BRITANSKA EKSPERTIZA LAHKO POMAGA PRI ZAPIRANJU PREMOGOVNIKA
VELENJE IN DEKARBONIZACIJI ŠALEŠKE DOLINE
Velenje, 11. oktober 2019 - Britansko-slovenska gospodarska zbornica je v okviru
svojega dogodka Čaj z razlogom gostila britanske strokovnjake s področja
vodenja in zapiranja rudnikov. Gostje so predstavili bogate izkušnje zapiranja
rudnikov v Združenem kraljestvu in izzive, ki ga ta proces prinaša za lokalno
skupnost. Dogodek je podprla tudi britanska veleposlanica v Sloveniji Sophie
Honey, ki je dogodek odprla z nagovorom v Slovenščini, v katerem je poudarila,
da je Združeno kraljestvo odprto za sodelovanje in prenos izkušenj.
Lokalni dogodek Britansko- slovenske gospodarske zbornice, ki se ga je udeležilo
več kot 70 predstavnikov slovenskih podjetij, je kljub občutljivosti teme med goste
poslal več pozitivnih sporočil.
Predstavnik regionalne oblasti Derbyshire Chris Beech je predstavil izkušnje
lokalne skupnosti mesta Chesterfield, ki je prestala boleč proces zapiranja rudnika.
Po 25 letih je lokalna oblast s pomočjo britanskih podjetij uspela obnoviti
degradirano območje rudnika, ki danes ponuja več delovnih mest, kot jih je rudnik
kadarkoli ob svojem obratovanju. Hkrati so preko vodenja projektov v proces
obnove uspeli tesno vključiti tudi lokalno skupnost, ki dandanes uživa oživljeno
mesto in naravo z novimi gozdovi in močvirji, ki so območju vladali pred rudniško
dejavnostjo.
Dogodek so obogatile tudi izkušnje predstavnika podjetja DMT Consulting
Stephena Jonesa, ki je vodil procese večine zaprtih rudnikov v Združenem
kraljestvu med 70-90 let prejšnjega stoletja. Po njegovih besedah je zapiranje
rudnika trajnostno takrat, ko se obnovi okolje, oživi mesto in naravo ter usmeri
lokalno prebivalstvo v trajnostne panoge gospodarstva. Po izkušnjah podjetja DMT
je zapiranje rudnikov močno napredovalo v zadnjih 30 letih, zlasti zaradi razlik v
odnosu do okolja in tehnološkega napredka, vseeno pa je vsak rudnik poseben in
predstavlja zgodbo zase.
Trajnostne rešitve izkoriščanja priložnosti, ki jih predstavljajo zaprti rudniki, je
predstavil razložil predstavnik podjetja Hargraves Bill Tonks, kjer izkoriščajo
naravne izpuste metana za proizvodnjo električne energije. V Združenem
kraljestvu že več kot 18 let izkoriščajo izpuste metana v zaprtem rudniku v
Wheldale, ki proizvede 2,5 MW električne energije. Od 300 zaprtih rudnikov se jih
je približno 30 se odločilo za izkoriščanje metana. Skupno proizvedejo 25 MW
električne energije iz tega vira.
Na okrogli mizi je direktor Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob povedal, da
je prihodnost Premogovnika trdno v njihovih rokah, saj vodstvo skrbno načrtuje
dejavnosti za dekarbonizacijo šaleške doline, hkrati pa skrbijo za ustrezno vodenje
trenutnega delovanja rudnika, ki je po državnih načrtih predvideno do 2045.
Rudnik potrebuje sprejetje zakona o zapiranju rudnika, ki bo predstavil mejne
pogoje, ki jih bodo morali zadostiti. S tem se je strinjal direktor TEŠ Mitja Tašler,
ki je poudaril, da je najpomembneje, da se pripravljajo na izzive dekarbonizacije.
Trenutno razmišljajo o postavitvi plinsko-parne enote, kar pa še vedno ne bo

končni cilj procesa dekarbonizacije. Tehnologija namreč še ne omogoča
učinkovitega zajemanja CO2, pretvarjanja v sintetične pline in njegovega vračanja
v sistem, zato je trenutni fokus TEŠ izkoristiti priložnosti, ki nam jih lokalni naravni
viri omogočajo ob upoštevanju ekoloških standardov. Drugi fokus TEŠ pa je iskanje
novih tehnologij kot je na primer proizvodnja vodika, saj je plinska enota še vedno
predstavlja fosilni vir energije.
Premogovnik Velenje je že leta 2009 imel več zaposlenih v hčerinskih podjetij, kot
v matici, zato se izziva prestrukturiranja ne bojijo. Poudarja, da je ustvarjanje novih
in trajnostnih delovnih mest v strategiji rudnika že iz 90. let prejšnjega stoletja.
Največja nevarnost v procesu zapiranja rudnika so prehitre odločiteve in
nestrokovno vmešavanje v ta proces. Direktor Premogovnika Velenje je poudaril,
da bo opuščanje fosilnih goriv močno podražila ceno električne energije v Sloveniji.
Rudnik že danes veliko vlaga v raziskave in razvoj, zlasti na področju podzemnega
plinjenja premoga, kar bi lahko omogočilo izrabo drugih virov energije po zaprtju
rudnika.
Za svetlo prihodnost šaleške doline pa skrbijo tudi v izvoznih podjetjih, ki že
sodelujejo z britanskim trgom. Direktor programa hladilno zamrzovalnih aparatov
v Skupini Gorenje Blaž Nardin je poudaril priložnosti izvoza na nove trge po
prihodu novega lastnika, kot tudi poskoke tržnih deležev na trgih kot so Španija,
Francija in Portugalska in bolj tradicionalnih trgov kot je Združeno kraljestvo.
Vodilo razvoja pa je seveda vlaganje v kakovostne zaposlene in podporo verige
dobaviteljev, ki rastejo z njimi.
Direktor Plastike Skaza Bart Stegeman je povedal, da je več kot polovica start-up
podjetij nastane v šaleški dolini zaradi vlaganja lokalnih podjetij v raziskave in
razvoj. Strategija podjetja je vpeljevanje elementov krožnega gospodarstva, kjer
vidijo tudi priložnost nadaljnjega razvoja.
Podžupan mestne občine Velenje Peter Dermol je dejal, da je prihodnost šaleške
doline svetla, z nepravim pristopom pa lahko postane negotova. Pomembno je, da
gradimo na dialogu in iskanju razumnih rešitev v energetiki. Evropska komisija in
Slovenija mora razumeti pomembnost šaleškega energetskega stebra in ga
primerno zastopati tudi na mednarodnem nivoju. Občina prioritetno obravnava
projekte ustvarjanja ugodnega okolja za razvoj gospodarstva, kot so nove poslovne
cone. Zavrnil je porabo sredstev EU za obnovo rudniških dolin za zapiranje
premogovnika, saj meni, da se morajo ta sredstva porabiti za prekvalifikacijo
delovne sile in spodbude lokalnega gospodarstva. Namreč kar dve tretjini delovne
sile v šaleški dolini je zaposlenih pri Premogovniku Velenje in v Gorenju, kar
predstavlja poseben izziv.
Vodja sektorja za internacionalizacijo na MGRT mag. Matej Skočir je povedal, da
so glavni investitorji v tem delu Evrope kitajska podjetja. Šaleška dolina ima
neposredno konkurenčno prednost v visoki usposobljenosti delovne sile, kar
prepoznavajo tudi tuji investitorji.
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