
 
 

Zadeva: Pismo predsedniku vlade RS in povabilo k sodelovanju na okrogli mizi 
 

Spoštovani g predsednik Miro Cerar, 

prepričani smo, da tudi v Vladi zaznavate, da se v javnosti krepi odpor do nadaljevanja 
prodaje slovenskih podjetij na tak način, kot zdaj poteka.  

Tudi če sprejmemo populistično tezo, da je država slab gospodar, vendarle postaja čedalje 
bolj jasno, da je država slab gospodar predvsem zato in takrat, kadar je to slaba država. 
Navsezadnje se je to potrdilo tudi s prodajo letališča: slovenska država je letališče de facto 
prodala nemški državi(!). 

Tudi če odmislimo dejstvo, da za zahtevo o pospešeni prodaji dobrih slovenskih podjetij 
pogosto stoji spekulativen kapital mednarodnih korporacij (in nekaterih njegovih 
bruseljskih uradnikov) ter odtujeni »osamosvojeni« kapital, ki je pobegnil družbenemu 
nadzoru, nosi ta prodaja s seboj drugo nevarnost. Očitno je namreč, da ciljano posega na 
najbolj občutljiva področja nacionalne ekonomije: transport, komunikacije in finančne 
tokove, kar vse je vitalnega pomena za vsako nacionalno ekonomijo in njeno samostojnost, 
kolikor je to sploh še mogoče v kapitalski in ekonomski globalizaciji. Ko posamezna država 
zgubi nadzor nad temi sektorji, je njeno celotno gospodarstvo prepuščeno plenjenju 
korporacijskega kapitala. 

Prav to se zdaj dogaja v Sloveniji. Tako imenovani »stresni testi« bank so, med drugim, tudi 
podroben pregled, kje in koliko smo na finančnem področju občutljivi. Sledi mu pritisk na 
celotno gospodarsko in državno infrastrukturo.  

Zavedamo se, da sta slovenska država in vaša vlada v težkem položaju. Ne samo 
gospodarskem, temveč predvsem zato, ker pritisk tega mednarodnega kapitala vztrajno 
narašča in, ker se krepijo grožnje za ponovno gospodarsko (in s tem politično) 
destabilizacijo Slovenije. Jasno zaznavamo odkrite grožnje, da nas bodo ponovno prisilili v 
zadolževanje po oderuških cenah, če se ne bomo prepustili absolutni nadvladi 
mednarodnega korporacijskega in bančnega Kapitala in prepustili ključnih infrastrukturnih 
pozicij nemški državi.  

Prepričani smo, da razprodaja podjetij s področja infrastrukture, ki imajo po vrhu vsega še 
monopolni položaj, ni prava rešitev, zlasti ne, ker jo spremlja premalo odločno reševanje 
notranjih neravnovesij, od katerih je na prvem mestu preslabo delujoča država. Predvsem 
pa po našem mnenju vlada še ni storila dovolj za boljšo motivacijo in organizacijo, saj še ni 
pripravila niti predloga razvojne strategije.  

Prodaja Telekoma ima tudi velik simbolni pomen saj je komunikacijsko vozlišče, ki lastniku 
omogoča trajen nadzor gospodarskega dogajanja in družbenega tkiva in če bi ga prodali, je 
to že na pol kapitulacija slovenske države. Zato je to prodajo potrebno preprečiti! 

V SINTEZI-KCD smo se odločili, da bomo storili vse, da prodajo preprečimo. Med drugim 
bomo v prvem tednu po novem letu organizirali okroglo mizo za soočenje z argumenti »Za« 
ali »Proti« (raz)prodaji slovenske gospodarske in s tem družbene »infrastrukture«. 
Naslovili smo jo: NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE. 

Vabimo vas k sodelovanju na okrogli mizi. Prosimo, da nam sporočite ali bo 
predstavnik vlade sodeloval med uvodničarji ali pa med razpravljavci. 
 

Programski svet SINTEZA-KCD 
 

Poslano: Predsedniku in vsem ministrom Vlade ter vsem poslanskim skupinam v Parlamentu. 

http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/index.php/projekti/80-projekti/95-p4-upravljanje-kljucni-dejavnik-uspesnosti
http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/

