
Rotnik zapravljanje zanika, prav tako HSE in TEŠ, obtožujejo pa drug drugega
Ovadbe še v postopkih -Dokumentacije ni, zato težave pri dogovarjanju z Alstomom
Ljubljana - V projektu 1,3 milijarde evrov vrednega šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj znova letijo očitki v vse
smeri. Drobci revizijskega poročila družbe Priče VVaterhouse Coopers (PWC) kljub strogi tajnosti prihajajo v javnost,
nazadnje tudi o tem, da so dokumenti o nekaterih poslih izginili. Nekdanji direktor Uroš Rotnik trdi, da to ni revizi-

ja, temveč pregled nekaterih poslov, ki gaje naročil HSE. V HSE pa opisujejo, kako je Rotnik nesmotrno zapravljal.

Uroš Rotnik je po reviziji PWC
petim šaleškim podjetjem od leta
2006 do lani menda oddal za 50 mi-
lijonov evrov poslov. Po informaci-
jah, ki jih je Rotnik potrdil, so s TEŠ
poslovala podjetja Cigrad, DBSS, Ko-
vinarstvo Sovič, Vas in Andreje. Ta
podjetja menda obvladujejo Branko
Vrtačnik, Miroslav Andreje in Stani-
slav Sovič.

Rotnik pravi, da bi vse pojasnili,
če bi njega ali nadzorni svet kdo kaj
vprašal. »Da je PWC lahko delal, so
za stik imenovali ljudi, ki sploh niso
sodelovali v projektu TES 6,« trdi
Rotnik. Dodaja, da je med potekom
revizije sicer dobil informacijo, da
niso ugotovili nobenih večjih ne-
pravilnosti, zato da ga ni smiselno
zasliševati.

Podjetje Vas menda najcenejše
O omenjenih podjetjih Rotnik pra-

vi, da so razen družbe Vas, vsa delala
s TEŠ, še preden je postal direktor.
»Bloka 4 in 5 sta imela veliko jugo-
slovanske opreme, nekatere dele sta
delali tudi Hidromontaža in Metal-
na. Njihovi delavci so se naselili v
Velenju, in ko sta družbi usahnili, so
ustanovili svoja podjetja. Zgolj Vas je
nastala v mojem času, ustanovili so
jo trije podjetniki. Trdim, da so bili
najcenejši in da od sklenitve pogod-
be z njimi nikoli niso nastali zastoji
v pripravi premoga,« pravi Rotnik.
V podjetju Vas so zaposlili tudi deset
čistilcev transportnih poti, ki so jih
prej najemali od Gradisa in Vegrada.
»Zunanji čistilci so 30 do 40 odstot-
kov cenejši, kot če bi imeli svoje, saj
bi zanje morali upoštevati kolek-
tivno pogodbo za elektrogospodar-
stvo,« pojasnjuje Rotnik.

Direktor TEŠ Simon Tot je na-
povedal, da bodo za vse te storitve
izvedli razpise. »Na mizo sem dobil

dolgoletne, neomejene pogodbe.
Podpisal sem le trimesečne anekse,
zaradi remonta pa smo pogodbe po-
daljšali do septembra. Potem bomo
šli na trg, prepričan pa sem, da bomo
dobili nekaj istih ponudnikov stori-
tev,« pravi Tot.

Opozarja, da nekaj dokumentacije
o projektu TEŠ 6 manjka, kljub Ro-
tnikovemu zanikanju. »Opazil sem,
da manjkajo dokumenti o plinskih
elektrarnah. Z velikim prizadeva-
njem smo jih le dobili. Težava so tudi
pogovori z Alstomom, saj manjkajo

Največja letošnja naložba
Gen Energije je 120 milijonov
evrov vreden nakup deleža v
Hidroelektrarnah na spodnji
Savi, največja naložba HSE pa
malo več kot 20 milijonov evrov
za izplačilo malih delničarjev v
Premogovniku Velenje. TEŠ, Gen
Energija in Dravske elektrarne
Maribor pa so že postavili nove
poslovne stavbe.

nekateri zapisniki formalnih, pred-
vsem pa neformalnih dogovorov.
Tudi v Alstomu se je ekipa povsem
zamenjala, zato ne vemo, kakšni so
bili pretekli dogovori,« pravi Tot.

HSE o Rotnikovem poslovanju
»Uroš Rotnik v javnosti vseskozi

navaja, da se je v času, ko je bil on
direktor TEŠ, pri vodenju projekta
TEŠ 6 poslovalo zelo racionalno in
da je učinke dosegel tudi s tem, da so
zaposlene nagrajevali. Ob tem pa na-
vaja, da je sedanje vodstvo TES pod-
pisalo pogodbo za vodenje projekta
leta 2011 s HSE Invest v vrednosti
1.381.056 evrov. Pri tem pa ne pove,
da je bilo v njegovem času podpisa-
nih samo za leto 2010 šest pogodb

s HSE Invest v skupni vrednosti
2.064.574 evrov. To je precej več od
podpisanih pogodb s HSE Invest v
letu 2011, ki skupaj znašajo 1.399.216
evrov,« pravijo v HSE.

Dodajajo, da je storitve pred HSE
Invest na TEŠ 6 opravljala zaseb-
na družba CEE, za kar je v obdobju
od 2005 do 2009 dobila 2.021.676
evrov.

Rotnik na to odgovarja, da je
podpisal šest pogodb za dva milijo-
na evrov s HSE Invest za izdelavo
projekta, novo vodstvo TEŠ pa bo
plačalo 1,4 milijona evrov za vode-
nje projekta. Opozarja še, da projekt
TEŠ 6 trpi, saj bi moral biti investicij-
ski program zanj po pogodbi z Alsto-
mom končan do 15. maja, pa še ni.
Projekt utegne biti zato dražji.

Za to je sicer poskrbelo kar mini-
strstvo za gospodarstvo, ki je zah-
tevalo nov investicijski program za
TEŠ 6. Za zdaj še ni odločilo, ali je
novi program ustrezen ali ne.

Organi pregona zelo zaposleni
Skupina državnih tožilcev za

pregon organiziranega kriminala je
prejela kazensko ovadbo proti Ro-
tniku ter še štirim fizičnim in dvema
pravnima osebama, Sektor krimina-
listične policije Celje je v zadnjem
letu dni dobil več prijav proti zdaj-
šnjemu in prejšnjemu vodstvu TES,
postopek vodi tudi protikorupcijska
komisija.

Rotnik ve le za kazensko ovadbo, ki
jo je lani proti njemu in drugim vložil
odvetnik Ivana Zidarja, ker z družbo
Hamon nista bila izbrana za gradnjo
hladilnega stolpa. Tot pa pravi, da bo
uvedel disciplinski postopek proti
sindikalistu Branku Sevčnikarju za-
radi pravnomočne sodbe o nezakoni-
tosti stavke v TEŠ novembra lani.
Borut Tavčar
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