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VIOLETA TOMIĆ (PS ZL): Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi! 
 
 Izredno veliko število podpisov za uvedbo parlamentarne preiskave za 
ugotavljanje politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij pri investiciji v Blok 6 
Termoelektrarne Šoštanj ocenjujemo kot visoko stopnjo soglasja v Državnem 
zboru, da razčisti sume o odgovornosti predstavnikov političnega razreda, ki je v 
tej zgodbi pokazal svoje prakse pri upravljanju države in ravnanjem z javnim 
denarjem. Nevzdržno je namreč, da stalno poslušamo kako je država slab 
gospodar in da je zato potrebno njeno premoženje prodati tako rekoč za vsako 
ceno, po možnosti tujcem, istočasno pa gledamo resničnostno kriminalno 
tragedijo, ki se nam dogaja pred očmi in ki kar ni videti konca. Že pred leti so se 
pojavili predlogi, da Blok 6 ali pa kar celotno Termoelektrarno Šoštanj prodamo, 
ker je baje zelo obetavna naložba. Izkazalo se je, da ni zanimanja med tujimi 
investitorji. Danes je očitno zakaj je temu tako. Sami bomo morali upravljati z 
zavoženo investicijo o kateri tako rekoč vsak dan izvemo nova dejstva, ki 
povečujejo škodo in potrjujejo ocene o katastrofalni naravi in izpeljavi tega 
projekta.  
 

Zahteva za preiskavo izhaja iz sistemske logike. Njen temelj sta 
transformacija oziroma preobrazba države v skladu z interesi kapitala, v času 
neoliberalizma in vzpon nedemokratičnega tehnokratskega političnega razreda, 
ki v spregi s kapitalom išče koristi le za lasten žep in za ohranjanje svoje 
politične oblasti. Namen te preiskave je, da tej sistemski logiki dodamo 
konkretna imena. Vsi ti procesi imajo svoje akterje, ki so prispevali v mozaik 
zavajanj, manipulacij, izigravanj zakonodaje ter kaznivih in koruptivnih dejanj, ki 
so pripeljali do izvedbe projekta TEŠ 6. In kateri so tisti ključni elementi politične 
odgovornosti funkcionarjev pri investiciji v Blok 6 in so po našem mnenju ključni 
tudi za vse druge investicije iz javnih sredstev, v katere so posredno ali 
neposredno vpleteni politični funkcionarji.  

 
Funkcionarji morajo zagotoviti nesporno pravno podlago za investicije, 

tako za tiste iz javnih sredstev, ko za tiste, ki jih izvajajo javna podjetja ali pa 
gospodarske družbe v državni lasti. Dolžnost funkcionarjev je, da temeljito 
preverijo podatke, ki jih predložijo pripravljavci investicije. Za ukrepe morajo 
funkcionarji, imajo na voljo pravna in finančna sredstva. Funkcionarji v 
izvršilnem delu oblasti morajo odgovarjati kadar zakonodajni veji oblasti 
predlagajo v potrditev odločitve, ki slonijo na slabo preverjenih podatkih in to ne 
samo v primeru Bloka 6. Funkcionarji morajo znati prisluhniti strokovnim 
mnenjem in mnenjem civilne družbe ter morajo temeljito pretehtati sporočila in 
jih ne smejo zavračati kar povprek, kot da gre za vprašanja političnega prestiža, 
sicer se dogajajo investicijske katastrofe, pa ne samo v energetiki. Tudi pri 
gradnji infrastrukture, pri investicijah v zdravstvu in še bi lahko naštevala.  

Po našem mnenju se izkazuje politična in morda še kakšna odgovornost 
funkcionarjev ko se dogajajo načrtne manipulacije in kršitve pravnega reda 
ampak kjer ni tožnika, ni sodnika. Temu bomo skušali narediti konec. In 
ponovno, ni samo investicija v 6. blok, kjer je zaznavati tovrstna dogajanja, v 
katerih lahko vidimo omenjeno sistemsko logiko neoliberalizma. Funkcionarji 
imajo možnost uveljavljanja odškodninske odgovornosti poslovodstev in 
nadzornikov javnih podjetij in podjetij v lasti države. Sprašujem se, kolikokrat 
doslej so ministri to možnost predlagali Vladi in pooblastili Državno 
pravobranilstvo za ukrepanje. Odgovornost za dopuščanje nenehnega 
povečevanja investicijske vrednosti, kar je posledica mnogoterih, tudi 
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korupcijskih dejavnikov, brez slehernega dvoma tiči tudi pri funkcionarjih, 
vendar so se ji doslej spretno izogibali. Skrb za izvajanje okoljskih predpisov je 
ena izmed, tudi političnih, odgovornosti funkcionarjev. Dopuščanje bližnjic pri 
enem gospodarskem subjektu ima učinek domin. Omenim naj samo dogajanja 
v zvezi z Lafargem in sanacijo Celjske kotline zaradi ostalin stare cinkarne. 
Osrednja pozornost preiskave bo namenjena tudi ugotavljanju morebitnega 
zavajanja Vlade in Državnega zbora z neresničnimi podatki, z namenom, da se 
potrdi Zakon o državnem poroštvu za 440-milijonsko posojilo. Danes vemo, da 
noben od ključnih pogojev za sprejetje Zakona o poroštvu države ne drži več. 
Vse več je tudi namigov, da so nekateri funkcionarji vnaprej vedeli, da je rok 
trajanja ključnih pogojev samo do sprejetja poroštvenega zakona. 
Sprenevedanje funkcionarjev kliče po uveljavljanju politične odgovornosti in 
posledično tudi po sankcijah. Poudarimo naj, da sta se prejšnja in sedanja 
Vlada zavezali, da bosta zagotovili pravne pogoje za celovito presojo investicije 
v Blok 6 Termoelektrarne Šoštanj. Za zdaj ne vemo še nič otipljivega, razen 
nekaj napovedi. Recimo, preprosta dopolnitev enega samega samcatega člena 
Zakona o Računskem sodišču, z nekaj besedami, ki jih naštejemo s prsti ene 
roke, bi odpravila mrtvoudnost Računskega sodišča pri preiskovanju hčerinskih 
podjetij gospodarskih družb v državni lasti. Tak vladni predlog dopolnitve 
Zakona o Računskem sodišču bi lahko bil sprejet po nujnem postopku, in če 
upoštevamo visoko stopnjo soglasja o tej preiskavi, tudi s podobno množično 
podporo. Te besede razumite kot poziv funkcionarjem v Vladi, da opravijo eno 
od dolžnostnih ravnanj, ki je neprestana skrb za izboljšanje zakonodaje v smeri 
učinkovitega in preglednega ravnanja z državnim premoženjem in javnimi 
sredstvi.  

 
 Naj zaključim. Vlada po nam dostopnih podatkih še po skoraj letu in pol 
ni prejela noveliranega investicijskega programa številka 6. To pomeni, da 
nimamo izhodišča, da bi lahko pregledno ugotavljali, kaj se v zadnjem letu 
dogaja s to investicijo. Tudi to, da funkcionarji ne morejo doseči izvajanja 
njihovih sklepov v poslovodnih podjetjih v državni lasti, samo po sebi kliče po 
ugotavljanju njihove odgovornosti. Predlagatelji preiskave bomo po najboljših 
močeh poskrbeli, da bo preiskovalna komisija učinkovito izpeljala svojo vlogo v 
zadevi Blok 6 TEŠ in da bodo na podlagi dognanj te preiskave postavljena 
merila za ugotavljanje politične odgovornosti funkcionarjev do upravljanja javnih 
investicij in do ravnanja z državnim in javnim premoženjem nasploh. Primer 
TEŠ 6 je simptom sistemskih sprememb na ravni politike in na ravni države. Ta 
je po neoliberalnem obratu postala priročno orodje v rokah kapitala, politični 
razred pa se je začel obnašati kot menedžer, ki v spregi s kapitalom z vsemi 
legalnimi in nelegalnimi sredstvi išče svoje denarne in politične koristi na račun 
delavnega ljudstva. Privatni interes je prevladal nad javnim interesom. TEŠ 6 je 
konkreten primer, ki mu moramo dati konkretna imena in priimke. Preiskovalna 
komisija mora ugotoviti politično odgovornost vseh odgovornih, da je do 
katastrofe, z imenom TEŠ 6, sploh prišlo. Imena in priimki vseh predstavnikov 
političnega razreda ne glede na politično barvo in stranko. Računamo na to, da 
so zadnje volitve v Državni zbor pripeljale nova imena z obljubami o drugačnem 
upravljanju države in da je prevladala večinska volja za prevlado javnega 
interesa ter razkrinkanje privatnih interesov, ki so postavili ta ogromni spomenik 
korupciji. 
 
Hvala. 


