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Predsedniku Vlade RS, dr. Miru Cerarju
Ministru za finance in hkrati za gospodarski razvoj in tehnologijo, dr. Dušanu Mramorju
Ministru za infrastrukturo, dr. Petru Gašperšiču
Ministrici za okolje in prostor, ge. Ireni Majcen

PETICIJA
proti dodatnim obremenitvam podjetij z dovoljenji za izpuščanje
toplogrednih plinov in drugih energetsko intenzivnih podjetij1
Spodaj podpisani direktorji slovenskih podjetij, ki imajo dovoljenje za izpuščanje toplogrednih
plinov (TGP) in drugih energetsko intenzivnih podjetij, smo, skupaj s predstavniki panožnih
sindikatov, ODLOČNO PROTI predvidenim večmilijonskim dodatnim obremenitvam, ki jih načrtuje
vlada, iz naslova plačila CO2 dajatve, prispevka URE ter prispevka OVE, ker:
•

•

•

•

so dodatne obremenitve ozko usmerjene v skupino več kot 50 podjetij, ki so veliki slovenski
izvozniki in tako dnevno na trgu v stiku s konkurenti iz drugih držav članic in nečlanic EU, ki z
davki in prispevki energente velikim porabnikom bistveno manj obremenjujejo kot
Slovenija;
bodo dodatne obremenitve energentov vplivale na poslabšanje konkurenčnosti v panogah,
ki jih EU varuje s statusom »carbon leakage / uhajanje ogljika«, da se ta industrija ne bi
selila v druge dele sveta, kar posledično povzroča le dodatno globalno onesnaževanje;
je velik del podjetij iz te skupine, ki se jih bo dodatno obremenjevalo, v tuji lasti. Hitro
rastoče in nepredvidljive dodatne obremenitve so zelo slab signal obstoječim in morebitnim
novim investitorjem;
gre za kratkovidno in gospodarsko ter socialno nevzdržno in nesprejemljivo ravnanje
države, ki bi se morala dobro zavedati, da bodo posledice najprej vidne pri zniževanju plač
in nato pri odpuščanju.

Naj navedemo še nekaj dejstev, ki potrjujejo nespametnost dodatnih obremenitev za ta podjetja.
1. Industrijski izpusti toplogrednih plinov danes v Sloveniji predstavljajo 14 % vseh izpustov
toplogrednih plinov in so se glede na izhodiščno leto 1986 zmanjšali za polovico, medtem
ko je na primer promet svoj delež izpustov CO2 v tem času povečal za 200%.
2. V Sloveniji imamo, poleg termo objektov, 51 naprav, za katero je izdano dovoljenje za
izpuščanje oziroma so vključeni v shemo ETS. Predvidene nove obremenitve so ozko
usmerjene na slednje, kljub temu, da gre za velike izvoznike (2,4 mrd € izvoza), večinoma
v tuji lasti.
3. Omenjena podjetja so v minulem desetletju investirala milijone € v izboljševanje svoje
energetske učinkovitosti, zmanjševanje porab energentov ter zmanjšanje vpliva na okolje,
kljub temu pa doživljajo stigmatizacijo v Sloveniji. Zakaj vlada dodatno obremenjuje tiste,
ki so svoje poslovanje najbolj »ozelenili«?

4. Podjetja, ki se jih namerava dodatno obremeniti, so vključena v ETS shemo, ki je s strani
EU regulirana vseevropska shema za kontroliranje izpustov toplogrednih plinov in
stimulirajo podjetja, ki svoje izpuste zmanjšujejo iz leta v leto. Emisijski kuponi so
podjetjem podeljeni primerjalno glede na najboljše podjetje v panogi, torej:
transparentno, pošteno in stimulativno.
5. Uvedba dodatne okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo CO2 poleg vključenosti
podjetij v shemo ETS, bi pomenila dodatno obdavčitev iste zadeve in skupine podjetij, kar
je unikum v EU. Ironija je, da so sredstva poleg tega namenjena za integralni proračun.
6. Cene energentov so v Sloveniji in hkrati v EU zgodovinsko nizke, a pri zemeljskem plinu v
Sloveniji še vedno plačujemo v povprečju višjo ceno kot je povprečje EU, medtem ko so se
obdavčitve energentov od leta 2010 enormno povišale: trošarine pri elektriki za +500%,
trošarine pri zemeljskem plinu za +411%, prispevek OVE pri elektriki za +316% > +150%
itn.
7. Glede na velikost obremenitev, ki se predvidevajo, bodo te ogrozile delovna mesta v
naštetih dejavnostih, morda celo obstoj podjetij. Resno se sprašujemo, ali želi vlada
zapirati delovna mesta v podjetjih, ki skupaj zaposlujejo 27.629 zaposlenih. In to ob
dejstvu, da se je število zaposlenih v gospodarstvu od leta 2008 že znižalo za 90.000
zaposlenih, medtem ko imamo letos po podatkih SURS 12.000 zaposlenih v javnem
sektorju več kot leta 2008.
8. Danes, dne 24. 11. 2014, ni jasno znano, katere stroške naj podjetja planirajo v svojih
načrtih za prihodnje leto. Je to odlika urejenega poslovnega okolja? Je to klic novim tujim
investicijam?
9. Vlada nima pripravljenih analiz o obremenitvah posameznega podjetja, ne za področje
energentov ne za druga področja, kljub temu pa namerava enormno dodatno obremeniti
peščico močnih slovenskih izvoznikov. Je to pot krepitve konkurenčnosti slovenskega
gospodarstva?
10. Zaradi politične nestabilnosti, molka organov in zmot v njihovih vrstah, za katere ne
odgovarja nihče z imenom in priimkom, gospodarstvo plačuje visoko ceno. Dovolj imamo
neodgovornih ljudi in neznanja v vrstah politikov in uradnikov!
Tak način delovanje vlade jasno kaže na to, da vlada za kratkotrajno podaljšanje socialnega miru v
javnem sektorju še naprej siromaši gospodarstvo, delovna mesta zaposlenih v gospodarstvu in
njihove plače.
Zato pričakujemo, da bo vlada nemudoma umaknila svoje predloge za dodatno obremenjevanje
tega dela industrije, s tem pa preprečila nadaljnje pešanje slovenskega gospodarstva in selitev
podjetij in njihovih delovnih mest v sosednje države.

Vse predvidene dodatne obremenitve energentov, ki naj bi jih s 1.1.2015 dobila podjetja z
dovoljenji za izpuščanje TGP naj se NEMUDOMA umaknejo iz nadaljnjih postopkov obravnave
tako na ministrskem kot tudi na vladnem nivoju.

Ljubljana, 2. december 2014
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PODPISI PREDSTAVNIKOV PODJETIJ

PODPISI PREDSTAVNIKOV SINDIKATOV

Julijan Fortunat
Salonit Anhovo d.d.

Oskar Komac, sekretar
Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti
Slovenije

Leopold Povše, finančni direktor

Predsednik Sindikata Lafarge cement Trbovlje
Etbin MARIN

Lafarge Cement d.o.o.

Dušan Škalički, tehnični direktor
Lafarge Cement d.o.o.

Branko Paravan
podpredsednik KNSS – neodvisnost, sindikat
podjetja SALONIT ANHOVO

Marko Drobnič, univ. dipl. kem.
Talum d.d. Kidrčevo

Bojan Bužinel, Predsednik sindikata
SDGD Salonit Anhovo d.d.

Mag. Dragan Mikša
Talum Aluminij d.o.o.

Dušan Zemljilč
Sindikat Wienerberger Opekarna Ormož d.o.o.

Tomaž Gradicelj, univ.dipl.inž.
TALUM RONDELICE d.o.o.

Metka Rasinec,
predsednica sindikata, Sindikat Pergam Vipap
Videm Krško.
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Marjan Krošl, univ.dipl.inž.
Talum Livarna d.o.o.

Branko Gracar
Predsednik sindikata KNSS

Kristijan Kirasić
IGM ZAGORJE, d.o.o.

Drago Šlankovič
Predsednik sindikata KS 90.

Marida Sikovšek Podbregar
IGM ZAGORJE, d.o.o.

Dragan Alanđak
Predsednik sindikat Zveza svobodnih
sindikatov

Igor Jeza,
Predsednik SKEI, KSP Kidričevo

Jožica Stegne, podpredsednica uprave
VIPAP VIDEM KRŠKO d.d.

Rašo Fazlič
Predsednik sindikata IGM Zagorje

Branko Rožič, direktor
Količevo Karton Proizvodnja kartona, d.o.o.
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Andrej Božič, Generalni direktor
Steklarna Hrastnik d.o.o.

Marko Jagodič
Papirnica Vevče d. o. o.

Marjan Mačkošek, direktorja
Štore Steel d.o.o.

Andraž Stegu
Goričane, tovarna papirja Medvode, d.d.

Jerneja Čokl
Impol 2000 d. d

Tadej Gosak, predsednik uprave
PALOMA d.d.
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Franci Stele, direktor
Belinka Perkemija, d.o.o.

Božo Černila, direktor
Wienerberger Opekarna Ormož d.o.o.

Edi Kraus, Generalni direktor
JULON d.o.o Ljubljana

Denis Jahič, Industrijski direktor
JULON d.o.o. Ljubljana

Vojmir Urlep, predsednik uprave
Lek d.d.

Jožef Stibilj
Goriške opekarne, d.d.
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Igor Rakuša, direktor
RADEČE PAPIR NOVA, d.o.o.

Matevža Kirn
Calcit d.o.o.

Fernando Renta Ruiz
Ursa Slovenija d.o.o.

Branka Majesa, direktor
TKI Hrastnik, d.d.

dr. Romana Glaserja, predsednik uprave
PERUTNINA PTUJ d.d.

Mojca Šubic
Svilanit d.d.
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Andrej Repinc
LEPENKA TRGOVINA d.o.o.

Marjan Mateta, Direktor
MITOL, tovarna lepil, d.d., Sežana

1

Papirnice, steklarne, proizvodnja jekla, proizvodnja aluminija, opekarne, proizvodnja gradbenega
materiala, cementarne, del kemične industrije
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