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ZA MEDIJE

Zadeva: Deklaracija SDE Slovenije ob zadnjih dogodkih v TEŠ

V SDE Slovenije najodločneje zanikamo povezavo z dogodkom v TEŠ - u, ta dogodek
najostreje obsojamo in seveda pričakujemo, da bodo preiskovalni organi čim prej našli
krivca. Še več, ta obžalovanja in obsojanja vredni dogodek je vrgel slabo luč na legalne
in legitimne sindikalne aktivnosti in prišel kot naročen tistim, ki lastno nesposobnost za
vodenje tako velikih in zapletenih sistemov kot je TEŠ, zakrivajo z domnevnim
zmanjševanjem stroškov, in to tako, da kljub prejšnjim obljubam in dogovorom
odpuščajo ali premeščajo delavce na neustrezna in tudi za pol manj plačana delovna
mesta. Ko nekoga, ki je dolga leta ali celo desetletja delal na zahtevnih mestih v
elektrarni, nenadoma premestijo recimo na delovno mesto varnostnika z minimalno
plačo…
V SDE Slovenije ugotavljamo, da je ravnanje vodstva TEŠ z zaposlenimi v družbi milo
rečeno nedopustno.
HSE je vodenje družbe TEŠ, ki predstavlja eno največjih slovenskih investicij, za katero
jamčijo davkoplačevalci in je največji slovenski proizvajalec električne energije,
prepustil osebi s kriminalno preteklostjo. Direktor Termoelektrarne Šoštanj z odobritvijo
vodstva HSE krši tako delavno-pravno zakonodajo kot tudi sprejete dogovore na
ESOE. Vsiljevanje novih pogodb o zaposlitvi, mobing, grožnje in načrtno
razvrednotenje stroke ter kadrovske prerazporeditve ogrožajo delovanje TEŠ in
posledično varno in zanesljivo oskrbo slovenskega gospodarstva s poceni električno
energijo.
Še naprej bomo podpirali sindikat TEŠ-a pri zahtevi, naj se ustavi odpuščanje oziroma
premeščanje delavcev, dokler ne bo jasne analize, ali je moč ekonomično izkoriščati
tudi Blok 5. Celo nekatere izjave posameznih članov vodstva HSE kažejo, da si tudi
oni niso povsem edini glede tega vprašanja. Zato nikakor ne moremo razumeti, zakaj
pristojni v slovenski energetiki in državi kot njeni lastnici ne naredijo ničesar, da bi TEŠov blok 5 še naprej obratoval do leta 2028, kot predvideva tudi investicijski načrt za
izgradnjo bloka 6 – medtem, ko je starejši, slabše vzdrževani, energetsko manj
učinkoviti in okoljevarstveno bolj sporni blok 4 že dobil okoljevarstveno dovoljenje za
delno obratovanje do leta 2023. Potrebna so le manjša vlaganja v razžvepljevalne
naprave, ki pa so bila iz nam neznanih razlogov ustavljena, čeprav so bila sredstva za
to že zagotovljena. Nadaljnje obratovanje bloka 5 v skladu z investicijskim načrtom bi

rešilo tudi domnevni problem presežnih delavcev, ki jih je vodstvo Termoelektrarne
Šoštanj določilo v nasprotju z že doseženim dogovorom s sindikatom delavcev TEŠ.
Žal sedanji vodstvi HSE in TEŠ-a ne vzbujata zaupanja, da obvladujeta finančna,
kadrovska in sistemska tveganja. To kaže tudi povsem ponesrečena izdaja obveznic
HSE, s katerimi so poskušali nadomestiti ugodno dolgoročno posojilo EIB, pa čeprav
je bilo očitno, da bi bile obveznice dražji dolžniški vir financiranja kot pa kredit EIB.
Razen tega je vodstvo TEŠ-a z odpisovanjem vrednosti sredstev (in napovedanimi
novimi odpisi) tako rekoč naredilo vse, kar je bilo v njegovi moči, da onemogoči
uspešno izdajo obveznic. Tega si ne znate razložiti drugače, kot da gre za javnosti
skrite interese posameznih lobijev v energetiki – ali pa za popolno nekompetentnost
pri vodenju.
Sedanje poslovodstvo je finančno ogrozilo ne le obstoj TEŠ-a, ampak celotne skupine
HSE, ko je zavrnilo možnost podaljšanja ugodnega dolgoročnega posojila Evropske
investicijske banke in ga poskušalo nadomestiti z izdajo dragih obveznic, ki je nato
klavrno propadla.
Je kdo odgovarjal za ta polom?
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