ZAKLJUČNO POROČILO SINTEZE ZA TEŠ 6
Sinteza je pravočasno opozarjala na zablode pri izvajanju projekta:
- Izdelana je bila Kronologija projekta TEŠ-6 od leta 2006 do 2014 s kritičnimi stališči in predlogi
Sinteze - september 2014.
- Objavljeno je bilo več kritičnih pisem in predlogov:
- Pismo1 Predsedniku vlade RS o reševanju problematike TEŠ 6, poslano 14.10.2014
- Izjava za javnost o forenzični preučitvi investicije, o iniciativi za ustanovitev parlamentarne
preiskovalne komisije in predlogu posebnega zakona o preiskavi TEŠ6 – 4.11.2014
- TEŠ 6, Težak komat za vratom – kaj pomeni izraz »forenzična analiza« - 16.11.2014
- Pismo2 Predsedniku SMC o reševanju problematike TEŠ-6; poslano 21.12.2014
- Pismo3 predsedniku o nedokončani problematiki, da se ne bi ponovilo na Drugem tiru; - 5.2.2015
- Premišljevanje ob TEŠ 6 - Vito Šoukal - 8.2.2015
- ČRNA LUKNJA TEŠ 6 potaplja naprej, TEŠ 6 ni končana zgodba - 22.5.2015
- Kako smo gradili Novo Gorico, mesto kljubovanja in kako TEŠ 6, spomenik korupcije - 21.3.2017
- Na pobudo Sinteze je Računsko sodišče razkrilo »katastrofalno vodenje investicije« Povzetek
revizijskega poročila in celotno Revizijsko poročilo Računskega sodišča.
- Odgovornost političnih deležnikov ugotavlja Preiskovalna komisija DZ:
- Pričanje dr. Roberta Goloba v DZ na Preiskovalni komisiji o TEŠ6 - 7.12.2016
- Tone Rop pred Preiskovalno komisijo: Projekt Teš 6 ni bil dobro pripravljen - 6.2.2017
- Gregor Golobič: “Proti je bil takrat samo Zares, potem pa ga ni bilo več”: Planet.si - 31.03.2017
- Vmesno poročilo bi lahko podnaslovili: Pri Tešu so odgovorni vsi, zgodilo pa se ne bo nič
Danes je splošno znano dejstvo, da je bila gradnja šestega bloka termoelektrarne Šoštanj neracionalna,
slabo vodena, še slabše nadzorovana, z mnogimi elementi korupcije in zavajanjem nosilcev izgradnje. To
natančno ugotavlja nedavno izdana knjiga novinarja Primoža Cirmana - Naložba stoletja ali rop stoletja?.
Temeljna Cirmanova teza je, da je projekt gradnje šestega bloka klasičen primer ugrabitve države.
»Gospodarske družbe si z močjo kapitala podredijo politično oblast in jo pripravijo do tega, da ravna v
skladu z njihovimi ambicijami.«
Napeta kriminalka Jureta Bračko pove vse o gradnji TEŠ6: Najdražji projekt v zgodovini Slovenije
Zdaj, na koncu, ki to ni, vemo:
- Izgube se z delovanjem TEŠ 6 samo večajo;
- Denar še kar odteka skozi vzdrževalne pogodbe;
- Količina in kvaliteta velenjskega lignita je sporna danes – še bolj pa bo po l. 2028;
- Država (davkoplačevalci) bo morala plačati poroštvenih 440 milijonov, TEŠ jih ne bo zmogel;
- Država ima do TEŠ neporavnano terjatev v višini 69,9 milijona zaradi provizije za poroštvo;
- Tehnološko je TEŠ6 vprašljiv: peti blok mora proizvajati paro, problem so toplotna nihanja, okvare,...;
- TEŠ 6 je največji industrijski onesnaževalec okolja v Sloveniji;
- Slovenski kriminalisti so ugotovili za ca 284 milijonov neutemeljenega odliva denarja ALSTOM-u;
- Mednarodna agencija OLAF investicijo še vedno preiskuje; …

