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»Energetike NE proDAMO!« - nepremišljena prodaja energetike ima
lahko katastrofalne posledice za slovenske potrošnike in gospodarstvo
Krško 8. april 2014: Na današnji okrogli mizi, kjer so sodelovali tako predstavniki sindikata delavcev
dejavnosti energetike Slovenije kot tudi stroke, civilne družbe in gospodarstva, je bilo sporočilo
jasno: Odprodaja energetike je kratkoročna rešitev, saj država izgubi nadzor nad energetsko
neodvisnostjo. EU se tega zaveda in zahteva od članic, da se države energetsko osamosvojijo.
Izkušnje držav, ki so energetiko prodale, danes ponovno podržavljajo te družbe zaradi izčrpavanja,
saj privatno lastništvo sledi ciljem kapitala. Zato je bil na okrogli mizi ponovno poslan poziv vladi,
da energetika ni in ne sme biti aktualna v luči kratkoročnega priliva v državni proračun, energetika
je panoga, je dobrina, ki jo potrebujemo zdaj, jutri in v prihodnosti.
SDE Slovenije: »Država je lahko dober lastnik, potrebna je le jasna strategija in učinkovito,
odgovorno upravljanje državnega premoženja! SDE vzpostavlja dialog s stroko, podjetji, civilno
iniciativo, zakaj si vlada ne želi dialoga z nami? SDE preko medijev ponovno pošilja poziv
predsednici vlade, naj odgovori na javno pismo, ki ga je prejela 7. 2. 2014.«
Na okrogli mizi so sodelovali Valter Vodopivec, podpredsednik konference sindikata
dejavnosti distribucije in prodaje električne energije SDE Slovenije, 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 in Darko Gorišek, direktor Posavske gospodarske
zbornice.
Ne ponavljajmo napak iz tujine
Valter Vodopivec, podpredsednik konference sindikata dejavnosti distribucije in prodaje električne
energije SDE Slovenije je na začetku okrogle mize poudaril, da ima izguba energetike lahko
katastrofalne posledice za gospodarstvo, potrošnike in da je dialog med sindikati, stroko in vlado
nujen. Po njegovih besedah je »odziv vlade medel oz. ga ni, zato bodo sindikati uporabili tudi trša
orodja« in dodal: »Energetika je panoga, ki je vpeta v družbo in se obnaša družbeno odgovorno,
zagotavlja številna delovna mesta in zagotavlja podjetjem in posameznikom nujno dobrino po
dostopnih cenah. Odprodaja energetike je kratkoročna rešitev, saj izkušnje iz tujine kažejo, da se v
Evropi te družbe ponovno podržavljajo zaradi izčrpavanja.« Pred privatizacijo energetskih podjetij je
opozoril tudi Mitja Fabjan, predstavnik SDE Slovenije za mednarodne povezave: »Primeri iz EU so zelo
zgovorni, tudi v državah, kjer pregovorno znajo poskrbeti za lastne interese.«
Državna podjetja so lahko učinkovita in profitabilna
Tudi direktor družbe GEN energija d.o.o. , Martin Novšak, MBA je poudaril, da glede na njegove 32
letne izkušnje v energetiki, zagovarja učinkovito upravljanje z državnim premoženjem. »Pomembno
je, kako se država organizira pri ravnanju s tem premoženjem, zato je pomembno, da je v strateških
dokumentih energetika opredeljena kot strateška panoga in da deluje zanesljivo. Državno lastništvo v

podjetjih ne pomeni, da ne smemo uporabljati učinkovitega dela in vlaganja v ljudi. V Sloveniji
moramo preprosto najti trajnostno naravnan koncept razvoja energetike . Zagotovo pa je prodaja
danes, ob nizkih cenah energentov neracionalna«.
Tudi stroka se strinja, da prodaja ni rešitev
Izredni prof. dr. Bojan Štumberger, dekan fakultete za energetiko, Univerza v Mariboru je poudaril,
da je »osnova vsake države energetska neodvisnost in vzdržen sistem«, ob tem pa je tudi opozoril na
posledice morebitne prodaje: »Če pride do sprememb v lastništvu energetskih družb bomo v Sloveniji
v roku 10 let izgubili delovna mesta, vso znanje, ki ga je Slovenija akumulirala, se bo razpršilo in
izginilo.«
Gospodarstvo si zasluži stabilno in kakovostno oskrbno z energijo
Darko Gorišek, direktor Posavske gospodarske zbornice pa je izpostavil vplive energetskih podjetij na
delovna mesta, okolje. »V energetiki je zaposlenih 11.250 posameznikov, vse to vpliva na poslovanje
podjetij, delovanje vrtcev in ostalo. Na GZS se sicer ne želimo opredeliti za ali proti prodaji,
pričakujemo pa, da ima gospodarstvo in celotna Slovenija kakovostne pogoje.«
Lokalne oblasti in politika opozarjajo na pomen (trajnostnih) delovnih mest
»Posavje in občina Krško, ki je bila po letu 90 pod velikim udarom osamosvojitve, saj je takrat
propadlo veliko podjetij, energetiko sprejema odrtih rok, saj je le ta generator delovnih mest. Tukaj pa
ne gre le za delovna mesta, ne smemo pozabiti na usodo drugih panog, ki so vezane na energetiko,«
izpostavlja mag. Miran Stanko, župan občine Krško in ob tem dodaja: »Nočem razmišljati, kaj bi
pomenila privatizacija za to območje – zagotovo nič dobrega.« Ob tem je Valter Vodopivec dodal, da
je bilo februarja, ob katastrofi zaradi žledu, jasno prikazano, kaj pomeni lokalna vpetost zaposlenih v
okolje, »odziv zaposlenih, ki so lokalno vpleteni, so sestavni del družbe, svoje delo dojemajo kot
nekaj dobrega za družbo, v kateri živijo, zato so se trudili čim prej rešiti situacijo. Če so družbe v
privatnih rokah, se to poslanstvo zaposlenih izgubi«.
V občinstvu je bil prisoten tudi predsednik SLS, Franc Bogovič, ki je poudaril, da so nujno potrebne
takšne okrogle mize, da se o pomenu energetike javno razpravlja. »Zavedati se moramo da so 3
varnosti ključne: strateško-vojaška, prehranska in energetska,« je izpostavil dodal: »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 strokovnjake.«
Ob zaključku je Valter Vodopivec iz SDE poudaril, da pričakujejo, da bodo danes povedani
argumenti prepričali slovensko vlado, da prodaja slovenske energetike ni smotrna poteza. Pri
širjenju argumentov pričakujejo tudi pomoč medijev, publike. Ta zgodba ni le njihova, ta zgodba je
naša, vseh nas, zato ne smemo le stati ob strani in nemo spremljati dogajanja.

