
                    Ljubljana, Dalmatinova 4/III         

Telefon:01/434 12 91   Fax:01/431 02 65   Naš znak: 32/2016 

E-mail: sde@sindikat-zsss.si                   Datum:     25. 3. 2016     

http://www.sindikat-sde.si/ 

STAVKOVNI ODBOR SDE SLOVENIJE 

 

branko.sevcnikar@sindikat-sde-si 

 

 
1 

 

IZJAVA ZA MEDIJE 

 

Politično-gospodarske elite ogrožajo dolgoročno, zanesljivo oskrbo s poceni 
električno energijo 
 

VLADA SPI - LOBIJI PLENIJO 
 
Je politika zaspala zaradi ignorance ali zakulisnih strankarskih interesov? 
 
Elektrika v Sloveniji med najcenejšimi v Evropi – preprečimo plenjenje, da bo 
tako tudi ostalo 
 
 
V SDE Slovenije smo iz dneva v dan bolj razočarani nad ne(delovanjem) vlade. 
Mačehovski odnos, ki ga politika kaže do krvnega obtoka slovenskega gospodarstva 
– energetike - se kaže tudi v pomanjkanju posluha za dialog. Vladno ignoranco mogoče 
še najbolje ilustrira podcenjujoč pristop vladajoče elite, ki nam je na naše stavkovne 
zahteve odgovorila preko medijev, kot da ne bi poznala našega naslova in kontaktov. 
 
Žalostno je, da moramo tudi mi Vlado preko medijev pozvati, naj si najprej pozorno 
prebere stavkovne zahteve. 
 
V včerajšnjem odzivu na napoved splošne opozorilne stavke vlade Republike 
Slovenije, si je slovenska politika namreč privoščila še en slepilni manever. V odzivu 
so zapisali da sindikat opozarja na zadeve, ki se jih vlada zaveda, hkrati pa se naj 
sindikati za upravljanje in prestrukturiranje družb obrnejo na delodajalce. 
 
Sindikat je napovedal splošno opozorilno stavko iz dveh razlogov: 
Najpomembnejši je, da je vlada dovolila na področju elektrogospodarstva popoln kaos, 
v katerem lahko različni lobiji nekontrolirano siromašijo premoženje slovenskih 
državljank in državljanov. "Zadeve", ki se jih vlada - po njihovem odzivu zaveda, pa se 
ne rešujejo, temveč se že nekaj časa vsebinsko ne premaknejo z mrtve točke. 
Odgovornost vlade je, da pripravi strategijo slovenskega elektrogospodarstva ter tako 
zaustavi nekontrolirano plenjenje. Če bo vlada ravnala kot do zdaj, bo lahko namreč 
zelo kmalu ogrožena stabilna in cenovno ugodna oskrba slovenskega gospodarstva in 
gospodinjstev z električno energijo. V sindikatu se sprašujemo, ali vlada Republike 
Slovenije, ali pa njeni posamezni deli takšno stanje dopuščajo zaradi napačnih prioritet 
dela, nezadostne usposobljenosti njene ekipe, ali pa celo zavestno in omogočajo 
lobijem siromašenje ter doseganje premoženjskih koristi na račun energetskih družb v 
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lasti državljank in državljanov Slovenije, katerih interese bi morala zastopati prav taista 
vlada. 
 
Kot kaže je SDE edini v Sloveniji, ki opozarja na to, da politično-gospodarske 
elite z napačnimi odločitvami načrtno uničujejo, siromašijo in znižujejo vrednost 
vitalnih delov slovenskega elektrogospodarstva. In edini, ki opozarja, da 
stabilna, kakovostna in cenovno ugodna oskrba z električno energijo (slovenske 
cene električne energije so med najnižjimi v Evropi!), kot jo trenutno še lahko 
omogočamo v elektrogospodarstvu, pomeni tudi konkurenčno prednost 
predvsem za izvozno usmerjen del slovenskega gospodarstva. Ogrožena 
delovna mesta v tem divjem plenjenju elit, ki ga dovoljujejo sedanje razmere, kot 
po navadi predstavljajo zgolj stransko škodo. 
 
Opozarjamo, da elektrike ni možno prevažati s tovornjaki, dobro vzdrževana in 
delujoča infrastruktura je bistvenega pomena za delovanje slovenskega gospodarstva. 
Vse študije kažejo, da je poceni električna energija eden od bistvenih elementov 
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na evropskem in svetovnem trgu. 
Zanemarjanje naložb in infrastrukturo, nepotrebno in škodljivo podvajanje funkcij ter 
druge sistemske anomalije, ki jih dopušča politika v sistemskem omrežju, škodijo 
razvoju gospodarstva in davkoplačevalcem višajo ceno na položnicah. Uničevanje 
domačih proizvodnih kapacitet pa nad slovensko gospodarstvo dviga grozeč 
Damoklejev meč. Kaj bi se zgodilo, če zaradi navadnega žleda, naravne nesreče ali 
terorističnega napada padejo transportne poti in uvozno odvisna Slovenija brez 
zadostne domače proizvodnje ostane v mrku? Predstavniki in lobisti velikih 
multinacionalk, kot je to denimo RWE, si pa kar podajajo kljuke vrat  slovenskih elektro 
distribucij,  tema pogovorov pa je menda vedno samo ena - prevzemi. 
Ko bo ta proces končan, pa bodo s sabo pripeljali električno energijo iz tujine. To bo 
pomenilo konec slovenske proizvodnje. Si želimo Ukrajinske odvisnosti od ruskega 
plina? Koliko podjetij bi izgubilo posle, koliko bi jih odšlo v stečaj, koliko delovnih mest 
bi izgubili? To so bistvena vprašanja, na katera slovenska politika nima odgovorov in 
si jih kot kaže tudi ne želi. Ali pa si preprosto želijo električno energijo uvažati ter 
dvigovati prodajne marže trgovcev do onemoglosti. Pogled na Italijo nam na pladnju 
ponuja kakšne cene vladajo na trgu, ki nima zadostne samooskrbe. Visoke. Zelo 
visoke. Prepričani smo, da si slovensko gospodarstvo in gospodinjstva ne želijo tega 
bremena prevzeti na svoja pleča. Opozoriti moramo tudi na butalski, samo slovenski 
način ureditve gospodarske javne službe SODO, kjer SODO,d.o.o., ki nima v lasti 
omrežja le-tega v prvem koraku najema od elektrodistribucijskih podjetij, nato pa ga 
daje istim družbam nazaj v upravljanje, pri čemer nastajajo popolnoma nepotrebni 
večmilijonski stroški, ki jih seveda preko položnic plačujemo vsi. 
 
Sindikat pričakuje, da vlada še enkrat, tokrat pozorno, prebere stavkovne zahteve in 
nanje odreagira z dejanji in konkretnimi odločitvami. 

 

Lep pozdrav! 

Predsednik stavkovnega odbora 

Branko  Sevčnikar 


