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V A B I L O 
 

V okviru prizadevanj za etično odločanje o projektu TEŠ 6 vas koalicija Ustavimo TEŠ 6 vabi na 
 

Predstavitev mnenj o projektu TEŠ 6 za poslanke Drž avnega zbora 
 

v četrtek, 8. marca 2012, med 15. in 17. uro, 
v dvorano Lili Novy v Cankarjev dom (Prešernova ces ta 10, Ljubljana).  

 
 
 

 
Projekt TEŠ 6 deli slovensko javnost. Kljub številnim pozivom k argumentirani in široki razpravi o potrebnosti 
ter upravičenosti investicije v blok 6, izpostavljanju odprtih vprašanj v zvezi z investicijo s strani nevladnih 
organizacij, civilnih iniciativ, nekaterih političnih strank in posameznikov, je bila dosedanja javna razprava o 
vseh vidikih projekta TEŠ 6 dokaj omejena. 
 
Vlada se je kljub številnim ugotovljenim nepravilnostim pri vodenju projekta ter vrsti neodgovorjenih vprašanj 
v zvezi s projektom odločila, da s pozitivnim mnenjem do predloga zakona o poroštvu za 440 milijonsko 
posojilo EIB projekt podpre. Odločanje o odobritvi poroštva se sedaj seli v Državni zbor. Brez dvoma boste 
poslanci in poslanke Državnega zbora prihajajoče tedne izrabili za pripravo na odločanje o predlogu zakona. 
Koalicija Ustavimo TEŠ 6, ki združuje nevladne organizacije, civilne iniciative in zunajparlamentarne stranke, 
si želi, da bi se lahko v te priprave vključila s predstavitvijo svojih mnenj ter da bi v razpravi prišlo do 
soočenja argumentov.  
 
Trenutna sestava Državnega zbora je posebna med drugim tudi zaradi tega, ker vključuje relativno veliko 
število žensk. Ker so o projektu TEŠ 6 do sedaj razpravljali predvsem moški, želimo v premislek in razpravo 
sedaj pritegniti predvsem ženske.  
 
S tem namenom na mednarodni dan žensk, 8. marca, organiziramo javno predstavitev mnenj o projektu TEŠ 
6 za poslanke Državnega zbora. K sodelovanju – predstavitvi mnenj – vabimo tako predstavnice 
zagovornikov, kot predstavnice nasprotnikov projekta. 
 
S predstavitvijo mnenj želimo nasloviti naslednje teme: 
 
► Je TEŠ 6 resni čno nujno potreben za zagotavljanje varne oskrbe z e lektri čno energijo v 
Sloveniji? 
► Kaj projekt TEŠ 6 pomeni za slovensko gospodarstvo ? So bili stroški in koristi projekta v 
dosedanji razpravi naslovljeni v zadostni meri?  
► Kakšna je realna razprava EU o dolgoro čnih podnebno-energetskih zavezah? Kaj ta razprava 
pomeni za Slovenijo in kako vanjo umeš čamo projekt TEŠ 6? 
► Projekt TEŠ 6 je predmet ve č uradnih postopkov (Evropska komisija, NPU, KPK) – ali lahko 
ta dejstva pri odlo čanju o poroštvu spregledamo? 

 
K predstavitvi mnenj smo povabili: Romano Jordan Cizelj (Evropski parlament), Andrejo Urbančič (Inštitut 
Jožef Stefan), Alenko Avberšek (Gospodarska zbornica Slovenije), Mojco Vendramin (Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor), Nino Štros (Greenpeace), Renato Karba (Umanotera), Darjo Radić (Zares), Manco 
Košir (Gibanje TRS). 
 
O dogodku bodo obveščeni mediji, osebno bodo povabljene urednice medijev. 
 
Zaradi lažje organizacije dogodka, Vas naprošamo, da nam na info@focus.si ali na 01 515 40 80 do 6. 
marca sporočite, ali se boste dogodka udeležili. 
 
Prijazno vabljeni! 


