
Alstom na popolni umik še čaka
TEŠ6 Gradbišče bo odprto vsaj do petka, dneva po odločanju odbora
za finance o državnem poroštvu za projekt, ko ta lahko tudi ne bo sprejet

Ljubljana - Iz Termoelektrar-
ne Šoštanj so odboru držav-
nega zbora za finance dosta-
vili dokumentacijo o projektu.
Jamčijo, da cena projekta še-
stega bloka ne bo presegla
1,302 milijarde evrov, mogo-
če pa je znižanje. Vendar le, če
bodo dobili poroštvo.
BORUT TAVČAR

Medtem se je v nedeljo iztekel še
zadnji rok dobavitelja glavne teh-
nološke opreme (GTO) Alstoma,
do katerega bi morala Teripolek-
trarna Šoštanj (TEŠ) dokazati, da
ima denar za dokončanje projek-
ta. »Naročniku smo poslali obve-
stilo o začasni ustavitvi del. Kljub
temu pa smo TEŠ predlagali, da
nadaljujemo postopen umik de-
lavcev z gradbišča do konca tega
tedna, s čimer bi dali TEŠ dovolj
časa, da si zagotovi finančna sred-
stva, nato pa bi z zelo majhnimi
posledicami lahko obnovili dela
na projektu, če se bo medtem na-
šla ustrezna rešitev. V celoti razu-
memo pomembnost tega projekta
za slovensko gospodarstvo in smo
pripravljeni pomagati TEŠ, dokler
si ta ne bo zagotovila začasnega fi-
nanciranja,« pravijo v Alstomu.

V TEŠ so potrdili, da je na grad-
bišču manj delavcev Alstoma,
posebno za montažo. Po oceni je
gradbišče za zdaj zapustilo 50 de-
lavcev, 150 pa jih še ostaja.

TEŠ je odboru za finance do
včeraj poslal zahtevano doku-
mentacijo o vrednosti investici-
je, ki vsebuje dosežena znižanja
cene, poročila o pogajanjih z vse-
mi ključnimi dobavitelji in rezul-

tatih teh pogajanj, potrdilo, da sta
dodatek v pogodbi o dolgoročni
ceni lignita (2,25 evra za giga-
džul) potrdila tudi nadzorna sve-
ta Premogovnika Velenje in TEŠ,
pravno mnenje o mogočem vpli-
vu malih delničarjev na to ceno,
opozorili pa so tudi na posledice
suspenza in prekinitve pogodbe
z Alstomom. Suspenz za nekaj
mesecev bi stal do sto milijonov
evrov, prekinitev pogodbe pa več
kot izvedba projekta TEŠ6.

V TEŠ trdijo, da je najvišja cena
projekta omejena na malo več kot
1,3 milijarde evrov, a to velja le v
primeru, da bodo do 31. julija lah-
ko začeli črpati posojila Evropske
investicijske banke. Prvi korak za
to je potrditev zakona o poroštvu
na seji parlamentarnega odbora za
finance v četrtek. Ni sicer gotovo,
da bo to dovolj zgodaj, saj bi mo-
ral državni zbor potrditi zakon o
poroštvu, potem pa še pogodbo z
EIB, na voljo pa je le julijska seja.

Neprijetno pa so bili preseneče-
ni tudi sodelujoči na predstavitvi
študije Greenpeacea o zdravstveni
in narodnogospodarski škodljivo-
sti TEŠ6. Filozof Luka Omladič je
TEŠ6, denimo, označil za primer
moralnega hazarda, podobnega,
kakršnega so banke, ki tvegajo
na račun drugih. Zdaj je iz Odve-
tniške družbe Čeferin dobil poziv
naj »takoj neha razširjati nevero-
dostojne podatke o smrtnih žr-
tvah in višini gospodarske škode,
ki naj bi jih povzročilo obratova-
nje TEŠ6. V nasprotnem primeru
bomo primorani ugled in dobro
ime naše stranke zaščititi pred
pristojnimi organi«. Stranka je
TEŠ, s postopkom pa soglaša tudi
Holding Slovenske elektrarne.



TEŠ6 po osmih letih do vrelišča
junij 2004 skupščina TEŠ potrdi razvojni načrt s šestim blokom

21. april 2006 NSTEŠ potrdi investicijski program z blokom 600 MW,
mesec pozneje dobi energetsko dovoljenje

september 2006 informativni razpis za dobavitelja glavne tehnološke
opreme (GTO) v Uradnem listu EU

12. oktober 2006 TEŠ6 je uvrščen v resolucijo o nacionalnih razvojnih
projektih vlade

7. december 2006 skupščina HSE (vlada) sprejme razvojni načrt družbe HSE
z blokom 6 moči 600 mw

19. september 2007 podpisana rezervacijska pogodba z Alstomom
27. september 2007 podpis pogodbe z EIB za 350 milijonov evrov posojila

18. oktober 2Q0 7 plačilo 25 milijonov evrov rezervacije
27. junij 2008 podpis pogodbe za dobavo GTO med TEŠ, Alstomom

Power Systems in Alstomom Povver Centrales
51. avgust 2009 uskladitev pogodbene cene za dobavo GTO na

694,9 milijona evrov
2. december 2009 plačilo pogodbeno dogovorjenega avansa Alstomu v

vrednosti 80,3 milijona evrov
29. marec 2010 MG izda soglasje za kredit EIB v vrednosti 550 mio evrov

(440 mio evrov + 110 mio evrov)

4. april 2010 sogtasje MG za kredit EBRD v vrednosti 200 mio evrov
16. februar 2011 TEŠ6 dobi okoljevarstveno dovoljenje

16. marec 2011 izdano gradbeno dovoljenje za TEŠ6

april 2011 vlada obravnava revizije projekta, dokumente takoj dobijo
tudi kriminalisti

23. september 2011 skupina poslancev vloži v postopek zakon o poroštvu
za 440 milijonov evrov posojila EIB

2. februar 2012 zakon o poroštvu je znova v postopku državnega zbora
15. februar 2012 Alstom prevzame gradbišče TEŠ6

17. junij 2012 izteče se Alstomov rok, do katerega mora TEŠ dokazati,
da ima denar za projekt

18. junij 2012 izteče se rok odbora za finance, do katerega mora TEŠ
povedati končno ceno projekta in ceno montaže

21. junij 2012 seja odbora za finance, od katere je odvisno,
ali bo poroštvo na julijski seji DZ delo


