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Državljani pozivajo k etični odločitvi o TEŠ 6, parlament pa znova o državnem
poroštvu
Ljubljana, 10. februar 2012 – Poziv k etični odločitvi o nadaljevanju gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj je
na spletni strani skupnosti aktivnih državljanov Tretji člen v dobrem tednu podpisalo več kot 1100 državljank in
državljanov. Vlado in Državni zbor pozivajo, naj sprejmejo šestmesečni moratorij na odločanje o nadaljevanju
projekta, v tem času pa naj ga neodvisno etično razsodišče ovrednoti z vidika ekonomske, okoljske, družbene ter
medgeneracijske sprejemljivosti. Medtem pa je skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Srečkom Mehom iz
Socialnih demokratov v parlamentarno obravnavo znova vložila zakon o državnem poroštvu za obveznosti iz
dolgoročnega posojila Evropske investicijske banke v višini 440 milijonov evrov.
2. februarja je bil v državnozborsko obravnavo ponovno vložen predlog zakona o državnem poroštvu za TEŠ6. Skupnost
aktivnih državljanov Tretji člen je s tem v zvezi poslankam in poslancem Državnega zbora 9. februarja izročila poziv k
razglasitvi moratorija na vse aktivnosti in odločanje o projektu TEŠ6. Podpisniki pozivajo k sprejemanju odločitev na
osnovi transparentne in celovite presoje projekta z vidika ekonomske, okoljske, družbene ter medgeneracijske
sprejemljivosti.
Z izročitvijo peticije skupnost aktivnih državljanov poslanke in poslance poziva, naj glasujejo proti sprejetju zakona o
državnem poroštvu v višini 440 milijonov evrov za posojilo, ki ga hoče za financiranje projekta TEŠ 6 najeti
Termoelektrarna Šoštanj pri Evropski investicijski banki.
Da je odobritev državnega poroštva za TEŠ 6 izjemno tvegana odločitev, so se zavedali poslanci prejšnjega sklica, ki so
odločanje o nadaljevanju projekta kot vroč krompir preložili v roke novih poslank in poslancev. Številna odprta
vprašanja namreč kažejo na to, da je projekt preveč tvegan, da bi bilo vanj varno vložiti davkoplačevalski denar v obliki
državnega poroštva. Dosedanje izvajanje projekta poleg odprtih okoljskih, družbenih in ekonomskih vprašanj
spremljajo tudi številne pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki jih preiskuje Komisija za preprečevanje korupcije, zaradi
kršitve pravil za javno naročanje ter zajemanje in skladiščenje ogljika je vložena pritožba pri Evropski komisiji.
Zakon o državnem poroštvu za TEŠ 6 bo prva velika preizkušnja novega sklica državnega zbora. Bodo podlegli
izsiljevanju ozke skupine odločevalcev, ki uveljavljajo svoje kapitalske interese, ali bodo pred sprejetjem odločitve
zahtevali jasne odgovore na ekonomska, okoljska in družbena vprašanja. Odločitev v zvezi s TEŠ 6 bo v veliki meri
opredelila smer razvoja Slovenije. Opredelila pa bo tudi politično prihodnost novih poslank in poslancev. Projekti, kot

je TEŠ 6, v zreli participativni demokraciji ne morejo biti sprejeti brez širšega družbenega konsenza.
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Tretji člen je spletna skupnost državljank in državljanov, ki želimo imeti vpliv na odločitve širšega javnega pomena.

