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Spoštovani članice, člani SDE! 
 

Kot ste sami zaznali, je slovenska politika že večkrat posredno ali neposredno izrazila interes po prodaji državne srebrnine, 

kamor spadajo tudi energetska podjetja. SDE je večkrat jasno in odločno, podprto z argumenti, nasprotoval tej ideji, pozval k 

dialogu, saj se zavedamo, da je prodaja energetike dolgoročno strateško in poslovno zgrešena odločitev in da je 100% 

lastništvo države nujno za dolgoročno energetsko neodvisnost.  
 

Zato bomo v prihodnjih dneh svoje stališče predstavili tudi širši javnosti. Ne le zato, ker bi morebitna  prodaja vplivala tudi na 

vse nas, kot zaposlene in kot potrošnike, ki bi se soočali z višjo ceno energentov, ampak predvsem zato, ker smo 

prepričani, da prodaja energetike  ni prava odločitev za prihodnost naše države.  
 

Javnost se mora zavedati, da energetika v domačih rokah pomeni dolgoročno energetsko neodvisnost, saj je to dejavnost, 

ki ima s svojim delovanjem multiplikativen učinek na vse ostale dejavnosti. Da je energetika ključna dobrina, za potrošnike, 

za gospodarstvo, zato naložbe v gospodarstvo niso več le politična, ampak predvsem gospodarska odločitev. Javnost mora 

tudi spoznati, da država je lahko dober gospodar, a vajeti morajo prevzeti strokovno in ustrezno usposobljena vodstva, ki bo 

zagotavljalo energetskim podjetjem nadaljnjo rast, razvoj, varnost za zaposlene ter trajnostno naravnanost podjetja. 
 

Tuj kapital res prinaša obljube, a na dolgi rok odnaša delovna mesta, razvoj, vzdrževanje in naložbe v 

infrastrukturo. Tu ne gre za populistične besede, ampak za dejstva, ki izhajajo iz izkušenj posameznih evropskih 

držav s prodajo ključnih nacionalnih infrastrukturnih podjetij. Napake iz preteklosti popravljajo s ponovno 

nacionalizacijo. Imamo Slovenci denar za to!? 
 

Državi bomo jasno sporočili, da smo proti prodaji. Sami ključne koristi za slovenskega državljana vidimo v dolgoročni 

energetski neodvisnosti, v nižji ceni elektrike za državljane, v dolgoročnem potencialu za razvoj gospodarstva in konec 

koncev v rednih prilivih v državno blagajno. Slovenska energetika je v letu 2012 ustvarila 320 milijonov evrov čistega 

dobička, kar znaša 12,1 % čistega dobička vseh gospodarskih družb! Zagovarjamo 100 % državno lastništvo, a 

potrebujemo profesionalno vodstvo, ki bo zasledovalo tržno usmerjene cilje, in nacionalno energetsko strategijo. 
 

Skupaj moramo preprečiti nerazumne in nestrokovne odločitve na področju energetike. Ne učimo se na lastnih 

napakah, predrago jih bomo plačali. Zato bo naše stališče tudi v prihodnje jasno: Ne prodajajmo brezglavo ključnih 

državnih podjetij za ceno lastne dolgoročne energetske odvisnosti!   
 

Energetike NE proDAMO!  
 

Apelirali bomo na vlado RS, na politike, naj naredijo dolgoročne projekcije učinkov pred tako pomembnimi odločitvami! Na 

spletni strani SDE boste v prihodnjih dneh našli tako poziv vladi kot izjavo za javnost, seveda pa več informacij lahko 

poiščete tudi pri vaših sindikalnih zaupnikih. 
 

Hvala za podporo in pomoč pri širjenju stališč SDE Slovenije. Pred nami je verjetno eno ključnih let, ko se bo odločalo o 

prihodnosti slovenske energetiki, torej o naši prihodnosti, zato je pomemben angažma prav vsakega izmed nas.  
 

Sindikalni pozdrav! 
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