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»Alenka Avberšek za gospodarsko ministrico«  
je lahko usodna izbira za razcvet Slovenije 
 

 

Spoštovana gospa Bratušek, 

 

novi razvojni cikel Evropske Unije je zajet v strateškem dokumentu Evropa 2020, ki temelji  

na pametnem, trajnostnem in vključujočem gospodarstvu. Pri tem vodilno vlogo igrajo države,  

s katerimi je naše gospodarstvo globoko povezano: Nemčija, Danska, Nizozemska in Velika 

Britanija. 
 

Slovenija ostaja med zadnjimi članicami v EU, ki vztrajno zavirajo izvajanje teh temeljnih 

razvojnih elementov. Zato smo še vedno v stagnaciji. Z vsakim dnem bolj zamujamo kapitalizacijo 

dodane vrednosti na osnovi zelenih priložnosti (zelenih tehnologij, pametnih poslovnih modelov 

in inovacijskih ekosistemov); z vsakim dnem izgubljamo številna zelena delavna mesta, ki danes 

edina generirajo za Evropo višjo dodano vrednost. Po strokovnih ocenah bi npr. programi 

zelenega razvojnega preboja do leta 2030 v Sloveniji ustvarili 50-60.000 novih delovnih mest. 

 

Alenka Avberšek se vztrajno bori proti naprednim elementom sodobnega gospodarstva in 

vztrajno zagovarja in podpira preživete sile moči, preživete tehnologije in preživete poslovne 

modele. Zato je njena izvolitev za gospodarsko ministrico v času, ko se postavljajo temeljni 

dokumenti za gospodarski razvoj Slovenije, lahko za našo državo usodna izbira: 

 

1. Alenka Avberšek kot izvršna direktorica vseskozi javno in aktivno nasprotuje trajnostnemu, 

nizkoogljičnemu razvoju (na okoljske zahteve gleda kot na oviro gospodarstvu); ne podpira 

zelene ekonomije, ki jo države, s katerimi se želimo primerjati in so naši glavni zunanje-

trgovinski partnerji, postavljajo kot osrednjo komponento blaginje; ne razume, da 

energetska in snovna učinkovitost postajata temelja konkurenčnega gospodarstva.   

 

2. Kot predstavnica Gospodarske zbornice je Alenka Avberšek v preteklih letih aktivno 

lobirala za projekt TEŠ 6, ki se je še pred zagonom izkazal za eno najbolj zgrešenih  

investicij v zgodovini Slovenije in je gospodarsko skoraj uničil Holding slovenskih 

elektrarn. Po mnenju Komisije za preprečevanje korupcije je ta projekt zasnovan in izveden 

netransparentno, ob pomanjkljivem nadzoru in obremenjen s političnimi in lobističnimi 

vplivi, zaradi česar so bila (in so še) v povezavi s projektom podana visoka tveganja za 

korupcijo ter nasprotje interesov, ki preprečujejo stabilen, dolgoročni razvoj Slovenije.  

  



 

Upamo, da ni namen koalicije, da z imenovanjem Avberškove, TEŠ 6 in njegove posledice 

pomete pod preprogo. Glede na njena stališča v preteklosti pa obstaja tudi resna nevarnost, 

da bi ministrstvo pod vodstvom Avberškove v prihodnje podpiralo ali celo generiralo 

podobne projekte, ki delujejo v ozkem interesu peščice in ne v interesu Slovenije. 

 

3. Alenka Avberšek je v preteklosti nasprotovala pobudam za uvajanje zelenega 

gospodarstva. Tako je na primer, v nasprotju s stališči Združenja lesne in pohištvene 

industrije pri GZS, nasprotovala uvedbi predpisanega deleža lesa v stavbah in pri pripravi 

Uredbe o zelenih javnih naročilih. Zastopala je interese ene same gospodarske družbe in ne 

celotnega gospodarstva, s tem pa tudi ogrozila izvedbo Akcijskega načrta »Les je lep«.  

Morebitno imenovanje Alenke Avberšek za ministrico, bi predstavljalo korak nazaj tako v smislu 

zagotavljanja standardov demokracije in upravljanja gospodarstva, kot v smislu zelenega 

razvojnega preboja, ki ga je Slovenija sposobna doseči v skladu z razvojnimi usmeritvami EU.  

Zato Umanotera koalicijo poziva, da na mesto gospodarske ministrice/ministra imenuje človeka,  

ki je sposoben/na delovati povezovalno, konstruktivno in dolgoročno usmerjeno v dobrobit 

ponovnega razcveta slovenskega gospodarstva in v dobrobit Slovenije kot napredne članice 

evropskih in svetovnih integracij, v duhu »Slovenija pametna, zdrava in vključujoča skupnost 

zelene Evrope«. 

 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

 

Vida Ogorelec  

direktorica  

 

 

 

 

 

 

V vednost:  

- predsedniki koalicijskih strank: dr. Igor Lukšič, dr. Gregor Virant, Karl Erjavec 

- mediji 

 


