehoda v središču postopnega opuščanja 

premoga. Poleg blaženja učinkov na ljudi in 

skupnosti pomemben vidik v procesu 

Navedeni predlog, ki ga je predložila 

skupina Svetovne banke ni bil 

upoštevan v strategiji, kar je potrebno 

ustrezno korigirati v scenarijih tudi 

upoštevati pomembnost postopnega 

opuščanja premoga.   

Poudarek postopnega opuščanja premoga je 

izredno velikega pomena zaradi blaženja 

učinkov na ljudi in skupnosti, kar v strategiji ni 

bilo upoštevano. Tudi dejstvo, da socialni 

dialog ni bil ustrezno izveden rezultira v to, da 

posamični predlogi niso bili upoštevni, kar je 

vedno mogoče izvesti pred dokončno 



  

opuščanja premoga predstavlja tudi 

energetska varnost države ter zagotavljanje 

zadostnih virov energije, vključno z električno 

energijo. 

določitvijo letnice izstopa z intenzivnim 

dialogom s socialnimi partnerji in lokalno 

skupnostjo. 

Proaktivna vloga deležnikov in socialni dialog 

sta pri pravičnem prehodu ključna, saj 

zagotavljata, da se na vseh stopnjah 

prehoda ne spregleda nikogar. Vključevanje 

deležnikov v smeri »od spodaj navzgor« 

(»bottom-up«) zagotavlja tudi lastništvo in 

motivacijo za izvajanje strategij za izstop iz 

premoga in z njimi povezanih načrtov.  

Potrebno je vse navedeno tudi prenesti 

v prakso in izvesti socialni dialog.  

Socialni dialog pomeni proces dogovarjanja, 

usklajevanja in sprejemanja stališč med 

različnimi interesnimi skupinami oz. v 

konkretnem primeru vsemi udeleženci. Z 

enostranskimi akti, ki mnenja oz. predlogov 

drugega ne upoštevajo pa se  izniči namen in 

cilj socialnega dialoga.  

Str. 4    

Prek intervjujev, terenskih obiskov, fokusne 

skupine, operativne delovne skupine 

Ministrstva za infrastrukturo in individualnih 

posvetovanj so svoje poglede, podatke in 

mnenja delili predstavniki energetske družbe 

– skupine HSE (vključno s Premogovnikom 

Velenje, TEŠ, in HSE - Energetsko družbo 

Trbovlje – HSE-EDT.), sindikatov, občin, 

gospodarstva, regionalnih in območnih 

razvojnih agencij, formalnega in 

neformalnega izobraževanja, nevladnih 

organizacij, ministrstev, državnih agencij, 

inštitutov in EU institucij. 

Ponovno poudarjamo, da je potrebno 

izvesti socialni dialog. Mnenje in 

poročila niso bila upoštevana, zato v 

primeru, da socialni dialog ne bo 

izveden je potrebno izključiti vse 

navedbe sindikata kot udeleženca v tej 

strategiji.    

Socialni dialog ni bil ustrezno izveden, zato je 

sklicevanje na mnenja udeležencev 

zavajajoče.  

Str. 5    

- da bo v letu 2021 v okviru te strategije 

sprejeta odločitev o popolni opustitvi rabe 

premoga v Sloveniji, ob tem pa se bodo 

pripravili zakonodajni okviri za zapiranje PV in 

prestrukturiranje regije. 

Ponovno poudarjamo, da je zapiranje 

potrebno izvesti postopoma in 

predlagamo, da se besedna zveza 

ustrezno doda v besedilo strategije.  

S tem v zvezi je Slovenija februarja 2020 sprejela 

Nacionalni energetski in podnebni načrt 

(NEPN). V napravah TEŠ je inštalirano 942 MW 

električne moči na pragu, pri čemer elektrarna 

letno proizvede več kot 3,7 TWh električne 

energije in pokriva 26% njene končne porabe v 

Sloveniji. Poleg tega pa elektroenergetskemu 

sistemu služi tudi z zagotavljanjem rezervne 

moči za frekvenčne storitve ter z 

omogočanjem regulacije napetosti in jalove 

moči. Prenehanje delovanja TEŠ bo tako na 



  

sedanji ravni poslabšalo zanesljivost delovanja 

slovenskega elektroenergetskega sistema in 

povečalo možnost daljši čas trajajočega 

neskladja med ponudbo in povpraševanjem 

po električni energiji. (EIPG in ELEK potočilo str. 

X) 

 

V letu 2021 energetski sistem uspešno 

obvladuje tveganja, vendar se bodo le-ta po 

prenehanju obratovanja premogovnih 

blokov TEŠ (bloka 5 in 6) bistveno povečala. Z 

leti uporabe premoga se po drugi strani 

povečuje tudi grožnja podnebnih sprememb 

in negativnih posledic povezanih z njimi.  

 

Nekorektno povzeto, saj podatki kažejo 

na to, da TEŠ nikakor ni glavni svetovni 

onesnaževalec in zgolj prenehanje 

obratovanja blokov TEŠ ne more 

bistveno zmanjšati emisij na svetovni 

ravni.  

Podnebne spremembe so globalni problem, 

TEŠ v tem trenutku prispeva k onesnaženju z 

vodikom v višini 0,1 promila svetovnih količin, 

tolikšno povečanje onesnaženja v dveh dneh 

prispeva Kitajska.  

 

Glede na svetovne razmere je ta vpliv 

zanemarljiv . PV nakoplje letno okoli 3 mio ton 

premoga, kar predstavlja 0,5%° proizvodnje 

premoga v največjih proizvajalkah (Kitajska, 

Indija, ZDA,…) (vir: EIPF in ELEK Poročilo). 

Nujnost hkratnega naslavljanja podnebnih 

sprememb in družbeno-ekonomskega 

razvoja je bila podlaga za oblikovanje 

koncepta pravičnega prehoda, ki na poti do 

»zelene ekonomije« naslavlja uravnotežen 

prehod štirih ključnih področij, tj. energetike, 

okolja, človeških virov in gospodarstva. 

Navedeno je potrebno glede specifike 

države tudi upoštevati.  

Ogljik je globalni problem, ni nezanemarljivo 

dejstvo, da Slovenija predstavlja 

nepomembnega onesnaževalca, saj izpusti  

manjše število promila in ta ne bodo izboljšali 

stanja v ozračju v tolikšni meri, da bi to na 

globalni ravni bilo bistveno.  

 

Zaradi proizvedenega 1/3 deleža vse električne 

energije v Sloveniji prav iz premoga pa je 

položaj države v nizkoogljično gospodarstvo 

zelo specifičen napram drugim.  

Manjkajoče besedilo.  Predlagamo dodatek točke 1.2.1. v 

kateri se opredeli tudi do nadaljnje 

zaposlitve in posledicah prenehanja 

zaposlitve za številne zaposlene v 

premogovništvu in TEŠ zaradi 

predčasnega izstopa iz 

premogovništva.  

Opozarjamo (kot tudi Poročilo Oportunitetni 

stroški) na izgubo 27 tisoč delovnih mest. 

Potrebno je zagotoviti zaposlenim delavcem, 

da se njihov položaj ne bo bistveno poslabšal 

zaradi izgube zaposlitve oz. predstaviti je 

potrebno možnosti po izstopu. V nasprotnem 

primeru izstop ne bo »pravičen prehod na 

nizkoogljično gospodarstvo«, na kar pa EU 

opozarja že od samega začetka. 



  

Str.8   

Te številke lahko nadalje nakazujejo, da je bilo 

dodatnih 10 % aktivne delovne sile ali med 

1.500 in 2.000 prebivalci Šaleške doline tudi 

posredno zaposlenih v dejavnostih, 

povezanih s premogovništvom.  

 

Navedeni podatki so napačni, saj 

Študije kažejo na drugačne številke 

(4000-6000 zaposlenih). Tudi sama 

navedba podatkov brez ustrezne 

navedbe virov (citiranja) ni ustrezno za 

tako pomembno besedilo.  

 

Študija, ki je bila narejena za sindikata SDE in 

SPESS-PV v letu 2017 in katero tudi prilagamo  

govori o 4000 do 6000 posrednih delovnih mest. 

(vir: Študija KRIŽANIČ, France, MENCINGER, 

Jože. Oportunitetni stroški ukinitve TEŠ in PV : 

(končno poročilo). Ljubljana: EIPF, Ekonomski 

institut, 2017. 69 str., ilustr. [COBISS.SI-

ID 526997017], v nadaljevanu: »Oportunitetni 

stroški«) 

Str. 9    

Ta sistem temelji na stranskem produktu 

procesov proizvodnje električne energije v 

termoelektrarni in zagotavlja učinkovito 

rešitev ogrevanja za več kot 80 % 

gospodinjstev v Šaleški dolini.  

 Ni znano od kod izvirajo takšni podatki, saj so 

podatki s katerimi mi razpolagamo nekoliko 

drugačni in kažejo na to, da je to del ki bi se 

drugače porabil za proizvodnjo EE. Stranski 

produkt je na bloku 5, na bloku 6 bi se ta 

energija v nasprotnem porabila za proizvodnjo 

elektrike (glej priponko “ Pravični prehod SAŠA 

regije …”str. 91-94).  

Kljub nenehnemu saniranju in odpravljanju 

posledic ugrezanja prihaja do pogrezanja in 

premikov pregrade, to pa predstavlja 

potencialno poplavno nevarnost.  

 

Pomembno dodati tudi dejstvo je, da 

sanacijo in vzdrževanje ustrezne 

pregrade Premogovnik financira z 

lastnimi sredstvi, kar tako nevarnost 

ustrezno preprečuje.   

 

Iz izkušenj, pridobljenih v procesu izstopa iz 

premoga v Zasavski regiji, je eden ključnih 

predpogojev za uspešen izstop iz premoga 

določitev jasne razlike med tehničnim 

zaprtjem premogovnika in družbeno-

gospodarskim prehodom regije, kar v primeru 

SAŠA regije zahteva posebno obravnavo 

regije kot premogovne regije v kontekstu 

nacionalnega in EU razvojnega financiranja. 

Posebno obravnavo dodati na tem 

mestu za pravičen prehod tudi delovnih 

invalidov, kar še ni bilo omenjeno in je 

zato tudi to potrebno dopolniti.  

Evropska unija in vse njene države članice so 

pogodbenice Konvencije Združenih narodov o 

pravicah invalidov (UNCRPD). 

Str. 11    

Znotraj ožjega vplivnega območja (Velenja, 

Šoštanja in Šmartno ob Paki) neposredni 

Ponavljamo (kot zgoraj), da so številke 

bile drugačne v študiji, ki je bila 

 

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/526997017?lang=en


  

gospodarski vplivi obsegajo delovna mesta 

približno 1.800 prebivalcev regije, ki so 

neposredno zaposleni v Skupini PV in TEŠ ter 

dodatnih 1.500 do 2.000 delovnih mest 

posredno ustvarjenih v gospodarstvu regije 

preko sodelovanja z zunanjimi podizvajalci ter 

lokalnimi dobavitelji. 

narejena za sindikata SDE in SPESS-PV v 

letu 2017 in sicer ta govori o 4000 do 

6000 posrednih delovnih mestih.  

Podatki tako kažejo, da je bilo v letu 2020 

približno 20 % delovnih mest v ožjem vplivnem 

območju neposredno odvisnih od 

premogovništva. Obenem ti podatki ne 

vključujejo številnih multiplikativnih učinkov, ki 

dodatno povečujejo posredno odvisnost 

lokalnega gospodarstva od premogovniške 

industrije. 

Podatek o tem ni točen, saj do sedaj o 

tem ni bila opravljena ustrezna študija, 

zato se bodisi podatkov ne navaja 

bodisi se izvede ustrezno analizo.  

 

 

Str. 12   

Ne glede na različno izhodišče pri obeh 

regijah je oblikovanje scenarijev temeljilo na 

treh ključnih korakih:  

(1) opredelitev osrednjega vprašanja, 

trendov in negotovosti,  

(2) izdelava zgodbe in oblikovanje scenarija, 

ter  

(3) opredelitev ključnih negotovosti in 

tveganj. 

Izvesti je potrebno socialni dialog.  Ponovno opozarjamo na dejstvo, da socialni 

dialog s pomočjo katerega bi prišli do rešitve 

oz. soglasja vseh ključnih deležnikov v 

posamezni regiji za uspešno socialno, 

gospodarsko, energetski in okoljski prehod 

zaradi predčasnega prenehanja izkopavanja 

premoga ni bil izveden. Tako niti niso bile 

pripravljene ključne analize, študije in 

makroekonomski izračuni potrebni za tako 

pomembne odločitve. 

 

V primeru SAŠA regije so bili za oblikovanje 

scenarijev uporabljeni izsledki analize stanja v 

regiji, ki je vključevala intenzivno 

posvetovanje z regionalnimi in nacionalnimi 

deležniki ter ključne eksogene in endogene 

dejavnike, s pomočjo katerih se je iskalo 

odgovor na vprašanje, katera je optimalna 

letnica izstopa iz premoga. 

Potrebno je izvesti socialni dialog. Socialni dialog za oblikovanje scenarijev ni bil 

izveden. O posvetovanju zato na tem mestu ne 

moremo govoriti, saj je bilo zreducirano na 

najmanj, kar pomeni, da je s tem bila 

onemogočena vključitev kakršnihkoli mnenj, 

podatkov in dejstev. 

Scenarij A - "izstop iz premoga najkasneje 

leta 2033" 

 

Beseda najkasneje ni ustrezna in ne 

definira letnice izstopa ampak obdobje 

od sedaj pa do l. 2033, to je 

Prilagamo tudi EIPF in ELEK Študijo v kateri je tudi 

izrecno opozorjeno na težave hitrega 

scenarija. Izjemno težko se bo namreč 



  

nesprejemljivo. Ustrezneje bi bilo 

navesti: izstop iz premoga leta 2033.  

prilagoditi v tako kratkem času, pa tudi 

posledice bodo vidne na dobavi EE in ceni, kot 

tudi na zanesljivosti. Zaradi navedenega je torej 

kratkoročna rešitev v resnici le uvoz EE, ki pa 

povečuje odvisnosti in znižuje zanesljivost (str. 

54. poročila)   

(bistveni vplivi se pojavijo po letu 2035, ko 

emisije TEŠ presežejo dopustno mejno količino 

TGP za obdobje 2021-2050 in postanejo 

potrebni omilitveni ukrepi).  

 

Neustrezni podatki, potrebno je 

popraviti v tem delu.  

Potrebno je dodati, da ste te podatke oz. 

rezultate pridobili na podlagi nekorektno 

postavljenih dodatnih scenarijev za presojo 

CPVO na podlagi študije Podnebna pot, katere 

zaključek se pričakuje šele v juniju 2021. Hkrati 

pa tudi ti niso zavezujoči, saj študija ne 

predstavlja pravno zavezujoče podlage. 

Ta scenarij je v vseh pogledih okolju najbolj 

prijazen – ne le z vidika doseganja podnebnih 

ciljev, temveč tudi v smislu zmanjšanja 

okoljskih vplivov dejavnosti, povezanih s 

premogom, na regijo.  

 

Z navedbo o tem, da je neki scenarij 

najbolj primeren je temu ustrezno 

potrebno priložiti konkretno opredelitev 

in utemeljitev.  

Nikjer ni navedeno, da EU zahteva predčasni 

izstopu iz premogovništva, saj se v prizadetih 

regijah ob okoljski cilj postavi cilj pravičnega 

socialnega, gospodarskega in energetskega 

prehoda. Ta zaveza EU ni upoštevana pri 

vrednotenju posamezne letnice predčasnega 

izhoda in navajanju pavšalnih trditev o tem 

kateri od scenarijev je ustreznejši. Za okolje je že 

lahko najbolj prijazen, pa bi zato lahko imel 

negativne posledice za vse ostale cilje, kar 

mogoče že drugi scenarij ne bi imel v tolikšni 

meri, pa bi za okolje še vedno predstavljal 

učinkovito rešitev.  

Po letu 2033 postaja finančno poslovanje TEŠ 

vse bolj nevzdržno zaradi pričakovanih 

naraščajočih cen emisijskih kuponov.  

 

Napačni podatki, poslovanje TEŠ 

nikakor ne postaja nevzdržno zaradi 

naraščajočih cen emisijskih kuponov. 

Cene kuponov niso bistvene, saj so vplačila v 

podnebni sklad RS s strani TEŠ nevtralni posel za 

državo in predstavljajo vir sredstev za ogromno 

projektov, ki zagotavljajo dodatne zaposlitve in 

dodano vrednost v reprodukcijski verigi.  

Nasprotno tudi kaže priloženo poročilo 

(Oportuniteni stroški ukinitve TEŠ in PV), kjer v 

tabeli št. 6 nazorno prikaže Izgubo 

javnofinančnih prihodkov zaradi zaprtja 

skupine PV in TEŠ poslabšalo za 82 miljonov 

evrov. (str. 18)  

  



  

Potrebe po zaposlitvi novih delavcev v PV so 

minimalne, a po drugi strani bo ob zaključku 

izkopavanja po tem scenariju treba poskrbeti 

za prekvalifikacijo in nove zaposlitve 

razmeroma velikega števila potencialno 

presežnih delavcev.  

 

Podatki niso resnični in jih je potrebno 

korigirati, nasprotno se namreč v PV 

zaposluje nove delavce. 

Navedeni podatki niso ustrezni, saj se je samo v 

zadnjih 5 letih v Skupini Premogovnik Velenje 

zaposlilo 540 novih sodelavcev. V priponki 

prilagam tudi zadnjo kadrovsko simulacijo 

družbe PV. 

 

 

 

Ključna značilnost tega scenarija je bila 

ugotovitev celovite presoje vplivov na okolje, 

da je glede na vplive na okolje, naravo, 

zdravje ljudi, kulturno dediščino najbolj smotrn 

izstop iz premoga leta 2033, ki je tudi edini 

sprejemljiv scenarij iz vidika blaženja 

podnebnih sprememb (bistveni vplivi se 

pojavijo po letu 2035, ko emisije TEŠ presežejo 

dopustno mejno količino TGP za obdobje 

2021-2050 in postanejo potrebni omilitveni 

ukrepi). 

Potrebno je dodati, so ti  

podatki/rezultati pridobljeni na podlagi 

nekorektno postavljenih dodatnih 

scenarijev za presojo CPVO na podlagi 

študije Podnebna pot, katere zaključek 

se pričakuje šele v juniju 2021. Prav tako 

ti študija ni pravno zavezujoča.  

 

 

Scenarij B - "izstop iz premoga najkasneje leta 

2038"  

Potrebno je ustrezno zamenjati besedo 

najkasneje, ki za konkretno situacijo ni 

ustrezna.  

Beseda najkasneje ni ustrezna in ne definira 

točne letnice izstopa, kot bi na tem mestu 

moralo biti določeno. Z navedbo besede 

»najkasneje« se neustrezno določa  obdobje od 

danes pa do leta 2038. Problematično z vidika 

točnosti, saj bi lahko zapisali tudi od leta xxxx do 

leta xxxx ob predpostavki, da se zastavijo 

vmesni 5 letni cilji, ki se preverjajo in v primeru 

ne izvedbe ustrezno korigirajo. Potrebno pa je 

točno navesti tudi  ustrezno letnico končnega 

izstopa.  

A nenehno dvigovanje cen emisijskih 

kuponov predstavlja dodaten pritisk na 

tekoče poslovanje TEŠ, zaradi česar dobiček 

iz poslovanja (EBIT) postane negativen in 

povzroči izgube iz tekočega poslovanja. 

 

Popravek napačnih podatkov. Cene kuponov niso bistvene, saj so vplačila v 

podnebni sklad RS s strani TEŠ nevtralni posel za 

državo in predstavljajo vir sredstev za ogromno 

projektov, ki zagotavljajo dodatne zaposlitve in 

dodano vrednost v reprodukcijski verigi. Prav 

tako kaže priloženo poročilo (Oportuniteni 

stroški ukinitve TEŠ in PV), kjer je prikazana 



  

analiza neposrednih in posrednih učinkov 

zaprtja TEŠ in PV..  

Stran 13   

Scenarij ob povišanju okoljskih ciljev EU 

spremlja tveganje neusklajenosti slovenskih 

politik z zavezami znotraj širšega konteksta EU.  

Navedeni cilji niso zavezujoči.  Povišanje okoljskih ciljev na katere se besedilo 

sklicuje in njihova sektorska razdelitev sta v 

domeni RS. EU priporočila in cilji namreč ne 

predstavljajo zavezujočega pravnega okvirja. 

Vsled navedenega od nas ne zahteva 

izpolnjevanje zavez, ki bi povzročile 

nestabilnost, v primeru sprejema zakona na 

tem področju se bo zahtevalo postopno 

znižanje uporabe premoga za posledično 

dosega cilja, ki je znižanje TGP. Nikakor pa ne 

zahteva EU in ne postavlja nepogojni  in hitri 

izstop .  

 

Scenarij C - "izstop iz premoga najkasneje 

leta 2042" 

Popraviti besedo najkasneje, ki je 

neustrezna. 

Beseda najkasneje ni ustrezna in ne definira 

točne letnice izstopa, kot bi na tem mestu 

moralo biti določeno. Z navedbo besede 

»najkasneje« se neustrezno določa  obdobje od 

danes pa do leta 2042. Problematično z vidika 

točnosti, saj bi lahko zapisali tudi od leta 2042 

do leta 2046 ob predpostavki, da se zastavijo 

vmesni 5 letni cilji, ki se preverjajo in v primeru 

ne izvedbe ustrezno korigirajo. Potrebno pa je 

točno navesti tudi  ustrezno letnico končnega 

izstopa.  

Akumulirani izpusti TEŠ že pomembno 

presegajo dopustno mejno količino TGP za 

obdobje 2021-2050, s čimer je doseganje 

podnebnih ciljev bistveno oteženo in so nujni 

omilitveni ukrepi, ki pa bi zaradi bistvene 

omejevanje proizvodnje lahko imeli tudi 

nevzdržen vpliv na samo finančno stabilnost 

TEŠ in PV.  

 

Napačni podatki, ki temeljijo na 

nedokončani študiji Podnebna pot. 

Potrebno je dodati, so ti  podatki/rezultati 

pridobljeni na podlagi nekorektno postavljenih 

dodatnih scenarijev za presojo CPVO na 

podlagi študije Podnebna pot, katere zaključek 

se pričakuje v juniju 2021. Hkrati tudi niso pravno 

zavezujoči.  

 



  

Le ob neupoštevanju rasti cene emisijskih 

kuponov ostaja ta scenarij ekonomsko 

upravičen z vidika začetne naložbe.   

 

Ni ustrezna argumentacija, saj cene 

kuponov niso bistvene v konkretnem 

primeru. 

Že bilo pojasnjeno.  

A pomembno tveganje neizvedljivosti tega 

scenarija predstavlja višanje ciljev zmanjšanja 

toplogrednih plinov na ravni EU do leta 2030 

(in 2040) s celovito prenovo sistema trgovanja 

z emisijami, ki bo predvidoma še okrepila rast 

cen emisijskih kuponov. 

Potrebno dodati, da je stvar še v 

pogajanjih.  

Predstavniki RS s ciljem po zavarovanju 

dobrobit državljanov in zaposlenih v RS se bodo 

temu ustrezno pogajali, zgled lahko tudi 

predstavlja pri pogajanje Višegrajske skupine 

za preteklo in sedanjo finančno perspektivo.  

 

Po tem letu se za vse profile zaposlenih 

pričakuje znatno število novih zaposlitev, da 

bi se zagotovila zahtevana struktura 

zaposlenih glede na načrtovan obseg 

proizvodnje, kar zaradi verjetne 

nerazpoložljivosti lokalne delovne sile 

pogojuje zaposlovanje tujih delavcev.  

 

Potrebno je preučiti ustrezno podlago 

za navajanje teh trditev.  

Podlage za takšne trditve ne more predstavljati 

NIP 6 , ki že sedaj vsebije znatna neskladja z 

realnim stanje. Bolj ustrezna je Kadrovska 

projekcija PV skladna s predvideno dolgoročno 

proizvodnjo. 

 

14.4.2021 je bilo na seji MO Velenje 

predstavljena analiza pripravljena na HSE, da 

samo Slovenija od držav ki imajo premog v 

proizvodnji EE večji od 25% ni uporabila 

nobenega izmed mehanizmov EU za pomoč ( 

brezplačni kuponi, CRM mehanizmi itd, samo 

Rumunija je npr. v lanskem letu za nakup 

emisijskih kuponov dala svoji energetski družbi 

220 mio €. 

Kar zadeva gospodarsko prestrukturiranje, 

tehnološko pripravljenost za nadomestitev 

toplotne energije in preusmeritev energetske 

lokacije, ponuja ta scenarij največ časa, saj 

omogoča sprotno prilagajanje prihodnjemu 

razvoju in kasnejšo izbiro takrat optimalnih 

tehnoloških rešitev.  

 

Dodatek o pomembnosti tega 

scenarija, ki ponuja največ časa.  

Izredno pomembna zadeva predvsem za 

lokalno skupnost, v smislu ohranjanja kakovosti 

zraka na sedanjem nivoju in oskrbo občanov s 

toplotno energijo z ugodno ceno 

 

Scenariji so bili nato ovrednoteni s pomočjo 

več kriterijske analize in preverjeni v okviru 

celovite presoje vplivov na okolje, ki je 

ponovno vključevala intenziven in celovit 

dialog z deležniki  

Dialoga ni bilo in ga je potrebno izvesti.  Ta trditev ni pravilna saj socialni dialog ni bil 

izveden. Sindikati in drugi deležniki so samo 

prejemali poročila o odločitvah na MZI, na 

katere pa niso imeli vpliva in zato v ničemer ne 

predstavljajo naših interesov in prepričanj.  



  

  

V SAŠA regiji se je pri oceni vplivov na večino 

okoljskih ciljev izkazalo, da bi imel zaradi 

hitrejšega izstopa iz premoga najmanjši 

negativni vpliv najbolj ambiciozni scenarij 

(izstop iz premoga 2033), sledi scenarij izstopa 

iz premoga 2038, medtem ko bi imel največji 

negativni vpliv scenarij izstop iz premoga 

2042. 

 Ta zapis ni pravilni povzetek CPVO-ja na 

osnutek nacionalne strategije (vir: 

https://www.energetika-

portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/pre

mog_izhod/cpvo-feb2021.pdf 

str. 193/354 in 194/354) 

 

Temu ustrezno nasprotuje tudi EIPF in ELEK 

končno poročilo. Hitri scenarij ima namreč 

velike posledice tako na EES, kot na 

zagotavljanje zanesljive in kakovostne oskrbe. V 

kratkem času se namreč umakne B5 z dobrimi 

300 MW moči, ki jih drugače kot z uvozom ni 

možno hitro nadomestiti. Prvo leto, ko bi bilo 

mogoče nadomestiti izgubljeno električno moč 

in energijo z domačo proizvodnjo je leto 2028. 

(EIPF in ELEK poročilo, str. 44)  

Str 14   

Vrednotenje cilja zmanjševanja emisij TGP 

glede na povišane cilje EU (vsaj -55 % do leta 

2030) je pokazalo, da bi obratovanje s srednjo 

letno dopustno mejno količino TGP izčrpalo 

obdobno (2021-2050) dopustno mejno 

količino TGP sredi leta 2035. 

 

Navedenemu je potrebno ustrezno 

priložiti tudi izvedbene ukrepe za vsak 

scenarij.   

Za deležnike sicer nezavezujoči cilji predvideni 

v študiji Podnebna pot, vsebujejo za vsak 

scenarij navedene tudi izvedbene ukrepe, ki jih 

v tem dokumentu ni navedenih.   

 

Stran in del besedila, na katerega se 

pripomba nanaša 

Predlog spremembe  Utemeljitev 

Stran 14. 

Simulacija zmanjšanja emisij TGP ob 

upoštevanju višanja cilja zmanjšanja emisij 

TGP na ravni Unije vsaj na 55 % do leta 2030 

ter nadaljnji redukciji emisij v letih 2040 in 2050, 

ki sta povzeti po jedrskem scenariju iz osnutka 

Dolgoročne podnebne strategije Slovenije 

(66 % leta 2030 glede na leto 2005, 83 % leta 

2040 glede na leto 2005 in 97 % leta 2050 

glede na leto 2005) kaže namreč na bistveno 

Izrecno se doda stavek, da takšen cilj še 

ni pravno zavezujoč in gre za izbor 

scenarija, ki sledi priporočilom Evropske 

komisije.  

Dolgoročna podnebna strategija še ni v veljavi 

in zato ni pravno zavezujoč vir. Dne 31. 8. 2020 

je bila javno objavljena in je še vedno v 

postopku javne razprave. Zaveze, ki so v njej 

navedene, posledično niso pravno zavezujoče 

in se nanje ni primerno sklicevati oziroma na njih 

utemeljevati izbor scenarija. Nadalje je tudi 

Evropski podnebni zakon šele v procesu 

nastajanja in nikakor ni zavezujoč. Cilj, kot si ga 

je zastavila predsednica Evropske komisije, torej 

https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/premog_izhod/cpvo-feb2021.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/premog_izhod/cpvo-feb2021.pdf
https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/premog_izhod/cpvo-feb2021.pdf


  

preseganje še dovoljenega emitiranja v 

primeru scenarija 2042 in preseganje v 

primeru scenarija 2038.  

 

zmanjšanje emisij TPG na ravni Unije vsaj na 55% 

do leta 2030, je na tej stopnji zgolj priporočilo, ki 

ima deklarativno naravo.  

Stran 14. 

 

Medresorska delovna skupina Vlade 

Republike Slovenije za prestrukturiranje 

premogovnih regij, v kateri sodelujejo 

predstavniki MZI, MOP, MF, MGRT, SVRK in 

MDDSZ, je za namen javne obravnave 

strategije in njenega okoljskega poročila 

izbrala scenarij izstopa iz premoga najkasneje 

v letu 2033. Pri tem je med drugim upoštevala: 

 

Med prvimi upoštevajočimi okoliščinami 

je potrebno dodati zagotavljanje 

socialne pravičnosti in socialne varnosti 

v okviru socialno pravičnega prehoda 

vseh udeleženih, predvsem pa 

zaposlenih na PV.  

Medresorska delovna skupina ni upoštevala 

zahtev EU v Evropski strateški dolgoročni viziji za 

uspešno, sodobno, konkurenčno in podnebno 

nevtralno gospodarstvo “Čist planet za vse” (v 

nadaljevanju tudi: Vizija EU). Ta temelji na cilju 

zagotoviti socialno pravičen prehod – brez 

izključevanja državljanov EU ali regij. Ta cilj je 

enakovreden okoljskim ciljem. Cilj je povečati 

konkurenčnost gospodarstva in industrije EU na 

svetovnih trgih ter zagotoviti visoko kakovostna 

delovna mesta in trajnostno rast v Evropi, hkrati 

pa zagotoviti sinergije z drugimi okoljskimi izzivi, 

kot sta kakovost zraka ali izguba biotske 

raznovrstnosti. Vizija določa, da je potreben 

okvir omogočanja, ki bo spodbujal raziskave in 

inovacije, povečal zasebne naložbe, zagotovil 

prave signale za trge in zagotovil socialno 

kohezijo, tako da ne bo zapostavljena nobena 

regija in noben državljan. Za vse je potrebno 

zagotoviti pravičen in socialno sprejemljiv 

prehod v duhu vključenosti in solidarnosti. EU v 

viziji izrecno poudarja, da v primeru nesprejetja 

primernih regulativnih ali blažilnih ukrepov 

obstaja tveganje, da bo prehod nesorazmerno 

vplival na ljudi z nizkimi dohodki, kar bo privedlo 

do pojava neke vrste energijske revščine. 

Upoštevajoč navedeno je nesprejemljivo, da 

medresorska delovna skupina med 

upoštevajočimi okoliščinami ni navedla in 

očitno pri sprejetju Strategije ni upoštevala 

zagotavljanja socialne pravičnosti in varnosti 

vseh udeleženih.  

 



  

Že na tem mestu poudarjamo, da je pravica do 

socialne varnosti varovana tako na nacionalni, 

evropski kot tudi mednarodni ravni. Skladno z 2. 

členom Ustave Republike Slovenije (v 

nadaljevanju: URS) je Slovenija pravna in 

socialna država. Pravica do socialne varnosti je 

izrecno zagotovljena v 50. členu URS. Državljani 

imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, 

pravico do socialne varnosti, vključno s pravico 

do pokojnine. Temeljni zakon v uporabi je 

Zakon o socialnem varstvu (ZSV). Po drugi strani 

je v Sloveniji zagotovljena tudi svoboda dela v 

49 členu URS. Na podlagi tega člena vsakdo 

prosto izbira zaposlitev, nadalje je vsakomur 

pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno 

mesto. Socialna varnost je varovana tudi v 

okviru Sveta Evrope v Evropski socialni listini 

(ESC), zelo pomemben pa je tudi Evropski 

socialni kodeks. Nadalje je pravica in na drugi 

strani obveznost zagotavljanja socialne varnosti 

varovana v Temeljni listini EU (Listina), na 

mednarodni ravni pa je najpomembnejša 

Konvencija št. 109 Mednarodne organizacije 

dela (ILO).  

 

Neupoštevanje zagotavljanja socialne varnosti 

vseh delavcev kot temeljno vprašanje in kot 

temeljni, enakovredni cilj okoljski problematiki, 

je najmanj zaskrbljujoče. Tudi Svetovna banka 

v Poročilu Managing Coal Mine Closure 2018 

izrecno izpostavlja, da Pravičen prehod za vse 

skuša zadovoljiti potrebe ljudi, njihovih družin in 

skupnost (str. 34). 

 

Stran 14. 

- ugotovitve okoljskega poročila, ki 

kažejo, da je glede na vplive na okolje, 

naravo, zdravje ljudi, kulturno dediščino 

Potrebno je upoštevati in kot 

upoštevajočo okoliščino dodati:  

 

Okoliščina, ki jo je upoštevala medresorska 

delovna skupina ni pravilna in ne izhaja iz 

Okoljskega poročila. V slednjem je namreč 

izrecno navedeno: »Presoja vplivov na okoljske 



  

najbolj smotrn izstop iz premoga leta 2033, ki 

je tudi edini sprejemljiv scenarij iz vidika 

blaženja podnebnih sprememb (bistveni 

vplivi se pojavijo po letu 2035, ko postanejo 

potrebni omilitveni ukrepi); 

 

- iz Okoljskega poročila izhaja, da ob 

uporabi omilitvenih ukrepov ni bistvene 

razlike med scenariji 

 

Izrecno se odstrani del, ki pravi, da je 

izbran ambiciozni scenarij edini 

sprejemljiv. 

 

cilje je tako pokazala, da bo vpliv izvedbe vseh 

scenarijev v obeh regijah na okoljske cilje 

nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 

(ocena C)« (str. XI/XXXIV Okoljskega poročila) 

 

Nadalje iz Okoljskega poročila izhaja ocena, 

da je izvedba ambicioznega scenarija ob 

upoštevanju najstrožjih kriterijev z vidika 

doseganja okoljskega podcilja neto ničelnih  

emisij toplogrednih plinov sprejemljiva, saj z 

večjim zmanjšanjem od postavljene meje 

odraža pozitiven vpliv. Nikakor pa ni to edini 

sprejemljiv scenarij, kot je to napačno 

navedeno v nacionalni strategiji. Izvedba 

fleksibilnega in finančno vzdržnega scenarija 

sta ob uporabi omilitvenih ukrepov sprejemljivi! 

Slednji regulirajo emisije TGP z manjšanjem rabe 

lignita in s tem manjšanjem proizvodnje 

električne energije, kar omogoča doseganje 

okoljskega podcilja neto ničelnih emisij do leta 

2050, oziroma omogoča rabo lignita do leta 

2038 v prvem in do leta 2042 v drugem primeru. 

Str. 14 

- da velika večina EU držav izstopa iz 

premoga do leta 2030 in s tem 

Slovenija sledi zgledu večine držav 

članic EU glede ambicioznosti 

prehoda v podnebno nevtralnost; 

 

Potrebno je upoštevati individualizirane 

okoliščine za vsako posamezno državo 

in konkretne okoliščine, ki veljajo za 

Slovenijo in dodati: 

 

- Slovenija sodi med deset EES z 

najvišjim deležem proizvodnje iz 

premoga zato ne more 

enakovredno slediti drugim 

državam članicam EU v 

ambicioznosti prehoda v 

podnebno nevtralnost. 

Potrebno je upoštevati, da 

proizvodnja električne energije v 

TEŠ predstavlja kar 29,8% 

proizvedene električne energije 

Ne gre namreč golo slediti tujim državam, 

temveč je potrebno vzeti v obzir vse posebne 

okoliščine, ki veljajo za Slovenijo in postopati 

temu primerno. Medresorska delovna skupina 

spregleda, da smo izmed držav EU edina 

država, ki ima prb. tretjinski delež vse 

proizvedene električne energije zgolj iz enega  

termo objekta. Proizvodnja električne energije 

v TEŠ predstavlja kar 29,8% delež vse za 

slovenski trg proizvedene električne energije. 

Slednje izrecno izhaja iz študije Ekonomskega 

inštituta; Scenariji pridobivanja premoga in 

proces  

zapiranja PV ter vpliv na TEŠ z vidika  

delovanja slovenskega elektroenergetskega  

sistema in povečanja energetske revščine v  



  

v Sloveniji. Z vidika izčrpanosti 

vseh zalog premoga bi bil 

najoptimalnejši prehod do leta 

2042. V tem letu bi bile izčrpane 

vse zaloge premoga, ki bi se  

pretvorile v električno energijo. 

V nasprotnem primeru ostane 

presežek neizkoriščenih zalog, 

kar ni ekonomično in 

najoptimalnejše.  

Sloveniji (Študija o scenarijih zapiranja PV), str. 

34.  

Na podlagi te študije izhaja, da bi bila 

najoptimalnejša rešitev za Slovenijo, zaprtje PV 

do leta 2042. Do tega leta bi se namreč 

premog najoptimalneje izkoristil za električno 

energijo. Po hitrem scenariju (zapiranje po 

2035) zaloge premoga namreč ostanejo 

neizkoriščene (str. 3 Študije o scenarijih 

zapiranja PV).  

 

Stran 14. 

 

- da gre pričakovati večji obseg 

finančnih sredstev EU za pravični 

prehod predvsem v naslednjih dveh 

finančnih perspektivah (2021-2027; 

2028-2034), odlog izstopa preveč v 

prihodnost pa bi lahko ogrozil 

sposobnost Slovenije uspešno črpati 

sredstva EU, ki bodo opuščanju rabe 

premoga namenjena v okviru Sklada 

za pravičen prehod; 

 

- Takšno trditev je potrebno 

podpreti s konkretnimi 

finančnimi načrti in strategijo 

financiranja EU 

Gre za očitne špekulacije in predvidevanja, ki 

niso utemeljene. Nezmožnosti črpanja sredstev 

v prihodnosti ni podkrepljena. Razdelitev 

sredstev je že znana v okviru predloga Uredbe 

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o 

ustanovitvi Sklada za pravični prehod (Bruselj, 

14.1.2020 COM(2020) 22 final 2020/0006(COD)), 

na podlagi Zelenega dogovora in ni odvisna 

od ambicioznosti načrta. Iz pojasnila na spletni 

strani Evropske komisije je jasno razvidno, da 

bodo predvidena sredstva dobile prav vse (27) 

države članice EU. Pojasnilo na voljo na tej 

povezavi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner

/detail/en/qanda_20_24 (14.01.2020) 

Stran 14. 

 

- da je z višanjem ciljev zmanjšanja 

emisij TGP na ravni EU do leta 2030 (in 2040) 

napovedana tudi celovita prenova sistema 

trgovanja z emisijami, ki bo predvidoma še 

okrepila rast cen emisijskih kuponov, ki že 

sedaj bistveno določajo finančno vzdržnost 

delovanja PV in TEŠ 

 V tem primeru gre v prvi vrsti za nevtralen posel 

za Slovenijo. Zapleti lahko nastanejo zgolj v 

primeru predčasnega zaprtja TEŠ. S tem 

izgubimo pravice do ETS CO 2 kuponov in 

izgubimo vir za polnjenje podnebnega sklada. 

Podrobnejša razlaga v zvezi s tem izhaja iz 

priložene Študije o scenarijih zapiranja PV (str. 

12).  

Stran 14. 

 

Odstraniti na odstavek Zanesljivost oskrbe je lahko motena samo 

zaradi neaktivnosti MZI pri pripravi 

Energetskega koncepta Slovenije, ki je edini vir 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_24


  

- da je zanesljivost oskrbe z električno 

energijo lahko bistveno bolj ogrožena v 

primeru nepričakovanega in 

nenadzorovanega predčasnega zaprtja TEŠ, 

do katerega lahko pride v primeru 

prevelikega odlašanja priprav na izstop oz. 

preveč v prihodnost odložene odločitve o 

izstopu iz premoga; 

 

ki bo opredelil kako bo potekala proizvodnja in 

oskrba RS z električno energijo, ki pa bo žal v 

primeru predčasnega zaprtja TEŠ bistveno 

dražja kot je sedaj. 

Stran 14. 

 

- da koncesijska pogodba PV poteče 

21. 1. 2022, in ob podaljšanju bo izbrana 

letnica pomembno vplivala na kakovostnejšo 

in realnejšo oceno stroškov zapiranja. 

  

 

 Tudi tukaj izpostavljamo, da ni bila upoštevana 

bistvena zahteva EU za premogovne regije, ki 

bodo prizadete zaradi predčasnega izstopa iz 

premoga, in sicer zahteva da se pred okoljskimi 

cilji upošteva pravičen prehod regije na 

socialnem,  gospodarskem in energetskem 

področju. Temeljna zahteva Vizije EU je 

socialno pravičen prehod (tudi ob upoštevanju 

vseh navedenih določb) z zagotavljanjem 

socialne varnosti in socialne pravičnosti vseh 

udeleženih ob obveznem preprečevanju 

revščine in ogrožajočega položaja zaposlenih v 

premogovniku. 

Stran 16. 

 

Med izhodišči strategija sicer kot pomembno 

dejstvo upošteva pomen premogovništva v 

slovenski energetiki, zlasti vlogo TEŠ v 

slovenskem elektroenergetskem sistemu, ni 

pa namen te strategije predlaganje rešitev za 

zanesljivo in cenovno konkurenčno oskrbo z 

električno energijo v Sloveniji po prenehanju 

obratovanja premogovnih blokov TEŠ. 

Eden izmed ključnih namenov te 

Strategije bi moralo biti ravno vprašanje 

oskrbe električne energije po 

prenehanju obratovanja premogovnih 

blokov TEŠ. Gre za eno izmed 

pomembnejših posledic tega postopka, 

s katero se mora soočiti ravno MZI, ki je 

za to edino pristojno. Potrebno je dodati 

analize in možne učinkovite rešitve. 

Dejstvo, da MZI izrecno priznava, da pri pripravi 

te Strategije ni upoštevalo in iskalo rešitve kako 

po prenehanju obratovalnih blokov TEŠ, 

zagotoviti zanesljivo in cenovno konkurenčno 

oskrbo z električno energijo v  Sloveniji, je 

nedopustno. Ob upoštevanju edinstvenih 

okoliščin Slovenije, tj., da prb. 30% električne 

energije izvira iz premoga, bi direktorat za 

energijo v sklopu MZI, ki je za to pristojen, to 

nujno moral upoštevati in vključiti v Strategijo. 

Potrebna je natančna opredelitev in analitično 

podane rešitve, ki bi slednje zagotavljale.  

 

Stran 16. 

 

Potrebno je spremeniti »NEPN« v »EKS« Gre za problematiko, ki mora biti vključena v 

EKS in ne NEPN. Priprava EKS je v pristojnosti MZI. 



  

Ta problematika mora biti v skladu s slovensko 

in EU zakonodajo naslovljena v NEPN, 

Stran 17. 

 

Razvojne potrebe: 

─ zmanjšanje tveganja odvisnosti od uvoza 

energije; 

Potrebno je dodati oceno tveganja 

odvisnosti od uvoza energije 

Ker ni pripravljene nobene strategije v zvezi s 

tem, bi morala biti ocenjena z 0 ali 1. 

Stran 17. 

 

─ večja zanesljivost regijske oskrbe z energijo; 

Natančno določiti katere vrste energijo.  Ta trditev ne drži za oskrbo doline s toplotno 

energijo, niti je v pripravi kakršen koli 

nadomestni vir, ki bi lahko zagotovil zanesljivo 

oskrbo doline v primeru izpada ali večje okvare 

na bloku 6. 

Stran 17. 

 

─ večje zmogljivosti in možnosti shranjevanja 

energije, vključno z razvojem vodikovih 

tehnologij in z uporabo baterij; 

 V zvezi s tem prav tako ni pripravljena, niti 

razvita nobena tehnologija za izpolnitev tega 

cilja, zato mora biti ocenjena z 0 ali 1. 

Stran 20. 

 

─ nadgradnja lokalnega izobraževalnega 

sistema z višješolskimi programi ter 

okrepljenimi povezavami med raziskovalnimi 

centri, izobraževalnimi ustanovami in lokalnim 

gospodarstvom; 

Višješolskim programom je potrebno 

dodati še visokošolske programe. 

 

Stran 20. 

 

─ delovna mesta z visoko dodano vrednostjo, 

vključno z reševanjem vprašanja presežnih 

delavcev v energetiki; 

Potrebno dodati sodelovanje lokalnega 

gospodarstva pri postopni 

prekvalifikaciji v druge primerljive 

poklice 

 

Stran 20. 

 

─ večje zaposlitvene možnosti v regiji in s tem 

manjše dnevne in trajne delovne migracije iz 

regije; 

 

Potrebno je načrtovati preselitev vsaj 

ene večje gospodarske družbe v 

državni lasti in vsaj dveh javnih agencij v 

regijo 

 

Stran 21. 

 

Smiselno je dodati: Izraba rudarskega 

znanja za tunelogradnjo in zahtevnejša 

 



  

─ uravnotežene naložbe v razvoj raznolikih 

panog, kot so elektroindustrija, gozdarstvo in 

lesna industrija, turizem, kmetijstvo in 

trajnostna pridelava hrane, energetika kot 

gospodarski sektor, proizvodnja in predelava 

kovin ter nove tehnologije (zlasti 

avtomatizacija in robotika); 

gradbena dela s posebnimi znanji z 

ustanovitvijo podjetja ali nadgradnjo 

programov v družbi RGP in prednostno 

dodelitvijo referenčnih projektov za 

pridobitev referenc, potrebnih za 

razpise, kar bi kasneje omogočilo 

pridobivanje poslov v širšem EU in 

sredozemskem območju 

Stran 22 

 

Strategija to vizijo gradi na zavedanju, da je 

sočasno treba zagotoviti zadostno raven 

samooskrbe z električno energijo skladno s cilji 

NEPN, bodisi na in/ali izven energetskih lokacij 

v premogovnih regijah. 

Manjka obrazložitev, kako se bo 

zadostna raven samooskrbe z električno 

energijo dejansko zagotovila.  

Strategija ne temelji na zavedanju o nujnosti 

zagotoviti zadostno raven samooskrbe z 

električno energijo.  Raven samooskrbe bo v 

primeru predčasnega izstopa iz premoga pred 

letom 2042 padla namreč pod 50 % in ni 

skladna s cilji zapisanimi v NEPN. Še posebej 

neskladna je s prehodom po scenariju do leta 

2033.  

Stran 22-23 

 

Strateški in operativni cilji za obe regiji so bili 

skladno z načelom vključevanja vseh 

prizadetih deležnikov razviti na podlagi 

informacij, pridobljenih z intervjuji, terenskimi 

obiski, fokusno skupino, strateško oceno 

zrelosti in raziskavo obstoječih dokumentov.  

Primanjkuje izdelava podrobnih analiz, 

študij in makroekonomskih izračunov za 

posamezna področja, predvsem 

socialnih programov, zapiralnih del, 

rekultivacije, nadomestnih objektov za 

proizvodnjo EE in projekcije 

predvidenega povečanja cene EE za 

prebivalstvo in industrijo.  

Samo ob natančni in skrbni empirični analizi 

vpliva na vsa vplivna področja, predvsem pa 

na vpliv socialne varnosti zaposlenih v 

premogovništvu bi lahko naredili kakovostno 

primerjavo med posameznimi letnicami. 

Socialni dialog je bil v tem primeru zreduciran 

na najmanjšo možno stopnjo. V strategiji niso 

predstavljeni npr. konkretni oportunitetni stroški 

zapiranja PV, ki bi kazali na direktno izgubo 

prihodka, dodane vrednosti, delovnih mest in 

sredstev. Pripombam prilagamo Poročilo 

Ekonomskega inštituta z junija 2017;  

Oportunitetni stroški ukinitve  TEŠ in PV, v 

katerem so jasno razvidni neposredni in 

posredni učinki zapiranja PV in TEŠ. 

 

Stran 23 

 

Po pripravi osnutka okoljskega poročila, so bili 

scenariji dodatno dopolnjeni skladno z 

ugotovitvami celovite presoje vplivov na 

okolje. 

Ta trditev ni resnična, zato jo je 

potrebno spremeniti.  

Ta trditev ne drži. Strategija ni bila dopolnjena z  

zahtevano opredelitvijo in načini reševanja 

povečane energetske revščine, ki jo bo prinesel 

predčasni izhod iz premoga. V Okoljskem 

poročilu je jasno navedeno, da je tveganje za 

socialno izključenost v obeh obravnavanih 



  

regijah visoko. Stopnja tveganja se bo skladno 

z Okoljskim poročilom dodatno povečala, če 

ranljive skupine ne bodo ustrezno nalsovljene 

(str. IX/XXXIV Okoljskega poročila). Okoljsko 

poročilo narekuje, da je potrebno ravno v 

strateških in operativnih ciljih natančno nasloviti 

energetsko revščino in ponuditi konkretne 

rešitve za celotno problematiko, ki jo ta 

naslavlja. Okoljsko poročilo nadalje primeroma 

navaja, da niso predvidena socialna in 

neprofitna stanovanja, kot enega izmed 

ukrepov proti energetski revščini. Strategija tudi 

te  zahteve ne upošteva, saj v nobenem delu 

ne naslavlja strateškega načrta zagotovitve 

socialnih ali neprofitnih stanovanj ob analizi 

socialno ogroženih po zaprtju PV.  

Stran 23 

 

Ta ambiciozen načrt Slovenijo postavlja v 

primerljiv krog z drugimi evropskimi 

gospodarstvi  in daje zgled drugim državam 

izven EU, v regiji in širše. 

 V zvezi s prizadevanjem “biti vzor” ostalim 

ponovno poudarjamo, da je na območju EU 

predvsem potrebno upoštevati odvisnost 

proizvodnje električne energije od izkopanega 

premoga, pri čemer je položaj Slovenije pri 

prehodu v brezogljično družbo specifičen 

zaradi proizvedenega tretjinskega deleža vse 

električne energije iz premoga. 

Stran 23 

 

Za delavce, ki se bodo morali prezaposliti, ker 

ne bodo izpolnjevali pogojev za upokojitev ali 

predčasno upokojitev, bodo zagotovljene 

zadostne spodbude za prekvalifikacijo in 

prezaposlitev. 

Ob upoštevanju SOCIALNO pravičnega 

prehoda je potrebno nujno dodati 

konkretne načrte in upoštevati druge 

elemente pravičnega prehoda, 

spodbujanje samozaposlovanja, 

upoštevanje razlike do polne plac. 

Potrebno bi bilo narediti natančno 

analizo predvidenih brezposelnih po 

starosti in izobrazbi ter možnosti 

prekvalifikacije in prezaposlitve. Šele na 

takšen način zadostimo standardu, da 

nihče ne sme biti izključen pri obravnavi, 

predvsem v okviru energetske revščine. 

»Zadostne spodbude« je zelo ohlapen 

Socialna varnost je eden izmed temeljnih 

stebrov EU. Slednje je poudarjeno tudi v Viziji EU 

v zvezi s pravičnim prehodom, pri čemer je 

socialna pravičnost ključen element le-tega. 

Socialna varnost in delavske pravice sta 

varovani z najvišjimi pravnimi akti. Strategija je 

ubrala splošen pristop osredotočanja zgolj na 

okoljske cilje in vidike, pri tem pa popolnoma 

zanemarila socialne cilje in dejavnike, ki naj v 

največji meri izključujejo energetsko revščino.  



  

standard in ob pomanjkanju analitičnih 

in statističnih podatkov nikakor ni 

podkrepljen ter utemeljen. 

Stran 23 

 

- V primeru uspešnega izstopa iz 

premoga in prestrukturiranja regije ter 

s premogovništvom povezanih družb 

bo relevantna znanja in izkušnje 

mogoče izvažati na svetovni ravni. 

Pomanjkljivo opredeljeno in 

neutemeljeno. Potrebno navesti vsaj 

potencialen primer izvažanja takšnih 

znanj in dejanskih koristi tega. V 

nasprotnem primeru to ni vidik, ki 

utemeljuje učinkovitost izbranega 

scenarija na gospodarstvo. 

 

Stran 24 

- Od leta 2020 se uporaba premoga v 

državah članicah EU hitro zmanjšuje 

(opušča), cene emisijskih kuponov pa 

naraščajo. V povezavo s tem bo 

potrebno vprašanja finančne 

stabilnosti HSE, vključno s predčasnim 

odplačilom dolga TEŠ. 

 

 Emisijski kuponi niso samo stvar družbe HSE 

ampak celotne države še posebej pa MZI, saj 

bi le ta že moral imeti sprejete enake ukrepe in 

spodbude za ohranitev zanesljive oskrbe z EE 

kot jih ima Nemčija, Poljska, Češka in še kdo 

Stran 24 

Izstop iz premoga najkasneje v letu 2033 je 

najbolj skladen z nacionalnimi, EU in 

mednarodnimi okoljskimi in podnebnimi cilji 

(izhajajoč iz Pariškega sporazuma in 

okrepljenimi podnebnimi ambicijami EU do 

leta 2030). 

V prvi vrsti je potrebno sklicevanje na 

Pariški sporazum in Uredbo (EU) 

2018/1999 Evropskega parlamenta in 

Sveta o upravljanju energetske unije in 

podnebnih ukrepov ki sta edina 

veljavna pravno zavezujoča vira (v 

nadaljevanju: Uredba o podnebnih 

ukrepih). Pravno zavezujoč cilj je 

razogličenje do leta 2050.  

Sklicevanje na evropske cilje v viziji, na podlagi 

katere je Evropski podnebni zakon šele v 

nastajanju, nadalje na cilje strategije Slovenije, 

ki je prav tako še v postopku javne obravnave, 

deluje zavajajoče.  Cilj EU o razogličenju do leta 

2050 je sprejet na podlagi Pariškega 

sporazuma, ki sicer letnice sploh ne določa, je 

pa ta izrecno normirana v členu 15/2(a) 

Uredbe o podnebnih ukrepih, ki ureja 

dolgoročne strategije. Na temu cilju gradi tudi 

vizija EU (Čist planet za vse).  Scenarij, ki je za PV 

sprejemljiv je razogljičenje do leta 2042, kar je 

tudi najbolj optimalno ob upoštevanju vseh 

dejavnikov in okoliščin, hkrati pa povsem v 

okviru zavezujočih ciljev EU. Letnica 2042 celo 

močno prehiteva cilje EU na tem področju. Drži 

sicer, da samo v sektorju energetike, za ostale 



  

sektorje država očitno nima pripravljenih 

nobenih učinkovitih strategij, v nasprotnem bi 

breme porazdelila enakomerno med sektorje. 

Stran 24 

Primanjkljaj domače proizvodnje električne 

energije in uskladitev ciljev glede potrebnih 

naložb v energetski sektor, ki bodo 

neposredna ali posredna posledica izvedbe 

strategije, je na nacionalni ravni potrebno 

nasloviti v NEPN, ki bo sprejet v letu 2024 

Nezadostna rešitev. Potrebno je 

spoštovati zaveze zapisane v veljavnem  

NEPN-u, torej 75 % samooskrbo do l. 

2040. V kolikor ste predlagali l. 2033 bi 

morali tukaj navesti s katerimi 

nadomestnimi enotami bo proizveden 

manjko EE. 

 

Cilje veljavnega NEPN, sprejetega s 

strani Vlade RS dne 27.02.2020, je 

potrebno spoštovati že v tej strategiji.  

 Opozarjamo, da toliko bolj v primeru tako 

intenzivnega prehoda na ogrevanje s 

toplotnimi črpalkami in prehod v prometu na 

električne avtomobile, kot predvidevate. 

Potrebe po EE bodo v tem primeru rastle s 

stopnjo 2-3% letno. 

 

 

Povsem nedopustno je, da strategija veljavne 

NEPN spregleda in celo napačno navaja 

hierarhijo usklajenosti aktov. 

Stran 24 

Izstop iz premoga najkasneje v letu 2033 

predstavlja priložnost za novo pozicioniranje 

Slovenije na mednarodnem energetskem 

trgu in za spodbujanje bolj raznolike oskrbe, 

vključno z znatnim povečanjem OVE. 

Potrebno je navesti katere OVE in 

utemeljiti kako bo to doseženo. 

Se strinjamo, da bo pozicioniranje v resnici 

novo, in sicer bomo postali nezanesljivi in 

uvozno odvisni. 

Stran 24 

- Izstop iz premoga najkasneje v letu 

2033 bo podprt s čimprejšnjo pripravo 

zakonskega okvira za zapiranje 

premogovnika, ki vključuje tudi 

zagotovitev ustreznih javnih virov 

financiranja, in pripravo 

prenovljenega, optimiziranega 

načrta izkopa ter celovitega 

programa zapiranja, ki upoštevata 

tako tehnične kot tudi kadrovske 

pogoje za postopno prenehanje 

proizvodnje ter izvedbo zapiralnih del. 

Beseda »čimprejšnjo« se zamenja s 

»takojšnjo« oz. bo sprejeta pred 

določitvijo letnice izstopa 

 

Predlagamo sprejetje Zakona o 

postopnem zapiranju Premogovnika 

Velenje, v katerem bodo s socialnimi 

partnerji usklajeni načini reševanja 

zaposlenih, ki bodo ostali brez zaposlitve 

( npr. dokup delovne dobe, predčasno 

upokojevanje brez malusov, 

spodbujanje samozaposlovanja, 

prekvalifikacija, ….) in v katerem bo 

naveden vir sredstev za reševanje 

omenjene socialne problematike  

 

Predlagamo tudi sprejetje Zakona o 

prestrukturiranju SAŠA regije 

Skladno s 87. členom Ustave Republike 

Slovenije (v nadaljevanju: URS) lahko pravice in 

obveznosti državljanov ter drugih oseb državni 

zbor določa samo z zakonom. Zaprtje 

premogovnika vpliva na obsežno skupino ljudi, 

pri čemer so osebam (tako pravnim kot 

fizičnim) naložene določene obveznosti, na 

drugi strani pa se močno posega tudi v pravice 

udeležencev. Vse to izhaja že iz predmetne 

strategije. V takšnih pomembnih primerih je 

nujno ustavno skladno zgolj sprejetje zakona na 

tem področju in za ta primer, saj se posega v 

delavske pravice in pravico do socialne 

varnosti (prav tako varovane z URS) zaposlenih 

na premogovniku Velenje. V vse te pravice 

lahko posežemo zgolj ob uporabi testa 

sorazmernosti po 15. členu URS.  Brez 

takojšnjega sprejetja zakonskega okvira, 



  

vsekakor pa pred začetkom izvajanja 

kakršnihkoli posegov na podlagi strategije, bi 

bilo takšno postopanje neustavno.  

Stran 24 

- OC 1.1: Ambiciozna preureditev 

lokacije z uporabo najboljših 

razpoložljivih tehnologij, ki zagotavlja 

vsaj ohranjanje kakovosti zraka ter 

trajnostni in za končnega uporabnika 

cenovno dostopen vir energije za 

daljinsko ogrevanje in hlajenje . 

Potreben je izračun vpliva na končno 

ceno EE za državljane in industrijo  in 

ogrevanja za Šaleško dolino. 

Utemeljitev z relevantnimi viri podana v 

uvodnem delu. 

Stran 25 

- OC 1.2: Spodbujanje proizvodnje čiste 

energije, zlasti na področju 

proizvodnje in shranjevanja vodika ter 

maksimiranje potenciala OVE v regiji 

(zlasti sončne energije in biomase, ki 

ne poslabšuje kakovosti zraka ). 

Črtanje biomase kot OVE Biomasa ni energet, ki bi lahko nadomeščal 

premog, ker se s tem manjšajo količine ponora 

CO2, to je v zadnjih analizah ugotovila tudi EU 

Stran 26 

- OC 4.2: Celovito finančno in 

organizacijsko prestrukturiranje TEŠ in 

Skupine PV s poudarkom na 

komercializaciji podjetij v Skupini PV 

(»spin-off«) s poudarkom na 

gradbeništvu in strojništvu, sanaciji 

okolja in predelavi lesa. 

Besdo »gradbeništvu« zamenjati s 

»tunelogradnji«.  

 

Stran 37 

Financiranje dejavnosti zapiranja PV: projekti 

in pobude v okviru pravičnega prehoda 

podpirajo podnebno nevtralno 

gospodarstvo, zato je treba premogovno 

infrastrukturo in območja pridobivanja 

Potrebno je ustanoviti posebnega 

»Sklada RS za pravični prehod zaradi 

predčasnega izhoda iz premoga v 

SAŠA regiji« , s katerim se financirajo 

socialni programi za zaposlene in bo 

zagotavljal sredstva za sprotne socialne 

Ustanovitev takšnega posebnega sklada je 

nujna, saj vsega navedenega namreč ni 

možno financirati iz Sklada za pravični prehod ( 

JTF) 



  

premoga zapreti, sanirati in, kjer je to 

mogoče, spremeniti namembnost površin. 

Zapiranje rudnika obsega tudi sanacijo okolja 

in skrb za morebitne presežne delavce v 

premogovništvu. Mednarodne izkušnje 

kažejo, da vse navedeno terja znatne 

finančne vložke, zato pri predčasnem 

zapiranju ključno vlogo igrajo nacionalni 

proračuni. To je zlasti pomembno zato, ker se 

večina ukrepov izvaja po prenehanju 

obratovanja premogovnika, pri čemer so 

določeni od njih trajni oz. izrazito dolgoročni 

(t.i. »večni stroški«) kot denimo spremljanje 

stabilnosti tal ali sanacija nasipov. 

Nenazadnje zapiranje rudnika ustvarja 

znatno finančno vrzel v obstoječem 

poslovnem modelu rudnika. Tako PV kot tudi 

država  zagotavljata ustrezno dolgoročno 

financiranje, ki po eni strani omogoča 

nemoteno obratovanje rudnika v procesu 

zapiranja, po drugi strani pa zagotavlja 

optimalen izkoristek obstoječih znanj in 

izkušenj, ki so nujno potrebna v procesu 

zapiranja. Osrednji mehanizem financiranja 

zapiralnih del in sanacije okolja ter izvajanje 

ukrepov za pomoč delavcem, ki se bodo 

morali zaradi predčasnega izstopa iz 

premoga potencialno ostali brez zaposlitve, 

tako predstavlja državni proračun, dodatno 

bo pa k financiranju tega pripomogel tudi 

Sklad za pravični prehod. 

programe (odpravnine, dokup delovne 

dobe, spodbujanje 

samozaposlovanja)v Skupini 

Premogovnik Velenje in družbi TEŠ, ter 

posredno zaposlene v SAŠA regiji, 

katerih socialni problem se bo moral 

reševati po programih zapisanih v 

Zakonu o postopnem zapiranju 

Premogovnika Velenje. Vir sredstev je 

Podnebni sklad RS, ki določen delež 

sredstev vsakoletno nameni v omenjeni 

sklad. 

Stran 38 

Dejavnosti zapiranja PV,  

Okolje (stalna sanacija okolja),  

Zasebni,  

Lastni finančni prispevek PV 

 

Zasebno financiranje v okviru možnih 

virov financiranja in možnih 

mehanizmov financiranja je potrebno 

dopolniti s financiranjem iz  

Podnebnega sklada RS 

 



  

Stran 38 

Kadrovska in socialna infrastruktura 

(neposredna pomoč delavcem, ki se bodo 

morali zaradi predčasnega izstopa iz 

premoga prezaposliti)  

Nacionalni proračun 

Nepovratna nacionalna proračunska 

sredstva 

 

Možnim virom in mehanizmov 

financiranja je potrebno dodati Sklad za 

pravični prehod SAŠA regije, ki se polni 

preko sredstev Podnebnega sklada 

 

Stran 41 

Za zagotovitev stalnega socialnega dialoga s 

širšim krogom lokalnih in regionalnih 

deležnikov se ustanovi Svetovalni odbor za 

pravični prehod kot prostovoljni organ, ki 

pomaga in svetuje tako obema delovnima 

skupinama kot tudi organu koordinacije 

pravičnega prehoda zlasti v delu, ki se 

nanaša na naloge projektnih pisarn. 

Svetovalni odbor sestavljajo relevantni 

deležniki in strokovnjaki iz štirih ključnih 

področij pravičnega prehoda, to so 

energetika, okolje, gospodarstvo in človeški 

viri. 

Med deležnike svetovalnega odbora je 

potrebno izrecno navesti sindikate 

delavcev. 

 

Stran 41 

Izvajanje strategije predstavlja velik izziv z 

vidika kontinuitete in usklajenega 

zasledovanja vseh ciljev, saj na njihovo 

doseganje vplivajo različni zunanji dejavniki. S 

tem namenom je vzpostavljen mehanizem 

spremljanja in vmesnega pregleda, ki 

predvideva pregled ključnih kazalnikov 

uspešnosti in na tej osnovi morebitne 

spremembe ali popravke strategije. Vmesni 

pregled se izvaja vsakih 5 let in po potrebi 

rezultira v prenovi strategije.  

 

Prenova strategije  v smislu izbire 

drugačnega scenarija ni mogoča. 

Po določitvi letnice prenehanja odkopavanja 

premoga, ima to tako daljnosežne posledice 

za delavce v PV, da prenova strategije, tudi če 

se izvede, nima nobenega pomena, saj ni 

mogoče povrniti stanja. Po določitvi končne 

letnice, odkopavanje premoga ni več 

mogoče, posledice na izgubi delovnih mest pa 

bodo že nastale. Vsled tega je potrebna skrbna 

in natančna presoja za vse deležnike. V 

nasprotnem primeru so posledice lahko zelo 

težke, in sicer za najranljivejše skupine. Cilj 

preprečevanja energetske revščine bi v tem 

primeru ostal povsem neuresničen.  



  

Stran 42 

Do prvega vmesnega pregleda se v okviru 

posodobitve NEPN zagotovijo ustrezne 

strokovne podlage za oceno 

makroekonomskih, energetskih, podnebnih in 

okoljskih učinkov izstopa iz premoga 

najkasneje v letu 2033 in potrebnih vlaganj za 

njegovo izvedbo. Ocena vezana na 

elektroenergetski sistem se nanaša na 

nacionalno raven in se opravi v okviru 

ustreznih sektorskih strategij. Ostala področja, 

torej okolje, gospodarstvo ter človeški viri in 

socialna infrastruktura, se obravnavajo tudi 

na lokalni ravni.   

Ustrezne strokovne podlage je 

potrebno nujno izvesti pred določitvijo 

letnice, tj. nemudoma!  

 

V nadaljevanju se lahko sicer naredi 

revizija Nacionalne strategije, ampak 

samo ob upoštevanju novih natančnih, 

skrbnih analiz, izračunov in 

makroekonomskih analiz , ki sedaj 

manjkajo. Na podlagi tega lahko 

eventualno po sprejetju letnice, slednjo 

redefiniramo.  

Predhodna strokovna podlaga z vsemi 

natančni analizami je nujna predvsem zaradi 

daljnosežnih posledic, ki se jih pripravljalci te 

strategije očitno ne zavedajo. Takšne težke 

posledice za delavce zaposlene v 

premogovništvu so lahko nepopravljive. 

Natančna analiza vseh vplivov, predvsem pa 

na socialno varnost, ki je sedaj kljub 

enakovrednemu cilju okoljske problematike 

povsem zapostavljena, je nujna za 

preprečevanje energetske revščine, na katero 

tudi EU na večih mestih opozarja v viziji Čist 

planet za vse. Šele naknadna priprava takšne 

študije in temu ustrezno ukrepanje bi lahko 

predstavljala najmanj malomarno dejanje MZI.  

 

Stran 42 

Ocena vezana na elektroenergetski sistem se 

nanaša na nacionalno raven in se opravi v 

okviru ustreznih sektorskih strategij. Ostala 

področja, torej okolje, gospodarstvo ter 

človeški viri in socialna infrastruktura, se 

obravnavajo tudi na lokalni ravni.   

Nujno potrebno upoštevati obravnavo 

preprečevanja energetske revščine in 

cene EE za državljane in gospodarstvo 

po sprejetju ambicioznega scenarija 

Ponovno zanemarjenje najbolj perečega 

problema v celotnem procesu zapiranja PV, 

torej preprečevanja energetske revščine in 

nadalje vpliva tega dejanja na ceno EE za 

slovensko prebivalstvo ob upoštevanju, da 

premog predstavlja 30% vseh EE v Sloveniji, je 

nedopustno. Gre za enakovredne cilje 

okoljskim in jih je potrebno ob upoštevanju 

načela sorazmernosti pri tem dosledno 

upoštevati (utemeljitev vezana na nujno 

upoštevanje in zagotavljanje socialne varnosti 

podana v uvodu). 

Stran 42 

Operativna delovna skupina lahko zaradi 

pomembnih regulatornih sprememb na ravni 

EU in nacionalni ravni uvede dodatne 

predčasne vmesne preglede strateške 

skladnosti z novimi zavezami oz. določbami 

spremenjenega pravnega okvira. 

 

Delovno skupino je potrebno okrepiti s 

strokovnjaki iz področja energetike, 

socialne varnosti in področja 

zagotavljanja enakih možnosti vseh, 

predvsem pa delavcev. 

Glede na dosedanje izkušnje se je izkazalo, da 

je delovna skupina usmerjena zgolj v reševanje 

okoljske problematike, pri tem pa so 

zanemarjeni ključni cilji tudi v okviru pravne in 

socialne države, v kateri je zagotovljena 

svoboda dela in enakost pred zakonom. 

Potrebno je proaktivno vključevanje vseh 

zapostavljenih, kar lahko zagotovijo zgolj 

strokovnjaki iz predmetnih področij.  Strateški 



  

cilji dosedanje delovne skupine so izredno 

pomanjkljivi in izključujoči, kar ni sprejemljivo.  

Stran 43 

Mejnik 2031 

(2 leti pred prenehanjem obratovanja) 

2040  

2050 (ciljno stanje)obratovanja) 

Potrebna sprememba letnice v 2042 

 

Določiti vmesne podcilje na 5 let in ne 2 

leti pred prenehanjem obratovanja 

(2025, 2030, 2035 ) in določiti ukrepe , 

odgovorne osebe/inštitucije ob 

neizvajanju 

 

Stran 43 

Zagotovljena pomoč potencialno presežnim 

delavcem, ki so neposredno zaposleni v 

Skupini PV in TEŠ 

Potrebno je definirati kakšna pomoč bo 

zagotovljena in določiti podcilj v 

primeru predčasnega prenehanja 

obratovanja bloka 5 

Utemeljitev podana uvodoma v poglavju o 

priporočilih Svetovne banke. (Glej priloženo 

Poročilo Svetovne banke, str. 36) 

Stran 43 

Število novoustvarjenih delovnih mest v SAŠA 

regiji: 

- od tega delovna mesta z visoko 

dodano vrednostjo (opredeljena z višino 

nominalne povprečne plače v Skupini PV in 

TEŠ)  

- od tega trajnostna delovna mesta (tj. 

na voljo 3 leta po nastanku) 

1000 

- 500 

- 800  

2000 

- 1000 

- 1600  

4000 

- 2000 

- 3000 

Niso predvidena delovna mesta za 

invalide, ki jih je po ocenah vsaj 400. 

Nujno potrebno predvideti tudi slednja.  

 

 

Številka 1000 v obdobju 2 let pred 

prenehanjem delovanja je premajhna 

glede na oceno zaposlenih v PV. 

Primernejše je število 2000 novo 

ustvarjenih delovnih mest. Temu 

prilagojeno velja povečati za leto 2040 

na 2000 novo ustvarjenih delovnih mest 

in 6000 za leto 2050 (ciljno stanje). 

Utemeljitev podana v uvodnem poglavju o 

posebnem položaju delovnih invalidov. 

Stran 43 

Ustreznost kadrovskih potreb PV, izmerjena 

kot število zaposlenih na 1000 GJ premoga, 

razčlenjena po delovnih mestih, v skladu s 

projekcijami iz analitičnih podlag te Strategije 

Projekcijam iz analitičnih podlag te 

Strategije je potrebno dodati 

dolgoročnim poslovni načrtom PV in 

kadrovske potrebe 

 

Stran 43 Črtanje Dolgoročne podnebne 

strategije ali drugačno navajanje 

Kot že opozorjeno Dolgoročna podnebna 

strategija še ni sprejeta, posledično ne more 



  

Raba energetske lokacije po prenehanju 

obratovanja premogovnih blokov TEŠ je 

usklajena s cilji NEPN in Dolgoročne 

podnebne strategije 

noben drug akt MZI biti v skladu z njo. K 

večjemu bi lahko navedli, da Strategija sledi 

predvidenim ciljem Dolgoročne podnebne 

strategije z izrecnim dodatkom, da slednja še ni 

sprejeta in veljavna.  

Stran 44 

Sprejet zakonodajni okvir in načrt zapiranja PV 

ter zagotovljeno financiranje  

Zagotovljeno  

N/A 

Dodati »postopno« zapiranje PV. 

 

Črtati »zagotovljeno«. 

Da je energetika zagotovljena, bo mogoče 

ugotoviti šele ob sprejetju letnice zapiranja. 

Stran 44 

Uskladitev s cilji zmanjšanja emisij TGP v oskrbi 

z energijo skladno s sprejeto Dolgoročno 

podnebno strategijo 

 

Potrebno črtati celotno besedilo Ponovno opozarjamo, da je Dolgoročna 

podnebna strategija še v javni obravnavi in ni 

veljavna. Na uskladitev ravnanj s cilji, ki še niso 

končni, se ni dopustno sklicevati. Pomembni so 

cilji Pariškega sporazuma Uredbe o podnebnih 

ukrepih in ostali nacionalni cilji, ki bodo morebiti 

sprejeti v prihodnje. 

Stran 44 

Povprečna plača na zaposlenega* Ne 

odstopa za več kot 2 % pod nacionalnim 

povprečjem 

Nacionalnemu povprečju potrebno 

dodati, »upoštevajoč sedanje stanje« 

 

 

 

PRILOGE (1X): 

      -    pooblastilo 

− EIPF in ELEK_Končno poročilo_december 2020 

− komentar povedan na ESO E 13.01.2021 

− komentarji na dokument Dolgoročna podnebna strategija in na scenarije Deloitte 

− Oportunitetni stroški ukinitve TEŠ in PV_KONČNO POROČILO_12. junij 2017 

− OSNUTEK - JAVNA RAZGRNITEV IN JAVNA OBRAVNAVA PRIPOMBE - prvi osnutek,dodatek Lamot 



  

− PoZap_NC_Preneseni_PV_KONCNA s komentarji 

− pravičen prehod SAŠA regija -Žerdin 

− Prezentacija kadri 16_3_2021 

− Prikaz rezultatov študije (003) 

− seja MO Velenje 27.10.2020 

− SPORAZUM O DOLG.POSL-TEHN.SODEL.-PV in HTZ-DEC2009 

− Svetovna banka -Managing-Coal-Mine-Closure-Achieving-a-Just-Transition-for-All-November-2018-final 

 


