
 
 

Ljubljana, 11.4.2018 
 

Zadeva: Stališče SINTEZE-KCD po sprejetju poročila o TEŠ 6 v Državnem zboru 
 

Dragi somišljeniki in državljani, 

V SINTEZI-KCD se že leta trudimo za zviševanje politične kulture v Sloveniji, za 

uveljavljanje temeljnih principov demokracije, za razvidno (transparentno) in odgovorno 

odločanje, zlasti še takrat, ko odločitve političnih teles ali posameznikov zadevajo 

pomembne javne zadeve in tako ali drugače vplivajo na našo sedanjost in bodočnost. Prav 

odgovornost pri sprejemanju takih odločitev oz. brez-prizivno sprejemanje subjektivne in 

objektivne odgovornosti zanje je temeljni kamen sleherne demokracije. 

Dolga leta smo opozarjali, da je bil projekt »TEŠ 6« eden najbolj skorumpiranih projektov 

naše bližnje preteklosti in zahtevali sodno in politično opredelitev odgovornosti zanj. Pri 

tem ne gre samo za vprašanja osebnega okoriščanja z javnimi sredstvi, temveč tudi za 

nesporna dejstva, da je celoten projekt tehnološko, ekonomsko in ekološko močno sporen 

in pomanjkljiv. Kar zadeva tehnološko spornost, uporabljena tehnologija ne ustreza 

standardom in preprosto ni varna. Kar zadeva ekonomsko konstrukcijo, ni nobenega 

dvoma, da so bili številni podatki zanjo lažirani, zaključki pa napačni, zaradi česar bo objekt 

še leta povzročal izgubo, ki jo bodo morali pokrivati davkoplačevalci. Kar zadeva ekologijo, 

se resna analiza posledic tega projekta sploh še ni začela. 

Vsa ta dejstva zahtevajo, da ljudje, ki so projekt vodili neposredno ali ga posredno 

omogočali, sprejmejo odgovornost za celotno dogajanje. Stvar preiskovalnih organov in 

sodišč je, da preiščejo in določijo, kolikšna je subjektivna in neposredno krivdna 

odgovornost posameznikov. Nobenega dvoma pa ni, da že na podlagi poročila in ugotovitev 

'Preiskovalne komisije za ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri 

investiciji v blok 6 Termoelektrarne Šoštanj' ter soglasne odločitve Državnega zbora o 

sprejetju njenega poročila, zahtevamo, da politični akterji tega projekta prevzamejo vso 

politično odgovornost in posledice, ki sledijo.  

V SINTEZI-KCD pričakujemo, da bo to storil tudi Borut Pahor. To od njega zahteva že etika 

najbolj odgovorne funkciji v državi, ki jo zaseda, zato predlagamo članom, simpatizerjem 

in drugim državljanom podpis peticije o odpoklicu. 

 
 
Za SINTEZO-KCD                          

Predsedujoči, Emil Milan Pintar           

 

http://www.solidarnik.si/drzavljanska-peticija-za-odpoklic-boruta-pahorja-z-mesta-predsednika-republike-slovenije.html

