
Z Rotnikovo razrešitvijo ni
nič narobe, so na izrednih
sejah sklenili nadzorniki
HSE in Teša. In prižgali luč
za črpanje 110 milijonov
evra kredita pri EIB

JURE STOJAN
Holding slovenske elektrarne (HSE)
se ne da pritiskom svojega lastnika,
Agencije za upravljanje kapitalskih na-
ložb. Tako bo Uroš Rotnik, razrešeni
direktor hčerinske družbe Termoelek-
trarne Šoštanj (Teš), za zdaj ostal razre-
šen, saj je stolček izgubil na zakoniti
način. To je na včerajšnji izredni seji
sklenil nadzorni svet HSE, ki ga vodi
Jadranko Medak. Nadzorniki se sklicu-
jejo na pravna mnenja pa tudi na sre-
din sklep celjskega okrožnega sodišča.
Kar se agencije tiče, "so bila vsa deja-
nja zakonita in skladna z zakonom o
gospodarskih družbah in zakonom o
upravljanju kapitalskih naložb države,
ki določa pristojnosti agencije", je skle-
nil Medak. In pristavil, da lahko agen-
cija pač skliče skupščino delničarjev in
si izbere nove nadzornike v HSE. "Mi-
slimo, da HSE vodimo korektno."
Ni dilem o razrešitvi
Generalni direktor HSE Matjaž Jane-
žič je dodal, da so po včerajšnji seji
nadzornikov "vse dileme glede zako-
nitosti ravnanja nadzornega sveta
Teša in znotraj skupine HSE odpravlje-
ne". In kot so odločitve o upravljanju
holdinga njegove, pripadajo odločitve
v Tešu nadzornemu svetu Teša. Pouda-
ril je, da Rotnikove razrešitve ni zah-
teval, ampak je nadzornike Teša, kot
je njegova "pravica in dolžnost", samo

pisno seznanil z nepravilnostmi in za-
stoji v vodenju projekta šestega bloka.
Končno odločitev pa so sprejeli nad-
zorniki.

Janežič se je tudi obregnil ob stav-
kovne grožnje. "Stavka zaradi direktor-
ja je, milo rečeno, v kategoriji interesne
stavke in ima posledice.Mislim, da raz-
logov za stavko ni." Če pa bi do nje le
prišlo, bo morala potekati v skladu z
zakonskimi roki in pravili. V zvezi z
agencijo so nadzorniki HSE vendarle
naložili Janežiču, da posreduje zahte-
vane tehnične in ekonomske pripom-
be k projektu šestega bloka, kot je bilo
dogovorjeno na sestanku 8. novembra.
In zakaj tega še niso storili? Ker naj po
sestanku ne bi bilo povsem jasno, kate-
re podatke si na agenciji želijo. Zato so
na HSE samo čakali na zapisnik, v ka-
terem bi vse jasno pisalo. Oba, Medak
in Janežič, pa sta zanikala grožnje ali
pritiske iz agenciji, razen omenjene-
ga pisma seveda. "Te relacije na ravni
agencije in HSE smatram kot korespon-
denco med dvema pravnima oseba-
ma," je komentiral Janežič in pristavil,
da "morata glede na trenutno situacijo,
ko je agencija še v ustanavljanju, preho-
diti še dobršen del poti, da bosta vzpo-
stavili ustrezno komunikacijo".

110 milijonov za Teš
Veliko večjo težo je imela včerajšnja
odločitev nadzornikov, da dajo so-
glasje k črpanju 110 milijonov evrov
iz posojila Evropske investicijske
banke. "Sklep ni bil sprejet zaradi sin-
dikatov, ampak zaradi poslovnih raz-
logov," je poudaril Medak. Vodstvo
HSE pa so nadzorniki tudi zadolžili,
da čim prej pripravi podatke za minis-
trstvo za finance in za ministrstvo za
gospodarstvo, da lahko začneta pripra-
vo ustreznega zakona o državnem po-
roštvu.

Brez njega namreč ne bo posojene-
ga denarja, potrebnega za dobavo ele-
mentov, postrojenj in gradbenih del v
šestem bloku. Po Janežičevem mnenju
je zato soglasje nadzornega sveta pre-
lomnica za HSE. "Projekt gre naprej v
izvedbo, glavna naloga mene, ekipe
v Tešu in ostalih sodelavcev znotraj
skupine HSE, je za bodočnost učinko-
vita izvedba tega projekta v zastav-
ljenih rokih in finančnih okvirjih."
Vendarle pa nekaj negotovosti ostaja,
saj je uprava včeraj nadzornemu svetu
predstavila tudi alternativne možno-
sti financiranja, če bi se pri državnem
poroštvu kaj zataknilo.

Nadzorniki Teša znova o Rotniku
Ker korespondenčna seja nadzornikov Teša ni uspela, je njihov predsednik
Djordje Žebeljan še isti dan izvedel izredno sejo. Toda poleg njega se je je ude-
ležil samo še Janez Keržan, tudi on predstavnik HSE. Ne pa tudi predstavnik
zaposlenihFranc Rosec. "Kljub večkratnim pozivom namreč ni bil dosegljiv,"
je zapisal Žebeljan v sporočilu za javnost. In kaj sta nadzornika na seji poče-
la? Novi direktor Teša Simon Tot jima je predstavil končno besedilo kredit-
nih pogodb za Evropsko investicijsko banko, torej tistih, ki so dobile soglasje
nadzornikov HSE. Nadzornika pa sta si ogledala še pravna mnenja o njunem
sklepu o razrešitvi Rotnika. In ugotovila, da sta ravnala zakonito. Kot nadzor-
niki HSE pa sta tudi onadva prišla "do enakega stališča, da dopis agencije za
upravljanje kapitalskih naložb neposredno ni relevanten za Teš."



Po včerajšnji seji nadzornikov HSE naj bi bile vse dileme glede zakonitosti ravnanja nadzornega sveta Teša in znotraj skupine HSEodpravljene. (Robert Balen)


