
 
 

 

 

RAČUNSKO SODIŠČE RS 

g. Tomaž Vesel, predsednik 

Datum, 23.8.2015 

 

 

Zadeva: Revizija TEŠ 6 

 

Spoštovani, 

 

V maju, 2015 smo tudi vam poslali apel za poglobljeno analizo projekta TEŠ 6 »TEŠ 6 - 

ČRNA LUKNJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA« in 18.6.2015 ste nas obvestili 

»Vaše sporočilo bo računsko sodišče obravnavalo kot pobudo za izvedbo revizije«. 

Zahvaljujemo se vam za izvedeno revizijo in upamo, da bo poročilo smelo postati 

dostopno javnosti brez črnih lis.  

 

V Koaliciji civilne družbe za prenovo SINTEZA-KCD ugotavljamo, da je vaše poročilo 

potrdilo številne nepravilnosti, ki so se dogajale pri oblikovanju, vodenju, nadzoru in 

izvedbi projekta TEŠ 6 in s tem odprlo možnost za začetek sanacije tega gospodarsko-

politično škandaloznega projekta. Na te nepravilnosti smo v SINTEZI-KCD opozarjali že 

leta, večkrat smo tudi pisali predsedniku vlade, vodjem političnih strank, poslankam in 

poslancem ter zahtevali temeljito preiskavo (forenzično analizo) vsaj petih vidikov tega 

spornega projekta: 

- EKONOMSKO analizo, saj je bilo jasno, da so bili izhodiščni podatki (cena električne 

energije v svetu, energetska vrednost, obseg zalog  in cena velenjskega lignita, 

pričakovana cena energije iz TEŠ 6) vseskozi zavestno lažno prikazovani, kar je nujno 

pripeljalo do dolgoročne poslovne izgube; 

- analizo POLITIČNE ODGOVORNOSTI tako za lažno prikazovanje teh podatkov kot za 

samo vodenje projekta in njegovo pokrivanje z naknadnimi političnimi sklepi, vključno s 

sprejetjem državne garancije; 

- KRIMINALISTIČNO PREISKAVO, saj je bilo evidentno, da so bila pogosto 

prekoračena pooblastila vodilnih v projektu, da so se sklepale za projekt škodljive 

pogodbe, da je bil zavestno opuščen potreben finančni nadzor poteka investicije in da je, 

ne-nazadnje, »poniknilo« kar nekaj sredstev; 

- TEHNOLOŠKO PREISKAVO, saj obstojijo indici, da je del opreme nekvaliteten, 

tehnološko neustrezen in v skrajnem primeru mogoče celo nevaren; 

- širšo EKOLOŠKO OCENO posledic delovanja celotnega velenjskega energetskega 

kompleksa, ki se z odprtjem TEŠ 6 močno spreminjajo in bodo nedvomno povečale 

okoljske obremenitve ne le na lokalni ravni, temveč tudi širše v regiji. 

 

Več podatkov o naših predlogih in zahtevah je na spletni strani Sinteze-KCD: P2 - TEŠ 6. 

 

http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/images/PR2-TE%206%20potaplja%20naprej-aa.pdf
http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/images/PR2-TE%206%20potaplja%20naprej-aa.pdf
http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/images/PR2-TE%206%20potaplja-Ra%20sod-Odgovor-18.6.2015.pdf
http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/images/PR2-TE%206%20potaplja-Ra%20sod-Odgovor-18.6.2015.pdf
http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/index.php/projekti/80-projekti/93-p2-tes-6


Na te nepravilnosti smo opozarjali (in še opozarjamo) predvsem tudi zato, ker so 

predstavljale nekakšen »mafijski model« povezovanja nepoštenih podjetnikov z 

nepoštenimi politiki (in deloma tudi strokovnjaki!), ki se je oblikoval v pogojih 

kapitalske transformacije slovenske družbe in razpadanja pravnega reda. Bilo je namreč 

očitno, da se lahko ta obrazec plenjenja javnih sredstev uveljavlja tudi v bodoče, pri 

naslednjih večjih javnih projektih, če slovenska družba ne bo zmogla razčistiti dogajanja 

na tako vzorčnem projektu kot je TEŠ 6.  

Že zdaj je namreč jasno, da ta projekt meče dolge sence na odločanje o bodoči trasi 

(avto)cestne povezave s Koroško, ki jo nekateri poskušajo na vsak način prilagoditi 

potrebam bodočega transporta uvoženega premoga za TEŠ 6, kar spet kaže, da je bila ta 

opcija vseskozi prisotna v skritih načrtih projekta in da so bila lažiranja podatkov 

zavestna in načrtna.  

Sam model projekta TEŠ 6, ki je temeljil na širši družbeni poslovno-politični korupciji 

pa je grozil, da se bo ponavljal pri drugih večjih javnih investicijah: pri gradnji drugega 

železniškega tira v Koper, pri uvedbi elektronskega cestninjenja tovornjakov in 

avtobusov, pri investicijah v zdravstvu itd. 

 

Zato pozdravljamo vaše dosedanje napore in ugotovitve in iskreno upamo, da boste na 

tej podlagi odločno zahtevali nadaljevanje preiskav ter poslovno in tudi politično 

odgovornost vseh vpletenih. Pri tem imate podporo slovenske civilne družbe, katere del 

je tudi SINTEZA-KCD. 

 

S pozdravi! 

 

Koalicija civilne družbe za prenovo SINTEZA-KCD  

Predsedujoči: Emil Milan Pintar 

 

 

 

Poslano:  

- g. Tomaž Vesel, predsednik Računskega sodišča 

- g. Matjaž Hanžek, predsednik preiskovalne komisije o TEŠ 6  

- predsednik in ministri vlade RS  

- poslanske skupine DZ 

- mediji 

 


