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»Energetike NE proDAMO!« smo enotni sindikalisti, podjetniki in stroka
V sindikatu delavcev dejavnosti energetike Slovenije (SDE Slovenije) zagovarjamo stališče,
da je Energetika paradni konj slovenskega gospodarstva, da je zanesljiva oskrba z električno
energijo osnova za razvoj in rast gospodarstva ter da je osnovna življenjska dobrina za
potrošnike. Tuj kapital res prinaša obljube, a na dolgi rok odnaša delovna mesta, razvoj,
vzdrževanje in naložbe v infrastrukturo, kar ima za posledico slabšanje zanesljivosti in
kvalitete oskrbe z električno energijo. Tu ne gre za populistične besede, ampak za dejstva,
ki izhajajo iz izkušenj posameznih evropskih držav, ki so privatizirale ključna infrastrukturna
podjetja. Napake iz preteklosti popravljajo s ponovno nacionalizacijo. Imamo Slovenci denar
za to!?
Državi javno sporočamo, 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. Zagovarjamo 100 % državno lastništvo, a potrebujemo sposobno vodstvo, ki bo
zasledovalo tržno usmerjene cilje, in nacionalno energetsko strategijo.
»Skupaj moramo preprečiti nerazumne in nestrokovne odločitve na področju energetike.
Ne delajmo napak, ki so jih delali drugi, predrago jih bomo plačali. Zato bo naše stališče tudi
v prihodnje zelo jasno: Ne prodajajmo brezglavo ključnih državnih podjetij za ceno lastne
dolgoročne energetske odvisnosti!« SDE Slovenije apelira na vlado RS, na politike, naj
naredijo dolgoročne projekcije učinkov pred tako pomembnimi odločitvami!
Prav zaradi navedenih dejstev smo se v SDE Slovenije odločili organizirati okrogle mize
(Maribor, Krško, Nova Gorica, Ljubljana) na temo Energetike NE proDAMO, skozi katere smo
javnosti predstavili stališča SDE Slovenije ter strokovne javnosti iz Slovenije in tujine.
Niz dogodkov smo pričeli z organizacijo Tiskovne konference v Ljubljani, nadaljevali z Okroglimi
mizami v Mariboru, Krškem in Novi Gorici ter zaključili s Strokovnim posvetom v Ljubljani.
Na tiskovni konferenci so sodelovali predstavniki SDE Slovenije ter nekdanji član uprave AUKN
Marko Golob. Na okroglih mizah in strokovnem posvetu so sodelovali: mag. Vilijem Pozeb,
direktor družbe Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.; mag. Boris Sovič, predsednik uprave

družbe Elektro Maribor, d. d.; dr. Andrej Fištravec, župan Mestne občine Maribor; mag.
Aleksandra Podgornik, direktorica Štajerske gospodarske zbornice; dr. Žan Jan Oplotnik,
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor; zasl. prof. dr. Peter Glavič,
Univerza v Mariboru – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo; Martin Novšak, direktor
družbe GEN energija d.o.o.; mag. Miran Stanko, župan občine Krško; izr. prof. dr. Bojan
Štumberger, dekan fakultete za energetiko, Univerza v Mariboru; Darko Gorišek, direktor
Posavske gospodarske zbornice; Vladimir Gabrijelčič, direktor Soških elektrarn; Uroš
Blažica, predsednik uprave Elektro Primorska; Mirijam Božič, direktorica Območne zbornice
GZS za Severno Primorsko; Danijel Levičar, generalni direktor direktorata za energetiko na
Ministrstvo za infrastrukturo; Klemen Vehovar, Energetska Zbornica Slovenije; Matej Pirc,
predsednik uprave Slovenskega Državnega Holdinga; prof. dr. Jože Mencinger, univ. dipl. Pravna fakulteta v Ljubljani; prof. Steve Thomas, Professor of Energy Policy and Director of
Research, Public Services International, Research Unit (PSIRU), Business School, University of
Greenwich; dr. Franci Križanič, Energetksa Zbornica Slovenije; dr. Krešimir Bakić, predsednik

CIGRE Slovenija; dr. Franc Žlahtič, predsednik Slovenskega nacionalnega komiteja Svetovnega
energetskega sveta (SNK WEC); Branko Sevčnikar, predsednik SDE Slovenije; Valter
Vodopivec, podpredsednik konference sindikata dejavnosti distribucije in prodaje električne
energije SDE Slovenije.
Udeleženci okroglih miz in strokovnega posveta so si bili enotnega mnenja, da ima
nepremišljena prodaja energetike lahko katastrofalne posledice za slovenske potrošnike in
gospodarstvo. Izpostavljeno je bilo, da se Slovenska energetika ponaša s četrtim
najučinkovitejšim distribucijskim omrežjem v Evropi. V letu 2012 je ustvarila 320 milijonov
evrov dobička in ima tudi učinkovite vzdrževalne službe, ima sposobne kadre, nima pa jasne
strategije, pogosto nima strokovnega, neodvisnega vodstva. Vse to vzbuja apetite interesnih
skupin po hitrem zaslužku v primeru prodaje. Ob tem je SDE ponovno izpostavil, da izkušnje
iz tujine kažejo da prodaja ni prava odločitev saj se cene elektrike dvignejo, poslabša se
stabilnost oskrbe, če izpostavimo le dva ključna razloga. Portfelji proizvodnih virov
slovenskega elektrogospodarstva so uravnoteženi, kar sektorju omogoča konkurenčnost in
stabilnost. Analize kažejo, da je slovenski energetski sektor učinkovit. Cena električne
energije je trenutno pod evropskim povprečjem, s prodajo tujemu lastniku pa obstaja velika
verjetnost, da se bo cena električne energije zvišala. S tem si bo nov lastnik povrnil kupnino.
Predstavniki SDE Slovenije so izpostavili, da izkušnje iz tujine kažejo, da prodaja ni prava
odločitev – cena se dvigne, poslabša se stabilnost oskrbe, če izpostavimo le dva ključna
razloga. Država mora najprej postaviti jasno strategijo, jo predstaviti javnosti, omogočiti
strokovno obravnavo ter se vzdržati hitrih sprememb v energetiki ne da bi vzpostavila ustrezen
dialog med strokovnjaki in odločevalci. Ne smemo pozabiti, da je energetika ključna strateška
dobrina in da bi odprodaja pomenila le kratkoročno rešitev, saj država na ta način izgubi
nadzor nad energetsko neodvisnostjo.

»Zavedati se moramo da so za vsako državo tri ključne varnosti: strateško-vojaška,
prehranska in energetska. Ključen problem v državi je, da ne pripravi jasnega energetskega
dokumenta, saj gre za panogo, ki lahko ob jasni strategiji ustvarja dobiček in omogoča
trajnostna delovna mesta. Država je lahko dober gospodar, če postavi prave cilje in
upravljalce.«
Udeleženci okroglih miz so prepričani, da morajo odločevalci preseči kratkoročne cilje za ceno
enkratnega priliva v državno blagajno. Njihovo sporočilo odločevalcem je torej jasno in
nedvoumno: »Energetike NE proDAMO, saj danes države energetike NE prodajajo!« Tisti, ki
pa so to v preteklosti storili, napako popravljajo s ponovno nacionalizacijo (Anglija, Nemčija,
Madžarska, Španija, Italija, …). »Države Evropske unije postopno podržavljajo elektro
podjetja, Slovenija pa bi jih prodajala. Zakaj?«

Sporočilo okroglih miz je bilo, da je odprodaja energetike kratkoročna rešitev, saj s tem
država izgubi nadzor nad energetsko neodvisnostjo. EU se tega zaveda in prav zato od članic
zahteva, da so energetsko samozadostne in se energetsko osamosvojijo.
Kako pomembna je stabilna oskrba pa vedo povedati vsi, tako podjetja kot potrošniki.
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