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Javno vprašanje: Ali ima kdo od odločujočih lastniške deleže v podjetjih, ki se prodajajo?
Spoštovani!
Slovenijo v teh dneh razdvaja vprašanje prodaje državnega premoženja in v tej zvezi še posebej
vprašanje prodaje Telekoma Slovenije. Ne glede na razlike v mnenjih pa obstaja, vsaj verbalno,
vsesplošno soglasje, da morajo biti te prodaje izvedene transparentno in ob spoštovanju
najvišjih standardov integritete vseh, ki s tem v zvezi sprejemajo odločitve.
Ker tudi sami menimo, da bo v slovenski družbi izjemo težko ponovno vzpostaviti vsaj
minimalno zaupanje javnosti do države in njenih organov, če ta načela pri prodaji državnega
premoženja ne bodo spoštovana, menimo da je treba javnosti posredovati zelo pomembno
informacijo o morebitnih materialnih interesih tistih, ki o prodaji tega premoženja odločajo. V
mislih imamo tiste morebitne ministre, poslance in člane uprave ter nadzornega sveta SDH, ki
v tem procesu sprejemajo odločitve, sami pa imajo lastniške deleže v podjetjih, ki se prodajajo.
KPK je po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije tisti organ, ki ima na voljo vse
podatke o premoženju zgoraj omenjenih odločevalcev. Ker torej menimo, da je nujno, da se
javnost seznani z omenjenimi podatki, prosimo KPK za naslednja odgovora;
- ali so kateri od poslancev prejšnjega mandata oz. kateri od ministrov tedanje vlade, ki so
odločali oz. predlagali seznam 15 podjetij, ki gredo v prodajo, v času odločanja imeli
lastniške deleže v katerem od teh 15 podjetij in v katerem in,
- ali imajo člani uprave in nadzornega sveta SDH lastniške deleže v katerem od omenjenih 15
podjetij in v katerem?
Posebej želimo poudariti, da ne sprašujemo po imenih teh funkcionarjev, saj se zavedamo, da
zaradi zakonskih omejitev KPK takšnih podatkov ne more posredovati javnost. Sprašujemo
zgolj ali takšni funkcionarji obstajajo, koliko jih je in v katerih podjetjih so imeli oz. imajo
deleže.
V primeru pa, da navedeni funkcionar/ji, ki so imeli oz. imajo deleže v omenjenih 15 podjetjih
obstajajo, pa KPK tudi sprašujemo ali je njihovo odločanje o uvrstitvi teh 15 podjetij na spisek
za prodajo (ministri in poslanci) oz. njihovo odločanje o sami prodaji (uprava in nadzorni svet
SDH) v kakršnemkoli smislu v nasprotju z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije
(nasprotje interesov in potreba po izločitvi iz odločanja, tveganje za korupcijo...) in ali bo oz. je
že KPK zoper njih uvedla kakršenkoli postopek ?
Glede na aktualnost dogajanja vas prosimo za hiter odgovor, za kar se vam že vnaprej lepo
zahvaljujemo.
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