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Državljanke, državljani oblast, ki ste jo vi izvolili prodaja vaše premoženje. Ja prav ste slišali, prodaja 

vaše premoženje. Pravijo, da je to državno premoženje. Kaj pa je država, je to morda zastava ali himna? 

To so zgolj simboli države. So to morda poslanci ali vlada? To so predstavniki ljudstva, ki smo jih izvolili, 

da bi dobro upravljali z državo in našim premoženjem in delali za dobro ljudstva, za kar so tudi prisegli. 

Kako bi ravnali v primeru, če bi nekdo hotel prodati vaše stanovanje, ki ste si ga z muko in odrekanji 

kupili? Branili bi ga s svojim življenjem. Zakaj imate drugačen odnos do premoženja, ki ni neposredno v 

vaši posesti? V lasti države oz bolje v lasti državljanov je še ca 1.200 podjetij. 120 podjetij je prenesenih 

na Slovenski državni holding (SDH), ki je bil ustanovljen z namenom upravljanja s temi podjetji. Vendar 

oblast ni imela namena upravljati s temi podjetji, ker SDH kadrovsko ni sposoben s temi podjetji 

upravljati, pač pa jih razprodati, približno tako kot se prodaja blago na bolšjem trgu. Razstaviš blago in, 

ko pride kupec, ga vprašaš koliko je pripravljen plačati. Tako se je oblikoval tudi seznam 15 podjetij od 

katerih je 12 že prodanih po principu prodaje na bolšjaku.  

Na vrsti je prodaja Telekoma. Od vseh podjetij iz trenutnega seznama je prodaja Telekoma najbolj 

škodljiva. Telekom vplača v državni proračun 1/3 dobička vseh državnih podjetij. Telekom prodaja 

storitve s področja informacijskih tehnologij (internet, stacionarna, mobilna telefonija, IP televizija) 

državljanom in podjetjem. Državljani za te storitve plačujemo, z dobrim poslovanjem pa Telekom 

ustvarja dobiček in vplačuje v proračun, iz katerega se nam državljanom financirajo javne storitve kot 

so šolstvo, zdravstvo, pokojnine, kultura ipd. To je zaključen krog, ki bo s prodajo prekinjen in dobiček 

se bo iz naših žepov prelival v žepe državljanov države, ki bo kupila naš Telekom. Če ga bo kupila 

Nemčija, pomeni, da bomo državljani Slovenije plačevali javne usluge državljanom Nemčije. Oblastniki 

pravijo, da prodajajo državno srebrnino, to kaže na njihov odnos do premoženja. Srebrnina je nekaj 

mrtvega, leži v vitrini in na njej se nabira prah. Državno premoženje, to je vaše premoženje pa je krava, 

ki daje mleko nam in našim otrokom in bo dajalo mleko tudi vnukom. Kmet pri zdravi pameti nikoli ne 

proda ali zakolje krave, ki daje mleko. Ko bodo neumni kmetje prodali vse naše krave, ne bo več mleka 

za nas, naše otroke in naše vnuke.  

Slovence strižejo je naslov knjige dr. Gamsa. Ali nas res strižejo? V kratki 23 letni zgodovini nove, 

pravijo, da boljše države, so nas že nekajkrat ostrigli. Prvič, ko se je izvedla denacionalizacija. Drugič, ko 

so pidovski baroni pokradli veliko večino certifikatov. Tretjič, ko so si pod krinko nacionalnega interesa 

izmislili tajkunske prevzeme podjetij, katastrofo, ki je nastala v gospodarstvu pa smo pokrili državljani z 

dokapitalizacijo bank. Na vrsti je četrto striženje, dokončna razprodaja našega premoženja. Po tem 

striženju nam volna ne bo več zrasla, ne bo več kaj striči. Začeli bodo rezati v živo, rezali bodo meso s 

pleč, puščali nam bodo kri. 400.000 državljanom, ki živijo na pragu ali pod pragom revščine že puščajo 

kri. V Ustavi je zapisano, da je Slovenija pravna in socialna država, država na svojem ozemlju varuje 

človekove pravice in temeljne svoboščine, skrbi za ohranjanje naravnega bogastva in kulturne dediščine 

ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije, oblast naj bi imelo ljudstvo. 

Razprodaja našega premoženja je ključna za našo suverenost, zato zahtevamo, da se državljani o tem 

odločimo na referendumu. 


