
V časniku Delo je bil 20. avgusta
2010 objavljen članek Polone Ma-
lovrh z naslovom Razburjenje v od-
visnih družbah holdinga elektrarn
narašča. V večjem delu članka se
novinarka dotika Razvojnega na-
črta skupine HSE za obdobje 2010

do 2020, pred njegovo pripravo
pa se ni obrnila na HSE in nam
postavila kakšnega vprašanja ali
preverila informacij, ki jih v član-
ku navaja.

Novinarka skozi celoten prispe-
vek izpostavlja samovoljo vodstva
HSE pri sprejemanju razvojnega
načrta skupine HSE ter navaja po
mnenju njenih virov nesprejemljive
smernice, ki jih razvojni načrt za-
črta. Tako zapiše, da so sveti delav-
cev, sindikati in celo vodstva družb
znotraj HSE razvojni načrt dobili
»na mizo« kot dejstvo, brez pred-
hodne širše razprave, in da smo
celo vlado z njim seznanili, še pre-
den so ga obravnavali nadzorniki
HSE. To je neresnica in čisto zava-
janje javnosti! Razvojni načrt sku-
pineHSEza obdobje20i0 do 2020
je še vedno dokument na ravni pre-
dloga in torej še ni sprejet. Začel je
nastajati na strateški konferenci
skupine HSE aprila letos, na kateri
so bili prisotni predstavniki sindi-
katov in svetov delavcev družb v
skupini, ki so imeli tudi možnost
sodelovanja v razpravi. Na vsakem

kolegiju direktorjev skupine HSE v
preteklih mesecih, ki so minili od
strateške konference, je bila redna
točka dnevnega reda seznanitev z
aktivnostmi pri pripravi razvojne-
ga načrta, 21. julija 2010 pa je bil
predlog tega dokumenta obrav-
navan na skupnem svetu delavcev
skupine HSE. Na osnovi slednjega
je bil, upoštevajoč mnenja pred-
stavnikov zaposlenih, tudi ustre-
zno dopolnjen s postavkami, ki
zajemajo še bolj učinkovito in so-
cialno še primernejše upravljanje s
človeškimi viri v skupini HSE.

Novinarka tudi zapiše, da se za-
stavljeni razvojni načrt ne ujema z
osnutkom Nacionalnega energet-
skega programa (NEP). S ciljem
preprečevanja prihodnje nevedno-
sti je očitno res prav, daje bil letos
sprejet zakon o upravljanju kapi-
talskih naložb države. Z njegovo
pomočjo in s pomočjo agencije, ki
bo neodvisno in samostojno upra-
vljala z državnimi deleži v podje-
tjih, se bosta končno ločila upra-
vljanje družb in sektorska politika.
Temeljni dokument sektorske po-
litike bo prav gotovo NEP, ki bo
opredeljeval politiko in umeščanje
energetike v prostor, nikakor pa
ne organizacije družb na tem po-
dročju. Novinarka oba pojma žal
meša, saj gre za dve ločeni stvari,
katerih povezovanje z realnostjo
tržnega okolja, v katerem skupi-
na HSE posluje, ter z zakonom o
gospodarskih družbah, po kate-
rem je organiziran HSE, nima nič

skupnega. Prepričani pa smo tudi,
da nihče v skupini HSE ne opore-
ka v razvojnem načrtu predvideni
racionalni organizaciji družb, do-
seganju sinergičnih učinkov pri
izkoriščanju potenciala vseh pred-
videnih naložb ter zniževanju stro-
škov materiala in storitev.
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