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Termoelektrarna Šoštanj

RAZVOJNI CILJI

zanesljiva oskrba z el. energijo

znižanje lastne cene el. energije 

zmanjšanje obremenitve okolja

ohranitev energetske lokacije

ohranitev delovnih mest



Osnovni podatki o družbi

• TEŠ d.o.o. : v skupini HSE d.o.o.
• Lastništvo:   100% HSE d.o.o.
• Osnovni kapital: 203.480.599 EUR
• Bilančna vsota: 415.747.040 EUR
• Prihodek 2008: 268.802.877 EUR
• Dejavnost: proizvodnja električne in 

toplotne energije
• Število zaposlenih: 504



Proizvodnja el. energije v Sloveniji (GWh)

TE 
Brestanica

HESS SE 
Ljubljana

TETO 
Ljubljana

TE 
Trbovlje

DE Maribor NE Krško TE Šoštanj

2008 2009
• TE Brestanica 12 10
• HESS 129 160
• SE Ljubljana 324 358
• SE Nova Gorica 575 546
• TETO Ljubljana 409 349
• TE Trbovlje 651 642
• DE Maribor 2565 3277
• NE Krško (SLO) 2985 2727
• NE Krško (HR) 2985 2727
• TE Šoštanj 3850 3753



Termoelektrarna Šoštanj - 2009



Termoelektrarna Šoštanj - 2014



Iz nekonkurenčnosti v konkurenčnost

B 1,3 B 4 + PLT B 5 + PLT

82 MW 26% 317 MW 34,8% 387 MW 35,8%

B  3 B 4 + PLT B 5 + PLT

55 MW 26% 317 MW 34,8%

B 5 + PLT B 6

600 MW 43%

B 1,3 B 4+PLT B 5+PLT

3500 – 3745 GWh

B 3 B 4+PLT B 5+PLT

B 5 + PLT B 6

387 MW 35,8%

429 MW 37,6%

B 6

600 MW 43%

B 6

3500 – 3745 GWh

3500 GWh

3500 – 2400 GWh

Obratovanje v primeru
potrebe EES



PROIZVODNJA TEŠ 
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Samo v Nemčiji 29 novih termoelektrarn
Name of Plant No. Units

Unit Cap.  MW 
(gr.)

Tot. Cap. MW 
(el.)

Start up 

Niederaußem 2 1100,0 2.200,0 2015

Datteln 4 1 1100,0 1.100,0 2011

Walsum 10 1 750,0 750,0 2010

Boxberg 1 670,0 670,0 2011

Bochum 2 750,0 1.500,0 2011

Hamburg-Stade 1 800,0 800,0 2012

Moorburg 3-4 2 820,0 1.640,0 2012

Neurath 2 1100,0 2.200,0 2011

Westfalen D-E 2 800,0 1.600,0 2011

Marl 1 900 900 2009

Krefeld-Uerdingen 1 750,0 750,0 2012

Staudinger 6 1 1100,0 1.100,0 2013

Lünen 1 750 750 2012

Brünsbuttel / BAYER Indupark 1 800,0 2012

Düsseldorf 1 400,0 400,0 2012

Profen 1 660,0 660,0 2012

Wilhelmshaven 50+ 1 500,0 500,0 2014

Wilhelmshaven 1 720,0 720,0 2012

Integriertes Energiekonzept (IEK) II 1 850 850 2015

Bassenfleth/ Schwinge 1 1100,0 1.100,0 2014

Stade 1 800,0 800,0 2012

GKM 9 1 912,0 912,0 2013

Brunsbüttel 2 900,0 1.800,0 2012

TOTAL 29 24.502,0

2010:
Nad 1000MW 1.300 – 1.600 €/kW
Manjše enote 2.000 – 2.300 €/kW

Vir: VGB



Delež premoga kot primarni energent

Vir: World Coal Institute, http://www.worldcoal.org/



TEŠ in NEK imata različna produkta

NEK
Pasovna

Trapezno obratovanje TEŠ

Obratovalna režima je NEMOGOČE primerjati !



RAZVOJNI NAČRT – kronologija 

2001 - 2003 Izdelava razvojnega načrta (RN)

jun.04 Sprejem RN na skupščini TEŠ

jul.06 Pridobljeno energetsko dovoljenje za 600MW B6

dec. 06 Sprejet RN HSE na seji vlade RS

sep.07 Sprejet OPPN za GTO

sep.07 Podpisana pogodba za najem kredita 350mio EUR z EIB

sep.07 Podpisana rezervacijska pogodba za GTO 

jun.08 Sprejet OPPN za ostale objekte bloka 6

jun.08 Podpisana pogodba za dobavo GTO 

jun. 09 Podpis pogodbe za RDP B6

nov. 09 Pridobljeno okoljevarstveno soglasje

dec. 09 Začetek gradnje (start date 3.12.2009)



Energetsko dovoljenje

12.09.2005 Oddana vloga za energetsko dovoljenje za  B6

12.11.2005 Izdano energetsko dovoljenje za 500MW 

31.01.2006
Sklep o imenovanju strokovne komisije za oceno 
Investicijskega programa za Blok 6 TEŠ

17.02.2006
1. Seja strokovne komisije (zahteva po povečanju moči bloka 
500�650 MW)

07.03.2006
2. Seja strokovne komisije (sklep o izdelavi novelacije
investicijskega  programa za 650 MW)

30.03.2006
3. Seja strokovne komisije (primerjava med močmi 520, 600, 
650 MW; sprejet sklep o izdelavi investicijskega programa za 
600MW)

20.04.2006
Sprejet sklep strokovne komisije o sprejetju  Investicijskega 
programa za Blok 6

21.05.2006 Datum energetskega dovoljenja za 600MW

11.07.2006 Prejeto energetsko dovoljenje

13.10.2006 Začetek postopka prostorskih načrtov



Kronologija postopka priprave prostorskega 
načrta za postavitev bloka 6                      (1)

• v maju 2006 (21/05/2006) je bila s strani Ministrstva za gospodarstvo izdana odločba št. 
36-49/2005-16 o spremembi energetskega dovoljenja št. 360-49/2005-8 iz novembra 
2005 (23/11/2005), s katero je bila prvotna moč bloka 500MW spremenjena na 600MW,

• v septembru 2006 (04/09/2006) je bila s strani ministra za gospodarstvo na ministrstvo 
za okolje in prostor podana pobuda št. 360-49/2005-18 za začetek postopka sprejema 
državnega lokacijskega načrta (DLN) za blok 6 TE Šoštanj,

• ker so vsi objekti bloka 6 razen hladilnega stolpa ter dimnika predvideni na območju 
znotraj ureditvenega načrta za industrijsko cono TEŠ, se je postopek pridobitve LN 
razdelil na dva občinska lokacijska načrta skupnega pomena in sicer OLN za prostorsko 
ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s spremljajočimi objekti (imenovan tudi kot 
GTO-glavni tehnološki objekt) ter OLN za prostorsko ureditev skupnega pomena za 
hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ,

• za oba OLN-ja sta bila v novembru pripravljena osnutka programov priprave (PP) ter 
osnutka terminskih planov (TP),

• v novembru 2006 (10/11/2006) sta bili na sedežu občine Šoštanj izvedene 1. prostorske 
konference za vsak OLN posebej,

• v decembru 2006 (07/12/2007) sta bila v uradnem listu RS št. 107/06 objavljena 
programa priprave za oba OLN-ja; enako je bilo objavljeno v uradnem listu OŠ,

• v decembru 2006 (11/12 in 15/12/2007) so bile s strani občine Šoštanj nosilcem 
urejanja prostora poslane vloge za izdajo smernic za oba OLN-ja,



Kronologija postopka priprave prostorskega 
načrta za postavitev bloka 6                      (2)

• do konca februarja 2007 je prispelo večina smernic iz prejšnje točke z izjemo Uprave za 
civilno letalstvo ter Agencije za železniški promet,

• v času od objave programa priprave za oba OLN-ja v UL RS so se izvajale aktivnosti na 
področju analize prejetih smernic, priprava utemeljitve strokovne rešitve za izbrano 
varianto izvedbe bloka 6 ter na osnovi navedenega izdelava okoljskega poročila ter 
priprava osnutka besedila lokacijskega načrta,

• v marcu 2007 je bilo izdelano okoljsko poročilo ter revizija le-tega ter v aprilu 2007 
posredovano na MOP DO v pregled in potrditev ustreznosti le-tega;

• konec aprila 2007 je bil sprejet nov Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, U. l. RS 
št. 33/07), ki spreminja postopke sprejema lokacijskih načrtov v prostorske načrte –
skladno z omenjenim zakonom sta bila oba postopka OLN-ja za B6 ustavljena ter se 
nadaljujeta v novih postopkih občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN);

• v maju 2007 je bil dokončan dopolnjen osnutek OPPN ter v času od 25/05 do 25/06/2007 
skupaj z okoljskim poročilom javno razgrnjen v prostorih občine Šoštanj;

• konec maja 2007 (29/05/2007) so prispele manjkajoče dopolnjene smernice Direktorata 
za civilno letalstvo;

• v juniju 2007 (06/06/2007) je bila javna obravnava dokumentov;
• po končani javni razgrnitvi so bila sprejeta stališča do pripomb in predlogov, izraženih v 

času JR in JO ter javno objavljena dne 13/07/2007 na oglasni deski  in internetnih 
straneh OŠ, MOP DP ter poslana vsem pripombodajalcem in lastnikom parcel na območju 
obravnave prostorskega načrta;



Kronologija postopka priprave prostorskega 
načrta za postavitev bloka 6                      (3)

• v juliju (19/07/2007) je bil na osnovi pripomb, predlogov ter sprejetih stališč pripravljen 
predlog OPPN-ja;

• v juliju (26/07/2007) je bila dokumentacija iz prejšnje točke skupaj z okoljskim 
poročilom poslana nosilcem urejanja prostora (NUP), ki imajo skladno z ZPNačrt-om 30 
dni časa (do 27/08/2007), da se opredelijo do omenjenega predloga OPPN;

• v septembru 2007 je bila na osnovi opredelitev NUP do predloga OPPN iz prejšnje točke 
pripravljena končna verzija odloka o OPPN za B6 s spremljajočimi objekti;

• v septembru 2007 sta odlok o OPPN potrdila minister za okolje in prostor ter minister za 
gospodarstvo na osnovi podpisanega sporazum med MOP, MG, Občino Šoštanj (OŠ) ter TE 
Šoštanj o prenosu izdelave DLN na OŠ;

• v septembru 2007 (24/09/2007) je občinski svet OŠ sprejel Odlok o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za blok 6 TEŠ s 
spremljajočimi objekti;

• v septembru 2007 je bil odlok iz prejšnje točke objavljen v uradnem listu Občine Šoštanj 
(25/09/2007) ter v uradnem listu RS št. 88/07 (28/09/2007) z veljavnostjo od 
08/10/2007 dalje;



Kronologija postopka priprave prostorskega 
načrta za hladilni stolp in dimnik bloka 6 (1)

• konec maja 2007 (28/05/2007) se je s sklepom župana OŠ začel postopek spremembe 
obstoječega prostorskega akta OŠ, ki bo omogočil sprejem OPPN-ja za hladilni stolp in 
dimnik B6;

• v juliju (09/07/2007) je bil pripravljen osnutek spremembe prostorskega planskega akta 
OŠ (točneje spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine 
Velenje za obdobje 1986-2000, dopolnjenega leta 1989 in srednjeročnega družbenega 
plana občine Velenje za obdobje 1986-1990 za območje občine Šoštanj, dopolnjenega 
leta 2004) za področje, kjer je predvidena postavitev hladilnega stolpa in dimnika bloka 
6;

• v juliju (12/07/2007) je bil osnutek iz prejšnje točke poslal na MOP DP, ki je nato v 
zakonskem roku 7 dni le-tega posredoval nosilcem urejanja prostora (v nadaljevanju 
NUP);

• v oktobru 2007 (do 08/10/2007) so s strani NUP prispele vse smernice za pripravo 
dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah veljavnega prostorskega 
plana Občine Šoštanj (za območje TEŠ);

• v oktobru 2007 je bil izdelan dopolnjen osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah 
veljavnega prostorskega plana Občine Šoštanj (za območje TEŠ) ter dopolnjen osnutek 
OPPN za hladilni stolp in dimnik bloka 6;

• v novembru (05/11/2007) je bilo s strani OŠ objavljeno javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah 
veljavnega prostorskega plana Občine Šoštanj (za območje TEŠ);



Kronologija postopka priprave prostorskega 
načrta za hladilni stolp in dimnik bloka 6 (2)

• v času od 12/11/2007 do 12/12/2007 je bila v prostorih OŠ javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah veljavnega prostorskega 
plana Občine Šoštanj (za območje TEŠ);

• v novembru 2007 (21/11/2007) je bila v prostorih OŠ javna obravnava dokumenta iz 
prejšnje točke;

• v novembru 2007 (12/11/2007) je bil na MOP DP in MG DE posredovan dopolnjen 
osnutek OPPN za hladilni stolp in dimnik bloka 6 v pregled in odobritev le-tega pred javno 
razgrnitvijo;

• v novembru 2007 (16/11/2007) je bilo s strani OŠ objavljeno javno naznanilo o javni 
razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN za hladilni stolp in dimnik bloka 
6;

• v času od 23/11/2007 do 24/12/2007 je bila v prostorih OŠ javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka OPPN za hladilni stolp in dimnik bloka 6;

• v decembru 2007 (19/12/2007) je bila v prostorih OŠ javna obravnava dokumenta iz 
prejšnje točke;

• v decembru 2007 (19/12/2007) so bila objavljena stališča do pripomb in predlogov 
podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka sprememb in 
dopolnitev prostorskega plana OŠ (za spremembo meje TEŠ)

• v februarju 2008 (01/02/2008) so bila objavljena stališča do pripomb in predlogov 
podanih v času javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka OPPN za 
hladilni stolp in dimnik bloka 6;



Kronologija postopka priprave prostorskega 
načrta za hladilni stolp in dimnik bloka 6 (3)

• v februarju 2008 je bil izdelan predlog spremembe prostorskega planskega akta OŠ;
• v februarju 2008 je bil na osnovi pripomb, predlogov ter sprejetih stališč izdelan predlog 

OPPN-ja;
• v februarju 2008 (15/02/2008) je bil predlog OPPN na podlagi podpisanega sporazuma 

poslan v potrditev na MOP in MG;
• v februarju 2008 (15/02/2008) je bila dokumentacija poslana nosilcem urejanja prostora 

(NUP), ki se skladno z ZPNačrt-om opredelijo do omenjenega predloga spremembe 
prostorskega planskega akta OŠ;

• sočasno z dokumentacijo iz prejšnje alineje je bil nosilcem urejanja prostora (NUP) 
poslan tudi predlog OPPN-ja za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ;

• v maju 2008 je bila na osnovi opredelitev NUP do predloga spremembe prostorskega 
planskega akta OŠ pripravljena končna verzija odloka o spremembah in dopolnitvah 
prostorskega planskega akta OŠ (za spremembo meje TEŠ);

• v maju 2008 je bila na osnovi opredelitev NUP do predloga OPPN za hladilni stolp in 
dimnik bloka 6 TEŠ pripravljena končna verzija odloka o OPPN za hladilni stolp in dimnik 
bloka 6 TEŠ;

• v maju 2008 (05/05/2008) je minister za okolje in prostor potrdil predlog odloka o 
spremembah in dopolnitvah prostorskega planskega akta OŠ (za spremembo meje TEŠ);



Kronologija postopka priprave prostorskega 
načrta za hladilni stolp in dimnik bloka 6 (4)

• v juniju 2008 sta odlok o OPPN potrdila minister za okolje in prostor (05/06/2008) ter 
minister za gospodarstvo (29/05/2008) na osnovi podpisanega sporazum med MOP, MG, 
Občino Šoštanj (OŠ) ter TE Šoštanj o prenosu izdelave DLN na OŠ;

• v juniju 2008 (19/06/2008) je občinski Svet OŠ sprejel odlok o spremembah in 
dopolnitvah občinskega prostorskega plana;

• v juniju 2008 (19/06/2008) je občinski svet OŠ sprejel Odlok o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za hladilni stolp in dimnik 
bloka 6 TEŠ;

• v juniju 2008 sta bila odloka iz prejšnjih dveh točk objavljena v uradnem listu Občine 
Šoštanj ULOŠ št. 6/2008 (24/06/2008), OPPN za hladilni stolp in dimnik bloka 6 TEŠ pa 
tudi v uradnem listu RS št. 64/08 (27/06/2008) z veljavnostjo od 05/07/2008 dalje;

• Poročilo o vplivih na okolje je bilo dostopno na vpogled tudi 
javnosti in sicer preko svetovnega spleta ter v prostorih ARSO 
in Občine Šoštanj od 14.11.2008 do 15.12.2008. Tako je bilo 
javnosti omogočeno dajanje mnenj in pripomb v skladu z ZVO-
jem in Arhuško konvencijo.



TERMINSKI PLAN GRADNJE - BLOK 6

PGD 2.12.2009 30.7.2010

Gradbeno dovoljenje B6 8.9.2010 20.10.2010

Pripravljalna dela 1.3.2010 31.8.2011

Gradbena dela GTO 11.1.2011 15.12.2014

Gradnja hladilnega stolpa 4.10.2010 31.7.2013

Gradbene inštalacije 23.8.2013 29.5.2014

Gradnja RDP 1.6.2012 29.9.2013

Dobava opreme 1.9.2011 30.12.2013

Montaža opreme GTO 1.12.2011 25.1.2014

Zagonski preizkusi GTO 1.2.2014 30.10.2014

Tehnični pregled 15.9.2014 15.10.2014

Poskusno obratovanje 2.11.2014 30.10.2015

Začasni prevzem GTO 3.12.2014 3.12.2014

Garancijske meritve 1.4.2015 29.4.2015

Uporabno dovoljenje 1.9.2015 30.10.2015



Financiranje projekta Blok 6

TEŠ
131 mio EUR

EIB
550 mio EUR

HSE
308 mio EUR

EBRD
do 150 mio EUR        

+
konzorcij

do 200 mio EUR

BLOK 6
1,1 mlrd EUR

Krediti 
dobaviteljev

+
banke



Blok 6 POPLAČAN v 6 letih

400 mio €
vlaganja

B1-5

0% 100%CO2 kupon

CENA
€/MWh

B6

70€ (tržna cena)

3.500 GWh x 12 € = +42 mio €

3.500 GWh x (-20 €) = -70 mio € 90€
(lastna cena blokov 1-5)

58€
(lastna cena bloka 6)

Razlika med B6 in B1-5 je 112 mio € na leto !



Uspešno ZMANJŠANJE emisij CO2

B 1-5

B 6

3.500

Proizvodnja 
GWh

CO2

ton

3.500 3.100.000

4.500.000

1.400.000 t CO1.400.000 t CO22 x 20 x 20 €€/t = /t = 28.000.000 28.000.000 €€

Razlika CO2 = 1.400.000 
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DEJSTVA ČISTE PRIHODNOSTI

• Blok 6 bo emitiral v okolje 35% manj CO2 kot trenutni bloki v TEŠ 
za enako proizvodnjo (3.500 GWh/leto). 

• 25 – 30% nižja lastna cena iz Bloka 6 od lastne cene Blokov 1-5.

• Slovenija izgublja brez Bloka 6 zaradi ekonomskih in ekoloških 
omejitev vsaj 100 mio EUR letno. 

• Bloki 1 – 4 (410 MW) zaradi dotrajanosti in ekoloških zahtev ne 
bodo obratovali po letu 2016.

• Brez Bloka 6 se letna proizvodnja iz TEŠ po letu 2016 zniža iz   
3.500 GWh na zgolj 1.500 GWh letno. 

• Brez Bloka 6 je po letu 2025 na lokaciji TEŠ konec proizvodnje 
električne in toplotne energije, prav tako se zapre Premogovnik 
Velenje z neizkoriščenimi 95 mio ton zalog premoga.



- SKRBNIK slovenskega elektro sistema

• Povečanje zanesljivosti z NAJSODOBNEJŠO TEHNOLOGIJO

• Znižanje lastne cene električne energije

• Povečanje konkurenčnosti slovenskega elektro sistema

• Znižanje ekološke obremenjenosti okolja:

SO2 iz 400 na 100mg/Nm3

NOx iz 500 na 150mg/Nm3

CO2 za 35%/MWh
Znižanje prahu, znižanje hrupa, ...

• Ohranitev energetske lokacije VSAJ do leta 2055

• Z obnovljivimi viri prehod v TRAJNOSTNI razvoj



Lesna biomasa

LETU 2008:
-Proizvodnja       ~130 GWh
-Cena biomase          6 €/GJ
-Subvencija  45-22 €/MWh

SUBVENCIJA -KDO JO PLAČUJE??



Z energijo za BOLJŠI ekosistem

H=6,5 m

∆H=0,4 m
P=4,25 MW
t=2h

Eg=8,5 MWh
EL=2550MWh (300 ciklov)

Šoštanjsko jezero
Velenjsko jezero

H
∆H



Korak k TRAJNOSTNEMU razvoju

S CENTROM ODLIČNOSTI za NIZKO OGLJIČNE TEHNOLOGIJE



Z BLOKOM 6 

do RACIONALNE RABE energije ENERGENTA
preko OBNOVLJIVIH VIROV do TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

BLOK 6:
- ekonomsko UTEMELJEN projekt
- tehnološko DOVRŠEN projekt 
- socialno DOBRODOŠEL projekt
- ekološko UPRAVIČEN projekt

BLOK 6: EKOLOŠKI PROJEKT


