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Spoštovana uprava in člani nadzornega sveta SDH!
Potem, ko smo bili seznanjeni z vsebino pisma, ki vam ga je poslala koalicija Sinteza, članica
skupnosti Državljani proti razprodaji, tudi Skupina Kazenska ovadba čuti dolžnost, da sodeluje v tej
komunikaciji in da vas še posebej opozori na pomembno okoliščino, ki je pismo SINTEZE ni zajelo.
Smo civilna iniciativa z imenom Skupina Kazenska ovadba (SKO), ki si je v tej državi, znani po
visokem mestu na lestvici koruptivnosti, zadala nalogo dosledno podajati kazenske ovadbe in
naznanila kazenskih ovadb, kot to zahteva Zakon o kazenskem postopku.
SINTEZA je v svojem pismu jasno zapisala, da v tej državi vsi vemo, da odločanje o prodaji
Telekoma Slovenije d.d. že dolgo ni več zgolj ekonomsko vprašanje, temveč, da so v ozadju pritiski iz
tujine in da je vladno izogibanje odgovornosti in izpostavljanje nadzornega sveta SDH očitno
nepošteno in strahopetno. Pri tem je še opozorila nadzorni svet, da bo za potrditev prodaje pod
takšnim pogoji predlagala ugotavljanje osebne odgovornosti (kazenske in odškodninske). Škodljivost
odločitve za vsiljeno prodajo Telekoma je tudi strokovno utemeljila s primerjavo podatkov iz prodaj
drugih tovrstnih operaterjev, ki dajejo dovolj utemeljen sum, da gre pri prodaji Telekoma pod pogoji iz
ponudbe sklada Cinven za t.i. »Fire sail« torej prodajo po ceni, ki je značilna za prodajo pred
bankrotom.
Okoliščina, na katero želi upravo in člane obvestiti SKO pa je dejstvo, da je skupina že 4.10.2014 in
kasneje, decembra 2014, ko je bila imenovana nova vlada, podala na Državno tožilstvo, NPU in KPK
naznanilo suma storitve kaznivih dejanj korupcije in drugih kaznivih dejanj zoper uradno dolžnost in
javna pooblastila, ki so jih storilci (vlada in ostali) izvršili na škodo države in državljanov davkoplačevalcev in so storjena med drugim z zlorabo položaja in uradnih pravic po členu 257. KZ1,
domnevno pa tudi z nevestnim delom v službi po členu 258. KZ-1 in drugimi kaznivimi dejanji.
Naznanilo zajema razprodajo državnega premoženja (po zunanjih direktivah sestavljen spisek 15
podjetij) z vsemi sumljivimi okoliščinami, ki ne vlivajo zaupanja, temveč spodbujajo utemeljene sume,
da pri prodajah teh podjetij ne vlada zdrav razum in ekonomska stroka, temveč vse kaj drugega, kar
ni v interesu te države.
V zadevno naznanilo, ki ga je podpisalo preko 200 podpisnikov, so vključena vsa ravnanja oblasti in
njihovih pooblaščencev, tako, da ne bi smel biti nihče izvzet iz obravnave.
Poleg tega je SKO sestavila pisno izjavo, ki jo podpisujejo državljani po vsej Sloveniji, v kateri je
zapisano, da državljani ne odgovarjamo za posle in dolgove, ki so bili storjeni v našem imenu in v
našo škodo. Ta izjava je pripravljena v vseh ključnih evropskih jezikih in v podpisovanju po vsej
Sloveniji, poslana pa bo na vse pomembne naslove v Evropi in svetu, kajti po Ustavi ima v Sloveniji
oblast ljudstvo! Tega se moramo zavedati domačini in tujci.
Zato SKO zaključuje v upanju, kot SINTEZA, da boste zmogli dovolj osebne integritete in zavrnili
prodajo, ki v sebi nosi elemente, ki zahtevajo presojo vaše in vladine odškodninske in kazenske
odgovornosti!
Lepo pozdravljeni!
V Ljubljani 9.6.2015
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