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Zadeva:  Zakon o SDH  in socialni dialog v energetiki 
 

 
Spoštovana predsednica!  
 
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE) odločno nasprotuje prodaji slovenskih 

energetskih podjetij. Prepričani smo, da energetika v domačih to je državnih rokah, pomeni dolgoročno 

energetsko neodvisnost, saj je to dejavnost, ki ima s svojim delovanjem multiplikativen učinek na vse 

ostale dejavnosti. Energetika je ključna dobrina, za potrošnike, za gospodarstvo.  Zato bi bila prodaja 

energetike z namenom krpanja proračunske luknje za ceno lastne dolgoročne energetske odvisnosti, 

nepremišljena in škodljiva! Slovenska energetika je po zanesljivosti in kvaliteti dobave kot tudi cenovni 

sprejemljivosti po vseh nam dostopnih pokazateljih v samem vrhu evropskih in svetovnih energetik. To 

je produkt več desetletij skrbnega in kvalitetnega dela vseh zaposlenih v energetskem sektorju, kakor 

tudi rezultat modrih in strokovnih v socialnem dialogu  sprejetih odločitev.  

Nedvomno je to tudi zasluga Ekonomsko socialnega odbora za energetiko, kjer socialni partnerji to je 

vlada RS preko MzIP, Energetska zbornica in SDE Slovenije predhodno uskladijo morebitna razhajanja 

pred sprejetjem vseh zakonov in drugih aktov, ki imajo lahko  kakršen koli vpliv na slovensko energetiko 

in ekonomsko socialno varnost zaposlenih v energetiki. Lep primer je tudi EZ-1, ki je bil v okviru ESOE z 

dogovorom spremenjen do takšne mere, da je bil soglasno sprejet sklep, da je zakon usklajen do takšne 

mere,  da je primeren za obravnavo na vladi RS. Z  MzIP predvsem preko državnega sekretarja g. Bojana 

Kumra smo takrat v intenzivnem socialnem dialogu  odpravili skoraj vse dileme in dvome. 

Zakon o SDH je nedvomno zakon, ki bo imel dolgoročne posledice na delovanje  energetike, zato 

menimo, da energetika in energetske družbe ne sodijo  SDH. Svoja stališča smo prav tako želeli 

predstaviti socialnim partnerjem, vendar ministrstvo za finance navkljub večkratnim poskusom in 

prošnjam ni želelo predstaviti tega zakona na ESOE.  

Zato se na vas obračamo z zahtevo, da posredujete pri MF, da se odzovejo  vabilu na sejo ESOE in  kot 

velevajo pravila delovanja ESOE,  zakon o SDH predstavijo socialnim partnerjem. 

SDE Slovenije je prav zaradi zakona o SDH, ki ni bil obravnavan in sprejet na ESOE,  leta 2012 izvedel 

akcijo zbiranja podpisov za izvedbo naknadnega zakonodajnega referenduma. Šele grožnja z 

referendumom je takratno vlado prisilila k socialnemu dialogu o tem za državo Slovenijo, zelo 

pomembnem zakonu. Na podlagi dogovora med vlado RS in SDE Slovenije, v katerem se je vlada 
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zavezala k določenim obvezam v okviru delovanja SDH, je potem SDE Slovenije umaknil referendumsko 

pobudo. Zakon o SDH ki je bil poslan v DZ in v prihodnjem tednu tam tudi že obravnavan je v določenih 

členih nesprejemljiv za SDE Slovenije. Ne želimo nobenemu groziti, vendar bo SDE Slovenije v zaščito 

interesov slovenske energetike kakor tudi v zaščito interesov vseh slovenskih porabnikov, izvedel vse s 

slovensko in evropsko zakonodajo predvidene aktivnosti, v kolikor ne bo prišlo do dogovora o 

spremembi nekaterih členov predloga zakona o SDH v okviru ESOE. 

 

                                                                                                                                   Predsednik SDE Slovenije 

                                     Branko SEVČNIKAR  


