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Včeraj je vlada v javno obravnavo poslala novelo energetskega zakona, s katero predlaga uvedbo 

prispevka za Termoelektrarno Šoštanj, ki bi ga plačevali vsi odjemalci električne energije 

 

Dolgo napovedan prispevek za 1,4 milijarde evrov vreden šesti blok Termoelektrarne Šoštanj TEŠ 6 bo 

očitno kmalu ugledal luč sveta. Oziroma mesto na vaših položnicah za elektriko. Čez palec in v 

povprečju en evro na vsaki.  

Kako konkretno se bo prispevek obračunaval, v osnutku zakona ni zapisano. 

Ministrstvo za infrastrukturo je namreč pripravilo predlog sprememb in dopolnitev energetskega 

zakona, ki bo posredovan v sprejetje po skrajšanem postopku. Skrajšali so tudi javno obravnavo, 

pripombe bodo na ministrstvu sprejemali do 7. februarja. Razlogi za novelo energetskega zakona so 

predvsem v neskladnosti s predpisi EU ter odločbo ustavnega sodišča. Z njo pa se urejajo še 

spremembe, vezane na prednostno dispečiranje in določitev pravnih podlag za bolj jasne določitve 

obveznosti za posamezne udeležence na energetskem trgu ter na odprave nekaterih nedoslednosti.  

In kaj v resnici je prednostno dispečiranje? 

Prednostno dispečiranje je namenjeno pokrivanju med tržno in stroškovno ceno električne energije, 

namenjeno je obratovanju TEŠ, je pojasnil državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Klemen 

Potisek v oddaji Točka preloma na RTV Slovenija. Predvidel je, da bi postopke sprejema končali do 

poletja. Vlada mora pridobiti tudi soglasje evropske komisije, da ne gre za nedovoljeno državno pomoč. 

Potem se bodo na vladi odločili o aktiviranju ukrepa. 

Najvišji znesek takšne državne pomoči je lahko 25 milijonov evrov, so zapisali v prijavi ukrepa 

evropski komisiji. Če bo pomoč izkoriščena v celoti, bo to pomenilo okoli en evro večji znesek na 

položnici za električno energijo, je še napovedal Potisek. 

Iz Greenpeacea so sporočili, da nasprotujejo predlaganim spremembam zakona, ki se nanašajo na 

prispevek, okoljske nevladne organizacije pa so na vlado poslale zahtevek za podaljšanje javne razprave 

o noveli. Medtem ko države po Evropi sprejemajo odločitve za opuščanje premoga, je nesprejemljivo, 

da vlada vpeljuje desetmilijonske subvencije za TEŠ 6, ki jih namerava v celoti preložiti na 

prebivalstvo, so zapisali v Greenpeaceu. 

Težko je financirati TEŠ pa še preiskave potekajo 

Poslovanje skupine HSE naj bi se po ogromnih izgubah predlanskim lani izboljšalo. Tako naj bi imeli iz 

rednega poslovanja dobiček. Tik pred koncem leta so nam zatrdili, da poslujejo bolje, kot so 

pričakovali. Vprašanje pa je, ali bodo potrebni kakšni odpisi, kot so bili predlanskim zaradi TEŠ. Izguba 

je na ravni skupine znašala 480 milijonov evrov. TEŠ je imel nekaj več kot 400 milijonov evrov izgube.  

HSE oziroma TEŠ so bili tarča več preiskav, tudi zaradi domnevnih provizij, nepravilnosti. Spomnimo 

tudi, v petek je preiskovalna komisija DZ za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij 

pri naložbi v TEŠ 6 zaslišala nekdanjega direktorja Premogovnika Velenje Evgena Dervariča in 

nekdanjega vodjo projekta TEŠ 6 Bojana Brešarja. Več tukaj. 

 

Rotnik, 15.06.2013: »Kriminalisti so preverjali moje premoženje« 

Nekdanji prvi mož TE Šoštanj Uroš Rotnik pravi, da so kriminalisti pri njem znova preverjali, ali je 

prejel provizijo od Alstoma. Pod drobnogledom je bilo tudi njegovo premoženje 

    

Nekdanji direktor Termoelektrarne Šoštanj (Teš) Uroš Rotnik odločno zavrača, da je prejel provizijo pri 

sklepanju pogodbe s francoskim Alstomom. "Ne od Petra Kotarja ne od katere njegovih družb ne od 

Alstoma ne od kogarkoli drugega za sklenitev pogodbe nisem nikoli prejel nobene provizije," je 

zagotovil. Izvor mojega premoženja je zakonit, dodaja. 

Kriminalisti so Rotnika v četrtek pridržali zaradi suma zlorabe položaja ali pravic ter ponareditve ali 

uničenja poslovnih listin, povezanih s projektom gradnje Teš 6. Iz policijskega pridržanja so ga izpustili 

včeraj. Poleg Rotnika so pridržali še Bogdana Pušnika, delnega lastnika družbe MP Naložbe. 

"Iskali so isto kot pred letom dni" 

"Kot sam razumem dogodke včerajšnjega in današnjega dne, je policija s hišnimi preiskavami pri meni 

iskala dokumentacijo v zvezi s sumom storitve istih kaznivih dejanj, ki naj bi jih domnevno storil kot 

direktor Teša, glede katerih so policisti hišno preiskavo opravili že pred natančno letom dni," je v 

sporočilu medijem pojasnil Rotnik. 

Kot pravi, mu je policija takrat že zasegla obsežno listinsko dokumentacijo, očitki pa so še vedno enaki 

- da je prejel provizijo pri sklepanju pogodbe z dobaviteljem glavne tehnološke opreme za Teš 6 

Alstomom, kar sam odločno zanika. 

"Preiskava je bila nepotrebna" 

Policija ga je tokrat zaslišala o njegovem premoženjskem stanju in s tem povezanimi listinami, ki jih je 

sam predhodno že predložil davčnemu organu na njihov poziv, je pojasnil Rotnik. Kot pravi, je na 

današnjem zaslišanju ugotovil, da je policija s temi listinami razpolagala že pred četrtkovo hišno 

preiskavo, saj jo je pred tem sama pridobila od davčnega organa. 

"Izvor mojega premoženja je zakonit in preverljiv. Premoženje, ki ga imam, sem v pretežni meri 

ustvaril pri trgovanju z vrednostnimi papirji od leta 1994 do danes, med drugim tudi preko borzno-

posredniške hiše Medvešek-Pušnik," je pojasnil nekdanji prvi mož šoštanjske termoelektrarne. 

Ob tem je zagotovil, da je z organi pregona doslej vedno sodeloval in se odzival na vsak njihov poziv za 

predložitev ali pojasnitev dokumentacije, nazadnje 6. junija, ko so ga v zvezi z istimi dejanji zaslišali na 

Nacionalnem preiskovalnem uradu v Ljubljani. "Zato ocenjujem včerajšnjo hišno preiskavo in 

včerajšnje moje pridržanje za nepotrebno," je sklenil. 
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