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Udeležencem in 
udeleženkam 
konvencije 

Ljubljana, 29.3.2012 Zares proti izgradnji šestega bloka Termoelektrarne 
Šoštanj 
(predlog programske resolucije) 
 

 
Izgradnja šestega bloka TEŠ se nadaljuje. Nova vlada je pričakovano 
podprla državno poroštvo za posojila, ki so potrebna za nadaljevanje in 
končanje projekta. Pri tej odločitvi je pustila vnemar dejstvo o 
nesorazmerno velikem povečanju stroškov investicije, nova okoljska in 
klimatska tveganja, gospodarnost investicije in slovensko energetsko 
prihodnost! 

V stranki Zares smo za razčiščevanje ekonomskih, tehnoloških in okoljskih 
predpostavk in posledic te investicije vlagali vsa naša prizadevanja, znanje 
in izkušnje. Zadovoljni smo, da nam je uspelo pred slovensko javnostjo 
razkriti netransparentne in protizakonite postopke ter z njimi povezane 
majhne in večje kupčije, ki so dvignile vrednost investicije v naslutene 
višine.  Za to smo plačali veliko politično ceno, vendar ne popuščamo in se 
ne damo prestrašiti. Danes marsikdo, ki je ob naših opozorilih pred letom 
dni in več dvigoval obrvi zaskrbljeno ugotavlja, da so kritike upravičene.  

Za nas je poleg okoljskih in energetskih vidikov pri vprašanju izgradnje 
šestega bloka TEŠ ključna logika klientelistično korupcijskega dogovarjanja, 
ki je možna le, če stroške naprtimo v breme davkoplačevalcev. In če bo ta 
logika uspela na primeru šestega bloka, ni nobenega razloga, da se kot 
primer »dobre prakse« razširi na vse podobne velike projekte. In zapečati 
usodo Slovenije! 

Ne pristajamo na politiko, ki se ob opozorilih o škodljivosti projekta obrača 
stran in z neukrepanjem postaja talec energetskih lobijev, ki se kockajo z 
našo energetsko prihodnostjo. Ne pristajamo, na toleranco, ki jo politika 
kaže do korupcije. Podjetje, ki je pripravilo razpis za glavnega dobavitelja 
tehnološke opreme, je partner izbranega izvajalca (Alstom) na Hrvaškem, 
eskalacijska klavzula v pogodbi z Alstomom je izključno v njegovo korist, v 
pogodbi pa tudi manjka protikorupcijska klavzula. V lanskem letu je prišlo 
do obsodbe Alstoma zaradi korupcije pri poslih v drugih državah EU, letos 
pa še poročilo protikorupcijske komisije o sumih korupcije pri izvajanju te 
investicije. Kljub temu, da so bili vsi ti podatki o možni korupciji znani, je 
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vlada podprla  državo poroštvo in se zadovoljila z govoričenjem o 
odgovornosti, ki da jo bo zahtevala. S tem je pokazala, da je, ko gre za 
velike vsote, pripravljena pristati na posledice koruptivnih dejanj (v tem 
primeru na višjo ceno investicije). Če bo pri tem ostalo tudi po obravnavi v 
državnem zboru, bo sporočilo Slovenije o toleranci do korupcije v naši 
državi povsem nedvoumno.  

Zares  je skupaj z nekaj drugimi zunajparlamentarnimi strankami in 
civilnodružbenimi organizacijami oblikoval pobudo Ustavimo TEŠ 6, ker je 
za nas koncept določanja poti družbenega razvoja izven demokratičnih 
postopkov nesprejemljiv in ker ne sprejemamo predpostavke, da je biznis 
pred trajnostnim razvojem in zdravjem ljudi ali celo, da je, ko gre za velike 
posle, ob korupciji  treba zamižati na eno oko.  

Projekt,  

• ki ga bremenijo sumi korupcije, 

• ki Sloveniji onemogoča doseganje dolgoročnih podnebnih ciljev,  

• ki v času izgradnje in obratovanja izkazuje negativni denarni tok, 

• ki povečuje javni dolg, 

• ki bo prispeval k zniževanju konkurenčnosti slovenskega gospodarstva, 

• ki ga bremenita dve pritožbi, in sicer v zvezi s spoštovanjem Direktive 
o zajemanju in shranjevanju ogljikovega dioksida ter Direktive o 
javnem naročanju, od katerih prva lahko spodnese gradbeno 
dovoljenje, druga pa pogodbo z Alstomom in 

• ki je rezultat namerne politike izvršenih dejstev, s katerimi se pristojne 
organe sili v izdajanje dovoljenj in poroštev, 

se v Sloveniji ne bi smel izvesti, še najmanj pa z državnim poroštvom. Zato 
v Zares še zmeraj vztrajamo na zahtevi gibanja UstavimoTEŠ6 po 6 
mesečnem moratoriju na nadaljevanje izgradnje in neodvisno presojo tega 
projekta, po kateri naj se vlada in parlament odločita, kako naprej. 
Pomemben del tega procesa je tudi sprejem trajnostnega energetskega 
scenarija. Nekatere alternative projektu TEŠ 6 so bile raziskane že v 
osnutku Nacionalnega energetskega programa (2010-2030), v okviru 
katerega  dva od petih možnih scenarijev ne vključujeta šestega bloka. 

Pri družinskem zakonu se je Slovenija odločila vsaj še leto dni ostati v 
preteklosti, dobro bi bilo, da se pri TEŠ 6 odločimo za prihodnost. 

 


