
Zapisnik 5. seje Odbora za nadzor sosežiga uvoženih premogov v TEŠ 

 

Sestanek je bil izveden v sejni sobi MIC - Medpodjetniški izobraževalni center Velenje, 
14.12.2022. 

Prisotni člani Odbora: mag. Vilma Fece, Klemen Kotnik, Franc Obu, Barbara Mastnak, Urša 
Zgojznik. 

Opravičeno odsoten član Odbora: dr. Franc Žerdin, mag. Jaroslav Vrtačnik, Viki Drev. 

Sestanku so prisostvovala tudi: dr. Janez Rošer, generalni direktor Premogovnika Velenje, 
Drago Skornšek, predstavnik HSE, Katarina Ostruh in Gašper Koprivnikar, oba iz Mestne 
občine Velenje. 

Svojo odsotnost sta opravičila dr. Viktor Vračar, generalni direktor TEŠ in Mitja Tašler, 
direktor TEŠ. 

Dnevni red:  

1. Pregled sklepov prejšnje seje 
2. Predstavitev rešitev razkladanja premoga s strani Premogovnika Velenje 
3. Pregled ponudb za meritve hrupa in prahu 
4. Potrebe po komuniciranju 

 

Ad1:  

Pri pregledu sklepov prejšnje seje smo ugotovili: 

• Ocene ogroženosti zdravja ljudi in živali zaradi škodljivega vpliva premogovega 
prahu ni mogoče pridobiti. Na tem področju ni prakse, take študije ne obstajajo. 
Običajno se ocene delajo za delavce, obstaja tovrstna študija, kjer je sodeloval 
Premogovnik Velenje v okviru evropskega projekta, bila je narejena za delavce v 
premogovniku. V nadaljevanju se pogovorimo o tej študiji in izsledke lahko 
uporabimo kot argumente.  

• Možnosti za znižanje davka na stavbno zemljišče v ogroženem območju Pesja 
ugotavljamo, da ni, saj zakon takih oprostitev olajšav ne dopušča. Možnost je, da 
davek poravna tretja oseba, a je potrebno preverit, kaj je v primeru, da to poravna 
Premogovnik Velenje podlaga za odškodninski zahtevek. Na predlog župana MOV se 
ustanovi komisija, ki po opravljenih meritvah preuči možnosti za naprej in poišče 
rešitve skupaj s PV. 

• Glede obveščanja o prihodu novih vlakovnih kompozicij PV sporoča, da bodo 
vlakovne kompozicije zdaj prihajale redno, kar pomeni dnevno, oz. v primeru 
komplikacij pri izkopih, nakladanjih in prevozu z eno- ali nekajdnevnim zamikom. 
Predsednica civilne iniciative Špeglova, ga. Barbara Mastnak, potrjuje, da dodatno 
obveščanje ni potrebno.  



Ad2:  

G. Janez Rošer – Premogovnik Velenje je predstavil dejstva in rešitve glede razkladanja 
premoga: 

1. OBSTOJEČA LOKACIJA ni primerna, pogovarjamo se o rešitvah za zmanjšanje vplivov 
(kratkoročna rešitev): 
- Protiprašni topovi (Moby dick, delajo gosto meglo, uporablja se za potrebe 

peskokopov), postopek za najem je stekel, 29.12. bo najverjetneje že montiran in 
uporabljen. 

- Protihrupna ograja višine 10 metrov -  pridobljene tehnične rešitve, da je to možno. 
Ostaja vprašanje smiselnosti. 

- Postavitev šotorov – tehnična izvedljivost je ustrezna, pridobljena ponudba Šotori 
Petre, vrednost 250.000 eur, možna realizacija v treh mesecih. 

- Postavitev šotora čez celotno lokacijo, bolj montažna hala, izvedljivo v pol leta. 
2. PRESTAVITEV NA NOVO/NADOMESTNO LOKACIJO (srednjeročna rešitev) 

- Prestavitev na druge industrijske tire na območju PV. 
- Je izvedljivo, časovnica je še vprašanje – možno narediti v enem mesecu, a še ni 

urejeno s Slovenskimi železnicami glede tirov (možnost transporta premoga nad 
železnicami ali pod železnico –  slednje je večji gradbeni poseg, ustreznejši ke 
prevoz nad železnico, ker je enostavnejše in hitrejše) 

- V tem primeru hale odpadejo, ostanejo topovi 
- Neposredna bližina PRP-ja, na strani, kjer je železnica 
- Ni rešitev za vse, lokacija je še vedno v Pesju 

3. NOVA RAZKLADALNA POSTAJA (dolgoročna rešitev) 
- Groba projektantska ocena je 15 mesecev 
- Nadomestni tir/dodaten krak je potrebno narediti – tudi za to je potrebno 6 

mesecev 
- Ta možnost se še raziskuje, zaenkrat samo projektantske ocene, ni pogovorov z 

železnico 

G. Rošer je zaključil, da bo za trenutne potrebe nadomestna lokacija izpolnjevala pogoje, v 
nadaljevanju pa se bodo opredilili do tretje možnosti, ko bodo znani časovnica in stroški. 
Postopki v tem trenutku tečejo v smeri prestavitve na novo/nadomestno lokacijo. 

SKLEP 1: Odbor podpira najem topov in vse aktivnosti za čimprejšnjo prestavitev lokacije 
ter izvedbo srednjeročne rešitve, rešitev s šotorom je lahko samo skrajna sila.  

 

Ad3:  

Predstavnica MOV, ga. Katarina Ostruh, je predstavila pridobljene ponudbe za merjenje 
premogovnega prahu. 

MERITVE PRAHU: 

Pridobljene ponudbe:  



- Nacionalni laboratorij (6.600 + ddv, 3 meseci, 1 merilno mesto, začnejo takoj, 
priporočajo meritve PM10, samo en inštrument),  

- IVD MB (PM 10 ali PM 2,5 (samo en inštrument) samo na enem mestu 1 mesec, 
11.430 + ddv),  

- Zavod za varstvo pri delu Ljubljana – ni dal ponudbe. 

Nobena ponudba ne ustreza vseh zahtevam v celoti. 

V nadaljevanju je bila opravljena razprava, kjer smo prišli do naslednjih ugotovitev: 

- Na prah vpliva vlažnost v zraku, odvisno je tudi od temperaturne razlike – 
indonezijski  premog v prvi pošiljki je vseboval veliko prahu tudi zaradi suše. 

- Protiprašna ograja ne obstaja. 
- Meritve pred topovi/po topovih – ne bo mogoče opraviti meritev pred 

postavitvijo vodnih topov, ker ne bo mogoče izpeljati postopkov javnega 
naročanja pred zagonom topov. Meritve bodo opravljene, ko bodo topovi že 
delovali. 

- Prah v naravnem okolju in zahteva v zakonu so PM10 delci, PM2,5 so »nemške« 
zahteve, kar bi bilo zanimivo tudi za indonezijski premog PM2,5. 

- Pregledali smo podatki merilnega mesta pri igrišču – letos nikoli ni bila presežena 
mejna vrednost PM10. 

MERITVE HRUPA 

Merjenje hrupa opravlja samo en izvajalec, ponudba je dana s strani Zavod za varstvo pri 
delu (10.125 eur, 5 mesecev). 

V nadaljevanju smo ugotovili: 

- Na območju je prevelik vpliv prometa, da bi bile meritve merodajne 
- Hrup je sicer potrebno meriti na 5 lokacijah 
- Meritve nultega stanja je naredil PV – poročilo imajo in se lahko predstavi 

prebivalcev s številkami 
- Podatki o meritvah naj postanejo javni podatki! PV preveri, če je to mogoče 

(samo tisti del, ki se nanaša na zaselek Pesje) 
- Meritve se bodo ponovile, ko se prekladanje prestavi. 
- Ni smiselno ponavljat študije v celoti. 
- Želimo slišati predstavitev elaborata s strani Direkcija za ceste   

SKLEP 2: Za merjenje premogovnega prahu MOV ponovno zaprosi za dve ponudbi, in sicer  

- 2 izvajalca (ne Erico in ne Elektroinštitut Anton Vidmar), 2 lokaciji (merilni mesti 
določijo krajani), merjenje en mesec  

- Merijo se naj PM10 delci 
- Ker bodo meritve že po nameščenih topovih, je potrebno opozorit, kdaj bodo 

topovi pričeli z delovanjem.  

Za merjenje hrupa MOV pridobi uradno ponudbo za 5 lokacij in dobo merjenja 72 ur. 



Ad4:  

Glede internega in eksternega komuniciranja ugotavljamo, da predstavnik občine Šoštanj že 
tretjič ni prisoten, zato je potrebno čim hitreje imenovat predstavnika, da lahko 
komunikacija in informiranje steče. 

Periodično srečevanje z lokalno skupnostjo je dober način za boljšo izmenjavo informacij, 
odbor pri tem oddela dosti povezovanja.  

Strinjamo se, da smo vsi člani odbora tisti, ki že komuniciramo o uvozu premogov, zato je 
potrebno znotraj odbora in širše skupine okrepiti sprotno obveščanje, da lahko tudi 
individualno pravilno in ustrezno komunicirano. 

SKLEP 3: Odbor pozove Občino Šoštanj, da imenuje predstavnika v odboru, ki naj se 
srečanja odbora udeležuje.  

SKLEP 4: Znotraj odbora okrepimo sprotno in redno obveščanje o dogajanju preko e-pošte.  

 

 

Zapisala: Urša Zgojznik 

 

 

 


