Ključni akterji

Uroš Rotnik
direktor TEŠ
mar. 2003–nov. 2010
Milan Medved
predsednik uprave PV
sep. ‘07–mar. ‘14
pomočnik dir. HSE, ‘05–‘07
dir. HSE, okt. ‘01–dec. ‘05
Jože Zagožen
direktor HSE
julij ‘05–junij ‘09
NS TEŠ dec. ‘08–sep. ‘09
Matej Lahovnik
MG, apr. ‘04–dec. ‘04
MG, nov. ‘08– jul. ‘10
Borut Pahor
premier
nov. ‘08–feb. ‘12
Franc Križanič
nadzornik HSE
jul. ‘05–okt. ‘08
MF, nov. ‘08–sep. ‘11

Prelomni dogodki projekta T6
1. 6. ‘04 Skupščina TEŠ potrdi razvojni načrt
s 6. blokom moči 600 MW.
23. 11.‘05 Energetsko dovoljenje za 6. blok
moči le 500 MW.

19. 10. ‘09 Aneks k pogodbi: podražitev na 694,9 mio. €. NS
HSE odobri starševsko garancijo za blok 6, 25. 11.
jo Meh podpiše.

19. 7. ‘10 Kopač piše Pahorju in opozori na slabo
vodenje projekta.

MG dec. ‘04–nov. ‘08

21. 6. ‘10 Pismo podpore vlade o TEŠ 6 za EBRD.

Borut Meh
direktor HSE
sep. ‘09–okt. ‘10

4. 4. ‘10 Soglasje MG za kredit EBRD 200 mio. €.

1. 4. ‘11 D. Radić zaradi suma nepravilnosti in korupcije
pri TEŠ 6 posreduje gradivo NPU in KPK.

29. 8. ‘11 MG: TEŠ 6 je ekonomsko sprejemljiv.

Janez Šušteršič
MF feb. ‘12–jan. ‘13
Mitja Gaspari
MG jul. ‘11–sep. ‘11
minister za razvoj ‘08–‘12
Zvonko Černač
MOP feb. ‘11–mar. ‘13
Franc Rosec
NS TEŠ sep. ‘05–mar. ‘12
direktor TEŠ jan. ‘13
Viljem Pozeb
direktor HSE jun. ‘08–sep. ‘09
direktor HSE okt. ‘10–nov. ‘10
Anton Rop

premier
dec. ‘02–dec.‘04

1,19 mrd. €
NIP 3: TEŠ 6

NIP 2**: TEŠ 6

R. Žarnić

S. Tot, M. Janežič

M. Gaspari

1,3 mrd. €
NIP 4: TEŠ 6

O avtoriteti Lahovnika, tudi o
njegovi človeški integriteti,
nisem dvomil. Vedel sem, da
prihaja iz okolja, ki je zelo
naklonjeno projektu, in da bi
lahko bil pristranski. V
strokovnem smislu pa me je
vedno znova prepričal, da je
naložba smiselna.

J. Janša, Z. Černač,
J. Šušteršič, R. Žerjav

Janez Kopač

18. 7. ‘12 DZ sprejme zakon o poroštvu za posojilo EIB v
višini 440 mio. €. Pogoj: cena 1,3 mrd. €, cena
lignita 2,25 € na gigadžul.

Študija Pöyry je razkrila rizične
elemente investicije. Minister
(M. Lahovnik, op. p.) se na to ni
odzival. Svoje ugotovitve sem
potem predal ministru
Golobiču; on je na seji vlade to
povedal in bil zaradi tega
deležen hude kritike.

30. 11. ‘12 MF in TEŠ podpišeta pogodbi o zavarovanju
poroštva. TEŠ: Cena projekta bo 1,3 mrd. €;
določeni sta maksimalna cena premoga in
minimalna donosnost.
14. 3. ‘13 TEŠ prejme 440 mio. € posojila, 19. 3. še 117,5
mio. € premostitvenega posojila EBRD.
A. Bratušek, S. Stepišnik,
U. Čufer, D. Židan

30. 10. ‘13 Cena po NIP 6 in cena premoga sta višji od
zaveze TEŠ ob podpisu poroštvene pogodbe.
Dotlej projekt stane 1,1 mrd. €.

12. 2. ‘15 Dnevnik razkrije NIP 7: TEŠ 6 naj bi v prvih 4
letih ustvaril 210 mio. € izgube.
20. 8. ‘15 Računsko sodišče: HSE ni bil učinkovit pri
obvladovanju denarnih tokov znotraj skupine
zaradi investicije v TEŠ 6.
9. 6. ‘16 Uporabno dovoljenje za TEŠ 6.

Pogoji so bili izpolnjeni oktobra
2009, ko je g. Meh prišel s
številkami, kako bo financiral
blok 6. Kolikor vem, je tako tudi
prepričal ministra;
dokapitalizacija HSE, krediti,
lastna sredstva TEŠ in črta. Na
pol A4. Zato sem zapustil HSE,
nisem verjel, da je to možno.

Borut Pahor

12. 6. ‘12 NPU: 5 hišnih preiskav zaradi sumov protipravne
premoženjske koristi več milijonov evrov, pri
Rotniku zasežejo dokumentacijo o Alstomu.

17. 10. ‘14 Rotnik ovaden zaradi tatvine dokumentov,
s katerimi je prijavil premoženje v gotovini.
20. 10. ‘14 KPK: Odgovorni niso ukrepali na opozorila glede
premoženjskega stanja Rotnika.
4. 11. ‘14 Celjski kriminalisti pridržijo Rotnika in Pušnika.
Rotnik je v priporu več kot mesec in pol.

Franc Žerdin
Ideja za blok 6, takega, kot
je, je po mojem vedenju in
prepričanju nastala pri
gospodu Atelšku in LDS.

Srečko Meh
Rotnik je bil dober direktor.
Vedel je, kako izpeljati
investicijo, imel je
investicijsko skupino …
Investicija je bila uspešno
izvedena, blok 6 dela.

Zvonko Černač
Leta 2009 bi bili stroški
(ustavitve projekta, op. p.)
nekaj 10 milijonov evrov,
ampak nekaj 10 milijonov
pri tej vrednosti je
minimalno. V 2010 bi bili že
bistveno višji, ampak še
sprejemljivi. Po letu 2011 pa
je vlak že odpeljal.

Borut Meh

D. Radić

8. 4. ‘12 TEŠ: V pogodbo z Alstomom ni vključena cena
montaže, stroški bodo višji za več kot 100 mio. €.

7. 1. ‘14 Odstopijo nadzorniki HSE M. Zidanšek, V. Krmelj in
M. Ziherl zaradi nespoštovanja zavez ob poroštvu.
13. 11. ‘14 Celjski kriminalisti podajo kazensko ovadbo
zoper 10 oseb zaradi kaznivih dejanj zlorabe
položaja, ponareditve ali uničenja listin. Alstom
naj bi protipravno pridobil več kot 284 mio. €.

Janez Janša

Viljem Pozeb

21. 2. ‘12 KPK: Projekt TEŠ 6 je obremenjen z lobističnimi
in političnimi vplivi, je netransparenten, nadzor
je pomanjkljiv, več sumov kaznivih dejanj.

1. 5. ‘13 Rotnik prijavi premoženje Dursu: več kot 4,5
mio. € v gotovini.
13. 6. ‘13 Kriminalistične preiskave: pridržana Rotnik in
Bogdan Pušnik iz borzne hiše Medvešek Pušnik,
ki naj bi bil vpleten v izplačilo podkupnine.

Ideja o bloku 6 je nastala v
Premogovnika Velenje, ne v
elektroenergetskih krogih.
Zagovornika sta bila M. Medved
kot direktor PV in dr. Žerdin, bivši
direktor PV. In projekt je zahteval
močno politično podporo.

V času našega mandata ni bilo
junaka, ki bi prišel v vlado in bi
rekel, ta projekt ne bo stal 600 ali
650 milijonov, ampak milijardo.
Saj bi ga razglasili za
neprištevnega! Sem pa zdaj videl
razne zapise in dokumente
nižjega ranga, kjer se je skušalo
pripraviti teren za podražitve.

1. 2. ‘12 Celjski kriminalisti preiskujejo TEŠ v obdobju,
ko ga je vodil Rotnik.
2. 2. ‘12 Poslanci s prvopodpisanim S. Mehom vložijo
predlog zakona o poroštvu za 440 mio. €
kredita EIB.

23. 2. ‘12 Vlada podpre predlog zakona o poroštvu pod
pogoji: ureditev razmerij med RS in TEŠ.

Janez Podobnik
MOP dec. ‘04–nov. ‘08

B. Meh

16. 9. ‘11 TEŠ in Alstom podpišeta dodatek k pogodbi za
glavno tehnološko opremo in omejita rast cene.

Darja Radić
MG jul. ‘10–jun. ‘11
drž. sekr. MG nov. ‘08–jul. ‘10

Janez Kopač
MOP ‘00–‘04
dir. za energetiko ‘08–‘12

1,42 mrd. €

27. 6. ‘11 D. Radić odstopi (hkrati odstopijo še vsi trije
ministri iz kvote Zares).

15. 2. ‘12 Alstom prevzame gradbišče TEŠ 6. Rok
končanja del: 26. 6. 2015.

Ivan Atelšek
nadzorni svet TEŠ
avg. ‘05−mar. ’07

B. Pahor, M. Lahovnik,
F. Križanič, K. Erjavec,
J. Zagožen, V. Pozeb

11. 11. ‘10 Vlada razreši Rotnika.

Franc Žerdin
direktor PV ‘92–‘02
mestni svetnik SD od ‘06
NS HSE jul. ‘09–okt.‘10

Blaž Košorok
direktor HSE nov. ‘12–okt. ‘16

Janez Kopač

J. Zagožen,
D. Koletnik

8. 7. ‘10 M. Lahovnik odstopi.

18. 11. ‘10 NS HSE naloži poslovodstvu HSE, da opravi
revizijo v TEŠ.
16. 2. ‘11 Okoljevarstveno dovoljenje za 6. blok.

Nov. ‘03, na konferenci HSE o tem, da bo v
letu ‘12 stal blok 6 s 600 MW moči

IP*: 6. blok TEŠ
doba 40 let

11. 11. ‘09 Okoljevarstveno soglasje za blok 6.
2. 12. ‘09 Plačilo predujma Alstomu: 80,3 mio. €.
3. 12. ‘09 Začetek veljavnosti pogodbe med TEŠ in Alstomom.

Andrej Vizjak
direktor HSE, jul. ‘05–jun. ‘09

Bojan Kontič
poslanec ‘96–‘11
župan Velenja ‘12–do danes

654.000 €

10. 12. ‘08 Vlada na predlog Križaniča imenuje Rotnika za
predsednika uprave Soda.

21. 1. ‘10 Vlada od HSE zahteva celovito informacijo TEŠ
6 zaradi sumov o korupciji; dotlej projekt
stane 137 mio. €.

Srečko Meh
župan Velenja ‘93–‘12
poslanec ‘12–‘14

Ne, to ni bila napaka,
alternativa je električni mrk.

27. 6. ‘08 TEŠ in Alstom podpišeta pogodbo za dobavo
glavne tehnološke opreme: 798 mio. €.

31. 8. ‘09 Uskladitev pogodbene cene za dobavo glavne
tehnološke opreme z Alstomom.

Kaj so rekli
Uroš Rotnik

J. Janša, A. Vizjak, A. Bajuk,
J. Podobnik, J. Zagožen,
M. Medved, L. Tomšič

1. 9. ‘06 Razpis za dobavitelja glavne tehnološke opreme.
27. 9. ‘07 Podpis pogodbe z EIB za kredit v višini 350 mio. €.
18. 10. ‘07 Podpis rezervacijske pogodbe za glavno
tehnološko opremo: 25 mio. €.

Cena T6

T. Rop, M. Lahovnik, D. Mramor,
J. Kopač, U. Rotnik, D. Fabijan,
M. Medved, L.Tomšič

21. 5. ‘06 Energetsko dovoljenje za blok 6 moči 600 MW.

Janez Janša
premier dec. ‘04–nov. ‘08
in feb. ‘12–marec ‘13
MF, feb. 2013

Gregor Golobič
MVZT, nov. ‘08–jun.‘11

ministri, vodstvi TEŠ, HSE

1,3 mrd. €

Andrej Vizjak

Vodstvo TEŠ je
postavljalo tako HSE kot
vlado pred izvršena
dejstva. Poskušal sem
preprečiti to politiko
izvršenih dejstev, pa mi ni
uspelo, ne v TEŠ ne pri NS
HSE.

Matej Lahovnik
Ali bi bilo prav, da bi se
vmešali že leta 2010?
Mogoče, z današnje
perspektive, ampak takrat
bi bilo to vprašanje
političnega vmešavanja v
gospodarske družbe.

Gregor Golobič
B. Meh mi je rekel, zakaj
tako zategujete, saj mi
bomo ... samo Rotnik je
zaščiten kot medved … Jaz
sem mu rekel, če vlada na
to pristane, potem je U.
Rotnik predsednik vlade –
in zame je to
nesprejemljivo! Ampak tako
je bilo, do prihoda D. Radić.

Bojan Kontič

NIP 5: TEŠ 6

Slišal sem, da so (Pahorju, op. p.)
ti odgovorni, tudi gospod Kontič,
menda grozili s tem, da ne bo več
predsednik vlade in predsednik
SD, če bo ustavil projekt.

M. Cerar, Z. Počivalšek,
D. Mramor, M. Vraničar Erman,
D. Židan

Trdim, pri polni zavesti, vse,
kar sem vedel o projektu, so
mi povedali tisti, ki so ga
načrtovali. To sem prenašal
naprej, tudi premierju. Da bi
mu pa grozil ... glejte, tega
sploh ne bom komentiral.

1,428 mrd. €
NIP 6: TEŠ 6

*investicijski
program
**noveliran
investicijski
program

Anton Rop
Nadzorna funkcija
politike je bila opuščena
ali pa je bila izjemno
šibka, da se je dogajalo
mimo nje.

Mitja Gaspari
V Sloveniji nismo sposobni
velikega projekta normalno
izpeljati, to kažeta praksa in
zgodovina. TEŠ ni bil izjema,
kvečjemu pravilo.

podatki javni podatki, zaslišanja, Dnevnik

