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Zadeva: Odgovor na pisno poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z napovedjo
predsednika vlade o zaprtju TEŠ 6

Prejela sem vaš dopis v skladu z 240 in 248. členom Poslovnika Državnega zbora, s katerim ste mi dne
23. 5. 2019 posredovali pisno poslansko vprašanje dr. Anžeta Logarja v zvezi z napovedjo predsednika
vlade o zaprtju TEŠ 6. Poslanec meni, da je predsednik vlade nedvoumno napovedal, da bo treba TEŠ 6
zapreti, zato sprašuje resorno ministrstvo:
1. Kdaj ste o tem na Vladi RS dosegli soglasje?
Vlada je o TEŠ 6 razpravljala 20. decembra 2018, ko se je seznanila z informacijo o vsebini končnega
poročila o izvedbi projekta postavitve TEŠ 6. Pri obravnavi tega gradiva ni bilo nobene razprave o
zapiranju TEŠ 6 in v zvezi s tem na Vladi RS še ni bilo doseženo nobeno soglasje. Predsednik vlade
je komentiral TEŠ 6 v svojem odgovoru na vprašanje glede izpolnjevanja okoljskih ciljev države. Te bo
določila dolgoročna strategija zniževanja emisij do leta 2050, ki jo pripravljajo na Ministrstvu za okolje
in jo mora vlada obravnavati do konca tega leta. Energetska politika države se bo morala uskladiti s
podnebno, drugače cilji podnebne politike, ki so naša mednarodna zaveza, ne bodo izpolnjeni.
2. Ali je bila predhodno izdelana kakšna študija? Kdaj, kdo jo je pripravil?
Za Ministrstvo za infrastrukturo ni bila naročena in izdelana nobena posebna študija o zapiranju TEŠ
6, prav tako do sedaj ni Ministrstvo za infrastrukturo pripravljalo nobenih gradiv o zapiranju TEŠ 6. Je
pa Ministrstvo za infrastrukturo že začelo aktivnosti v zvezi s pripravami na prestrukturiranje
premogovnih regij in izhodom iz premoga po načelu pravične tranzicije.
3. Kakšno časovnico zaprtja je imel predsednik vlade v mislih?
Odbor DZRS za infrastrukturo, okolje in prostor je dne 10. 4. 2019 s svojim sklepom pozval Vlado
Republike Slovenije k ustanovitvi delovne skupine, ki bo do konca leta 2020 pripravila časovnico in
pravičen načrt predčasnega zaprtja Premogovnika Velenje in opustitve rabe fosilnih goriv v
Termoelektrarni Šoštanj. Na podlagi tega poziva Ministrstvo za infrastrukturo pripravlja vladno gradivo
o ustanovitvi delovne skupine vlade, ki bo zadolžena za določitev časovnice in usklajevanje aktivnosti
v zvezi s prestrukturiranjem premogovnih regij in izhodom iz premoga po načelu pravične tranzicije.
Zaenkrat časovnica zapiranja TEŠ 6 še ni določena.

4. Katere alternativne vire energije nameravate uporabiti za zagotovitev zadostne količine
energije?
Zmanjševanje odvisnosti od rabe fosilnih goriv in njihovo postopno opuščanje postavlja ambiciozne
cilje pri spodbujanju rabe nizkoogljičnih virov. Odgovor na to vprašanje je močno odvisen od
odločitve o dolgoročni rabi jedrske energije v Sloveniji, saj je iz dosedanje prakse očitno, da je
izkoriščanje obnovljivih virov energije omejeno zaradi omejitev iz naslova varovanja narave in drugih
vrednot. V primeru, da se odločimo za njeno rabo, bomo lahko na področju elektrike samozadostni,
drugačna odločitev pa bo pomenila veliko uvozno odvisnost. Ta lahko že sama po sebi poveča
tveganja za zanesljivost oskrbe z električno energijo. Najmanj problemov je na prvi pogled z
večanjem deleža proizvodnje sončnih elektrarn, a bo taka rešitev imela vpliv na zagotavljanje
potrebne energije v zimskem obdobju, kar bo enako veljalo tudi v sosednjih sistemih, zato pa bo
potrebno potrebe pokrivati iz plinskih elektrarn, kar bo še precej časa pomenilo rabo fosilnega plina.
5. Kakšni so načrti vlade oziroma ministrstva za infrastrukturo s TEŠ 6 po njegovem zaprtju?
Na ministrstvu za infrastrukturo moramo poskrbeti, da se v našo zakonodajo čim prej prenese zadnji
paket energetske zakonodaje EU imenovan »Čista energija za vse Evropejce«, ki zadeva energetsko
učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov, zasnovo trga električne energije, zanesljivost oskrbe z
električno energijo in nova pravila za upravljanje energetske unije. Ukrepi, ki jih bo potrebno na
podlagi tega sprejematim, bodo spodbujali trg za nove tehnologije, ustvarjali ustrezne pogoje za
vlagatelje in krepili položaj odjemalcev. Omogočiti moramo boljše delovanje trgov energije, drugače
energetika ne bo prispevala k doseganju podnebnih ciljev.
Vlada preko Slovenskega državnega holdinga upravlja svojo naložbo v HSE in TEŠ. Pri tem bo v
prihodnje delovala tako, da bodo doseženi podnebni cilji Slovenije na način, da bodo stroški za
davkoplačevalce čim nižji. Zato bo potrebno upoštevati tudi okoliščine, ki so pomembne za finančnotržno učinkovitost naložbe v TEŠ 6. Za TEŠ 6 so bila najeta posojila pri EIB in EBRD v skupni
vrednosti 750 mio EUR, pri čemer je Republika Slovenija na podlagi posebnega zakona porok za 440
mio EUR EIB-jevega posojila, ki se mora vrniti do leta 2038.
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