V Ljubljani, 21. avgusta 2016

Spoštovani predsednik Vlade in ministri,
Spoštovani vodje poslanskih skupin Državnega zbora,
V gibanju SINTEZA in Koaliciji civilne družbe za prenovo SINTEZA-KCD aktivno
spremljamo aktivnosti Vlade in SDH pri upravljanju družb s kapitalsko udeležbo države.
Kljub temu, da je osnovni namen in naloga SDH (dolgoročno) uspešno gospodarjenje s
temi podjetji, se ta ukvarja malone le s privatizacijo teh družb. Čeprav privatizaciji a priori
ne nasprotujemo, nas zaboli, ko vidimo, kako in koliko našega premoženja je že bilo
prodanega pod pogoji, s katerimi ne moremo soglašati in ki so deležni tudi splošnega
zgražanja in dvomov v dobronamernost odgovornih. Dosedanji učinki izvršenih
privatizacij s prodajo naložb imajo zelo nizko stopnjo donosnosti, kar nam vzbuja dvome
v delovanje SDH in njegovih organov. Odpravi dvomov v delovanje SDH so bili namenjeni
tudi naši predlogi za dopolnitev sestave Nadzornega sveta v Zakonu o SDH, ki smo jih
posredovali vodstvom koalicijskih strank.
V SINTEZI smo prepričani, da si še posebnega premisleka pred prodajo zaslužijo tiste
naložbe, ki so pri opravljanju dejavnosti vezane na naravne dobrine in na edini slovenski
naravni monopol in je za njihovo uporabo potrebno pridobiti državno koncesijo.
Sredi počitnic smo izvedeli, da je SDH pripravil predlog za spremembo Strategije
upravljanja družb s kapitalskimi naložbami države. Vsebina predloga sicer še ni javno
znana, toda mediji vztrajno prinašajo neuradne informacije o predlogih za
prekategorizacijo nekaterih doslej strateških v pomembne in v porfeljske naložbe, torej
namenjene prodaji. To nas neizmerno preseneča, še zlasti glede na to, da številne druge
države (ZDA, GB, tudi Francija) zaostrujejo pogoje prodaje pomembnih domačih
gospodarskih družb.
V SINTEZI pričakujemo, da bo Vlada najprej obravnavala predlog civilnodružbenih
organizacij (sindikati, upokojenci, mladinski svet in Sinteza) za dopolnitev sestave
nadzornega sveta SDH, še preden pristopi k obravnavi predloga SDH za spremembo
Strategije. Hkrati predlagamo, da Vlada od SDH zahteva natančno vsebinsko
argumentirane utemeljitve svojega predloga, tako, da bo v javni strokovni razpravi
omogočeno prepoznati resnične namene, potrebe in utemeljitve predvidenih
privatizacijskih postopkov. Glede na slabe pretekle izkušnje opozarjamo, da predvidite
ustrezen čas za javno civilnodružbeno razpravo o spremembi Strategije, saj je z vsako
ponesrečeno ali na pol ponesrečeno privatizacijo država bolj revna, samostojnost države
vse manjša, razkol med oblastjo in ljudstvom pa vse globlji.
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