
 
 

 

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije – ZSSS 

Zveza društev upokojencev Slovenije – ZDUS 

Koalicija civilne družbe – SINTEZA-KCD 

 

       Ljubljana, 19.2.2019 

Ministrstvo za finance, gospod Andrej Bertoncelj 
 

Zadeva: upravljanje državnega premoženja - demografski sklad 

 

Spoštovan gospod minister, 

Dnevnikov Objektiv je 2.2.2019 objavil vaš intervju, v katerem ste poleg drugega napovedali dve 

pomembni spremembi, ki zadevajo državno premoženje: država naj bi ustanovila že pred leti 

napovedani demografski sklad in vanj prenesla tudi svoje portfeljske naložbe; v pripravi je nova 

strategija upravljanja državnega premoženja. Naša država je doslej svoje premoženje slabo 

upravljala in civilna družba, v imenu katere se oglašamo, je na ta problem vladajočo politiko 

pogosto, a žal neuspešno opozarjala. Zato pozdravljamo spremembe, ki jih napovedujete, seveda v 

pričakovanju, da bodo kvalitetne in bodo na najboljši način zadovoljevale dolgoročne interese 

države. K njihovi uspešnosti lahko prispevata tudi naslednja predloga: 

a) Med osrednje razloge za dosedanje slabo upravljanje državnega premoženja gre šteti predvsem 

to, da je po veljavni zakonodaji to upravljanje monopol vsakokratne politične oblasti. To je slej 

ko prej problem in za njegovo rešitev je civilna družba ob aktivnem sodelovanju stranke SD 

pred dvema letoma pripravila in parlamentu v sprejem predlagala dopolnitve aktualnega 

zakona o upravljanju državnega premoženja, po katerih naj bi to upravljanje preuredili po 

nemškem vzoru (omejevanje moči kapitala pri upravljanju v korist dela in nosilcev splošnih 

interesov). Žal takrat najmočnejša koalicijska stranka predloga ni podprla. To je bila 

nedvomno resna napaka in predlagamo, da se jo sedaj popravi tako, da se ob spremembah, ki 

jih napovedujete glede državnega premoženja, ustrezneje uredi tudi njegovo upravljanje. 

b) Na državno premoženje se navezujejo številni, tudi zelo osebni interesi. Zato je sistemsko 

urejanje njegovega upravljanja posebno zahtevno. V takih primerih je koristno, da se pripravo 

te vrste sprememb organizira kot projekt, ki ga nadzoruje samostojen organ (svet), kot člani 

slednjega pa naj sodelujejo tudi kompetentni zastopniki civilne družbe. Vsekakor lahko 

računate tudi na naše sodelovanje in podporo pri tem projektu. 

 

Naj zaključimo z naslednjo mislijo. Prihodnost nas Slovencev bo odločilno odvisna od tega, kako 

bomo upravljali svojo državo. Doslej je nismo dobro. Da bomo v prihodnje uspešnejši, je potrebno 

poleg drugega v korist večine preurediti tudi upravljanje državnega premoženja in to ostaja zato še 

v naprej eden od ciljev, za katerega se bo zavzemala civilna družba, ki jo zastopamo podpisniki 

tega sporočila. 

 

Lep pozdrav! 

 

        ZDUS:                                           ZSSS:                                               SINTEZA-KCD 

 


