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PREDSEDSTVO SDE SLOVENIJE

Č L A N O M SINDIKATA DELAVCEV DEJAVNOSTI
ENERGETIKE SLOVENIJE
ZADEVA: Kratek povzetek dogajanj
Glede na dogodke, ki smo jim bili priča med prvomajski počitnicami in posledično zaostrovanjem dialoga
s sindikatom ter vse bolj negotovega položaja delavk in delavcev v slovenski energetiki, je sindikat začel
pospešeno izvajati akcije, ki so imele in imajo namen zaščititi zaposlene pred samovoljo predvsem uprave
HSE-ja, ministrstva za infrastrukturo in SOD-a. Tako je predsedstvo SDE Slovenije sklenilo, da zaradi
vseh obravnavnih težav v sistemu, v razgovorih s predstavniki vlade R Slovenije, Slovenske odškodninske
družbe (SOD) in uprave Holdinga slovenskih elektrarn (HSE) zaostri dialog in hkrati začne z aktivnostmi
za sklic seje Odbora za infrastrukturo pri Državnem zboru. Prav tako pa je skladno s 44. členom statuta
SDE Slovenije, predsedstvo pričelo s pripravo postopkov za zaostrovanje sindikalnega boja.
Na opravljenih sestankih s predstavniki vlade in SOD-a, kot tudi z upravo HSE, smo predstavili naše
poglede na ukrepe in dejanja, ki smo jih bili deležni in s konstruktivnim dialogom poskušali poiskati rešitve
za težave, ki grozijo zaposlenim v elektrogospodarstvu. Poleg sestankov z odgovornimi v energetiki smo
pripravili tiskovno konferenco z namenom opozoriti, kar se da velik krog javnosti o izvršenih dejanjih, ki
so jih že oz. naj bi jih opravili na HSE-ju in ministrstvu s podporo SOD-a. Kljub našim aktivnostim je ocena
sindikata, da bodo omenjeni poskušali ne glede na naše upravičene pripombe in ugovore izpeljati
načrtovane spremembe.
Zato je bila na našo pobudo na 37. nujno sejo Odbora za infrastrukturo in prostor pri Državnem zboru
(29.5.2014) uvrščena dodatna točka dnevnega reda z naslovom »Vloga zaposlenih v slovenski energetiki
in pripravljanje Energetskega koncepta Slovenije«. Na sejo so bili poleg sindikata vabljeni vsi, ki v
slovenskem energetskem prostoru nekaj pomenijo in delujejo (HSE, DEM, SENG, TET, TEŠ, HESS,
Premogovnik Velenje, Eles, GEN energija, GEN-I, NEK, Savske elektrarne Ljubljana, TE Brestanica,
Elektro Ljubljana, Elektro Gorenjska, Elektro Celje, Elektro Maribor, Elektro Primorska, Energetska
zbornica Slovenije, resorni minister in sekretarji ter predstavniki SOD-a). Na seji je bil predstavljen položaj
TET-a, kjer so delavke in delavci na čakanju od 28.5. naprej.
Podjetje nima dolgov, se pa zaradi zavlačevanja in nesposobnosti prodaja oz. išče strateški partner že
več kot dve leti, kar je nesprejemljivo. Večji del razprave je potekal o razmerah v skupini HSE, kjer je
uprava HSE v času prvomajskih počitnic ukinila NS v družbah TEŠ, DEM in SENG in pa tudi združevanju
elektro distribucijskih podjetij.
Prisotni so skupaj ugotovili (razen člana DL in resornega ministra), da je potrebno pred razpravo in
spremembo v elektrogospodarstvu Slovenije najprej sprejeti strategijo o razvoju elektrogospodarstva v
državi. SDE Slovenije zagovarja dialog med socialnimi partnerji in ne poti, ki jo je ubrala uprava HSE.
Prisotni so na seji tudi izpostavili namero ministra, da pospeši združevanje distribucij ter odprodajo
hčerinskih družb. Predstavniki sindikata so članom odbora nazorno prikazali posledice takšnega ravnanja,
ter nanizali nekaj argumentov, ki napotujejo na preprečitev ministrovih namer. Večina članov odbora
(razen DL) so se strinjali, da je ravnanje ministra v odhajanju neprimerno, zato so tudi podprli predlagane
sklepe.

Odbor za infrastrukturo in prostor pri Državnem zboru je po zaključeni razpravi potrdil dva sklepa:
Odbor predlaga Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, da na eni izmed naslednjih sej Odbora
predstavi dosedanje aktivnosti pri pripravi Energetskega koncepta Slovenije.
Odbor predlaga Ministrstvu za infrastrukturo in prostor ustavitev vseh aktivnosti glede sprememb
organiziranosti družb v okviru elektrogospodarstva Slovenije. Odbor meni, da je potrebno pred
razpravo in uvedbo sprememb v elektrogospodarstvu sprejeti strategijo o razvoju
elektrogospodarstva v Republiki Sloveniji.
Ob tem je potrebno še opozoriti na dogajanje v podjetju Nafta Petrochem, kjer je SDE Slovenije skupaj z
delavci uspešno izterjal zaostale plače in se pogodil z upravo o nadaljnjih ukrepih za nadaljnje poslovanje
podjetja. Položaj v tej družbi pa je navkljub temu še vedno zelo negotov, saj prispevki iz naslova
delovnega razmerja delavcem niso bili plačani že od decembra 2013.
Zaradi vseh zgoraj omenjenih dogodkov in dogajanj v slovenski energetiki in neupoštevanju socialnega
dialoga, postavljanje sindikata in delavcev pred izvršena dejstva, poniževalni odnos do delavk in delavcev,
je predsedstvo SDE Slovenije na seji (29.5.2014) sklenilo, da začenja vse potrebne aktivnosti za izvedbo
opozorilne stavke, ki se bo odvijala v različnih terminih, v različnih podjetjih. Zgoraj omenjene aktivnosti
nekaterih deležnikov, ki s svojimi odločitvami pomembno vplivajo na delovanje celotnega
elektroenergetskega sistema, dokazljivo škodujejo delovanju celotnega sistema, kar lahko ima za
posledico tudi ogrožanje oskrbe RS z zanesljivo in cenovno ugodno električno energijo. Brez socialnega
dialoga in brez argumentiranih razlogov želijo tudi zmanjšati število zaposlenih v sistemu, kot tudi
delavkam in delavcem zmanjšati pravice, ki izhajajo iz dela. Namen stavke je pokazati ministrstvu, SODu in posameznikom v nekaterih družbah, da imajo še zadnjo priložnost vstopiti v dialog s sindikatom, ker
bo v nasprotnem primeru SDE Slovenije zaostril svoje aktivnosti.
Sindikalni pozdrav!
Predsednik SDE Slovenije
Branko Sevčnikar l.r.



