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Sveta občin Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj sta na podlagi določil
statutov občin na skupni izredni seji 18. maja 2017 sprejela naslednje

SKLEPE

o zagotavljanju upravičene cene toplotne
energije za Šaleško dolino
1. člen
Sveta Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj ugotavljata,
da dvig cene toplotne energije predstavlja veliko finančno
obremenitev za gospodinjski, kot tudi poslovni odjem, prinaša
negativne socialne in gospodarske posledice za lokalno
okolje, turizem, ter da ta negativno vpliva na socialni položaj
prebivalcev in konkurenčnost lokalnega gospodarstva.
2. člen
Sveta Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj odločno
nasprotujeta dvigu cene toplotne energije za Šaleško dolino.
Na osnovi znižanja stroškov za proizvodnjo toplotne energije
upravičeno in utemeljeno zahtevamo, da bo cena toplotne
energije za Šaleško dolino pravična.
3. člen
Od Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) in Holdinga Slovenske
elektrarne (HSE) zahtevamo, da nam v roku 14 dni predstavijo in
posredujejo vhodne podatke, na osnovi katerih je bila izračunana
zadnja nakupna cena toplotne energije za Komunalno podjetje
Velenje v višini 17,25148 evrov za MWh. Prav tako zahtevamo
podatke za izračun preostalih cen.
4. člen
Od TEŠ in HSE zahtevamo, da v roku 14 dni predstavijo in
posredujejo odstopanja v ceni toplotne energije glede na
predhodno obdobje (iz 11 evrov na 17,25148 evrov za MWh).
Dejstvo je, da se obratovalni režim TEŠ-a (bloka 4 in tudi bloka
6) iz leta 2016 ni bistveno spremenil, še več v zadnjih letih so
se fiksni stroški vzdrževanja, dela in vsega ostalega krepko
znižali.
5. člen
Od TEŠ in HSE zahtevamo, da je obračunana cena toplotne
energije pravična in da ta ne zajema stroškov, ki niso neposredno
povezani s procesom proizvodnje toplotne energije. Pri tem je
potrebno upoštevati slabšo kvaliteto bivanja v Šaleški dolini
zaradi degradacije prostora in negativnih vplivov na okolje, kot
je zrak neprijetnega vonja, tresenje tal, povečana poplavna
ogroženost naselij zaradi večanja jezerskih površin in povečana
osenčenost mesta Šoštanj zaradi pare.
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podjetja Velenje, d. o. o., s ciljem, da se ukrene vse potrebno
za znižanje cene toplotne energije za Šaleško dolino v izogib
nastanka nepopravljivih socialnih in gospodarskih posledic za
gospodinjstva in gospodarstvo v Šaleški dolini.
8. člen
TEŠ in PV se pri odločanju o vseh spremembah redno
posvetujejo z lokalnimi skupnostmi Velenja in Šoštanja.
9. člen
Od Vlade Republike Slovenije in od HSE zahtevamo, da
spoštujejo vse zahteve iz okoljskega, gospodarskega in
družbenega vidika (socialnega), na podlagi katerih so se
lokalne skupnosti odločile, da podprejo izgradnjo bloka 6 TEŠ
(manjši vplivi na okolje, ohranjanje delovnih mest, družbeno
odgovorno ravnanje, izplačilo odškodnine zaradi ekološke
škode na območju lokalnih skupnosti, znižanje cene toplotnega
ogrevanja zaradi cenejšega izkoristka premoga, možnost
zaposlovanja v turizmu ‘’Mesto na vodi’’, pridobivanje čiste
energije s pretočnostjo med jezeri zaradi razlike v gladinah,
vlaganje sponzorskih sredstev za športne in kulturno dejavnosti
ter izgradnja stanovanjskih kapacitet v naselju Metleče).
10. člen
Od Skupine HSE zahtevamo družbeno odgovorno ravnanje in
dosledno spoštovanje zavez sprejetih s sporazumom iz maja
2014 za povračilo škode za povzročene obremenitve okolja
na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine
Šmartno ob Paki ter sklenitev novega sporazuma o odškodnini
na območju Mestne občine Velenje, Občine Šoštanj in Občine
Šmartno ob Paki do konca obratovanja TEŠ.
11. člen
Upravi Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj z zunanjimi
sodelavci pripravimo predlog besedila zakona, ki ga predložimo
poslancem v Državnem zboru Republike Slovenije.
12. člen
Ti sklepi začnejo veljati z dnem sprejema in se objavijo v uradnih
glasilih občin.
Velenje, 18. maj 2017

župan Mestne občine Velenje
Bojan KONTIČ, l.r.
župan Občine Šoštanj
Darko MENIH, l.r.

6. člen
Župana Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj bosta
imenovala strokovno komisijo, ki bo sodelovala pri določitvi
pravične cene toplotne energije za Šaleško dolino.
7. člen
Svet Mestne občine Velenje in Občine Šoštanj pozivata
TEŠ in HSE, da se po posredovanju ugotovitev iz 3. in 4.
člena tega sklepa čim prej sestaneta s strokovno komisijo iz
6. člena tega sklepa, Svetom ustanoviteljev Komunalnega
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