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Bo imel novi generalni
direktor Holdinga Slovenske
elektrarne (HSE) lažje

vdelo od predhodnika? Če
ne zaradi drugega, vsaj
zaradi projekta TEŠ 6, ki
je po odobritvi državnega
poroštva končno dobil vsaj
finančno konstrukcijo, so
prepričani naši sogovor-
niki. Bo pa pred Blažem
Košorokom odločitev o prav
tako milijardni investiciji
v verigo hidroelektrarn na
srednji Savi.

Nadzorniki HSE so Košo-
roka izbrali med 12 kandidati,
v ožj i krog sta se uvrstila sku-
paj z zdajšnjim direktorjem
Matjažem Janežičem. Za-

� Blaž Kosorok bo direktor-
ski stolček na TE-TOL zame-
njal za direktorski stolček na
HSE.

dnji bi po mnenju nekaterih
morda lahko ostal v upravi
holdinga, če bo ta seveda raz-
širjena na tri člane.

Glavni izzivi za novega
šefa

Kosorok bo vodenje hol-
dinga prevzel novembra, ko
se mu izteče tudi mandat na
mestu direktorja Termoelek-
tarne in toplarne Ljubljana
(TE-TOL). Pogledali smo, ka-
teri bodo njegovi glavni izzivi.

1. Cepravimaprojekt TEŠ 6
zdaj zagotovljeno financi-
ranje, se lahko težave poja-
vijo pri ceni lignita iz Pre-
mogovnika Velenje. Mali
delničarji, ki si že dlje časa
prizadevajo za izstop iz la-
stništva družbe, trdijo, da
ta premogovnik družbi TEŠ
prodaja pod ceno, zato rožlja-
jo z odškodninskimi tožbami.
Skupščina Premogovnika Ve-
lenje bo sicer v sredo.

2. Do konca leta naj bi
se zaprl rudnik Trbovlje-

Hrastnik, ki s premogom
zalaga Termoelektrarno Tr-
bovlje. Jasne strategije, kaj
bo z omenjeno elektrarno po
tem obdobju, HSE do zdaj ni
predložil.

3. V finančnem smislu
bo najtežji projekt, ki se bo
verjetno začel uresničevati
pod Košorokovim vodstvom
holdinga, gradnja verige hi-
droelektrarn na srednji Savi.
Gre za deset hidroelektrarn,
vrednost investicije pa pre-
sega milijardo evrov.

4. Ve čina kandidatov (tudi
Kosorok) za generalnega di-
rektorja holdinga je v svojih
programih po naših informa-
cijah navedla širitev HSE na
Balkan. Šlo naj bi za gradnjo
novih energetskih objektov,
predvsem hidroelektrarn, v
BiH. •


