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Zahteva po transparentnem odločanju o TEŠ 6 

Ljubljana, 1. februar 2012 – Skupina nevladnih organizacij, civilnih iniciativ, gibanj, političnih strank in posameznikov 

v danes predstavljeni kampanji poziva Vlado in parlamentarne stranke, naj se zavzamejo za šestmesečni moratorij 

na odločanje o nadaljevanju gradnje šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj.  V tem času naj neodvisno etično 

razsodišče ovrednoti projekt z vidika ekonomske, okoljske, družbene ter medgeneracijske sprejemljivosti.  Pobudniki 

kampanje vlado pozivajo, naj v času moratorija pripravi trajnostni energetski scenarij in ga obravnava kot 

enakovredno alternativo razvoja slovenske energetike. Državljanke in državljani lahko podporo pozivu k etični 

odločitvi o TEŠ 6 podprejo prek spletnega orodja Tretji člen. 

Pobudniki kampanje so 17. januarja  predsednikom parlamentarnih strank in vodjem poslanskih skupin poslali 

odprto pismo, v katerem jih pozivajo, naj se zavežejo k sprejetju takojšnjega šestmesečnega moratorija na 

odločanje o projektu TEŠ 6. Čas moratorija naj se izkoristi za ustanovitev neodvisnega etičnega razsodišča, ki bo 

na transparenten in celovit način ovrednotilo projekt. Etično razsodišče naj bo sestavljeno iz uglednih in 

verodostojnih osebnosti z različnih strokovnih področji, kot so humanistika, družboslovje, ekonomija, pravo, 

energetika, okolje, zdravstvo in sociala. Člani razsodišča naj ovrednotijo projekt z vidika tveganj, ki jih prinaša na 

celo vrsto področij, ter z vidika njegove etične sprejemljivosti za današnje in prihodnje generacije. Hkrati naj se 

čas moratorija izkoristi tudi za pripravo trajnostnega energetskega scenarija. 

Kot je opozorila vodja Greenpeace Slovenija Nina Štros je v odločevalski proces nujno vnesti transparentnost in 

ga odpreti za vse deležnike. »TEŠ 6 je nacionalni projekt, ki ne more biti v rokah ozke skupine odločevalcev, ki 

uveljavljajo svoje kapitalske interese, razprava mora biti odprta,« je poudarila. 

Vodja Umanoterinega projekta Tretji člen Renata Karba je ob predstavitvi spletnega orodja za aktivno 

državljanstvo www.tretjiclen.si povedala, da podpora pozivu ne pomeni opredelitve o gradnji TEŠ 6, temveč 

zahtevo do odločevalcev, naj temeljito preučijo vse vidike projekta. »Odločevalci ne smejo podleči nenehnim 

pritiskom investitorja, ampak si vzeti čas za premislek«, je opozorila Karba in dodala, da bo odločitev v zvezi s TEŠ 

6 opredelila tudi politično prihodnost novih poslank in poslancev. 

Na današnji tiskovni konferenci so tudi predstavniki drugih nevladnih organizacij in civilne družbe, Gorazd 

Marinček (Slovenski E-forum), Manca Košir (Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije TRS) in Vili Kovačič (Civilna 

iniciativa Davkoplačevalci se ne damo) opozorili na to, da je nastopil čas, da civilna družba povzdigne svoj glas, in 

da njen glas odločevalci tudi upoštevajo. Kot je ob koncu poudarila Nina Štros, je čas za aktivno državljanstvo in 

participativno demokracijo, kajti takšni projekti, kot je TEŠ 6, ne morejo biti sprejeti brez širšega družbenega 

konsenza. 

Kontakt: 

Nina Štros, Greenpeace v Sloveniji, nina.stros@greenpeace.si, 040 871 530 

Renata Karba, Umanotera, renata@tretjiclen.si, 041 399 473 

 

Opombe: 

[1] Odprto pismo predsednikom parlamentarnih strank so podpisali:  Greenpeace Slovenija, Umanotera, Slovenski E forum, 

društvo Focus, Ekologi brez meja,  Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Duh Časa, Temno nebo Slovenije, 

Eco Vitae, Društvo za ozaveščanje in osebnostno rast Sonce, CIPRA, Inštitut za trajnostni razvoj,  Davkoplačevalci se ne damo, 

SMS – zeleni, Zares, Gibanje TRS, Stranka za trajnostni razvoj TRS ter dr. Luka Omladič. 

[2]Več o kampanji na: www.ustavimotes6.si. 


