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Spoštovani člani Sindikata delavcev dejavnosti energetike Slovenije! 


Vljudno vabljeni na strokovni posvet  
Energetike NE proDAMO – prihodnost slovenske energetike! 

 
Kdaj: sreda, 24. september 2014, ob 11. uri 

Kje: Cankarjev dom (Ljubljana, Prešernova cesta 10, dvorana M 3-4) 
 
V Sindikatu delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) odločno nasprotujemo 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 gospodarske dejavnosti kakor tudi na življenje in delo ljudi v Sloveniji. Energetika je ključna 
dobrina, za potrošnike, za gospodarstvo. Na negativne učinke in slabe izkušnje iz tujine smo javnost 
opozorili že spomladi letos, s tokratnim strokovnim posvetom pa želimo spodbuditi razpravo o 
prihodnosti slovenske energetike.  
 
Program dogodka 
11.00 – 13.15 Omizje z vabljenimi gosti  
13.15 – 14.00: Družabna pogostitev 
 
Moderira: Valter Vodopivec, podpredsednik Konference sindikata dejavnosti distribucije in 
prodaje električne energije SDE Slovenije 
 
Domači gosti: 

 Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta - prof. dr. Jože Mencinger, univ. dipl. prav 

 Gospodarska zbornica Slovenije (GZS)  - mag. Samo Hribar Milič, predsednik in generalni 

direktor  

 Energetska Zbornica Slovenije (EZS)  - Marjan Eberlinc, univ.dipl.inž.str., predsednik upravnega 

odbora EZS, glavni direktor družbe Plinovodi, d. o. o. 

 Elektrotehniška zveza Slovenije - dr. Ferdinand Gubina, predsednik  

 Slovenski Državni Holding  - Matej Pirc, univ. dipl. ekon., predsednik uprave  

 Slovenski nacionalni komite Svetovnega energetskega sveta (SNK WEC) - dr. Franc Žlahtič, 

predsednik  

 CIGRE - Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme – Slovensko združenje 

elektroenergetikov (CIRGE Slovenija) – mag. Krešimir Bakić, predsednik CIGRE Slovenija 

 SDE Slovenije - Branko Sevčnikar, predsednik 

Tuji gost: 

 Public Services International, Research Unit (PSIRU), Business School, University of Greenwich 

- prof. Steve Thomas, Professor of Energy Policy and Director of Research 
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Ne dovolimo, da se v Sloveniji ponovit slaba praksa iz nekaterih držav EU, kot sta Češka in Madžarska, 
kjer je s privatizacijo energetskega sektorja prišlo do izrazitega dviga cen električne energije IN KRČENJA 
SEKTORJA NA RAČUN ukinjanja razvojnih in vzdrževalnih oddelkov in s tem padca kvalitete in 
zanesljivosti oskrbe z električno energijo ter številnega odpuščanja. Zato vse člane sindikata vabimo, da 
združimo sile v prizadevanjih, da slovenska energetika ostane v javni lasti ter skupaj s stroko dorečemo 
kakšna naj bo slovenska energetika v prihodnje! 
 

 
Združimo sile, da slovenska energetika ostane javna dobrina dostopna vsem Slovencem in v podporo 
gospodarstvu! 
 

 
 

                                                                          Predsednik SDE Slovenije 
                                                                  Branko Sevčnikar l.r. 

 

 


