
»Preprečimo razprodajo«  
 

 
 

Shoda proti brezglavi razprodaji državnega premoženja se je udeležilo okrog tisoč ljudi. 
"Prepričani smo, da politika te vlade ni samo slaba, ampak škodljiva! Z nami so različni 

sindikati, civilno-družbena in vstajniška gibanja, upokojenci… Naj se slišijo naši glasovi! Naj 
se danes sliši naša odločenost!. Ne bomo hlapci na lastni zemlji! Zahtevamo takojšnjo 

ustavitev razprodaje!", je odmevalo na Kongresnem trgu.  
 

 



Protestni shod je organizirala skupnost Državljani proti razprodaji. 
Govorca skupnosti sta bila Sanja Fidler in Miha Pitako. 

 
"Cilj shoda je zaustaviti razprodajo skupnega 
premoženja vseh državljanov, ki ga je 
ustvarjalo več generacij za svojo in za 
naslednje generacije," je začela Sanja Fidler. 
"Pomen tega premoženja je mnogo večji od 
njegove tržne vrednosti in dosežene kupnine," 
je dejala v aplavz prisotnih. "Po besedah vlade 
naj bi bila razprodaja že predaleč, da bi se jo 
dalo zaustaviti. Ali res? Povejte to družinam 
delavcev, ki bodo zaradi tega ostali brez dela. 
Tako kot so ostali brez dela delavci v 
hrvaškem Telekomu, potem ko ga je kupil isti 
kupec, kot naj bi zdaj kupil slovenskega. ... Če 
se oblast obnaša hlapčevsko, naj ne pričakuje, 
da se bomo tudi mi!" je še dejala. 
Miha Pitako je poudaril, da državljani še 
vedno ne vemo odgovora na vprašanje, komu 
so bile v našem imenu dane zaveze o prodaji 
premoženja in zakaj. "Dejstvo, da se moramo 
to spraševati, nakazuje na zlonamerno 
upravljanje z našim skupnim premoženjem. 
Ravno skupno premoženje nam je omogočalo, 
da smo v preteklih 20 letih imeli najmanjšo 
stopnjo neenakosti, da smo bili in trenutno še 
smo najbolj izobražena, zdrava, kulturna in 
gospodarsko uspešna družba južne in vzhodne 
Evrope," je še dodal. In čeprav je res, da "je 
bilo marsikatero državno podjetje žrtev 
političnega kadrovanja, razprodaja ni rešitev", 
je še poudaril. "Razprodano gospodarstvo bo 
zagotavljalo dobičke in koristi tistim, ki na 
Slovenijo gledajo zgolj skozi računovodske 
bilance. ... Rešitev je sprememba upravljanja 
državnih podjetij, v katerih naj dobijo glavno 
besedo predvsem stroka, civilna družba in 
zaposleni." 

 

 
 

 
Zahtevamo spremembo v politiki 

upravljanja družb! 
  

Vlada se mora zavedati, da je 
PRODAJA TELEKOMA  

tista mejna črta, ki je ne sme 
prekoračiti! 

 

 



Rešitev je v spremembi politike upravljanja državnih podjetij v smeri, da glavno besedo pri 
upravljanju dobi stroka. Enakovredno moč morata imeti delo in kapital, saj dobiček ni edini 

motiv, treba je upoštevati tudi dolgoročno družbeno korist.  
 

 
 

Zmotnost zamisli o prodaji državnega premoženja potrjujejo ljudje s podpisi pod peticijo 
Preprečimo razprodajo. Do zdaj jo je podpisalo okoli 13.600 ljudi. 

 

 



 
 

"Privatizacija je kapitulacija!", "Stric iz ozadja je kapital!" so vzklikali udeleženci shoda, ko 
so s Kongresnega trga čez Prešernov trg in po Miklošičevi ulici marširali proti stavbi 

Telekoma. "Ne damo ga, Telekom je naš!" 
 
 

 
 


