
 
 

Pismo Predsedniku vlade RS o reševanju problematike TEŠ 6; 14.10.2014 

Spoštovani g. Cerar, predsednik vlade RS, 

Predstavniki civilne družbe smo bili veseli, da vam je uspelo v Koalicijsko pogodbo zapisati 
obvezo, da bo vaša vlada izvedla revizijo poteka gradnje energetskega bloka TEŠ 6. 

Ta gradnja in spremljajoče okoliščine so bile nedvomno eden večjih škandalov preteklih 
treh vlad (Pahorjeve, Janševe in Bratuškine), ki jo je spremljala vrsta nedopustnih odločitev, 
izsiljevanj z izvršenimi dejstvi, zavajajočih ekspertiz in podatkov, po mnenju nekaterih 
boljših poznavalcev pa tudi nezakonitih dejanj in plenitev javnih sredstev. Hkrati pa je ta 
projekt vzorčni primer, kako so v zadnjem obdobju v Sloveniji povečini potekale podobne 
investicije, zaradi česar je potrebno potek dogajanja podrobno pregledati ter identificirati 
posameznike in omrežja, ki so imela odločujoč vpliv na to (nezakonito?) dogajanje. Šele z 
razbitjem teh in podobnih mrež podtalnega delovanja pri sleherni investiciji bo namreč 
mogoče v bodoče preprečiti podobno dogajanje pri investicijah, ki nas čakajo (drugi 
železniški tir v Koper, tretja razvojna os, elektronsko cestninjenje, investicije v zdravstvu…). 

Zavedamo se, da so bile v to dogajanje vpletene tudi nekatere pristojne državne institucije 
ali vsaj nekateri njihovi odločujoči posamezniki, drugim pa je bilo njihovo nadzorno delo 
onemogočeno, na kar je opozorila že KPK, posebej pa g Klemenčič ob svojem protestnem 
odstopu. Pogosto to vpletanje poteka kot oblikovanje raznih »strokovnih analiz«, pri čemer 
pa je t.im. »stroka« zgolj paravan za lobistične manevre. Zato ste nedvomno izpostavljeni 
številnim pritiskom, posebej v težkem položaju pa bodo strokovnjaki, ki bodo dobili 
neposredno nalogo, da stvari preiščejo in presodijo stopnjo odgovornosti in eventualne 
nezakonitosti posameznih akterjev tega projekta. Menimo, da bi bilo lažje, če bi ob 
profesionalnih preiskovalcih iz NPU imenovali tudi širšo komisijo, v kateri bi imela svoje 
zastopnike tudi civilna družba oz njeni subjekti, kot je naša Sinteza-KCD.  Pri tem smo 
namreč prepričani, da imenovanje Parlamentarne komisije po dosedanji praksi ni ustrezna 
rešitev.  

Ocenjujemo, da je potrebno izvesti nekakšno »forenzično revizijo«, v kateri bi analizirali vse 
dokumente od končnega, sedanjega stanja do samih začetnih analiz in utemeljitev projekta, 
pri tem pa poleg ekonomskih upoštevati tudi politične, okoljske, tehnične in kriminalistične 
vidike poteka projekta in sedanjega stanja. To potrjuje tudi kratek »življenjepis« celotnega 
Projekta, ki ga prilagamo v priponki. 

Poseben poudarek bi po našem mnenju morali dati izvoru podatkov v utemeljevanju 
ekonomičnosti delovanja bloka, njihovemu spreminjanju skozi celotno obdobje, korektnosti 
ocen o onesnaževanju, javnosti razpisov oz izbire izvajalcev, cenam in kvaliteti opreme ter 
sumljivim tokovom denarja. Na to smo poskušali opozoriti tudi v zapisu »Stališča Sinteze-
KCD«, ki smo jih oblikovali po temeljiti razpravi. 

V civilni družbi bomo pozorno spremljali celoten potek revizije tega projekta in po potrebi 
organizirali širše javne razprave o posameznih ugotovitvah in predlogih reševanja, saj 
posledice projekta tako ali drugače, finančno in okoljsko, prizadevajo celotno prebivalstvo 
Slovenije. Problem je tako velik, da bo vlada pri njegovem obravnavanju in reševanju 
nedvomno dobila pozitivne ali negativne ocene, ki bodo močno vplivale na njeno delo. 

Pri hitrem, odločnem, učinkovitem in transparentnem reševanju tega problema imate vso 
našo podporo! 
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