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Zadeva: Razkritje podatkov o projektu TEŠ 6 in posledicah Projekta na ceno 

električne energije v Sloveniji 

 

Spoštovani g. predsednik Blaž Košorok, 

 

v SINTEZI-KCD že dolgo, nekateri člani pa že od vsega začetka, spremljamo nastajanje, 

vodenje in izvedbo Projekta TEŠ 6. Pri tem smo že v začetku spoznali, da so nekateri 

podatki (npr o proizvodni ceni in kalorični vrednosti velenjskega premoga, o projekciji 

cene električne energije v Evropi, itd), neverodostojni in očitno prirejeni za potrebe 

Projekta. Zato smo pričeli javno opozarjati, da Projekt ni korektno zastavljen. Ko so se v 

nadaljevanju temu priključile pomanjkljivosti v vodenju in poteku (izvedbi) projekta, 

predvsem pa popoln fiasko v nadzoru, smo Vladi RS poslali več pismenih opozoril in 

zahtevali, da se razjasnijo nekateri postopki in preverijo izjave vodilnih v Projektu. Vlada 

iz znanih razlogov ni reagirala dovolj hitro, vodstvo Projekta pa jo je s svojimi odločitvami 

vedno znova prehitevalo in postavljalo pred izvršena dejstva. Ko se je po končanju 

Projekta izkazalo, da so bila naša opozorila še kako upravičena in da Projekt pomeni, med 

drugim, veliko obremenitev za HSE in posledično za odjemalce električne energije v 

Sloveniji in davkoplačevalce nasploh, smo zahtevali poglobljeno forenzično analizo in od 

Računskega sodišča temeljit pregled finančnega poslovanja Projekta. 

Poročilo Računskega sodišča je potrdilo naše navedbe. Obenem pa je bila predstavitev 

Poročila, predvsem pa vaš javni nastop na POP TV, za nas pravi šok. Enostavno ne 

razumemo in ne sprejemamo, da poskušate glavne podatke iz Poročila skriti za 

»zatemnitvami« in ponovno pridobiti na času. Navsezadnje je holding v lasti državljanov, 

za katerega uspešno vodenje odgovarja (vsakokratna) Vlada, in lastniki (tj državljani RS, 

ki smo tudi kupci energije), smo v skladu z Ustavo RS upravičeni do uvida v podatke, ki 

odločilno vplivajo na ceno te energije. 

Zato vas, g. Košorok, pozivamo, da umaknete skrajno pretirane zahteve o varovanju 

poslovnih skrivnostih tako, da bo revizijsko poročilo v ustrezni obliki in obsegu dostopno 

javnosti. Da torej omogočite Računskemu sodišču javno objavo vseh relevantnih podatkov 

o tem, kako zgrešeni in nekorektno vodeni ter škandalozno nadzorovani Projekt TEŠ 6 

vpliva in bo v naslednjih letih vplival na ceno električne energije v Sloveniji in kakšne 

stroške bomo morali prevzeti davkoplačevalci. Pozivamo vas, da torej umaknete 

»zatemnitve«, ki, med drugim, predstavljajo kršitev naše pozitivne zakonodaje in pravo 

sramoto za vas osebno.  



V nasprotnem primeru bomo prisiljeni tudi preko Upravnega sodišča zahtevati razkritje 

vseh potrebnih podatkov in s tem omogočiti prizadeti javnosti korekten uvid v celovito 

revizijsko poročilo Računskega sodišča. Razmislili bomo tudi o pripravi sodnih postopkov 

zoper odgovorne za Projekt TEŠ 6, med katere zaradi prikrivanja ključnih podatkov 

štejemo tudi vas, ne glede na to, da ste odgovornost za Projekt sprejeli, ko je bil ta 

praktično končan. Povsem jasno je namreč, da s takimi potezami, kot je skrivanje ključnih 

podatkov, samo prikrivate nepravilnosti in tistim, ki so jih zagrešili, kupujete čas. Upamo, 

da se zavedate, da s tem njihovo odgovornost prevzemate nase. 

Prosimo za hiter odgovor. 

   Za SINTEZO-KCD 

   Predsedujoči: 

   Emil Milan Pintar 

       
 

Dopis HSE pošiljamo tudi naslednjim institucijam. Prosimo vas, da nam potrdite prejem in 

nam odgovorite, kako že oz. boste ukrepali v zadevi inkriminiranega Projekta TEŠ 6. 

- Računskemu sodišču RS 

- Preiskovalni komisiji DZ za TEŠ 6 

- Ministrstvu za pravosodje 

- Ministrstvu za notranje zadeve 

- Informacijski pooblaščenki RS  

- Komisiji za preprečevanje korupcije 

- Zvezi potrošnikov Slovenije 

- Ustavnemu sodišču RS 

- Poslanskim skupinam DZ 

- Vladi RS  

 


