
 
 
 

Zadeva: Pismo predsedniku vlade RS v zvezi z SDH in DUBT – 9.2.2015 
 
Spoštovani g predsednik  dr. Miro Cerar,  
 
najprej čestitke, da ste v razmeroma kratkem času uspeli oblikovati Strategijo, ki je 
dobra podlaga za razmislek o internacionalizaciji slovenskega gospodarstva. 
 
Kljub temu pa nas nekateri najnovejši podatki o pospešenih pripravah na prodajo 
nekaterih ključnih slovenskih podjetij pod vsako razumno ceno prepričujejo, da 
Slovenija še ni obvladala procesa, ki ga mi razumemo kot razprodajo in ki ga, to je zdaj 
že evidentno, po navodilih operativnih central svetovnih kapitalskih interesov podpirajo 
tisti slovenski neoliberalci, ki so v te procese vpeti na tak ali drugačen način.  

Še več, teh podatkov skoraj ne moremo razumeti drugače, kot da je v Sloveniji na tem 
področju več nekakšnih osamosvojenih centrov odločanja (Holding, Slaba banka, NLB 
itd), ki vsak zase, zasledujoč svoje kratkoročne cilje in svoje parcialne interese potiskajo 
podjetja, ki so njihovi dolžniki, v podcenjeno prodajo, ne da bi bili pripravljeni (ali 
sposobni?) premisliti o dolgoročnih posledicah te prodaje. Prav nič jih ne zanima 
eventualna razvojna sposobnosti teh podjetij in sposobnost, da se revitalizirajo za 
normalno bodoče poslovanje, ob ustreznem reprogramiranju njihovih obveznosti, 
seveda. Prav to pa je naš narodnogospodarski interes in tako smo tudi razumeli vašo 
Strategijo. 
 
Verjetno obstoji več načinov, da omejite to samovoljo odtujenih centrov politične in 
lobijske moči: da za odprodajo teh podjetij vaša Vlada zahteva poglobljene analize, da 
zahtevate soglasje vseh upnikov, da zahtevate realno ocenitev razvojnih potencialov teh 
podjetij, ne zgolj njihove trenutne zadolženosti, da zaostrite pogoje prodaje z 
nefinančnimi obveznostmi, ki jih mora kupec prevzeti (ohranitev razvoja, sedeža, števila 
zaposlenih, vlaganja v slovensko infrastrukturo, spoštovanja slovenščine kot 
komunikacijskega jezika menedžmenta, itd). 
 
Toda najpomembnejše v tej vojni za vsaj delno ohranitev suverenosti slovenskega 
gospodarstva ni omejevanje in upočasnjevanje prodaje slovenskih podjetij, temveč 
bistveno izboljšanje upravljanja podjetij v državni lasti. To se prične pri takojšnji 
spremembi upravljanja (»podružbljanju«) tako v Slovenskem državnem holdingu (SDH) 
kot v Slabi banki (DUBT). Medtem pa nam morajo ostali, zgoraj omenjeni ukrepi kupiti 
čas za trezen razmislek o internacionalizaciji. Razprodaja to ni. Razprodaja je politična in 
gospodarska kapitulacija pred tujimi finančnimi centri. 
 
V SINTEZI-KCD se tega dobro zavedamo, zato smo oblikovali predlog novega modela 
odločanja in nadzora pri upravljanju državne lastnine. V naslednjem tednu vam bomo 
lahko predstavili operacionalizacijo tega modela v obliki Predloga zakona za spremembo 
Zakon o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH). Z manjšimi modifikacijami je ta model 
uporaben tudi za Slabo banko. 

Z uvedbo tega modela (skozi hitro spremembo obeh zakonov) bi vzpostavili normalen 
vladni in civilno-družbeni nadzor nad temi odtujenimi centri odločanja, v njihovo 
upravljanje pa namesto dominacije parcialnih in predvsem zasebnih interesov bank in 
raznih lobijev pa vnesli potrebno dolgoročno razvojno perspektivo. Z aktivno vlogo 
reprezentativnih zbornic in sindikatov pri imenovanju članov Nadzornih svetov pa bi, 



prvič, pritegnili te institucije v konstruktiven, so-odgovoren odnos pri oblikovanju 
slovenske razvojne politike. 
 
Ta novi model upravljanja bomo v naslednjem tednu predstavili vsem strankam vladne 
koalicije in v tem smislu prosimo tudi vas osebno, da nam omogočite strokovne 
sogovornike iz vaše stranke in iz Vlade za to predstavitev. 
 
Obenem načrtujemo širšo javno strokovno razpravo o tej problematiki z udeležbo tujih 
strokovnjakov, za katero upamo, da bo pritegnila vaš neposredni interes in aktivno 
sodelovanje. Toliko bolj, ker s svojim delom v SINTEZI-KCD ne iščemo alternative vladi, 
temveč neučinkovitemu upravljanju z državnim premoženjem, ki ga je vaša vlada 
podedovala od prejšnjih vlad. 
 
S pozdravi in spoštovanjem! 
 
Po sklepu Programskega sveta SINTEZA-KCD  
predsedujoči, Emil Milan Pintar 
 
NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE 
 

http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/index.php/vprasanja-in-komentarji

