
Tudi v Elektru Primorska dve tolmačenji dobička

Predstavniki vlade na skupščini Elektra Primorska podprli sklep o 162.000 evrih dobička -Mali delničarji,
enako nekdanja uprava Elektra Celje, trdijo, daje dobiček večji - Vračila leza40 odstotkov zvišanja računov
Ljubljana - Po skupščini Elektra Celje se je zapletlo tudi v skupščini Elek-
tra Primorska. V tem primeru so potrjenemu nizkemu dobičku (v Celju celo
izgubi) oporekali mali delničarji. Trdijo, da bi moral dobiček znašati 3,77 mi-
lijona evrov, ne le 162.014 evrov. Predstavniki vlade zavračajo vse predloge
za izstop malih delničajev iz lastništva elektrodistribucij.

Društvo malih delničarjev Slo-
venije (MDS) opozarja, da bo Elek-
tro Primorska iz naslova poračuna
preveč plačane omrežnine v letih
od 2004 do 2009 od Sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja
(SODO) prejel 5,3 milijona evrov,
čeprav šele v letih 2011-2012. Odje-
malcem bo zaradi neupravičenega
povišanja cene električne energije
vrnil skoraj 1,7 milijona evrov, re-
zervacija za tožbo Urada RS za var-
stvo konkurence pa znaša 1,4 mili-
jona evrov. Vse to bistveno vpliva
na bilanco Elektra Primorske.

»SODO elektrodistributerjem de-
narja še ni vrnil, je pa poslal obra-
čun preveč zaračunane omrežnine.
Podjetje je v bilancah ta podatek za-
molčalo. Če seštejemo vse postav-
ke, Elektro Primorska ni posloval le
s 162.014,72 evra dobička, temveč je
ta kar 23-krat večji, kar so državni
lastniki hoteli zamolčati malim del-
ničarjem,« so trdili v Društvu MDS.
Dodajajo, da so napačne tudi bilan-
ce Elektra Celje in Maribor.

Obregnili so se se ob globo Urada
RS za varstvo konkurence, ta po od-
ločbi znaša deset milijonov evrov
za vseh pet elektrodistributerjev.
Društvo MDS trdi, da je globa izre-
čena po novi, strožji zakonodaji, ne
po tisti, ki je veljala v času prekrška
(elektrodistributerji so kartelno
dvignili cene elektrike 1. januarja
2008). Menijo, da bi morala kazen
za Elektro Primorska znašati največ
350.000 evrov, ne rezerviranega 1,4
milijona evrov.

Društvo MDS je šokirano tudi
zato, ker še konec avgusta ni znano,
koliko povračila bodo elektrodistri-
bucije dobile za uporabo oziroma
najem njihove infrastrukture. Mali
delničarji niso zadovoljni še zaradi
vladnega doslednega zavračanja
njihovih predlogov za izstop iz ele-
ktrodistribucij še pred njihovo raz-
delitvijo na dva dela in domnevno
pripojitvijo k HSE, Gen Energiji ali
Petrolu.

Vračila preplačil in globa

Oglasili so se tudi nekateri porab-
niki elektrike, ki so že dobili ponud-
bo vračila preplačil. Tako nekdanji
odjemalec Elektra Maribor pravi,
da bo dobil 6,23 evra, glede na od-
ločbo urada za varstvo konkurence
pa bi moral dobiti najmanj 9,5 evra.
Moti ga tudi, da Elektro Maribor ni
dodal pojasnila, kako so izračunali
preplačilo.

Direktor urada za varstvo konku-
rence Jani Soršak je povedal, da se
odločba urada nanaša na ceno ele-
ktrike, ki predstavlja največ 40 od-
stotkov računa. »Morda je to vzrok
za nižji znesek vračila,« je povedal
Soršak.

Elektrodistributerji še vedno
pričakujejo znižanje globe, ki jim
jo je izrekel Soršakov urad. »Naše
odločbe ne moremo spreminjati. O
morebitnem znižanju globe odloča
sodišče, naš urad ni več niti stranka
v postopku,« je povedal Soršak.
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