
Zapisnik 4.seje Odbora za nadzor sosežiga uvoženih premogov v TEŠ  

Sestanek je bil izveden v sejni sobi TEŠ, 17.11.2022. 

Prisotni člani Odbora: mag. Vilma Fece, mag. Jaroslav Vrtačnik, Urška Zgojznik, Klemen 
Kotnik, Franc Obu, Barbara Mastnak, dr. Franc Žerdin. 

Opravičeno odsoten član Odbora: Viki Drev. 

Sestanku so prisostvovali tudi: Mitja Tašler, direktor TEŠ, dr. Janez Rošer, generalni direktor  
Premogovnika Velenje; Svojo odsotnost je opravičil dr. Viktor Vračar, generalni direktor TEŠ. 

Ugotovitve in sklepi  

Direktor TEŠ je člane Odbora ponovno seznanil, da je bilo na nivoju skupine HSE, na pobudo 
ELES in vladne skupine za krizno delovanje EES odločeno, da se zaradi pomanjkanja 
domačega lignita preučijo možnosti uvoza premoga za potrebe TEŠ ter da se v primeru 
sprejemljivih tehničnih, ekonomskih, logističnih in okoljskih kriterijev pristopi k nabavi 
ustreznih količin izbranega tujega premoga za namen sosežiga z velenjskim lignitom. TEŠ je 
zadolžena za testiranje tehnične in okoljske ustreznosti tujih premogov. Pri testiranju sodelujejo 
kompetentne zunanje institucije,  Fakulteta za strojništvo Ljubljana, Elektro inštitut Milana 
Vidmarja Ljubljana, General Electric, Eurofins Erico Velenje in drugi. Poudaril je, da je TEŠ 
pooblaščen za uvoz 10.000t  vsake od  izbranih vrst testnih premogov.  Za uvoz preostalih 
količin izbranega premoga je zadolžen Premogovnik Velenje, na podlagi predhodne odobritve 
Holdinga slovenske elektrarne. 

TEŠ je doslej testiral 4.000t indonezijskega premoga, ki ga že več let kot energent uporablja 
Te-Tol Ljubljana. Premog se je izkazal kot primeren za sosežig z velenjskim lignitom v 
velikosti  dodajanja ca 10 % masnega deleža. Po preučitvi izhodnih parametrov  ni pričakovati 
sprememb v stabilizatu, ki bi predstavljale odstopanje od veljavne okoljske regulative.  
 
TEŠ je za namen izvedbe sosežiga tujih premogov že pripravil dodatne transportne trakove in 
tehtnice, da bo možno istočasno dozirati premog in biomaso ali dve vrsti premoga. 

Sklep 1: Odbor se je seznanil z rezultati poskusnega sosežiga 4.000t indonezijskega premoga 
v TEŠ. Člani odbora smo po temeljiti razpravi ugotovili, da je premog  v 10% masnem obsegu  
primeren za mešanje z velenjskim lignitom ter za sosežig v bloku 6 TEŠ. Člane Odbora mora 
vodstvo TEŠ seznaniti z morebitnimi  naknadno ugotovljenimi spremembami stabilizata, ki 
bi  odstopale od veljavnih okoljskih standardov. 

Odbor ni bil seznanjen z namero o podpisu dveh novih pogodb o uvozu dodatnih količin 
premoga iz Indonezije. Premogovnik Velenje je, s soglasjem HSE,  pogodbi za uvoz 250.000t 
podpisal  z družbo Petraco Group, ki ima sedež v Švici in je povezano s poslovnežem Ivanom 
Pušnikom.  

Sklep 2: Člani Odbora javnost obveščamo, da je do podpisa pogodbe prišlo preden smo bili 
seznanjeni z rezultati testnega sosežiga indonezijskega premoga v Termoelektrarni Šoštanj.    

 



Na podlagi sestanka dne 11.11.2022 s krajani Pesja, še posebej iz Špeglove ulice, ki leži 
neposredno ob mestu razkladanja premoga Odbor ugotavlja, da pri razkladanju 
indonezijskega premoga domnevno prihaja do povečanega hrupa, močnega zapraševanja 
stanovanjskih hiš, gospodarskih poslopij, vrtov in dvorišč ter  svetlobnega onesnaževanja 
zaradi reflektorjev, ki so prižgani pri razkladanju premoga ob pomanjkljivi dnevni svetlobi, kar 
vse povzroča hudo poslabšane razmere za življenje in delo ter počitek krajanov.  

Sklep 3: Predno bo Odbor podal popolno soglasje za dostavo dodatnih količin indonezijskega 
premoga v Velenje, je potrebno opraviti naslednje aktivnosti: 

- S strani neodvisne strokovne inštitucije je potrebno   izvesti meritve hrupa, ki ga 
domnevno dodatno povzroča razkladanje premoga na obstoječi lokaciji v Pesju. 
Mestna občina Velenje je pooblastila Odbor, da predlaga kompetentnega  
izvajalca meritev hrupa. Na podlagi meritev se bo Odbor opredelil do izvedbe 
ukrepov, ki naj bi preprečili dodatni hrup zaradi razkladanja premoga. 

- Pri neodvisni strokovni inštituciji je potrebno naročiti oceno ogroženosti zdravja 
ljudi in živali zaradi  škodljivega vpliva premogovega prahu in prebivanja v 
neprezračenih bivalnih prostorih v ogroženem predelu Pesja. Mestna občina 
Velenje je pooblastila Odbor, da predlaga kompetentnega  izvajalca ogroženosti 
zdravja prebivalcev Pesja, ki živijo v ogroženem območju. Na podlagi ugotovitev, 
bo Odbor zahteval izvedbo ukrepov, ki bodo preprečili škodljive vplive na zdravje 
ljudi in živali v ogroženem območju Pesja.  

- Odbor poziva Mestno občino Velenje, da v decembru 2022   prouči zakonske 
možnosti za znižanje davka na stavbno zemljišče v ogroženem območju Pesja. 

Sklep 4: Odbor zahteva, da ga  Premogovnik Velenje   najmanj dva dni pred prispetjem nove 
vlakovne kompozicije z uvoženim premogom o tem pisno obvesti. V obvestilu naj bo 
navedeno od kod premog prihaja, v kakšni količini ter termin, v katerem bo razkladanje 
potekalo. Takoj po sprejetju obvestila bo o njegovi vsebini  Odbor obvestil predsednico 
civilne Iniciative Špeglova, gospo Barbaro Mastnak. 

Sklep 5: Odbor podpira Iniciativo Špeglova  v zahtevah, ki se nanašajo na izvedbo ukrepov s 
strani Holdinga slovenske elektrarne ter Premogovnika Velenje za začasno rešitev 
zmanjšanja škodljivih vplivov premogovega praha na ogroženo območje Pesje še pred 
prihodom prve naslednje vlakovne kompozicije z indonezijskim premogom. Ukrepe za 
začasno znižanje škodljivih vplivov in časovnico izvedbe  morajo pristojni predstavniki HSE 
in Premogovnika Velenje predstaviti na Zboru občanov v Pesju, ki bo predvidoma 
29.11.2022. Na navedenem zboru občanov morajo predstavniki HSE in Premogovnika 
Velenje predstaviti tudi časovnico izvedbe preselitve prekladalne postaje na drugo, bolj 
ustrezno lokacijo. 

Sklep 6: Odbor pooblašča dr. Žerdina, da o nastalih težavah v  zvezi s prekladanjem 
indonezijskega premoga s pismom takoj obvesti predsednika Vlade RS. 

Zapisal: Franc Žerdin, vodja Odbora 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


