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UVOD 
 
 
 

Sindikat delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) je na  kongresu v Ankaranu 
leta 2018 sprejel svoje programske usmeritve in cilje ter s tem zastavil okvirje  oziroma politiko 
svojega delovanja. Ekonomsko socialna varnost zaposlenih v družbah slovenske energetike je 
dobra, za slovenske razmere pravzaprav zelo dobra, vendar to ni več samo po sebi umevno. 
Pritisk na poslovanje energetskih družb skozi zahtevani  donos na kapital, dobiček in ostale 
parametre liberalnega kapitalizma se stopnjuje. Racionalizacija, optimizacija, upravičeni, 
neupravičeni stroški dela itd. so izrazi, s katerimi vodstva energetskih družb, agencij in ostalih 
državnih institucij vedno pogosteje opleta. Namesto, da bi se o zaposlenih pogovarjali kot  o  
kapitalu družbe, so le-ti v nekaterih primerih okarakterizirani kot nepotreben strošek dela. 
Tudi epidemiološke razmere so na nek način pripomogle k temu, da se je naša vloga in pomen 
zmanjšala, kar seveda ustreza nekaterim akterjem v slovenski energetiki in pa tudi politiki. 
Večina zakonskih ukrepov je bila v času epidemije sprejeta brez predhodnega usklajevanja s 
socialnimi partnerji in brez upoštevanja predlogov le-teh. 

Slovenska energetika se je v preteklosti  soočala s številnimi izzivi, ki pa jih je vse do danes 
uspešno premagovala. Modre odločitve v preteklosti, ob dobrem socialnem dialogu med 
vsemi deležniki, so slovensko energetiko naredile po vseh parametrih za eno izmed bolj 
uspešnih. 

Strateški dokumenti, ki jih je Slovenija sprejela v kontekstu prilagajanja okoljskim zahtevam, 
postavljajo slovensko energetiko pred težko nalogo. Rešitve bi morale biti sprejete na 
strokovni podlagi in ob maksimalnem konsenzu vseh akterjev, ki delujemo v energetiki. Žal pa 
se ravno tu srečujemo s pavšalnimi ocenami in predlogi, ki Slovenijo peljejo v vse večjo uvozno 
odvisnost. Pri sprejemanju  ključnih dokumentov glede razvoja el. omrežja pa zaostajamo za 
primerljivimi državami.  

Tako so pred SDE Slovenije v obdobju, ki je pred nami  številne naloge, ki jih bomo zmogli samo 
ob brezpogojnem sodelovanju, solidarnosti, strokovnosti in maksimalni podpori članstva. 

 
 
 

PROGRAM DELA 
 

 

Najpomembnejši cilj SDE Slovenije je, da z vsemi možnimi prijemi dosežemo 100%-no 
zagotavljanje in spoštovanje določb panožne kolektivne pogodbe (KPES) in sprejetih 
dogovorov,  istočasno pa  vplivamo  na odločevalce, da se odgovorno in strateško lotijo 
urejanja razmer in razvoja slovenske energetike. Pri zagotavljanju pravic iz KPES imamo največ 
težav zaradi ne kredibilne vloge Energetske zbornice Slovenije (EZS), ki se ne zmore poenotiti 
pri skoraj nobenem razvojnem dokumentu, razen v primeru, ko zaposlenim v energetiki na 
nivoju dejavnosti ne želijo dvigniti nivoja socialno ekonomskih pravic. Vlada, ki je nastopila 
mandat z začetkom epidemije v letu 2020, je nagnjena k pretiranemu hitenju pri sprejemanju 
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nekaterih ključnih odločitev, zato bomo morali biti zelo pozorni in ob zaznanih odstopanjih 
izvajanja strategije upravljanja državnih naložb začeti z aktivnostmi za zaščito položaja in 
ekonomsko socialne varnosti zaposlenih.  

V relativno kratkem obdobju je pomembno postaviti okvir razprave ter Vladi RS predstaviti 
prednosti predhodnega dogovarjanja in usklajevanja o ključnih temah za slovensko energetiko 
v okviru ESOE. V naslednjem obdobju bosta  ključna cilja sodelovanje pri nastajanju vse  
energetske zakonodaje in dvig nivoja socialnega dialoga z EZS. 

 
V tem času so cilji in naloge SDE Slovenije naslednji: 
 

• zagotavljanje ekonomsko  socialne varnosti, pogojev dela in perspektive zaposlenih 

• nadaljevanje že začetih aktivnosti za realizacijo 6. čl. KPES vključno z napovedjo stavke  

• zagotavljanje  in nadgrajevanje v KPES dogovorjenih pravic vsem zaposlenim, s 
poudarkom na pravicah, ki jih bomo zagotavljali samo članom SDE Slovenije 

• priprava predlogov sprememb in dopolnitev veljavne KPES 

• socialni dialog in kolektivno dogovarjanje na vseh nivojih organiziranja SDE Slovenije  

• zagotavljanje solidarnosti in socialne pravičnosti 

• krepitev strokovne vloge SDE Slovenije v procesu nastajanja energetske zakonodaje 

• krepitev razvoja sindikalne organiziranosti in njene učinkovitosti 

• zagotovitev večjega pravnega varstva članom SDE Slovenije 

• nadaljevanje že začetega izobraževanja in usposabljanja funkcionarjev Predsedstva 
SDE Slovenije (PSDE) in predstavnikov sindikatov družb 

• mednarodno sodelovanje in vključevanje v mednarodne aktivnosti 

 

 

Vsaka aktivnost bo pred realizacijo predhodno usklajena s programi dela posameznih 
koordinacij dejavnosti in ostalimi organi SDE Slovenije. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 


