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JAVNI POZIV
predsednici Vlade R Slovenije, mag. ALENKI BRATUŠEK
ZADEVA: Energetike ne proDAMO
Spoštovana predsednica Vlade R Slovenije!
Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) odločno nasprotuje prodaji
slovenskih energetskih podjetij. Prepričani smo, da energetika v domačih 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 in
gospodarstvo. Zato bi bila prodaja energetike z namenom krpanja proračunske luknje za ceno
lastne dolgoročne energetske odvisnosti, nepremišljena in škodljiva!
Panoga elektrogospodarstva (energetika) je imela od nekdaj strateški pomen za državo tudi
zaradi visoke stopnje vpetosti v ostalo gospodarstvo. Zato (ne)prodaja in upamo, da tudi
naložbe v energetski sektor niso in ne smejo biti le politična, temveč predvsem gospodarska
odločitev. Politične usmeritve morajo preseči mnenja nestrokovnjakov, lobistov. Vse to namreč
hromi slovenski energetski trg, ki ima dobro podlago za uspešno in dobičkonosno poslovanje. A
danes lobiji, tako politični kot gospodarski, drobljenje energetskega sistema, nedorečena
organizacija, onemogočajo sledenje dolgoročni viziji, strateškim in gospodarskim ciljem, kar
škoduje tako sami panogi, gospodarstvu kot potrošnikom.
Da je upravljanje z državnim premoženjem nedorečeno in pomanjkljivo, kaže tudi osnutek
zakona o SDH, ki je bil predstavljen socialnim partnerjem v okviru ESS, ki daje več vprašanj kot
odgovorov. Država mora vzpostaviti dialog s strokovnjaki s področja energetike. V SDE smo
prepričani, ja je država lahko dober gospodar, prostora za rast je še veliko. Ne potrebujemo
tujih lastnikov, ampak profesionalno vodstvo, ki bo zasledovalo tržno usmerjene cilje, in urejeno
poslovno okolje ter nacionalno energetsko strategijo.
V SDE Slovenije opozarjamo, da prodaja strateških infrastrukturnih podjetij v državni lasti, kot
so podjetja s področja energetike, dolgoročno ni dobra rešitev za Republiko Slovenijo, njene
državljane in gospodarstvo. Izkušnje nekaterih držav kot so Nemčija, Češka, Madžarska, Velika
Britanija, kažejo, da s prodajo ključnih nacionalnih infrastrukturnih podjetij država izgubi nadzor
in neodvisnost. S privatizacijo energetskega sektorja je namreč prišlo do izrazitega dviga cen
električne energije, ukinjanja razvojnih in vzdrževalnih oddelkov ter številnega odpuščanja.
Primeri iz tujine nazorno kažejo, česa v Sloveniji ne smemo dovoliti in storiti. Ne učimo se na
lastnih napakah, predrago jih bomo plačali. Zadošča pogled po evropskih državah, kjer napake
popravljajo s ponovno nacionalizacijo, saj se danes že zavedajo, da energetika v domačih
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rokah pomeni neodvisnost. Apeliramo na vas, predsednica vlade, da preprečite prodajo
energetskih podjetij, ki bi pomenila dolgoročno strateško in poslovno zgrešeno odločitev.
V SDE Slovenije odločno nasprotujemo prodaji energetskih podjetij. Ključne koristi za
slovenskega potrošnika vidimo v dolgoročni energetski neodvisnosti, v nižji ceni elektrike, v
dolgoročnem potencialu za razvoj gospodarstva in konec koncev v rednih prilivih v državno
blagajno. Prav zato je prodaja energetskih družb nepotrebna. V RS nimamo energetske
strategije, nimamo ustreznega vodstva energetskih podjetij in celotna panoga je podcenjena.
Zato tudi obstaja trenutno precejšnje povpraševanje za nakup, saj je interes tujega kapitala
izključno dobiček.
S politiko, ki bo energetskim podjetjem omogočala stabilno poslovno okolje, razvoj in rast, lahko
tudi v prihodnje slovenskemu potrošniku ponujamo kakovostno in zanesljivo oskrbo z energijo
po konkurenčnih cenah, državi pa konstanten priliv v državni proračun. Slovenska energetika je
na primer v letu 2012 ustvarila 320 milijonov evrov čistega dobička, kar znaša 12,1 % čistega
dobička vseh gospodarskih družb. Z izbiro izkušenega vodstva, prelivanje dela dobička
energetskih podjetij v izgradnjo, razvoj energetske infrastrukture, lahko (z)gradimo še bolj
uspešno in dobičkonosno panogo. Slovenija se že danes ponaša s 4. najbolj učinkovitim
energetskim omrežjem za distribucijo v EU, potrebe po energiji pokrivamo z lastnimi
kapacitetami, zagotovo pa potrebujemo kakovostnejše povezave z evropskim energetskim
prostorom.
Spoštovana predsednica, SDE odločno nasprotuje prodaji energetskega sektorja:
1. ker danes v Sloveniji prispeva več kot deset odstotkov prihodkov slovenskega
gospodarstva in to z manj kot 2,5 odstotka vseh zaposlenih v gospodarstvu;
2. ker slovenskim potrošnikom in gospodarstvu ponuja zanesljivo oskrbo z električno
energijo po konkurenčnih cenah;
3. ker slovenski energetski sektor ne potrebuje novega lastnika, potrebuje strokovno
vodstvo in urejeno poslovno okolje. Vse to bo le še povečalo prihodke, katere bomo
lahko namenili v naložbe in razvoj infrastrukture;
4. ker prodaja pomeni le kratkoročno krpanje proračunske luknje in bi bila rezultat
nepremišljene odločitve;
5. ker prodaja pomeni dolgoročno energetsko odvisnost slovenskega potrošnika in
gospodarstva.
Spoštovana predsednica Vlade RS, gre za pomembno odločitev, gre za odločitev o
energetski (ne)odvisnosti republike Slovenije. Zato apeliramo na vas, da sprejmete
preudarno in dolgoročno odgovorno odločitev glede (ne)prodaje slovenskih energetskih
podjetij. Veseli bi bili, če bi vam lahko naše argumente proti prodaji osebno predstavili.

Sindikalni pozdrav!
SDE Slovenije

P.s: Upamo, da informacije, ki jih dobivamo od sindikalnih kolegov iz tujine, da na svojih
državniških obiskih v tujini ponujate v prodajo slovensko energetiko, ne držijo!
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