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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine 
Velenje, št. 1/2016 – uradno prečiščeno besedilo in št. 17/2019) na ___. seji dne ________   sprejel naslednji 

 
 

SKLEP 
o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga  

oz. uporabe drugih alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj 
 

 
1. člen 

Svet Mestne občine Velenje na podlagi že sprejete odločitve Termoelektrarne Šoštanj (v nadaljevanju 
TEŠ), da sosežiga alternativnih (sekundarnih) goriv v bloku 6 TEŠ ne bodo izvajali zaradi sklepa Občine 
Šoštanj z dne 27. 1. 2021, in na podlagi mnenja Delovne skupine za civilni nadzor nad nameravanim 
projektom Sosežig SRF v TEŠ ugotavlja, da ta projekt v danih okoliščinah ni izvedljiv.  
 

2. člen 
V Svetu Mestne občine Velenje bomo tudi v prihodnje podpirali razvojno in tehnološko napredne 
projekte z namenom iskanja alternativnih virov pridobivanja toplotne oskrbe in ohranitvi energetske 
lokacije na območju Šaleške doline. Podpirali bomo tiste projekte, ki ne slabšajo našega življenjskega 
okolja, ne ogrožajo ali negativno vplivajo na zdravje ljudi in ostalih živih bitij ter prispevajo k razvoju 
Šaleške doline, ohranitvi obstoječih ter k ustvarjanju novih delovnih mest.  
  

3. člen 
Svet Mestne občine Velenje pričakuje, da bodo pristojna ministrstva podprla in sodelovala pri izbiri ter 
izvedbi okoljsko sprejemljive in cenovno optimalne variante daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini in 
ponudila podporo pri zagotavljanju različnih finančnih virov. Nadomestna varianta daljinskega ogrevanja 
mora biti izvedena pravočasno, to je pred izstopom regije iz premogovništva.  
  

4. člen 
Svet Mestne občine Velenje ugotavlja, da se je strošek emisijskih kuponov v zadnjih 3 letih povečal z 0 
na 4 milijone evrov, kar predstavlja višji strošek, kot je strošek energenta, kar je postalo cenovno 
nevzdržno za končnega uporabnika.  
 

5. člen 
Svet Mestne občine Velenje od Vlade Republike Slovenije zahteva opustitev plačevanja nakupa 
emisijskih kuponov CO2 za potrebe pridobivanja toplotne energije z namenom povečanja 
konkurenčnosti gospodarstva, cenovne vzdržnosti daljinskega sistema ogrevanja ter zlasti za 
ohranjanje kakovosti zraka, kar je tudi posredno eden od ciljev Sklada za podnebne spremembe 
Republike Slovenije. 
 

6. člen 
V Svetu Mestne občine Velenje vztrajamo pri preoblikovanju modela rabe sredstev Sklada za podnebne 
spremembe Republike Slovenije tako, da se bodo finančna sredstva vračala v Šaleško dolino za 
financiranje izvedbe ekoloških projektov, ki so oziroma bodo sestavni del prestrukturiranja regije. 
  
  7. člen 
Sklep začne veljati z dnem sprejema in se objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje. 
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Obrazložitev: 
S predlaganim Sklepom o stališčih Sveta Mestne občine Velenje do sosežiga oz. uporabe drugih 
alternativnih goriv v Termoelektrarni Šoštanj želimo ponovno podati jasno stališče Sveta Mestne občine 
Velenje, da podpiramo razvojno in tehnološko napredne projekte z namenom iskanja alternativnih virov 
pridobivanja toplotne oskrbe v Termoelektrarni Šoštanj (v nadaljevanju TEŠ) in ohranitve energetske 
lokacije na območju Šaleške doline. V času od sklica seje smo naslov sklepa dopolnili in poleg sosežiga 
dodali besedno zvezo »oz. uporabe drugih alternativnih goriv«, saj moramo razmišljati širše, z namenom 
ohranitve obratovanja energetskih družb v Šaleški dolini do ustrezno izpeljanih postopkov 
prestrukturiranja. Pri uvajanju novih projektov (tehnologij) je potrebno poiskati kohezijo med poslovnim 
in javnim interesom. V Velenju bomo podpirali projekte le v primeru, da bo kvalitetno in dostojno zaščiten 
tudi javni interes. 
 
V začetku tega leta (27. 1. 2021) je Svet Občine Šoštanj sprejel Sklep o nasprotovanju sosežiga SRF v 
TEŠ, na podlagi katerega so se v TEŠ odločili, da odstopajo od izvajanja načrtovanega sosežiga v bloku 
6 TEŠ. Na osnovi že sprejetih dejstev, ugotavljamo, da projekt sosežiga ni izvedljiv. Kljub temu pa 
moramo odločevalce, vlado in pristojna ministrstva vedno znova opominjati, da nas kot pomembnega 
deležnika vključijo v razpravo, da skupaj nadaljujemo postopke tranzicije Šaleške doline ter da 
zagotovimo, da se vsaj del sredstev podnebnega sklada vrača nazaj v Šaleško dolino za energetsko 
učinkovite in okolju prijazne projekte, kar se v nekaterih delih države že izvaja. 
  
V Mestni občini Velenje se dobro zavedamo, kako pomembno vlogo, tako v lokalnem okolju kot na 
državnem nivoju, imata pri zagotavljanju varne in zanesljive oskrbe z električno energijo TEŠ in 
Premogovnik Velenje. Šaleška dolina, ki je že desetletja pomembna energetska lokacija, kjer je tudi 
velika podpora v izobraževalnih institucijah, zdravstvu, izkušnjah, soodvisnih manjših podjetjih, je v 
preteklosti plačala velik davek za razvoj Slovenije. Generacije delavcev in njihovih družin so prispevale 
k temu, zato upravičeno pričakujemo pravično tranzicijo – skrb za njihov socialni položaj in varno 
prihodnost. 
 
Nesprejemljivo se nam zdi, da se cena nakupa CO2 kuponov zaradi tržnih aktivnosti v zadnjih mesecih 
nenehno povišuje do oz. preko mere, ko je strošek CO2 kuponov višji od vrednosti izkopanega premoga. 
Identično je pri zagotavljanju toplotne oskrbe za daljinsko ogrevanje Šaleške doline. Če je še pred nekaj 
leti znašal strošek CO2 kuponov za toplotno ogrevanje 0 evrov, je po današnjih ocenah ta strošek 4 
milijone evrov letno. Za primerjavo: za strošek energenta za proizvodnjo toplotne energije namenjamo 
3 milijone evrov. 
 
Šaleška dolina je v postopku prestrukturiranja premogovne regije, zato zahtevamo celovito obravnavo 
in odgovore na vprašanja, povezana z delovanjem in obratovanjem energetskih družb v Šaleški dolini. 
Na predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza Janšo sem 4. marca 2021 naslovil dopis, v katerem 
sem ponovno izpostavil, da se je Svet Mestne občine Velenje opredelil in izrazil pričakovanje odobritve 
najzgodnejšega roka za prehod regije iz premogovništva v letu 2042, z možnostjo 5-letnega prehodnega 
obdobja, saj v krajšem obdobju zaradi zahtevnosti in obsežnosti del na odpravi posledic rudarske 
dejavnosti pravičnega prehoda ni možno izvesti. Odgovora s strani predsednika do danes še nisem 
prejel.     
 
Velenje, dne 11. 3. 2021          

 
Pripravil:                                                                            
župan Mestne občine Velenje                                           
Peter DERMOL, l. r. 

 
 

ŽUPAN: 
Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 – 
uradno prečiščeno besedilo in 17/19) predlagam svetu, da ta sklep sprejme. 
  

 
župan Mestne občine Velenje                                            

Peter DERMOL, l. r. 


