DRUŠTVO EKONOMISTOV MARIBOR
Razlagova 14
2000 Maribor

Tel.: 040 581 059
e‐naslov: drobne.jelka@gmail.com

Maribor, 11. februarja 2013

V A B I L O
NA OKROGLO MIZO o aktualni temi:

PRODAJA DRŽAVNEGA PREMOŽENJA
Posvetovanje bo v prostorih Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru, Ulica talcev 24,
v sredo, 27. februarja 2013 od 13:00. do 15:00. ure

Spoštovani!
Koncem lanskega leta je vlada predlagala in Državni zbor sprejel predlog o ustanovitvi Slovenskega
državnega holdinga (SDH). Holding bo upravljal s celotnim kapitalskim premoženjem države. Vodila
ga bo tričlanska uprava, ki bo izbrana na mednarodnem razpisu. Ena njenih glavnih nalog bo prodaja
večinskega dela preostalega državnega premoženja, ki ga cenijo na okoli 10 milijard evrov. V opoziciji
se bojijo, da bo prišlo do prikrite razprodaje državnega premoženja. V holding se bo preoblikovala
Slovenska odškodninska družba, pripojili ji bodo Družbo za svetovanje in upravljanje ter premoženje
Posebne družbe za podjetniško svetovanje. Ta bo prenehala obstajati, prav tako bo ugasnila Agencija
za upravljanje kapitalskih naložb, ki sedaj upravlja z državnim premoženjem.
6. februarja letos je vlada sprejela klasifikacijo naložb, ki bo osnova za prodajo državnega
premoženja. Polovični delež naj bi zadržali v energetiki, železniški infrastrukturi, KAD, SOD, SID banki.
Četrtinski delež bi obdržali v obeh največjih bankah (NLB in NKBM), Slovenskih železnicah, Luki Koper,
Aerodromu Ljubljana in Adrii Airways, zavarovalnici Triglav, Telekomu, Petrolu. Druge naložbe bi
prodali v celoti. SDH bo v treh mesecih začel s prodajnim postopkom vsaj v treh od naslednjih družb:
Telekomu, Petrolu, Zavarovalnici Triglav, Heliosu, NLB in NKBM, Adria Airways. Klasifikacijo mora
potrditi še Državni zbor, referendum zaenkrat ni predviden.
Društvo ekonomistov Maribor in Štajerska gospodarska zbornica organizirata okroglo mizo o tej temi.
Gre za premislek ekonomistov in gospodarstvenikov o vladnem ukrepu. Kakšne bi bile morebitne
posledice prodaje za slovenski gospodarski, politični in državni razvoj? Ali je samostojen razvoj brez
lastne infrastrukture sploh mogoč? Uvodno analizo bo podal predsednik Društva ekonomistov
Maribor, zasl. prof. dr. Peter Glavič. Sledila bo razprava prisotnih. Na njej želimo slišati mnenja

najširšega kroga ekonomistov in gospodarstvenikov, vabljeni so seveda tudi vsi drugi. Sklepe bomo
posredovali medijem, vladi, Državnemu zboru in Gospodarski zbornici Slovenije. Udeležencem bomo
poslali na njihov e‐naslov osnutek sklepov okrogle mize, da jim bodo lahko dodali svoje zamisli ali
predlagali spremembe oz. črtanje napisanih.
Vljudno vabljeni na posvet – kotizacije ni!
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