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POVZETEK 

S pričetkom gospodarske krize v letu 2008 so se v Republiki Sloveniji pričeli postopki 

prodaje državnega premoženja. Vlada je 21. junija 2013 v državni zbor poslala predlog sklepa 

o prodaji 15 državnih podjetij. Ta je sklep potrdil in dal soglasje za prodajo najboljšemu 

ponudniku. Iz strokovnih teoretičnih in javno dostopnih podatkov izhaja, da se nadaljnje 

poslovanje podjetij po (raz)prodaji v nekaterih primerih ni uspešno končalo. Republika 

Slovenija se je v obdobju gospodarske krize prehitro odločila za proces prodaje državnega 

premoženja in ni imela prave strategije za spodbujanje delavskega lastništva, ki bi zaposlenim 

delavcem omogočalo lažje pridobivanje finančnih sredstev. 

Ključne besede: gospodarska kriza, prodaja državnih podjetij, delavsko lastništvo, strategija 

za spodbujanje, pridobivanje finančnih sredstev. 

SUMMARY 

With the beginning of the economic crisis in 2008, the Republic of Slovenia started the 

process of selling state-owned assets. On June 21st 2013, the Government has sent a draft 

decision on the sales of 15 state-owned companies to the National Assembly, which 

confirmed this decision and approved the sales to the highest bidder. From professional 

theoretical and publically accessible data it is apparent that after the sale(-out) further business 

operations of some of this companies did not result in success. During the economic crisis, the 

Republic of Slovenia decided too quickly to sell the state-owned assets and did not have a 

suitable strategy to promote employee ownership, which would facilitate the acquisition of 

financial assets by employed workers.  

Key words: economic crisis, sale of state-owned companies, employee ownership, strategy for 

promotion, acquisition of financial assets. 

UDK: 334.72(043.2) 
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1 UVOD 

V letu 2008 so se pokazali prvi znaki gospodarskega ohlajanja in s tem posledično negotovost 

glede nadaljnje gospodarske rasti po svetu. Mednarodna finančna kriza se je začela na Wall 

Streetu in se hitro razširila na druga območja, predvsem v Evropsko unijo (v nadaljevanju 

EU) in še posebej v evrsko območje. V Sloveniji se je za problematičnega izkazal bančni 

sektor zaradi velikega kreditnega tveganja. V preteklosti, v času gospodarske rasti, so namreč 

banke posameznikom oziroma posameznim gospodarskim subjektom omogočale najemanje 

kreditov za prevzemanje, združevanje in nakupovanje podjetij. Naložbe bank so se v letu 

2005 povečale za 1.021,1 mrd SIT, od tega v sektor podjetij za 759,4 mrd SIT in v sektor 

gospodinjstev za 263,8 mrd SIT, medtem ko se je kreditiranje države zmanjšalo za 2,1 mrd 

SIT. Skupne naložbe bank so v letu 2006 za 27,8 % presegle prirast iz leta 2005, njihova 

medletna stopnja rasti pa se je povečala z 20,6 % decembra 2005 na 21,8 % decembra 2006. 

Med letom se je tako zadolževanje podjetij in zadolževanje gospodinjstev postopoma 

povečevalo (Banka Slovenije 2007). Že iz podatkov iz let 2005 in 2006 je razvidno, da je 

bančni sektor močno povečal kreditno financiranje podjetij in gospodinjstev. Po podatkih 

Banke Slovenije je konec leta 2008 prišlo do velikega likvidnostnega problema v 

gospodarstvu. Po oktobru se banke niso več mogle zadolževati v tujini pod enakimi pogoji kot 

prej. Poslabšali sta se predvsem ročnost in cena posojil, zato se je občutno zmanjšala rast 

bančnih posojil. Posledično so nastale likvidnostne težave v gospodarstvu, vendar njihov 

obseg ni tako velik (Banka Slovenije 2009).  

V Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS) nismo bili pripravljeni na prihod zaostrenih 

gospodarskih razmer. Ne glede na to, da je slovenski finančni minister leta 2004 s 

predsednikom Svetovne banke podpisal pismo o graduaciji Slovenije, s katero se uvrščamo 

med razvite države, je mogoče razumeti, da se RS s svojo politiko vodenja države glede na 

takratno in današnje stanje še vedno bolj uvršča v skupino držav v post-tranziciji. Marca 2004 

sta slovenska vlada in Svetovna banka v Ljubljani podpisali »pismo o graduaciji«, s čimer je 

bil položaj Slovenije izenačen z razvitimi članicami Svetovne banke (Rizman 2006).  

V skladu z dejstvom, da smo v preteklosti podpisali pismo o graduaciji, lahko ugotavljamo, 

da stanje na področju upravljanja državnega premoženja še vedno kaže čase tranzicije, saj se 

država še vedno sooča s strukturnimi težavami. Med strukturne težave uvrščamo predvsem 

prehod državnega premoženja v zasebno last. Kljub zgornjim navedbam lahko sklepamo, da 

RS ni bila pripravljena oziroma ni imela dovolj izkušenj s prihajajočimi razmerami, kot so 

prezadolženost podjetij in posledično pomanjkanje finančnih virov, da bi se soočila z 

reševanjem tovrstne situacije. Zaradi nepripravljenosti na gospodarsko krizo ter postopnega in 

hitrejšega prilagajanja gospodarstva na takratne dane razmere je Vlada RS na zahtevo 

Evropske komisije za pridobitev likvidnostnih sredstev 21. junija 2013 v Državni zbor RS 

vložila naslednji predlog sklepa: Sklep o soglasju k odtujitvi naložb Republike Slovenije, 

Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenske odškodninske 
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družbe, d. d., Modre zavarovalnice, d. d., D.S.U., družbe za svetovanje in upravljanje, d. o. o. 

in Posebne družbe za podjetniško svetovanje, d. d. (Uradni list RS, št. 52/13). 

Državni zbor RS je omenjenega dne potrdil sklep o prodaji 15 državnih podjetij. S tem so bili 

postavljeni temelji za prodajo državnega premoženja, ki v celoti izpolnjujejo dano zavezo 

Vlade RS Evropski komisiji, da bo izpeljala postopek privatizacije državnega premoženja v 

RS, kjer ima država večinski oziroma kontrolni delež v državnih podjetjih. Z odprodajo 

državnega premoženja bo RS lahko zagotavljala svoj finančni delež pri reševanju 

gospodarskih razmer, ki bo omogočal normalizacijo finančnega sektorja, in prekinila t. i. 

kreditni krč pri zagotavljanju kreditiranja poslovnih subjektov, kot tudi slovenskega 

prebivalstva. 

Zaradi takratnih gospodarskih razmer in odločitev takratne Vlade RS o prodaji državnega 

premoženja lahko sklepamo, da sta nepripravljenost in napačno vodenje gospodarske politike, 

ki je omogočala nekontrolirano odobravanje kreditov v bančnem sektorju ter s tem posledično 

tudi nezadostna zavarovanja pri kreditnih tveganjih, bančni sektor pripeljala na prag oziroma 

čez prag kapitalske neustreznosti. Zaradi takšnega stanja je nastala t. i. bančna luknja, ki smo 

jo morali na koncu poravnati davkoplačevalci iz državnega proračuna. Po poročanju 

predsednika preiskovalne komisije dr. Anžeta Logarja je preiskovalna komisija o t. i. bančni 

luknji konkretno obravnavala 22 primerov bančne kriminalitete. 5 milijard evrov, ki smo jih 

namenili za sanacijo bančnega sistema, predstavlja letno povprečno bruto plačo za kar 

240.000 Slovencev, s tem da bi ti ljudje plačevali vse davke, prispevke, pa še ustvarili dodano 

vrednost (Državni zbor 2018). 

V nadaljevanju zaključne projektne naloge obravnavamo problem prodaje državnih podjetij, 

ki je bila izvedena na neprimeren in nekonsistenten način. Kot izhaja iz javno dostopnih 

podatkov, ki jih navajajo sredstva javnega obveščanja, so namreč bila prodana podjetja v 

nadaljevanju preprodana za mnogo višje cene, kot so jih podjetja, ki upravljajo državno 

premoženje, prodala prvim kupcem. S tem želimo na osnovi javno dostopnih podatkov 

ugotoviti, ali so bila podjetja prodana na netransparenten način oziroma v nepravem času in 

na osnovi tega niso dosegla maksimalne tržne in prodajne vrednosti, saj niso bila nefinančno 

in neorganizacijsko pripravljena na prodajo. Ugotoviti je moč tudi, da so te poteze posledično 

pripeljale do podcenjenosti kupnin, ki jih je prejela država pri prodaji. Kupci, ki so 

neposredno od upravljalcev državnega premoženja odkupili državna podjetja, so izvedli 

finančno in organizacijsko konsolidacijo ter podjetja v sorazmerno kratkem časovnem 

obdobju preprodali drugim kupcev po višjih cenah, kot so jih za njih plačali (npr. Helios in 

Fotona) v času nakupa. Nepremišljena zaveza Vlade RS Evropski komisiji je s svojim 

dejanjem izbrala pot, ki je pustila negativne posledice, s katerimi se država še danes 

intenzivno sooča tako pri stečajih podjetij kot tudi pri zmanjševanju števila delavcev v njih.  

Zavedamo se, da je bila država v tistem obdobju v nezavidljivi situaciji, saj je občutno 

primanjkovalo pozitivnega oziroma zadostnega denarnega toka za poravnavo vseh obveznosti 
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države, a ne smemo pozabiti, da so obstajale tudi druge možnosti reševanja nastale situacije. 

Ena od možnosti, ki jo je politika preigravala, je bila tudi odprodaja večinskega državnega 

deleža bančnega sektorja v lasti RS, vključno s slabimi terjatvami. S to odločitvijo državi ne 

bi bilo treba izvesti dokapitalizacije bank v višini približno 5,5 milijarde evrov za pokritje 

nastalega položaja nezadostno zavarovanih kreditov v bančnem sektorju. Prav tako ne bi 

prišlo do neukrepanja Vlade RS v obdobju od leta 2006 do 2008, ko se ni pravočasno in 

zadostno odzvala na vse večjo kreditno ekspanzijo pri odobravanju kreditov bank za postopke 

managerskih odkupov. Državna podjetja, ki so bila določena za prodajo, bi lahko v kasnejšem 

obdobju dosegla tudi popolno maksimiranje prodajne cene. Na osnovi javno dostopnih 

podatkov lahko ugotavljamo, da upravljanje takratnega državnega premoženja ni bilo 

primerno koncentrirano pod enovito holdinško oziroma agencijsko družbo, ki bi bila v 100 % 

lasti RS in bi prodajo lahko vodila bolj transparentno in centralizirano. Z enovitim in 

centraliziranim upravljanjem državnega premoženja bi pri prodajah v določeni meri 

minimalizirali, kot je moč sklepati, vse več vplivov in interesov posameznikov, lobijev, ki naj 

bi imeli vpliv na kasnejše dogajanje pri prodaji, kot si je to moč razlagati na osnovi člankov 

raziskovalnih novinarjev. Upravljalci državnega premoženja tudi danes stremijo k 

upoštevanju zakonodaje in špekulacij, vendar je potrebna tudi moralna in etična avtoriteta. 

Nikakor se ne moremo izogniti vprašanju, zakaj je tuji kupec lahko v tako kratkem roku v 

samo nekaj letih dosegel parkratnik prvotne cene, ki jo je plačal upravljalcem državnega 

premoženja. To področje bomo tudi v nadaljevanju zaključne projektne naloge poizkusili 

raziskati in pridobiti odgovor na zastavljeno vprašanje. 

Takratni upravljalci državnega premoženja v RS so, kot je razvidno iz člankov raziskovalnih 

novinarjev, zaradi neznanih, različnih in predvsem drugačnih interesov prodajo oziroma 

(raz)prodajo vodili na neprimeren način, saj so (kot je moč sklepati iz predstavljenih podatkov 

v prilogah) sledili le čim hitrejšemu končanju prodajnih postopkov ne glede na gibanje 

vrednosti delnic oziroma bolj ugodne tržne razmere za prodajo. Navedeno omogoča 

interpretacijo navedb v sredstvih javnega obveščanja, da so bila prodana državna podjetja v 

kasnejših preprodajah bistveno bolje prodana, kar je moč ugotavljati tudi za višje prodajne 

cene. S tem je mogoče ugotoviti, da je edini izkazani interes investitorja, ki je obstajal, ko je 

kupil podjetje od države, da svojo naložbo v najkrajšem možnem času pridobi nazaj z 

oplemeniteno vrednostjo kratkoročne naložbe. Na osnovi teh dejstev lahko sklepamo, da je 

bila prodaja pravzaprav reševanje prezadolženosti bančnega sektorja ali pa posameznih 

interesov v državi tudi s kasnejšo ustanovitvijo Družbe za upravljanje terjatev bank (v 

nadaljevanju DUTB). Na osnovi tega lahko sklepamo, da prodajalci državnega premoženja, 

poleg že naštetega, niso preverili javnega interesa, kot so bili to izkazani interesi po delavskih 

odkupih oziroma lastništvih.  

Delavske odkupe lahko uvrščamo v kategorijo javnega interesa, saj bi se s tem lahko 

omogočala tudi vrednotenja znanja, pripadnosti in interes lokalnega okolja, v katerem podjetja 

delujejo oziroma poslujejo, za zagotavljanje dolgoročnih delovnih mest svojim prebivalcem. 
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Z izkazanim delavskim interesom po lastništvu bi v skladu z Odlokom o strategiji upravljanja 

kapitalskih naložb države preverili javni interes, kar delavska lastništva dejansko tudi so. Za 

vrednotenje znanja in pripadnosti delavcev podjetjem, ki so bila na seznamu 15 državnih 

podjetij za prodajo, bi se morala uporabiti metodologija, ki opredeljuje dejavnost podjetja, saj 

podjetje brez delavcev, njihovega znanja in pripadnosti ne more uspešno poslovati oziroma 

delovati. S tem bi omogočili tudi večjo izklicno ceno vrednosti podjetij, saj bi poleg prodajne 

cene lahko kot vrednost upoštevali tudi ceno znanja in pripadnosti, ki je največja vrednost 

vsakega podjetja. S tem bi omogočili obvladovanje tveganj pri preprodaji podjetij v 

prihodnosti, kar se je kasneje izkazalo kot dejstvo pred t. i. »špekulativnimi nakupi«, s 

katerimi so prvi kupci državnih podjetij izključno zaslužili z njihovo preprodajo. S tem sta se 

v času finančnih prestrukturiranj izgubila znanje in pripadnost zaposlenih podjetjem tako, da 

so lokalna okolja in država na njihovi osnovi imela zgolj dodatne stroške zaradi odpuščanja 

delavcev in zmanjševanja potrošnje. Pri privatizaciji lahko zaznamo, da socialni partnerji, ki 

ščitijo delavske pravice in interese, v okviru Ekonomsko-socialnega sveta niso zadostno 

pripomogli pri spodbujanju in omogočanju sodelovanja delavcev v obliki delavskih odkupov 

oziroma lastništev. V RS je tudi v okviru Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (v 

nadaljevanju ZSDU) omogočeno sodelovanje pri nadzoru oziroma upravljanju družb, ki pa 

nimajo dejanske odločevalske moči. Novi lastniki so zato večino že prodanih podjetij iz 

skupine 15 državnih podjetij preoblikovali iz d. d. (delniška družba) v d. o. o. (družba z 

omejeno odgovornostjo), v katerih pa po ZSDU nimajo več tako velikega pomena na 

področju zastopanja delavcev pri nadzoru oziroma upravljanju podjetja. 

V zaključni projektni nalogi obravnavamo predvsem problematiko prodaje državnega 

premoženja v času po veliki finančni krizi in ugotavljamo, ali so pri tem v takratnih državnih 

podjetjih obstajale možnosti za enakovredno obravnavanje zaposlenih kot enakopravnega 

potencialnega kupca z možnostjo delavskega odkupa podjetja. Na osnovi tega, da so v državi 

najsodobnejšega korporativnega kapitalizma – Združenih državah Amerike – ustanovili sklad 

ESOP, ki omogoča delavske odkupe brez začetnega kapitala, brez odgovornosti in z 

dodatnimi davčnimi olajšavami, kar omogoča zadržanje podjetij v ameriški lasti, lahko 

predvidevamo, da s tem posledično preprečujejo špekulativne nakupe, ki se kasneje izkažejo s 

preprodajo naslednjim vlagateljem (Gonza 2018). Primer, ki ga je izpostavil Lednik na spletni 

strani Delavske participacije, je španski zakon o gospodarskih družbah. Gre za poseben 

predpis, predviden za podjetja, v katerih so večinski lastniki kapitala prav delavci, pri čemer 

ostaja v veljavi tudi splošna zakonodaja o družbah. V tem pogledu je to verjetno edinstven 

primer v Evropi. Praksa, ki izhaja iz tega zakona, je pomembna predvsem zato, ker dokazuje 

sposobnost obstoja, delovanja in razvoja družb v večinski lasti zaposlenih (Lednik 2001). 

Do danes je bilo v sredstvih javnega obveščanja, kot tudi v Državnem zboru RS veliko 

napisanega in povedanega o tem, ali je pri določenem podjetju, ki je bilo na seznamu 15 

državnih podjetij za prodajo, upoštevana enakovredna obravnava vseh takratnih potencialnih 

kupcev (finančni skladi, strateški partnerji, zaposleni). S pomočjo strokovne literature lahko 
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ugotovimo, da osnovna načela moralne ekonomije na osnovi teoretičnih izhodišč obstajajo, 

kot ugotavlja Robert Sirico v svoji knjigi »Zagovor svobodnega trga: moralni razlogi, ki 

podpirajo svobodno ekonomijo«: »Brez svobodne ekonomije torej ni svobode, ki je sicer po 

redu stvarjenja tkana v naravo človeka« (Sirico 2013, 10). Za obravnavana podjetja pa po do 

sedaj zbranih podatkih ta načela naj ne bi veljala. Javno dostopni podatki kažejo tudi, da 

svoboda ekonomije in obravnavanja vseh deležnikov na osnovi družbenih dobrin velja samo 

za posameznike oziroma pripadnike močnejših in vplivnejših skupin v javnem življenju, ki 

pripadajo vladajočim političnim opcijam ter v danem trenutku obvladujejo politični parket v 

RS. Zaradi vsega izkazanega in nepotrjenega problema želimo s pomočjo razpoložljive 

strokovne literature in javno dostopne dokumentacije raziskati sklepe prodajalcev in Vlade 

RS, ki nam bi morali omogočiti osnove za pripravo boljšega in bolj poštenega prodajnega 

postopka za vseh 15 državnih podjetij, ki so že in še bodo prodana potencialnim kupcem. V 

raziskavi uporabimo vse dozdajšnje ugotovitve raziskovalnih novinarjev. V to vključimo tudi 

svoje ugotovitve, do katerih pridemo med obravnavo problema na osnovi pridobljenih 

podatkov, vključno z intervjuji posameznikov, ki so sodelovali oziroma bili del tega na strani 

delavstva oziroma zaposlenih. 

1.1 Opredelitev področja raziskave in problema 

Potrditi oziroma ovreči želimo trditev, da delavci niso bili enakovredno obravnavani kot 

potencialni kupci pri prodaji posameznih podjetij iz skupine 15 državnih podjetij na osnovi 

sklepa Vlade RS in potrditve njihove prodaje v Državnem zboru RS 21. junija 2013. Razlogi 

za raziskavo omenjenega problema temeljijo na praznih diskurzih. Socialni partnerji namreč 

niso dosegli oziroma se niso uspeli dogovoriti o t. i. transparentnem postopku prodaje, ki bi v 

primeru izkazanega interesa po delavskih odkupih vključevala možnost enakopravne 

obravnave delavcev kot potencialnih kupcev z vrednotenjem njihovega znanja in pripadnosti 

podjetju. 

S predstavljenim namenom želimo v zaključni projektni nalogi na objektiven in verodostojen 

način ter v skladu z raziskavo področja odgovoriti na tri ključna raziskovalna vprašanja:  

– Vprašanje 1: Kakšne so bile možnosti, da se v ceni upošteva delavski kapital, kot so 

znanje, izkušnje in pripadnost podjetju v primeru morebitnih delavskih odkupov? 

– Vprašanje 2: Obstajajo kakršnikoli pogoji, ki bi v prodajnih postopkih državnih podjetij 

spodbujali morebitno financiranje delavskih odkupov?  

– Vprašanje 3: Kakšno je bilo politično stališče parlamentarnih strank glede podpore 

morebitnih interesov delavskih odkupov? 
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1.2 Raziskovalna metodologija 

V zaključni projektni nalogi uporabimo kvalitativno raziskovalno metodologijo s 

poglobljenima intervjujema dveh oseb, ki sta bili posredno in neposredno vključeni v 

postopek prodaje z možnostjo delavskega odkupa oziroma lastništva. Poleg tega sta bila 

intervjuvanca neposredno vključena v prodajni postopek. Z željo po delavskem odkupu 

podjetja sta takrat v imenu takratnih zaposlenih med sabo sodelovala in zastopala njihove 

interese kot potencialnega kupca podjetja. Eden od njiju je bil aktivni član iniciativne skupine, 

drugi pa predstavnik socialnega partnerja v podjetju, ki je sodelovalo v postopku nakupa 

državnega podjetja. V raziskavi uporabimo vse javno dostopne teoretične vire in javno 

dostopne empirične podatke, ki jih predstavimo s pomočjo deskriptivne metode, kompilacije 

in komparacije prikazov spoznanja avtorjev in intervjuvancev. 

Pri izdelavi zaključne projektne naloge podatke in informacije črpamo tudi iz javno dostopnih 

člankov raziskovalnih novinarjev s področja delavskih odkupov oziroma lastninjenja 

državnega premoženja, javno dostopnih teoretičnih virov avtorjev ter strokovne literature, ki 

obravnava področja lastninjenja, spremembe lastništva in upravljanja družb. 

1.3 Dostopnost podatkov in omejitve pri obravnavanju problema 

Dostopnost podatkov in omejitve pri obravnavanju problema so glavna ovira pri pisanju 

zaključne projektne naloge. Prepričani smo, da uradne in verodostojne listine o prodaji 

državnih podjetij pri pravnih subjektih vsebujejo oznako poslovna skrivnost in jih ne bo moč 

v celoti razkriti. V zaključni projektni nalogi pa uporabimo tudi javno dostopne listine, ki so 

na razpolago na medmrežju državnih organov in v državnih inštitucijah. 

Zaradi navedene problematike dostopa do podatkov in omejitev pri pridobivanju javnih listin 

ter relevantnih dokumentov o prodajnih postopkih obravnavanih podjetij raziskavo 

osredotočimo na že prodana podjetja. Na osnovi dveh opravljenih intervjujev članov, ki sta 

posredno in neposredno sodelovala v iniciativni skupini, ki je predstavljala interes delavskega 

odkupa, poizkušamo pridobiti tudi zadevne dokumente, ki bi izkazovali verodostojnost in vso 

resnost namere notranjega odkupa podjetja. Prav tako si prizadevamo, da v primeru 

objavljenih podatkov pridobimo tudi njuno pisno soglasje za objavo te dokumentacije. 
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2 LASTNIŠTVO PODJETIJ 

V letih osamosvajanja RS je bilo že vnaprej znano, da se bo gospodarsko-ekonomski sistem 

spremenil iz takratnega družbeno-planskega sistema v tržni sistem, ki velja v demokratičnih 

podjetjih oziroma v kapitalističnemu okolju. S tem so bile določene smernice prihodnjega 

gospodarskega razvoja oziroma gospodarskih usmeritev RS. Državna podjetja so prešla iz 

takratnega samoupravljanja in skupne družbene lastnine v neposredno lastnino države, ki je 

pričela upravljati podjetja v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 

42/06, v nadaljevanju ZGD-1). 

Do 7. novembra 1994 je Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo 

oddala programe preoblikovanja 700 podjetij, to je bilo 52 % vseh zavezancev za 

preoblikovanje po takratni zakonodaji (Lorenčič 2011b). V začetku maja 1998 je stopil v 

veljavo Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne 

družbe (Uradni list RS, št. 30/1998, v nadaljevanju ZZLPPO), ki je določil prehod iz 

decentralizirane v centralizirano obliko privatizacije. V šest let trajajočem procesu so 

lastninsko preoblikovanje izvedla skoraj vsa podjetja z družbenim kapitalom, le manjše 

število podjetij zaradi lastne neaktivnosti ali drugih objektivnih vzrokov ni opravilo 

lastninjenja. Z zaključkom procesa lastninskega preoblikovanja podjetij je bil zaključen prvi 

del tranzicijskega procesa, katerega namen je bilo pridruževanje Slovenije splošnim 

svetovnim trendom in gospodarskim tokovom ter vključevanje v integracijske procese 

Evrope. Z dokončanjem procesa se je sprožil nov investicijski cikel, s čimer sta se povečala 

gospodarska rast in zaposlenost, povečal pa se je tudi delež tujih vlaganj. Po formalnem 

zaključku procesa lastninskega preoblikovanja podjetij je bilo potrebno dokončanje drugega 

dela tranzicijskega procesa, in sicer privatizacija državnega premoženja. Prodaja državnega 

premoženja predstavlja še eno od oblik »divje privatizacije«. Glavnina kapitalskih deležev v 

obdobju 1995–2005 je bila namreč prodana brez javne ponudbe. Privatizacijska metoda je 

imela sicer dober namen in je omogočala visoko vključenost delavcev in zaposlenih v 

lastniško spreminjanje, vendar se je želeni namen izjalovil. Med privatizacijskim procesom se 

je udeležba notranjih lastnikov (delavcev brez managementa) in državnih skladov 

zmanjševala, povečevala pa se je udeležba investicijskih družb in managerjev (Lorenčič 

2011a). 

Kot že navaja dr. Aleksander Lorenčič, avtor članka »20 let kapitalizma v Sloveniji, oris 

najpomembnejšega dogajanja« (Lorenčič 2011a, 1–7), lahko ugotovimo, da je slovenska 

vlada jeseni 1994 z obveščanjem medijev, da gre v spremembo ustave, ki bo omogočala 

odprtje slovenskega gospodarskega, nepremičninskega in ozemeljskega področja, omogočila 

vstop tujega kapitala in s tem (raz)prodajo Slovenije. RS je s procesom za pridruženo članstvo 

v EU pričela s procesom spremembe 68. člena Ustave RS, ki je preprečeval t. i. (raz)prodajo 

slovenske zemlje in nepremičnin. To pa z namenom, saj je Republika Italija (v nadaljevanju 

RI) z vetom preprečevala pridružitveni proces RS EU. V ta namen je bilo ustanovljeno 
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nestrankarsko politično gibanje Gibanje 23. december, ki je nasprotovalo takšnim nameram 

slovenske vlade, saj bi prebivalci RS z vstopom tujega kapitala oziroma odprtjem RS tujcem 

po njihovem mnenju izgubili suverenost nad svojim ozemljem. Poimenovanje 

nestrankarskega političnega gibanja Gibanje 23. december ima zgodovinski pomen, saj smo 

se Slovenci na ta dan leta 1990 odločili, da hočemo živeti samostojno (Korun idr. 1997, 7). 

Splošno priznano dejstvo je, da sta državna neodvisnost in gospodarska samostojnost 

ogroženi, če delež tujega kapitala v gospodarstvu začne presegati eno tretjino (Aplenc 1997, 

28). Na osnovi takšnih podatkov lahko sklepamo, da je RS v času pogajanj pridruženemu 

članstvu EU s sprejetjem in podpisom španskega kompromisa na stežaj odprla vrata 

slovenskega trga ter omogočila vse nadaljnje dogodke v primerih lastninjenja slovenskih 

državnih podjetij v skladu z zastavljenimi smernicami slovenske vlade in parlamenta leta 

1994. S tem je omogočila nakupe slovenskih podjetij v pretežni slovenski lasti. S takšnim 

razvojem dogodkov lahko potrdimo, da se je lastninjenje v slovenskih podjetjih pričelo že 

pred in takoj po osamosvojitvi Slovenije leta 1991. Z omenjeno liberalizacijo sta že leta 1989 

močno narasla število in vrednost tujih vlaganj, se leta 1990 več kot potrojila in leta 1991 

glede na leto poprej še porasla za približno 40 %. Poudariti je treba, da je v večji meri šlo za 

manjša vlaganja (po registriranih pogodbah je več kot 1 milijon takratnih nemških mark 

dosegalo dobrih 10 % vlaganj). Motivacija tujih vlagateljev (razen tistih, ki so bili že dolga 

leta prisotni v Sloveniji) je bila biti angažiran na slovenskem tržišču »za vsak primer« s kar 

najmanjšim tveganjem vloženega kapitala. Leta 1992 in kasneje se je privlačnost Slovenije za 

tuje vlagatelje povečevala predvsem zaradi mednarodnega priznanja, naraščajočih deviznih 

rezerv, pravočasnega odplačevanja mednarodnih dolgov in manjše stopnje inflacije kot pri 

sosedih nekdanje Jugoslavije. Ob začetnem nezaupanju so v mlado slovensko gospodarstvo 

postopoma začele močneje pritekati tudi neposredne tuje naložbe. Skupno stanje vhodnih 

neposrednih naložb v Sloveniji se je med letoma 1993 in 1995 skoraj podvojilo (porast z 954 

na 1.763 milijonov USD). Čeprav so bile neposredne tuje naložbe v Sloveniji po njihovem 

deležu v skupnih naložbah in v bruto domačem proizvodu (v nadaljevanju BDP) razmeroma 

skromnejše kot v marsikateri drugi srednjeevropski tranzicijski državi, pa so bile dokaj visoke 

na glavo prebivalca, saj nas je po tem merilu prekašala le Madžarska (Lorenčič 2011b). 

Vlade RS od osamosvojitve naprej niso upoštevale zgodovinskih dejstev v začetku 70. let 

prejšnjega stoletja, ko so se v Združenih državah Amerike (v nadaljevanju ZDA) pričele 

spremembe procesov na ravni sodelovanja med lastniki, menedžerji in delavci. Po podatkih 

Ameriškega nacionalnega centra za lastništvo zaposlenih (National Center for Employee 

Ownership, v nadaljevanju NCEO) imajo zaposleni v ZDA v lasti delnice v vrednosti 800 

milijard USD ali 8 % vseh delnic v ZDA. Aprila 2001 je bilo ustanovljenih 11.500 ESOP, v 

katerih je bilo 8,5 milijona udeležencev in okrog 500 milijard USD (Kanjuo Mrčela 2013). 

Zavedati so se pričeli, da obstaja tudi model delavskega lastništva, ki bo omogočal, da 

podjetja ostanejo v lasti ameriškega delavca in s tem nadgradijo najbolj razviti kapitalizem s 

pridihom socialistične tendence, ki omogoča izključno razpršeno lastništvo. S takšnim 
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načinom so se zavedali pomembnosti, da ameriška podjetja ostanejo in delujejo na trgu v 

rokah Američanov, kar posledično pomeni, da ohranjajo svojo suverenost na ameriških tleh. 

Eden od boljših primerov delavskega lastništva, ki se je začel prav v 70. letih prejšnjega 

stoletja, je podjetje Chrysler. Do njega je prišlo zaradi pričetka upadanja gospodarske rasti, 

prvih znakov gospodarske recesije in pričetka povečevanja števila brezposelnih, kar se je 

kasneje izkazalo s spremembo odnosov med državo, lastniki podjetij, managerji in delavci za 

ključ do uspeha pri obstoju marsikaterih podjetij ter za ponovno rast ameriškega 

gospodarstva. 

Sledili so sistemski ukrepi na državni ravni, vlada se je vpletla v gospodarstvo na do tedaj 

nezaslišan način. Splošno znana sta ameriška parlamentarna debata o državnem posojilu 

avtomobilski korporaciji Chrysler in karizmatični Lee Iacocca, ki mu je uspelo s Chryslerjem, 

ker je dojel globino potrebnih sprememb, predvsem v odnosih med poslovodstvom in 

zaposlenimi. Njegov uspeh ni bil samo uspeh Chryslerja, katerega delnice so zrasle za več kot 

desetkrat, to je bil zgled in potrditev načina pristopa k restrukturi kateregakoli starega 

neproduktivnega podjetja (Aplenc 1997, 26). S tako politično voljo voditeljev so ZDA 

omogočile vstop delavcev v lastništvo podjetij, ki je tem omogočilo nadaljnjo rast, saj so 

zaposlene spodbujala k večji kakovosti dela in produktivnosti. Primer enega od uspešnejših 

delavskih lastništev je podjetje Domel, kjer so se zaposleni in management organizirali za 

odkup podjetja zaradi prepoznavnosti namere o nakupu nemškega sklada in po njihovem 

mnenju preprečili nakup s strani neprimernega kupca. Podjetje Domel iz Železnikov je 

vsekakor eden od najbolj uspešnih primerov delavskega lastništva v Sloveniji. Po začetni 

privatizaciji podjetja z lastniškimi certifikati in odkupu leta 1996 so zaposleni leta 2006 

odkupili tudi vse preostale lastniške deleže ter vse do danes ostajajo edini lastniki podjetja. 

Podjetje je v zadnjih desetih letih podvojilo obseg poslovanja ter tudi močno izboljšalo 

uspešnost, tako da se danes uvršča med 20 največjih slovenskih podjetij v domači zasebni 

lasti s preko 1.000 zaposlenimi (Kordež 2019). V RS se je takšen princip lastninjenja podjetja 

poizkušalo prvič izpeljati pri nameri za privatizacijo Slovenskih železarn. Kot nam je 

poznano, do takšnega lastninjenja ni prišlo predvsem zaradi nezadostne politične volje in 

podpore vladajoče politike, s tem pa se je omogočilo, da so t. i. lobiji preprečevali kakršenkoli 

pridih, ki bi napeljeval na sistem upravljanja državnih podjetij po principu, ki je bil v nekdanji 

Jugoslaviji uzakonjen, kar pomeni soupravljanje delavcev. Ameriški koncept delavskega 

lastništva ni enak sistemu soupravljanja iz nekdanje Jugoslavije, ampak gre za lastništvo, ki je 

razdrobljeno ter vsak delavec, ki je delni lastnik podjetja, s svojo odgovornostjo, pripadnostjo 

in zavzetostjo podjetju daje dodatno moč in trdnost pri doseganju uspešnega poslovanja ter 

premagovanju konkurentov na poslovnem področju. 

Zaradi že navedenih primerov, kako so v ZDA omogočili delavske odkupe, so leta 1981 

ustanovili ESOP, ki zaposlenim v podjetjih s finančno perspektivo omogoča lažje nakupe 

delnic podjetja, v katerem delajo. Podjetja ustanovijo skrbniški sklad za zaposlene in 

prispevajo bodisi denar za nakup delnic podjetja, neposredno prispevajo delnice k načrtu ali 



 

10 

pa imajo načrt za izposojo denarja za nakup delnic. Če se izposoja denar, podjetje prispeva k 

načrtu, da mu omogoči odplačilo posojila. Prispevki k načrtu so davčno priznani. Zaposleni 

ne plačujejo davka na prispevke, dokler ne prejmejo zaloge, ko podjetje zapustijo ali se 

upokojijo. Delnice nato lahko prodajajo na trgu ali pa jih prodajo nazaj podjetju (NCEO 

2018). 

Če vse skupaj pogledamo z objektivnega kota za nazaj, Slovenija ni bila nezrela in nedorasla 

hitro spreminjajočemu se stanju, v katerem se je znašla po osamosvojitvi. Slovenija je tako 

leta 1990 vstopila v tranzicijo z dvema motivoma – prvi je bil vzpostaviti nacionalno državo, 

drugi pa zamenjati socialistično ekonomsko ureditev z neko drugo, ustreznejšo (Pezdir idr. 

2009, 73). 

Lastništvo podjetij v RS je bilo osredotočeno v podjetjih, ki so upravljala z državnim 

premoženjem, kot so: 

– Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., 

– Slovenska odškodninska družba, d. d., 

– Modra zavarovalnica, d. d., 

– D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d. o. o. in  

– Posebna družba za podjetniško svetovanje, d. d. 

Sredstva javnega obveščanja za vsa našteta podjetja, ki so upravljala z državnim 

premoženjem, navajajo, da so bila njihova vodstva (in organi nadzora) potrjena glede na 

takratno vodilno politično opcijo, ki je vladala in vodila RS in ki so ji pripadala. Problem 

političnega kadrovanja ni, da je kdo med drugim tudi član politične stranke, ampak ko je to 

dejansko njegova edina referenca (Repovž 2008). Ugotovimo lahko, da še do danes v 

nekaterih primerih ni nihče prevzel odgovornosti za slabo vodenje državnih podjetij in 

njihovo slabo poslovanje. Politično kadrovanje ni omejeno zgolj na državna podjetja. Pritiski 

po nastavljanju strankarskih kadrov na direktorske položaje rastejo tudi v javnih zavodih. 

Socialna stroka svari, da gre za preveč občutljiva vprašanja, da bi se z njimi igrala politika 

(Kralj 2016). Z gotovostjo lahko trdimo, da še danes določene takratne vodilne kadre vidimo 

na različnih najvišjih vodilnih mestih v podjetjih, kjer je država še vedno večinski lastnik. 

S tem lahko ugotovimo, da lastninjenje podjetij nikakor ni potekalo v duhu dobrega 

korporativnega upravljanja, ampak izključno v duhu tega, kdo je imel boljše povezave in 

dostope do zagotavljanja finančnih virov. S tem je lahko lastninjenje podjetij izpeljal na 

osnovi managerskih odkupov, iz česar se je razvila, kot jo poimenujejo raziskovalni novinarji, 

tajkunizacija slovenskega državnega premoženja. 
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2.1 Privatizacija državnih podjetij 

Klasična utemeljitev privatizacije sega v razsvetljensko obdobje s konca 17. stoletja. John 

Locke je v delu »Dve razpravi o vladanju« med drugim postavil tudi temelje svobodni 

podjetniški pobudi v liberalni družbeni ureditvi. Opredelil se je do pravice do zasebne 

lastnine, jo moralno opravičil in s tem podprl področje pravic zasebnosti posameznika (Zalar 

1999, 27). Kot je razvidno iz zgoraj navedenega besedila, ima privatizacija že dolgo 

zgodovino in nam ponazarja, da je pravica do zasebne lastnine bila omogočena že pred štirimi 

stoletji. 

Privatizacija državnih podjetij se je začela leta 2001 z managerskim odkupom podjetja BTC. 

Delničarji ljubljanskega podjetja so na skupščini skoraj enoglasno sklenili umakniti več kot 

68 % delnic podjetja. Tako so člani uprave in nadzornega sveta ter manjši del zaposlenih 

skoraj 90 % lastniki (24UR.com 2001). S tem lahko ugotovimo, da državljani RS nismo bili 

postavljeni v enakopraven položaj, saj večini državljanov RS ni bilo omogočeno privatiziranje 

podjetij na takšen način, kot je bilo to omogočeno določenim skupinam državljanov. Ne 

moremo mimo podzavestnega razmišljanja, ki nam nenehno postavlja vprašanje, ali je bil 

takšen način privatizacije dogovorjen oziroma s podporo politike že vnaprej sklenjen. 

V skladu z normalnimi in logičnimi dejstvi se je treba zavedati, da organe nadzora postavljajo 

oziroma imenujejo lastniki oziroma predstavniki lastnikov podjetij na skupščinah družb, ki 

zastopajo lastniške strukture podjetja. Člani nadzornih organov v podjetjih pa v skladu z 

željami in zahtevami imenujejo vodstva družb. V tem klasičnem primeru privatizacije 

državnega podjetja si dovoljujemo sklepati, da je bilo za takšen način privatizacije BTC tudi 

politično soglasje. Vsekakor se zavedamo, da tega sklepanja ni možnost dokazati, vendar nam 

osnovna poznavanja ekonomsko-poslovnih ved narekujejo razmišljanje v takšni smeri. 

S tem, ko smo okvirno razdelali temelje pričetka odpiranja RS tujemu kapitalu, smo tudi z 

notranjimi managerskimi prevzemi državnih podjetij omogočili neenakomerno, 

nekontrolirano prodajo ter v večini primerov ekonomsko neupravičeno osiromašili 

premoženje RS, katere državljani smo z zgodovinsko pravico tudi lastniki. Kljub spopadanju 

z njo ni mogoče spregledati, da o tajkunizaciji v Sloveniji govorimo šele zadnje leto, da brez 

aktivnega sodelovanja KADA, SODA in države ni mogoča in da bi jo oblast lahko takoj 

zaustavila. Narediti ji ne bi bilo treba nič drugega kot zamrzniti privatizacijo preostalega 

državnega premoženja (Mencinger 2008). S sprejetjem zakona, ki je pričel urejati 

privatizacijo stanovanj in denacionalizacijo (Uradni list RS, št. 27/1991, v nadaljevanju 

ZDen), ter leta 1992 sprejetim Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list 

RS, št. 55/1992, v nadaljevanju ZLPPC) je bil vzpostavljen temelj, ki je posameznikom 

omogočal pridobiti družbeno premoženje po netržnih cenah nepremičnin ter vrnitev 

zaseženega premoženja po 2. svetovni vojni. RS je za to izplačala več kot milijardo evrov 

odškodnine prek državnega podjetja SOD. RS še do danes ni zaključila vseh 

denacionalizacijskih postopkov, zato bo odškodnina še narasla. 
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RS je največ državnih podjetij prodala po letu 1995 in v kasnejšem obdobju veliko večino 

brez javnih natečajev, za kar bi morala kot odgovoren gospodar določiti maksimalno ceno 

vrednosti podjetij. Veliko zapletov v praksi je bilo povezanih z zakonsko ureditvijo, ki je 

glede na roke iz 20. člena ZLPP od 1. januarja 1995 naprej urejala postopke lastninskega 

preoblikovanja. Eno od težav so vsekakor predstavljali povsem zgrešeni zakonski roki, 

zapisani v ZLPP, ki so med drugim sprožili ponovno nepotrebno »legalizacijo divjega 

lastninjenja« po 1. januarju 1993. Eno od težav je predstavljal tudi neenoten informacijski 

sistem, kar je samo po sebi povečevalo netransparentnost in avtonomnost delovanja 

posameznih institucij namesto njihove boljše vsebinske in časovne koordinacije (Lorenčič 

2012). S pričetkom krize leta 2008 se je RS zaradi nepravilnega upravljanja državne 

gospodarske in ekonomske politike znašla na pragu plačilne nesposobnosti. V zameno za 

soglasje Evropske komisije pri dokapitalizaciji slovenskih bank je Vlada RS dala obljubo o 

prodaji 15 državnih podjetij. Spoštovanje obljub, četudi političnih, je pomembno, toda danes 

vemo – in tudi politiki to priznavajo, da je Slovenija v prodajo 15 podjetij privolila v 

nenavadnih okoliščinah (Mekina 2015a). Na seznamu za prodajo s soglasjem Državnega 

zbora RS in sklepom Vlade RS so bila naslednja podjetja: 

– Adria Airways, 

– Aero, 

– Elan, 

– Fotona, 

– Helios, 

– Aerodrom Ljubljana, 

– Adria Airways Tehnika, 

– Nova Kreditna banka Maribor, 

– Telekom Slovenije, 

– Cinkarna Celje, 

– Gospodarsko razstavišče, 

– Paloma, 

– Terme Olimia bazeni, 

– Unior in 

– Žito. 

Nekatera zgoraj našteta podjetja že imajo nove lastnike, nekatera so v postopku prodaje, za 

Telekom Slovenije pa ne glede na to, da se je znašlo na seznamu, po navedbah medijev ni 

zadostne politične volje in podpore za resen prodajni postopek. Zanimivost, ki jo lahko 

opazimo, je, da je država želela in na koncu tudi uspela prodati vsa podjetja, ki se ukvarjajo 

oziroma so povezana z letalsko dejavnostjo. Podjetje Adria Airways (v nadaljevanju AA) je 

kupilo nemški sklad 4K, ki je bil edini zainteresirani kupec leta 2016. Tako je ob koncu 

obveljalo, da bo 4K kupil državni delež AA za 100.000 evrov, še pred tem bo z milijonom 

evrov podjetje skupaj z državo, ki bo vložila 3,1 milijona evrov, dokapitaliziral in nato dal še 

prevzemno ponudbo za preostalih okrog 300.000 delnic (predvidoma en evro za vsako 
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delnico, op. a.) (Stegnar 2016). Danes lahko ugotovimo, da prodaja ni bila uspešna, saj se 

podjetje v danem trenutku sooča s še večjimi finančnimi težavami in zdajšnji lastniki 

zagotavljajo, da iščejo strateškega partnerja, brez katerega v prihodnosti ne morejo poslovati. 

V tem primeru lahko ugotovimo, da privatizacija državnega premoženja ni bila izvedena na 

najtransparentnejši način. Poleg slovenskega letalskega prevoznika je bilo prodano tudi 

podjetje Aerodrom Ljubljana (v nadaljevanju AL), in sicer nemškemu podjetju Fraport, ki pa 

je v primerjavi s slovenskim letalskim prevoznikom AA na poti razvoja in rasti poslovanja. 

Zanimivo je, da je bilo slovensko glavno letališče prodano, glavno hrvaško letališče Pleso v 

Zagrebu in srbsko glavno letališče Surčin v Beogradu pa sta bili oddani v koncesijo za 

obdobje od 25 do 30 let z obveznim vložkom koncesionarja v posodobitev obeh letališč. To 

posledično pomeni, da bosta obe navedeni letališči po preteku koncesionarske pogodbe prešli 

nazaj v državno last. Poleg tega je bilo prodano tudi podjetje Adria Airways Tehnika (v 

nadaljevanju AAT), in sicer poljskemu podjetju Linetech, vendar se je lastništvo od prodaje 

podjetja od leta 2015 tudi že spremenilo. Slovenski državni holding (v nadaljevanju SDH) in 

Fraport sta AAT novembra 2015 prodala poljskemu Linetech Holdingu (ta se je pozneje 

preimenoval v Avia Prime) za dobra dva milijona evrov. Polovica podjetja pa je bila leta 2017 

prodana češkemu skladu zasebnega kapitala Hartenberg Holding (Ugovšek in Sovdat 2019). 

Predstavljeni primeri ponazarjajo prakso privatizacije državnih podjetij v RS, ki so prešla v 

lastništvo tujega kapitala. To potrjuje navedbe avtorjev knjige »Danes Slovenija in nikdar 

več?«, ki trdijo, da je Slovenija izgubila suverenost v državi. Za način, ki so ga pri 

privatizaciji ameriških podjetij izbrale ZDA, ni bila ali dovolj zrela oziroma za to niso 

obstajali politični interesi. 

RS pri zaščiti nacionalnih interesov v preteklosti v pomembnem trenutku ni sledila nekaterim 

državam, ki so se uprle (raz)prodaji ključne državne lastnine. Economist navaja še primera 

švedske in britanske vlade, ki sta vsaka odstopili od namer po prodaji – prva od prodaje 

gozdov, druga od prodaje Komisije za gozdna zemljišča – zaradi velikega javnega 

nasprotovanja (Nahtigal 2014). 

2.2 Temeljna odgovornost lastnikov podjetij 

Pisatelj Karl Marx v svoji knjigi »Kapital I.« navaja tezo kapitalista Lichnowskega: »Le 

kolikor je kapitalist poosebljen kapital, ima zgodovinsko vrednost in tisto zgodovinsko 

pravico do obstoja, ki nima nobenega datuma. Le toliko se njegova lastna prehodna nujnost 

skriva v prehodni nujnosti kapitalističnega produkcijskega načina« (Marx 2012, 489). To 

pomeni, da je temeljna odgovornost lastnikov lahko pogojena s tem, na kakšen način so prišli 

do kapitala oziroma ali so ta kapital ustvarili njihovi predniki. S tem lahko razumemo, s 

kakšno odgovornostjo se lastniki obnašajo do lastnega premoženja, ki ga imajo v podjetjih, ter 

vodijo podjetje v smeri razvoja in rasti oziroma so to lastniki, ki so s svojim kapitalskim 

vložkom želeli na hitro zaslužiti in preprodati podjetje naslednjim potencialnim vlagateljem. 
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Z upravljanjem državnih podjetij je bilo dokazano, da je država slab lastnik in ne obvladuje 

svoje temeljne odgovornosti dobrega lastnika, saj je zaradi politike omogočala kadrovanje 

nekompetentnih vodstvenih kadrov v vodstva podjetij v pretežni državni lasti. 

Po konsolidaciji lastništva in ob močnih intervencijah državnih bank sta se poenotili poslovna 

in ekonomska politika, s čimer je država postala glavni odločitveni dejavnik na ekonomskem 

trgu (Pezdir idr. 2009, 79). 

Temeljna odgovornost lastnikov podjetij je predvsem tudi družbena odgovornost do podjetja, 

zaposlenih, lokalnega okolja, države, v kateri podjetje deluje, in predvsem do samega sebe. 

Odgovornost lastnikov se vidi predvsem po tem, ali lastniki podjetja vlagajo v posodabljanje 

delovnih procesov in razvoj ter se nenehno prilagajajo tržnim razmeram, čimer se podjetje 

uspešno zoperstavlja vsem sodobnim izzivom in zadovoljuje potrebe svojih potrošnikov in 

konkurentov. Odgovorni lastniki upravljanje podjetja zaupajo najbolj kompetentnim ljudem, 

ki jih ocenjujejo na osnovi njihovih rezultatov, tako da so izločene vse subjektivne okoliščine. 

Dobri lastniki si dobičke izplačujejo prek dividend, vendar je višina dividende odvisna od 

strateške usmerjenosti podjetja. Dividende so odvisne od razporeditve dobička med porabo in 

akumulacijo. Več kot podjetje prihrani za naložbe v novo opremo in tehnologijo, manj ostane 

za delničarje. Lahko se zgodi, da delniška družba tudi ob zelo uspešnem poslovanju ne izplača 

dividend. Lastniki tako omogočijo naložbe in hiter razvoj podjetja (Fortič 2004, 17). 
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3 UPRAVLJANJE PODJETIJ 

Adam Smith je pred dvema stoletjema razglasil, da bodo zaradi delovanja nevidne roke tisti, 

ki se zavzemajo za lastni interes, v tržnem gospodarstvu najbolj učinkovito pospeševali in 

služili javnemu interesu (Samuelson in Nordhaus 2002, 265). 

Dejansko stanje v RS na področju delovanja novih lastnikov prodanih državnih podjetij pa ne 

izraža delovanja v javnem interesu. Večino od 15 obravnavanih podjetij so preoblikovali iz 

delniških družb v družbe z omejeno odgovornostjo, saj so novi lastniki s prekvalifikacijo 

upravljanja podjetij predvsem zaprli in zaščitili svoj vloženi kapital in s tem onemogočili 

kakršnokoli možnost vstopa kateregakoli drugega kapitala v podjetja, ki bi lahko vplival na 

njihove lastne interese upravljanja družb. S prekvalifikacijo podjetij v družbe z omejeno 

odgovornostjo so tudi delno onemogočili soupravljanje delavcev v podjetjih v skladu z ZSDU 

(Uradni list RS, št. 42/2007), saj je sodelovanje delavcev pri upravljanju pogojeno z interesom 

lastnika, ali želi imeti v organih upravljanja oziroma nadzora podjetja tudi delavske 

predstavnike. 

Ko govorimo o upravljanju podjetij, moramo razlikovati namen in interes vlagatelja, ki vloži 

kapital v nek poslovni subjekt. V določenih primerih se pri upravljanju družb izkaže interes 

novih lastnikov kot investicijska naložba s čim hitrejšo povrnitvijo, vključujoč tudi dodano 

vrednostjo pri njeni povrnitvi. Takšne naložbe uvrščamo v kratkoročne investicijske cikle, 

kjer vlagatelji kupijo gospodarski subjekt, pri katerem v večini primerov izvedejo finančno in 

poslovno prestrukturiranje podjetja v najkrajšem možnem času. Po izvedbi takšnih poslovnih 

potez se podjetja v veliki večini prodajo naprej, na primer pravim strateškim partnerjem, ki s 

svojimi proizvodi delujejo na enakem trgu s podobnimi izdelki oziroma storitvami, vendar 

želijo pridobiti dodatne trge, poenotiti kakovost izdelka in/ali storitve, znižati stroške 

poslovanja ali pa pridobiti znanje in izkušnje iz takšnih podjetij. 

Obstaja pa tudi drugi segment naložb v podjetja, s katerimi želijo vlagatelji imeti bodisi 

dolgoročno naložbo oziroma podjetje pripojiti k svojim koncernom ter dopolniti paleto 

izdelkov in s tem postati še močnejši igralec na trgu ponudnikov izdelkov oziroma storitev ter 

s tem omogočiti, da so konkurenčnejši od svojih tekmecev v panogi. Z analizo omenjenih 

načinov upravljanja družb lahko ugotovimo, ali gre za razvojno dolgoročnejše ali 

kratkoročnejše nakupe podjetij, katerih edini in izključni cilj je oplemenitenje kapitala ne 

glede na ceno. 

Kapitalisti si sicer prizadevajo, da bi svoj kapital, če se le da, vlagali na področja, kjer je moč 

pričakovati najvišje profitne stopnje. Ker pa te naložbe praviloma vsaj deloma financirajo s 

krediti ali delnicami, je od kreditnega sistema, torej od bank in kapitalskih trgov, odvisno, 

kako gladko potekajo ta gibanja kapitala in kako hitro poteka akumulacija (Heinrich 2013, 

180). Iz tega izhaja, da si vlagatelji tudi s pomočjo kreditov predhodno pripravijo strategijo 
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upravljanja in nadzora podjetja ter si omogočijo čimhitrejšo povrnitev najetih kreditov in 

izplačila zaslužka pri prodaji podjetja. 

3.1 Načini upravljanja in nadzora podjetij 

Upravljanje podjetij mora biti zaupano izkušenim managerskim kadrom, ki imajo znanje s 

področja poslovnih ved, ki zajema ves spekter managiranja. Zahtevnost odločanja in večje 

število lastnikov privedeta do odločanja usposobljenih managerjev, to pa se ujema z razvojem 

prej enotne organizacijske funkcije in njeno razdelitvijo na upravljanje, management in 

izvajanje (Možina idr. 2002, 153). 

Ko govorimo o upravljanju, govorimo tudi o odgovornosti poslovodstva in vodstva podjetij, 

da poslujejo kot dobri gospodarji ne glede na to, s kakšnim nadaljnjim namenom želijo 

lastniki podjetje razvijati oziroma preprodati. Poslovodenje in vodenje udejanjata cilje in 

strategije za doseganje ciljev, ki jih je načrtoval in snoval management – je obvladovanje 

organizacije v ožjem smislu besede (Tavčar 2009, 335). 

Nadzore poslovanja družb izvajajo nadzorni organi družb, ki so sestavljeni iz nominirancev, 

ki jih imenujejo lastniki in prek njih izražajo svojo voljo. Poznamo dva načina sistema 

upravljanja družb: enotirni in dvotirni sistem upravljanja. 

 

Slika 1: Prikaz sistema upravljanja družb po ZGD 

Vir: PIS 2006. 
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Iz slike 1 so razvidna določila 253. člena ZGD-1, ki urejajo izbiro sistema upravljanja družb. 

Organi vodenja ali nadzora so uprava, upravni odbor in nadzorni svet. Podjetje lahko izbere 

dvotirni sistem upravljanja podjetja z upravo in nadzornim svetom ali enotirni sistem 

upravljanja podjetja z upravnim odborom (Uradni list RS, št. 42/06). Na osnovi zakonskih 

določil nadzora družb lahko ugotovimo, da se je večina prodanih državnih podjetij 

prekvalificirala iz delniških družb v družbe z omejeno odgovornostjo in si s tem omogočila, 

da nadzor izvajajo družabniki ter s tem omogočajo popolno centralizacijo upravljanja in 

nadzora podjetja izključno v interesu lastnikov. 

Vsaka organizacija je neločljiva celota instrumentalnega vidika (organizacija kot instrument 

za doseganje ciljev, ki ustrezajo interesom vplivnih udeležencev) in interesnega vidika 

(organizacija kot skupnost interesov zunanjih in notranjih udeležencev). Politika organizacije 

zato nujno izhaja iz interesov vplivnih udeležencev, izraženih v viziji organizacije (Biloslavo 

2008, 346). Na osnovi tega lahko sklepamo in ugotovimo, da vsako podjetje deluje predvsem 

v interesu lastnika. Pri tem je pomemben namen, s katerim je podjetje kupil oziroma vanj 

vložil svoj kapital. Nato s pomočjo svojih predstavnikov v organih nadzora izraža svoj namen 

glede upravljanja naložbe. 

Zagovorniki mnenja, da naj upravljanje poteka le v interesu lastnikov, ne zanikajo, da podjetje 

ni povezano z drugimi udeleženci in da je njihova vloga v poslovanju in uspešnosti podjetja 

pomembna. Pomembnost sodelovanja s kupci, dobavitelji, državo, zaposlenimi in drugimi 

udeleženci celo poudarjajo, vendar menijo, da jim to ne daje pravice do soupravljanja 

(Možina idr. 2002, 161). Ne glede na to, da so mnenja strokovne javnosti glede sodelovanja 

pri soupravljanju delavcev v podjetjih različna, lahko vsekakor poudarimo, da so predstavniki 

delavcev v organih nadzora dobrodošel partner pri upravljanju in nadzoru podjetja, saj s 

pravilnimi in korektnimi podatki informirajo ostale zaposlene v podjetju in jih na ta način 

spodbujajo ter krepijo njihovo zavest, lojalnost, trdnost in pripadnost podjetju. 

3.2 Odgovornost lastnikov, nadzornih organov in organov vodenja podjetja 

Vsi deležniki v podjetjih imajo odgovornost ravnati kot dobri gospodarji, ki vsak na svojem 

področju opravljalo delo vestno in z vso odgovornostjo v dobrobit podjetja in zaposlenih. 

Odgovorni lastniki za upravljanje podjetja skrbno izbirajo, komu bodo zaupali upravljanje 

podjetja in nadzor nad njim. Prvi pogoj, ki naj bi ga manager izpolnjeval, ni strokovno znanje 

ali poslovna spretnost, temveč zaupanje. Razlog je očiten: lastniki (npr. deležniki) postavijo 

managerja zato, da bi obvladoval organizacijo, ki naj učinkovito in uspešno dosega cilje v 

interesu lastnikov. Lastniki sami ali prek posebnih organov (npr. nadzornega sveta) nadzirajo 

delovanje managerja, vendar je to nadziranje predvsem za nazaj, in če manager ne deluje v 

interesu lastnikov, lahko izgubijo svoje premoženje (pa tudi ugled, dober glas itd.). Tega 

samo z nadziranjem ni mogoče preprečiti (Biloslavo 2008, 20–21). Na osnovi navedenega je 

odgovornost nadzornih organov v podjetju ključnega pomena. S svojim odgovornim delom v 
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organih nadzora zadovoljujejo pričakovanja lastnikov po rasti in donosnosti podjetja, 

izvršujejo odgovornost do vseh deležnikov v podjetju in zunaj njega ter s svojo neodvisnostjo 

in strokovnostjo zagotavljajo most zaupanja med lastniki in poslovodstvom podjetja. Ta most 

predstavlja medsebojno spoštovanje, zaupanje in obojestransko odgovornost med lastnikom in 

poslovodstvom, ki ga skrbno in odgovorno vzdržujejo nadzorni organi družb. 
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4 POLITIKA UPRAVLJANJA DRŽAVNIH PODJETIJ 

Po osamosvojitvi RS leta 1991 so se spremenili tudi gospodarski pogoji v državi. Prišel je čas 

za spremembe, na katere novoustanovljena država RS ni bila pripravljena, saj je njeno 

gospodarstvo mnogo let delovalo v družbeno-planskem sistemu, ki je temeljil na 

samoupravljanju podjetij. V svobodni ekonomiji, ki je značilna za kapitalistični sistem, ni bilo 

časa za prilagajanje in tudi z razpadom nekdanje Jugoslavije se je trg v nekdanjih republikah 

za gospodarsko sodelovanje zmanjšal za več kot 50 %. S pričetkom nove gospodarske poti se 

je pričel proces lastninjenja tranzicijske ekonomije. V ekonomskem smislu smo v prejšnjem 

režimu gradili neko industrijsko družbo in kulturo z jasnim ideološkim predznakom. 

Ekonomija je temeljila na razvoju primarnega in sekundarnega sektorja v okviru 

predmodernih struktur (Zver idr. 2009, 15). Na osnovi novih dejstev je bilo treba ustanoviti 

dva državna sklada, ki sta pričela upravljati takratno državno premoženje. Kapitalsko družbo 

(v nadaljevanju KAD) so ustanovili z namenom zagotavljati stabilnost in dolgoročno 

vzdržnost pokojninskega sistema. Z odločitvijo takratnih oblasti, da se popravijo krivice 

odvzetega premoženja takratnim lastnikom za proces denacionalizacije, pa so ustanovili 

Slovensko odškodninsko družbo (v nadaljevanju SOD), ki naj bi na osnovi upravljanja 

državnih podjetij izplačeval odškodnine takratnim razlaščencem. 

Zakonito lastninjenje se je začelo z Zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, sprejetim 

konec leta 1992. Po tem zakonu naj bi se lastninilo 1.400 gospodarskih podjetij z 800 podjetji 

v njihovi lasti, katerih družbeni kapital je bil ocenjen na 14 milijard DEM po tečaju 61,1 SIT 

za marko na dan 31. 12. 1992. V skladu s tem zakonom je bilo izdanih za 9,22 milijarde DEM 

certifikatov (Aplenc 1997, 182). S tem lahko ugotovimo, da se je v RS pričelo t. i. divje 

lastninjenje, za katero je bilo moč sklepati in danes tudi potrditi, da je veliko korist imela le 

peščica posameznikov. 

Iz vseh navajanj in trditev avtorjev je mogoče sklepati, da je politična ekonomija v RS prišla 

do popolnega izraza na osnovi političnih odločitev in s tem omogočila upravljanje državnih 

podjetij na način, kot smo ga imeli. Ne moremo z gotovostjo trditi, da je bilo to narejeno z 

namenom posameznih lobijev ali pa zaradi politične neizkušenosti. V nadaljevanju 

tranzicijskega časa se je v Sloveniji tudi ustanovila Posebna družba za podjetniško svetovanje 

(v nadaljevanju PDP), ki je bila v sodni in poslovni register vpisana 18. 5. 2009 in tako 

upravljala s takratnim delno prenesenim premoženjem iz KAD. To premoženje predstavljajo 

podjetja: 

– Adria Airways, 

– Aero, 

– Elan skupina, 

– Elektro optika, 

– Fotona, 

– Novoles, 
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– Paloma, 

– Rimske terme, 

– Unior in 

– Vegrad. 

Nekatere od navedenih družb so bile prodane tujcem, nekatere pa so bile primorane razglasiti 

stečaj oziroma likvidacijo. Zaradi nenehnega ustanavljanja t. i. podjetij, ki so upravljala 

državno premoženje družb, so na koncu na osnovi Zakona o Slovenskem državnem holdingu 

(ZSDH-1) ustanovili SDH. SDH, d. d., je nastal z dnem uveljavitve ZSDH-1, 26. 4. 2014, s 

prevzemom pristojnosti in obveznosti od SOD (SDH 2019c). SDH je s tem prevzel 

pristojnosti SOD in nadaljeval z upravljanjem kapitalskih naložb v lasti SOD in RS (SDH 

2019c). 

 

Slika 2: Postopek preoblikovanja SOD in vzpostavitve SDH 

Vir: RTVSLO.si 2014. 

Iz slike 2 so razvidni postopki nastajanja SDH, ki bo upravljanje državnega premoženja, 

pridobljenega s preoblikovanjem, ukinjanjem in združevanjem dotakratnih upravljavcev, pod 

sedaj enovitim podjetjem. Izhodišče politično-gospodarske usmeritve RS so predstavljala tudi 

izhodišča vseh takratnih in dosedanjih programov političnih strank. Lastnina v gospodarstvu 

določa politično moč, zato je gospodarsko, socialno, poslovno in politično pravilno in 

uravnoteženo lastninjenje družbenega premoženja pogoj za gospodarsko in politično 

samostojnost RS. Investicijske družbe, ki so neposredno ali posredno prek bank pod 

strankarsko kontrolo, so zametek oligarhičnega finančnega sistema (Aplenc 1997, 241). 

Ravno iz teh navedb lahko sklepamo, da je bil namen politike upravljanja državnih podjetij v 

PDP se ukine v treh mesecih po uveljavitvi zakona, premoženje se 
prenese na SDH

V treh mesecih po sprejetju klasifikacije se SDH pripojita KAD in 
DSU

Vlada v dveh mesecih v Državni zbor pošlje klasifikacijo naložb

AUKN se ukine z dnem uveljavitve zakona, upravljanje kapitalskih 
naložb se prenese na SOD

SOD začne postopke preoblikovanja v SDH z dnem uveljavitve 
zakona
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RS na začetku dekoncentracija upravljanja družb v večinski državni lasti, ki je kasneje 

posledično prešlo v centralizirano upravljanje podjetij v državni lasti in s tem omogočilo 

pomanjkljivo upravljanje državnega premoženja. 

Vlogo politike v ekonomiji lahko s tega vidika primerjamo z vlogo litija kot stabilizatorja pri 

bipolarni motnji. Ko torej ekonomiji postavimo diagnozo manične depresije, je vloga politike 

v tem, da jo poskuša odpraviti; ko ekonomija potrebuje energijo, ji jo mora politika dovajati, 

nasprotno pa mora energijo odvajati iz ekonomije, ko se ta pregreva in grozi, da bo pregorela 

(Sedlaček in Tanzer 2018, 215). Upravljanje državnega premoženja je bilo po osamosvojitvi 

RS primerno času, sistemu in politični volji. 

4.1 Vpliv gospodarske krize na odločitve o privatizaciji državnih podjetij 

Proti koncu leta 2006 in v začetku leta 2007 so se pričeli kazati prvi znaki ohlajanja 

svetovnega gospodarstva, ki je temeljilo predvsem na finančnem vlaganju ter prekomernem 

zadolževanju podjetij in prebivalstva pri bančnih ustanovah. Pri tem gospodarskem stanju v 

svetu tudi RS ni bila izvzeta. Kot država smo bili izredno slabo pripravljeni na prihajajočo 

gospodarsko krizo. V Sloveniji je eno od potencialnih žarišč bančne krize povezano z 

izdatnim kreditiranjem prevzemov podjetij (zlasti managerskih odkupov), saj so nekateri 

managerji za bančna posojila zastavili tudi svoje »dobro ime« (Kovač 2008). 

Resnica o slovenski privatizaciji državnih podjetij se kaže danes, ko nekatera podjetja ne 

obstajajo več oziroma so zelo močno skrčila svoje poslovanje na osnovi prihodkov iz 

preteklosti. Primer tega je podjetje Merkur, ki je ostalo le senca svoje pretekle veličine in 

podjetja, ki je ustvarjalo visoko dodano vrednost za takratne lastnike, zaposlene in lokalno 

okolje. Če med sabo primerjamo svetovni finančni katastrofi iz let 1929 in 2007, lahko 

ugotovimo, da so takratni politiki vsekakor sprejeli delno pravilne ukrepe, ko niso dovolili 

popolnega razpada bančnega sistema in tako zagotovili dovolj likvidnostnih sredstev, da so 

banke še vedno lahko vplivale na omilitev težav v poslovanju podjetij v času svetovne 

finančne krize. Med letoma 1929 in 1935 se je proizvod velikih razvitih držav zmanjšal za 

četrtino, prav za toliko se je povečala brezposelnost, svet pa se je iz te »velike depresije« 

zares izkopal šele v začetku 2. svetovne vojne. Tokratna kriza pa je bila precej manj 

katastrofalna, zato jo v primerjavi z »veliko depresijo« 30. let marsikdo imenuje z nekoliko 

bolj pomirjujočo besedno zvezo »velika recesija« (Piketty 2015, 594). 

Zaradi pomanjkanja likvidnostnih sredstev bank in zadolženosti slovenskega gospodarstva ter 

izgube bonitetnih ocen RS na finančnem trgu je zadolževanje slovenskih bank za pridobitev 

likvidnostnih sredstev postalo skoraj nemogoče. Evropska skupnost in Evropska komisija sta 

začeli na RS pritiskati za pričetek privatizacije slovenskih državnih podjetij ter jo pozivati k 

pričetku strukturnih reform na področju pokojnin, zdravstva in ostalih proračunskih 

uporabnikov, evropske finančne institucije pa so v zameno pričele RS pomagati pri reševanju 
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finančnih težav tako bančnega kot gospodarskega sektorja. Evropska komisija je na osnovi 

poglobljenega pregleda stanja Slovenije v letu 2013 v svojem sporočilu z dne 10. aprila 2013 

ugotovila, da v Sloveniji obstajajo čezmerna ekonomska neravnotežja. Ta neravnotežja so 

tesno povezana z izzivi, ugotovljenimi v evropskih semestrih za leti 2011 in 2012, glavni 

poudarek pa je na verodostojni obnovi bančnega sistema, boljših strukturah upravljanja, 

privatizaciji, umiku ovir za neposredne tuje naložbe, izboljšanju poslovnega okolja, trendih na 

področju stroškovne konkurenčnosti, ki bi podpirali prilagajanje, in izboljšanju sposobnosti 

prilagajanja na mikroekonomski ravni. Slovenija je v sporočilu pozvana, naj hitro in odločno 

dokonča začete reforme ter v svoj nacionalni program reform in program stabilnosti za leto 

2013 vključi celovite in podrobne politične ukrepe (Evropska komisija 2013). 

 

Slika 3: Ključne točke dopisa Slovenije Evropski komisiji 

Vir: Evropska komisija 2013. 

Državni zbor RS je na seji 11. maja 2012 sprejel Zakon za uravnoteženje javnih financ (v 

nadaljevanju ZUJF) in s tem posegel v zmanjševanje denarnih prejemkov proračunskih 

uporabnikov. S tem zakonom je bil izveden prvi ukrep k pričetku zmanjševanja proračunskih 

sredstev in varčevanja na vseh področjih, kjer je bila država plačnik. Ironično takratno stanje 

prikazuje tudi nesoglasje takratnih parlamentarnih političnih strank, ki si niso bile enotne pri 

iskanju rešitev in bi lahko pomagale prebroditi oziroma ublažiti posledice v obdobju recesije 

tako podjetij kot prebivalstva. Zaradi takratnih ukrepov je prišlo tudi do vladne krize. Glede 

na to, da je bila kriza v polnem teku in je bilo prebivalstvo RS nezadovoljno ter izredno 

občutljivo, so se organi nadzora odzvali tudi nad premoženjskim stanjem naših politikov. 

Zaradi poročila Komisije za preprečevanje korupcije (v nadaljevanju KPK) pri nadzoru nad 

premoženjem predsednikov parlamentarnih strank, v katerem je KPK ugotovil nepojasnjeno 

pridobljena sredstva predsednika vlade, so iz vlade izstopili trije koalicijski partnerji (DL – 

Državljanska lista, DeSUS – Demokratična stranka upokojencev Slovenije in SLS – 

Slovenska ljudska stranka) (KPK 2013). 27. februarja 2013 je bila 10. Vladi RS in drugi vladi 



 

23 

Janeza Janše izglasovana konstruktivna nezaupnica, hkrati s tem pa je bila izvoljena nova 

predsednica vlade Alenka Bratušek iz Pozitivne Slovenije, ki je pridobila mandat za sestavo 

11. slovenske vlade (RTVSLO.si 2013). Zaradi pričakovanj Evropske komisije je takratna 

novoizvoljena Vlada RS, ki jo je vodila predsednica vlade Alenka Bratušek, s parlamentarno 

večino odločila o dokapitalizaciji slovenskih bank in pripravila ter s potrditvijo Državnega 

zbora RS določila seznam 15 državnih podjetij, ki bodo prodana domačim ali tujim 

vlagateljem oziroma kupcem. S to odločitvijo takratne vlade je država vplivala na to, da se je 

finančni trg bolj odprl za potrebe dotoka svežega kapitala in denarnih sredstev za financiranje 

tako delovanja države, gospodarstva kot tudi bančnega sistema v RS. V javnosti pa so se 

pojavile tudi peticije, ki so podpirale privatizacijo državnega premoženja in odpiranje 

gospodarstva tujim vlagateljem, ter tiste, ki so nasprotovale omenjeni privatizaciji, saj so v 

tem videle poseg v gospodarsko suverenost države. 

 

Slika 4: Peticija za in proti privatizaciji je razdvojila slovensko politiko in njene 

državljane 

Vir: Potič in Grgič 2015. 

S tem se je uresničilo tudi dejstvo, na katero je opozarjalo Gibanje 23. december že v 90. letih 

prejšnjega stoletja, da s črtanjem 68. člena Ustave RS omogočamo tujcem nakupovanje 

slovenske zemlje, nepremičnin in podjetij. Gibanje 23. december ugotavlja, da je dosedanja 

slovenska vlada neodgovorno drago plačala neučinkovito prizadevanje za vstop v EU, ker je 

klonila pred njenimi interesi, še posebej glede industrijskega razvoja v RS (Korun idr. 1997, 

193). 

4.2 Določitev načina in postopkov pri odprodaji državnega premoženja 

Skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/14, v 

nadaljevanju ZSDH-1) je strategija upravljanja osnovni akt upravljanja, ki določa opredelitev 

in razvrstitev naložb na posamezne vrste naložb, opredelitev razvojnih usmeritev RS kot 
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delničarke ali družbenice podjetij in posamezne strateške cilje, ki jih RS želi uresničiti z vsako 

naložbo, opredeljeno kot strateško. Glede na definicijo upravljanja, kot jo določa ZSDH-1, 

upravljanje naložb obsega pridobivanje naložb, razpolaganje z naložbami in uresničevanje 

pravic delničarja ali družbenika ali vsa druga pravna dejanja v skladu z zakonom, ki ureja 

gospodarske družbe, in drugimi predpisi (Uradni list RS, št. 53/15). Z zgoraj navedenim 

odlokom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, se je nadaljevala selekcija opredeljevanja 

kapitalskih naložb pod upravljanjem SDH, ki je bil ustanovljen leta 2014. SDH je prek 

finančnih posrednikov vodil vse postopke prodaje državnega premoženja oziroma 15 državnih 

podjetij, ki jih je vlada s potrditvijo državnega zbora in zavezo slovenske vlade Evropski 

komisiji določila za prodajo. 

 

Slika 5: Kapitalske naložbe s soglasjem državnega zbora za odtujitev 

Vir: SDH 2015. 

Kot je razvidno iz slike 5, so imela tri podjetja, ki so bila v neposredni državni lasti, v letu 

2014 že podpisane pogodbe o prodaji do konca leta 2014. Pri prodaji so sodelovala določena 

posamezna podjetja in SDH, ki je vodil postopke prodaje, kot je razvidno iz letnega poročila, 

tudi s pomočjo svetovalcev. Prodajni postopki kapitalskih naložb v solastništvu RS in SDH v 

primerih, da imajo podjetja večje število lastnikov, potekajo na osnovi pisem o namerah in 

sporazumov o prodajah, ki so sklenjeni z drugimi delničarji in zastavnimi upniki (SDH 2015). 

Za uspešno izvedbo postopka prodaje je nujno potrebno tudi aktivno sodelovanje podjetja, 

katerega delnice so predmet prodaje. Z namenom natančnejše opredelitve načina sodelovanja 

posameznega podjetja v prodajnem postopku (posredovanje podatkov, omogočanje izvedbe 

skrbnih pregledov, plačilo nekaterih stroškov v zvezi s postopkom, komuniciranje itd.) si 
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prodajalci s podjetjem običajno prizadevajo skleniti posebno pogodbo o medsebojnih 

razmerjih v postopku prodaje (SDH 2015). V poročilu SDH za leto 2014 je mogoče ugotoviti, 

da so prodajni postopki potekali v skladu s strategijo upravljanja kapitalskih naložb. 

Zelo pomemben mejnik je bil, ko je SDH januarja 2015 z nakupom 66,04 % deleža postal  

100 % lastnik podjetja PDP, d. d., ki ga je julija 2015 na osnovi določb ZSDH-1 tudi pripojil 

in postal lastnik naslednjih podjetij: Adria Airways, d. d., Adria Airways Tehnika, d. d. 

(novembra 2015 je bila naložba prodana), Aero, d. d. – v stečaju, Elan, d. o. o. (naložba je bila 

prodana isti mesec), Elektrooptika, d. d., Novoles, d. d. – v stečaju, Paloma, d. d., Unior, d. d., 

Rimske terme, d. d. – v stečaju in Vegrad, d. d. – v stečaju (SDH 2016a). 

 

Slika 6: Seznam kapitalskih naložb, na katere se nanaša soglasje državnega zbora, in 

lastniški deleži ter državnih upravljavcev v njih 

Vir: SDH 2016a. 

Slika 6 nazorno ponazarja, da je bil SDH v letu 2015 izredno aktiven na področju prodaje 

državnega premoženja oziroma 15 državnih podjetij, saj je uspel zaključiti prodajo šestih 

državnih podjetij. Prodajalec državnega premoženja zelo nazorno in s poudarkom oznanja 

svoje poslanstvo v prodajnih postopkih, na kakšen način je in bo postopal tudi v prihodnje. 

SDH si prizadeva, da prodajni postopki tečejo učinkovito, pregledno, enakopravno, 

konkurenčno in v skladu s primerljivo mednarodno tržno prakso. V ta namen in predvsem 

zaradi povečanja kredibilnosti pri vlagateljih SDH prodajne postopke največjih kapitalskih 
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naložb vodi v sodelovanju s priznanimi mednarodnimi finančnimi in pravnimi svetovalci, 

specializiranimi za investicijsko svetovanje (SDH 2016a). 

Glede določitve načina in postopkov prodaje državnega premoženja je iz letnih poročil SDH 

razvidno, da so prodajne postopke vodili kot dobri gospodarji. Glede sodelovanja SDH z 

zunanjimi svetovalci lahko sklepamo oziroma verjamemo, da so sledili najvišjim evropskim 

standardom, ki pri prodaji upošteva vse deležnike v prodajno-nakupnih postopkih. Preden se 

sprejemajo dolgoročne, strateško pomembne odločitve, bi potrebovali strateški razmislek o 

tem, kaj in zakaj privatizirati ter kaj ohraniti in razvijati v javni lasti. Po tem, ko uspemo 

demistificirati vlogo in pomen države, javnega sektorja in razmerja do trga, smo izpolnili 

enega od predpogojev za bolj kvalificirano razpravo. Namesto ideologizacije potrebujemo 

veliko bolj kvalificiran strateški razmislek o alternativnih možnostih razvoj, ki bodo daleč 

presegali poenostavljene mantre o privatizaciji, ki bo rešila vse naše gospodarske, finančne in 

socialne težave (SDH 2016a). 
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5 KRITIČNA ANALIZA Z UPOŠTEVANJEM MOŽNOSTI DELAVSKIH 

ODKUPOV KOT ENAKOVREDNEGA POTENCIALNEGA KUPCA 

V sredini leta 2013 je napočil čas, ko je Slovenija pričela udejanjati zametke politične 

strategije, ki jo je po vseh dosedanjih dogodkih pripravljala od dneva osamosvojitve naprej. V 

času vstopnih pogajanj za pridružitev EU je sprejela t. i. španski kompromis in spremenila  

68. člen Ustave RS. Novi spremenjeni 68. člen (lastninska pravica tujcev) Ustave RS se glasi: 

»Tujci lahko pridobijo lastninsko pravico na nepremičninah pod pogoji, ki jih določa zakon 

ali mednarodna pogodba, ki jo ratificira državni zbor« (Državni zbor 2011). Očitno je, da 

recipročnost pri tem predstavlja recipročnost po najneugodnejši zakonodaji katere od članic, 

ne pa po tisti zakonodaji, ki jo imajo do polnopravnega članstva nekatere druge, že pridružene 

članice. Slovenija je torej pristala na diktat najslabše vrste, ki kaže na to, da nismo pogajalec, 

pač pa poslušalec zahtev sosednje Italije (Aplenc idr. 1997, 57). 

Slovenska politika je že pri izvedbi lastninjenja družbenega premoženja z izdajo certifikatov 

želela izpeljati lastninjenje državnega premoženja RS. Državljani RS so imeli možnosti na 

osnovi prejetih certifikatov s tem vložkom postati manjšinski lastniki različnih slovenskih 

državnih podjetij. Obstajali so štirje predlogi, kako bi izpeljali slovensko privatizacijo. Prvi 

slovenski osnutek privatizacijskega zakona (»Mencingerjev zakon«) je glede decentralizirane 

privatizacije razvitejša oblika stare zakonodaje. Podjetja se sama odločajo med nekaterimi 

ponujenimi modeli lastninjenja, država pa prek Agencije RS za privatizacijo zgolj posredno 

nadzira pravni postopek lastninjenja in pravilnost izpeljave. Podjetja izberejo med štirimi 

modeli lastninjenja: prodaja podjetja po tržni ceni (zaposleni imajo popust), vlaganje 

dodatnega kapitala za novoizdane delnice, konverzacija terjatev v kapitalske deleže, prenos 

delnic na Sklad za privatizacijo in Odškodninski sklad (Kovač 1993, 30). Drugi privatizacijski 

predlog (»Sachs-Umkov zakon«) je naletel na velika politična nasprotovanja in povzročil 

vladno krizo (odstop podpredsednika vlade in ministra za finance). Osrednja zamera je 

namenjena prevladujoči notranji lastnini podjetja (utrjevanje njihove dosedanje 

»samoupravne« strukture) in najverjetnejšemu podržavljanju velikih, izgubarskih podjetij, ki 

bi se podržavila namesto privatizirala (prenos na sklade) (Kovač 1993, 30–31). Sachsov 

predlog je bil podoben, kot je to bilo implementirano na Poljskem in Češkoslovaškem, ko so 

podjetja razdelili v tri velikostne skupine. Poljska je na primer začela svoje zgodnje reforme v 

začetku leta 1980 zaradi svojih gospodarskih in političnih stisk, medtem ko so se reforme na 

Češkem (nekdanja Češkoslovaška) začele šele po »žametni revoluciji«, kar pomeni, da je prva 

generacija postsocialističnih reformatorjev podedovala skoraj neokrnjeno socialistično 

ekonomsko načrtovanje (Nahtigal 2004). Z lastninjenjem oziroma privatizacijsko metodo bi 

izvedli prenos delnic na sklade, razdelitev delnic med zaposlene in delavske odkupe. S tega 

vidika bi Slovenija vsekakor lahko sledila tistemu segmentu ekonomske politike ZDA, ki ga 

vodijo prek ESOP, ko spodbujajo in omogočajo delavske odkupe. V ta namen so definirali 

posebne sklade ESOP (angl. employee stock ownership plan), ki omogočajo inkluzivni 

delavski odkup brez začetne finančne participacije in brez osebne odgovornosti delavcev, 
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hkrati pa zagotavljajo številne davčne ugodnosti (Gonza 2018). Z zavrnitvijo in velikim 

nasprotovanjem slovenske politike so se izkazali prevladujoči osebni interesi posameznikov 

prek politike, ki so uvideli, da s sprejetjem Sachsovega predloga izpeljave privatizacije v RS 

ožijo možnosti lastninjenja samo izbranim posameznikom, kot so si zadali. Iz kasnejših 

propadlih privatizacijskih projektov je razvidno, da je postopek privatizacije v RS povzročil 

neenakosti vseh državljanov RS pri lastninjenju in možnosti transparentnejšega procesa 

lastninjenja državnih podjetij, kjer je bila predvidena tudi izvedba delavskih odkupov podjetij. 

Zaradi nastale situacije se je v tistem času pojavil tudi vmesni privatizacijski osnutek 

(»Ribnikarjev zakon«). V vmesnem obdobju je za parlamentarno popestritev poskrbel 

alternativni zakonski predlog tretjega doma parlamenta (Zbor združenega dela), ki so ga 

imenovali »Ribnikarjev zakon« (pripravili so ga Ribnikar, Prašnikar in Kovač). Lastninsko 

preoblikovanje se prične z enkratnim prenosom družbenega kapitala podjetij na Odškodninski 

sklad, Pokojninski sklad in Sklad RS (participativne prednostne delnice). Zasebna lastnina v 

podjetjih nastaja z večanjem lastninskega kapitala (odkup zaposlenih, prodaja delnic, 

sprememba dolgov v lastninske deleže) (Kovač 1993, 31). Tudi vmesni zakon je predvideval 

možnosti delavskih odkupov, vendar zaradi že t. i. politične indiferentnosti ni bil sprejemljiv 

za večino takratnih političnih strank. Takratna Vlada RS je zaradi nastale situacije pripravila 

tretjo različico privatizacijskega zakona, ki bi iz vseh predhodnih predlogov iz vsakega izvzel 

določen del in s tem omogočil politiki, da bi zadovoljila vse zainteresirane skupine, ki so si 

obetale lastniškega dela državnega premoženja. Tretji vladni predlog je skušal združiti 

nekatera spoznanja vseh treh predhodnih privatizacijskih predlogov (predvsem Mencingerjev 

in Sachs-Umkov osnutek zakona) in ga je slovenska skupščina sprejela novembra 1992. 

Izhodišče novega predloga je kombinacija razdelitvenega modela, avtonomne privatizacije 

podjetij ter standardnih privatizacijskih tehnik vrednotenja in prodaje. Privatizacija je bila 

decentralizirana in avtonomna, saj so podjetja samostojno izbirala med sedmimi načini 

lastninjenja, ki so kombinacija razdelitvenih modelov in komercialne prodaje (Kovač 1993, 

32). 
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Slika 7: Slovenski privatizacijski zakon 

Vir: Kovač 1993, 33. 

S tem sprejetim predlogom se je v RS pričela privatizacija družbenih podjetij in je bila 

zanemarjena teza z upoštevanjem, da bomo vsi državljani RS enakopravno sodelovali v 

postopkih privatizacije, ki bi jo lahko uvrstili v okvire populizma, da bodo omogočene tudi 

izvedbe delavskih odkupov. Pomen besede demokracija se je zožil in je pomenil 

demokratično-kapitalistični sistem privatizacije. Slovenija je tako postala platforma za 

nadaljnje vzhajajoče posameznike, ki so čez noč postajali večinski lastniki družbenih podjetij 

s pomočjo financiranja državnih slovenskih bank. Za širjenje prostora za demokratični diskurz 

bi morali istočasno podajati alternativne predloge, neodvisno od tega, koliko so odmaknjeni 

od obstoječe institucionalne ureditve, ter prek primerjalnih izkušenj pokazati na tiste 

institucionalne rešitve, ki so bistveno bolj fleksibilne in sprejemljive z vidika resničnega 

gospodarskega razvoja in okrepljene demokracije (Nahtigal 2002, 73). Slovenska politika pri 

izvajanju demokratičnih zakonitosti v času tranzicije v pravem pomenu besede ni sledila 

resničnemu gospodarskemu razvoju, ki bi bil v dobrobit vseh prebivalcev RS, ampak 

izključno posameznikom in njihovim političnim interesom. 

V ZDA spodbujajo delavsko lastništvo prek ESOP ter tako omogočajo delavske odkupe na 

enostavnejši in transparentnejši način. Pri malih in srednje velikih podjetjih je načrt odkupa 

delnic s strani zaposlenih v podjetju (angl. Employee Stock Ownership Plan – ESOP) pogosto 

uporabljena strategija izstopa iz podjetja za sklade tveganega kapitala (Žugelj idr. 2001, 99). 
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Slika 8: Proces odprodaje lastniškega deleža zunanjih lastnikov s pomočjo načrta za 

odkup delnic s strani zaposlenih 

Vir: Žugelj idr. 2001, 99. 

Prednosti načrta za odkup delnic s strani zaposlenih so v večji motivaciji zaposlenih ter v 

nekaterih davčnih olajšavah. Slabosti pa so v tem, da mora načrt zajemati vse zaposlene; pri 

tem je treba razkriti informacije o poslovanju in plačah vodilnih delavcev (Žugelj idr. 2001, 

99). 

S pričetkom lastninjenja državnih podjetij je ključno vlogo igrala politika, ki dejansko niti 

sama ni vedela, na kakšen način bi izpeljala tranzicijsko obdobje v RS. To se je izražalo 

predvsem na področju dveh političnih struj, stare in nove, ki sta bili v tem pogledu v 

popolnoma diametralnem položaju. Stara politična nomenklatura nikakor ni želela izgubiti 

vpliva in posledično vodenja gospodarstva v novonastali državi ter s tem ni omogočala 

konstruktivnega dialoga z novimi političnimi deležniki, ki so vstopili na politični parket 

novonastale države. Jeseni 1991 je takratna vlada DEMOS sprejela ZDen, konec leta 1992 pa 

še ZLPP. V tem pogledu v družbenem življenju v RS na splošno ni bilo zavedanja o tem, 

kakšne posledice nas bodo dohitele, če politika ne bo složna pri oblikovanju ekonomske 

politike države. Razdelitev certifikatov je bila tudi nekakšna slovenska uvedba »kazino 

kapitalizma«. S certifikati smo namreč dobili lastnike premoženja, ne pa lastnikov podjetij. Z 

brezplačno razdelitvijo premoženja med vse prebivalce pravzaprav sploh ne moremo dobiti 

drugega kot lastnike premoženja (Mencinger 2009). »Družba prihodnosti« v uvodoma 
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navedenem smislu torej lahko temelji le na sistemu visoko razvite (tudi) ekonomske 

demokracije. In sicer »demokracije« v pravem pomenu besede, ki absolutno izključuje 

kakršnokoli obliko neenakopravnosti, odločevalskega podrejanja ali ekonomskega 

izkoriščanja med lastniki temeljnih produkcijskih dejavnikov (dela in kapitala) v medsebojnih 

družbenoekonomskih razmerjih, značilnega za obstoječi »mezdni« kapitalizem. »Prava« 

ekonomska demokracija kot nov družbenoekonomski sistem je zato nujna (in tudi bolj ali 

manj samoumevna) naslednja stopnja civilizacijskega razvoja (Gostiša 2017, 21). Poudariti pa 

moramo, da se RS po indeksu človekovega razvoja OZN uvršča zelo visoko. V poročilu 

Združenih narodov o človekovem razvoju se Slovenija po indeksu človekovega razvoja, ki 

združuje kazalnike zdravja, izobrazbe in dohodka, med 187 državami uvršča na 21. mesto 

(Dnevnik.si 2011). V demokraciji, ki naj bi zagotavljala enakost vseh prebivalcev RS, se je 

pokazalo, ko se osredotočamo samo na možnost enakopravnega sodelovanja pri delavskih 

odkupih, da bi s tem omogočili resnično upoštevanje delavskega kapitala kot vrednost, ki ima 

tudi svojo ceno. 

Pridobljeno znanje ter spretnosti in veščine, ki skupaj s potencialno ustvarjalnostjo oziroma 

inventivnostjo tvorijo t. i. objektivni (razpoložljivi) del človeškega kapitala, so proizvedeni v 

procesih izobraževanja in usposabljanja, v katere se posameznik vključi po svoji svobodni 

volji in jih absolvira z lastnim prizadevanjem. Ta del pridobljenega človeškega kapitala je 

zato brez dvoma njegova osebna last, in sicer četudi je izobraževanje in usposabljanje morda 

financiral delodajalec (Gostiša 2014, 182). Na takšen način in s takšnim razmišljanjem bi bilo 

treba vrednotiti kapital delavcev in ga upoštevati kot vrednost, ki nadomesti finančna sredstva 

v podjetju. V skladu z dejanskim stanjem v RS na področju delavskih odkupov lahko 

ugotovimo, da je upoštevanje delavskega kapitala nezadostno oziroma premalo vrednoteno ali 

popolnoma brez kakršnekoli vrednosti. 

Podeljevanje delnic delavskim zadrugam je postalo pogoj za prejemanje državnih posojil; da 

bi spodbujali podeljevanje večjih pristojnosti delavstvu v podjetjih, je bila višina obrestne 

mere obratno sorazmerna s številom delnic, ki jih je prejelo delavstvo. Čeprav so številni 

dvomili o učinkovitosti omejene delavske participacije, je bilo videti, da je program prispeval 

k sanaciji gospodarstva in ustvarjanju novih delovnih mest (Fuentes 2018, 40–41). Stanje v 

RS, ki še vedno ne upošteva delavskega kapitala, je posledica tega, da vedno in povsod v 

državnih podjetjih v veliki večini krožijo ista imena managerjev, ki so tako ali drugače 

povezana s politično stranko, ki je v danem trenutku na oblasti. To pomeni, da sledijo 

političnim interesom, ki v času svojega vladajočega mandata izpolnjujejo zastavljene cilje 

posameznih kapitalskih sfer v državi. Tudi pri prodajah državnih podjetij v RS je politika 

posredno sodelovala s t. i. načelno podporo pri delavskih odkupih. Pri nekem že prodanem 

državnem podjetju je delavsko iniciativo v postopku prodaje podpiral tudi državni sekretar. V 

medijih je bilo po prodaji tega podjetja veliko napisanega. Postopku prodaje je prisostvoval 

državni sekretar Tadej Slapnik. Zdaj meni, »da bi SDH moral veliko bolj resno upoštevati 

ponudbo zaposlenih za odkup podjetja, kot jo je. Poleg tega bi moral delavcem omogočiti, da 
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bi bili v zaključni fazi zbiranja ponudb seznanjeni z višino kupnine, ki jo je ponudil 

konkurenčni ponudnik« (Tetičkovič 2016). Iz tega primera je razvidno, da kapital delavcev ni 

bil dovolj kakovosten. To ni bil edini primer, ko so delavci želeli odkupiti državno podjetje, 

vendar je bil eden takšnih, kjer so delavci bili dovolj blizu, da bi jim uspelo odkupiti podjetje. 

Po izbruhu krize so delavci v številnih podjetjih poskušali z odkupom. Delavskega prevzema 

so se lotili novinarji Večera, delavci Mariborske livarne (MLM), ki so hoteli oživiti enoto za 

izdelovanje kopalniških armatur Armal, zaposleni v Fructalu, Muri, v mariborskem podjetju 

za proizvodnjo tirnih vozil STS, ki ga je prejšnji lastnik Siemens kar likvidiral. A vse brez 

uspeha, predvsem zato, kot pojasnjuje dr. Aleksandra Kanjuo Marčela z ljubljanske Fakultete 

za družbene vede, ki je na začetku 90. let poskušala v Sloveniji širiti prakso delavskega 

lastništva po zgledu praks iz zahodne Evrope, ker v Sloveniji še vedno ni zakonodaje, »ki bi 

delavcem pomagala premostiti to prvo obdobje, v katerem ni denarja za investicije, saj 

navadne komercialne banke, ki delavskega lastništva ne poznajo, nerade pomagajo« (Mekina 

2015b). Na osnovi teh dejstev lahko kritično ocenjujemo resnost upoštevanja delavskega 

kapitala, ki bi ga lahko poimenovali, kot se navaja v smislu Edvinssonove oziroma Skandiine 

enačbe tržne vrednosti podjetij, intelektualni kapital. Slika 9 prikazuje sestavine 

intelektualnega kapitala. 

 

Slika 9: Dopolnjen prikaz sestavin intelektualnega kapitala v tržni vrednosti podjetja 

(FK = kratica za finančni kapital v smislu Edvinssonove oziroma Skandiine enačbe tržne 

vrednosti podjetij) 

Vir: Gostiša 2014, 187. 

Če bodo lastniki finančnega kapitala v podjetju udeleženi le kot vlagatelji, pomeni, da – razen 

v elementu tveganja, ki pa bo lahko dokaj realno ovrednoten posebej (npr. na osnovi v 

sodobni ekonomiki že izdelanih matematičnih orodij za izračun »cene lastniškega kapitala«, 

upoštevaje zlasti pričakovane donose (EVA ipd.) – sami niso hkrati tudi nosilci podjetništva 

in s tem človeškega kapitala podjetja (Gostiša 2014, 187). Kapital delavcev oziroma 
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zaposlenih, ki imajo vsekakor svoj intelektualni kapital, ki so ga pridobili bodisi z 

izobraževanjem ali z izkušnjami, v RS nima vrednosti, ki bi se lahko vrednotila in izkazovala 

tudi v bilancah stanja podjetij. 

Na osnovi vseh navedenih dejstev v kritični analizi lahko sklepamo, da RS še ni dovolj zrela 

družba, ki bi v prodaji državnega premoženja sledila zahodnim praksam, kjer je delavsko 

lastništvo nekaj običajnega oziroma zaželenega in narod na osnovi teh lastništev lahko 

ohranja ter potrjuje svojo pripadnost in identiteto države. 

5.1 Analiza delovanja podjetij v družbeni lasti 

V družbenem gospodarskem sistemu takratne Socialistične Republike Slovenije (v 

nadaljevanju SRS) je veljalo pravilo, ki se je imenovalo samoupravljanje. Pri takšnem 

gospodarskem sistemu so bili delavci močno vpeti v družbeno, posvetovalno in odločevalsko 

upravljanje podjetij. Podjetja v takratni SRS so bila na določenih industrijskih področjih 

močno usmerjena na poslovanje s podjetji, ki so bila s področij, kjer je veljalo tržno 

gospodarstvo. Takratna slovenska podjetja so bila izrazito izvozno usmerjena na področju 

težke industrije (Litostroj), farmacije (Lek in Krka), tekstilne (Tekstilindus) in gradbene 

industrije (Gradis) ter še na nekaterih drugih področjih. Zelo močno so bila na tuje trge 

usmerjena slovenska gradbena podjetja (takratne Slovenija ceste), ki so bila zelo prisotna na 

bližnjem vzhodu in afriški celini. Velik pomen za tovrstno pridobivanje poslov je imelo tudi 

članstvo SFRJ v Gibanju neuvrščenih, kjer je imela nekdanja Jugoslavija eno od vodilnih 

vlog. Ker so bila slovenska podjetja izrazitejše usmerjena na zahodni trg, je bil pomemben 

tudi geostrateški položaj Slovenije. Družbenoekonomska vsebina in stabilnost proizvodnih 

odnosov vsakega podjetja imata odločilno vlogo pri naravi in oblikovanju njegovega 

političnega sistema in pri njegovi družbeni in politični stabilnosti (Kardelj 1977, 16). V 

nekdanji Jugoslaviji je bila RS najbolj industrijsko, ekonomsko in gospodarsko razvita 

država, saj je glede na takratno število prebivalcev tudi največ prispevala v državni proračun 

takratne Socialistične federativne republike Jugoslavije (v nadaljevanju SFRJ). Največje 

spremembe v SFRJ so se pričele dogajati na gospodarskem področju v 70. letih prejšnjega 

stoletja. Z ustavnimi dopolnili leta 1971, leta 1972 in z Zakonom o zadružnem delu leta 1976 

je Jugoslavija uvedla zapleteno in neučinkovito družbeno gospodarsko ureditev. Podjetja so se 

upirala poskusom nasilnega združevanja specializiranih podjetij po sovjetskem zgledu. 

Ideologi so t. i. svobodno združeno delo tozdov utemeljevali v solidarnostni odgovornosti in 

ne profitnem motivu. Tudi dogovorna ekonomija ni dokončno odprla prostora tržnim 

iniciativam, temeljila je namreč na družbenem dogovarjanju in ne na tržnih mehanizmih 

(Čepič 2005). 

Sredi 70. let je začel veljati nov način družbenega načrtovanja, ki je temeljil na ideji, da bi 

delovanje tržnih zakonitosti lahko učinkoviteje nadomestili s samoupravnim dogovarjanjem 

med podjetji. Njeno izhodišče je bil Zakon o združenem delu, ki ga je zvezna skupščina 
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sprejela 25. novembra 1976. Gospodarski sistem, po katerem naj bi na novo preoblikovana 

socialistična podjetja (tozdi, ozdi in sozdi) sama usklajevala medsebojne interese in določala 

vzajemne pravice in odgovornosti, pa ni zaživel. Bil je preveč zapleten in nekonkurenčen 

(Prinčič 1997). Zaradi zapletenosti in posledično tudi nekonkurenčnosti gospodarskega 

sistema upravljanja podjetij so se slovenska podjetja, ki so bila tržno naravnana na zahodni 

trg, znašla v velikih težavah zaradi potrebe po hitrejšem prilagajanju zahtevam ekonomskega 

trga, ki so veljale v tržnem gospodarstvu. Marca 1972 je republiška skupščina sprejela 

Resolucijo o dolgoročnem gospodarskem razvoju Slovenije v letih 1972–1985. Po njej naj bi 

v naslednjih 15 letih ostala osnova gospodarske dejavnosti nespremenjena. Ta osnova so bili 

samoupravljanje, družbena lastnina proizvajalnih sredstev, socialistična blagovna proizvodnja 

in »zavestno« usmerjanje tržnih zakonitosti. Razvrstitev temeljnih strateških ciljev je 

nedvoumno izražala odločitev naše republike, da posodobi in okrepi svoje gospodarske moči 

tako doma kot v tujini (Prinčič 1997). Tudi s spremembami v začetku 70. let na področju 

gospodarske politike slovenska podjetja niso mogla pri razvoju in rasti slediti oziroma 

konkurirati podjetjem iz tujine. Državno vodstvo SRS je zaradi tega, ko je bilo upravljanje 

podjetij v SRS še vedno togo, ustanovilo komisijo, ki bo poiskala rešitve za izhod iz 

neugodnih gospodarskih razmer. 

Jeseni 1981 je osrednje državno vodstvo ustanovilo posebno komisijo in jo zadolžilo, da 

poišče izhod iz naraščajoče gospodarske krize. Komisijo je sestavljalo približno 300 

politikov, gospodarstvenikov in znanstvenikov, vodil pa jo je Sergej Kraigher, tedanji 

predsednik predsedstva SFRJ. Do avgusta 1982 je komisija izdelala Dolgoročni program 

gospodarske stabilizacije (Prinčič, 1997). Tudi dolgoročni načrt ustanovljene komisije, ki jo je 

vodil takratni predsednik predsedstva SFRJ Kraigher, dolgoročno ni bil vzdržen za napredek 

in razvoj podjetij v takratni SRS, kar se je posledično izkazalo v začetku 90. let prejšnjega 

stoletja, ko se je gospodarski sistem pričel spreminjati v obliko, ki je veljala v ekonomskih 

svetovnih gospodarskih sferah. 

5.2 Podpora politike delavskemu lastništvu 

V 80. letih prejšnjega stoletja so na Radiu študent pogosto vrteli neki dovtip, ki je hudomušno 

pripovedoval o tem, kako je vendarle »dovolj«, da je končno treba »nehati čvekati« in da je 

torej treba preiti od besed k dejanjem (Kuzmanić 2008, 9). V navedenem dejstvu, kot ga 

Kuzmanić navaja v uvodu, izraža politično paradigmo in njihove iskrene misli, od katerih 

razen veliko govorjenja in napisanega ne moremo zaznati iskrene in dejanske podpore politike 

delavskemu lastništvu v RS. Nismo popolnoma prepričani, da se slovenska politika ne 

zaveda, kaj država s tem izgublja in s tem tudi njeni prebivalci, vendar ne moremo odgovoriti, 

ali naša politika ni zrela ali pa ni interesa za to, da bi slovenska državna podjetja, ki so bila ali 

še bodo prodana tujim kupcem, prepoznala voljo po delavskemu lastništvu. Dozdajšnji 

izkazani delavski interesi za odkupe državnih podjetij niso dobili podpore politike razen z 

besedami, kot so verjamemo, smo trdno prepričani in se bomo zavzemali.  
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V zadnjih letih je bila izražena in izkazana izrazita želja po delavskem lastništvu pri 

takratnem državnem podjetju AAT, kjer so delavci zbrali sredstva in do konca prodaje ostali 

kandidati za odkup. Na koncu jim ni uspelo ne glede na to, da je iniciativna skupina 

zaposlenih, ki so predstavljali večino delavcev v podjetju AAT, imela moralno podporo 

politike in socialnih partnerjev. Od vsega napisanega in izrečenega so po prodaji omenjenega 

podjetja ostale bolj ali manj prazne besede na papirju tako na strani politike kot socialnih 

partnerjev. Delavski odkup podpirajo tudi Socialni demokrati, ki zdaj obljubljajo, da se bodo 

»zavzeli, da se v najkrajšem možnem času zagotovi ustrezen mehanizem, ki bo omogočil 

načine in pogoje, pod katerimi bo država spodbujala delavske odkupe podjetij« (24UR.com 

2015). Politika do danes ni naredila nič, da bi zagotovila »ustrezne mehanizme«, ki bi 

omogočali spodbujanje delavskih odkupov podjetij v RS. Sindikati so napovedovali revizijo 

vodenja prodajnega postopka v primeru tega podjetja. Predsednik ZSSS Dušan Semolič je ob 

tem poudaril, da bodo proučili možnost uvedbe revizije postopka. »Borili se bomo. Če se 

kršitve res dokažejo – menimo, da je to dokazljivo – je revizija več kot potrebna,« je dejal 

(RTVSLO.si 2015). Kot je mogoče razbrati iz sredstev javnega obveščanja, sindikati še do 

danes niso izvedli revizije postopkov vodenja prodaje omenjenega podjetja. 

Ne glede na vsa navedena dejstva, ki so javnosti znana, ni bilo možnost preveriti, ali so 

obstajali delavski interesi po lastništvu iz paketa 15 državnih podjetij, ki jih je Vlada RS s 

potrditvijo državnega zbora določila za prodajo, tudi v ostalih 14 državnih podjetjih. Državni 

zbor RS je na osnovi prvega odstavka 29. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu 

(Uradni list RS, št. 25/14) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni 

list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) na seji 13. julija 2015 sprejel 

Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND) (SDH 2016b). V 

omenjenem dokumentu je člen, ki govori o tem, da je SDH dolžan v skladu z omenjenim 

odlokom preveriti interese delavskega delničarstva ali delavskega zadružništva. V 9. točki 

podpoglavja 3.3 (Povečanje učinkovitosti razpolaganja z naložbami) 3. poglavja (Cilji 

upravljanja kapitalskih naložb države) je navedeno, da mora SDH upoštevati naslednje: SDH 

mora pri razpolaganju s kapitalskimi naložbami države, zlasti pred začetkom prodajnih 

postopkov, proučiti interes, možnosti in pogoje za notranje lastništvo zaposlenih, še zlasti z 

vidika delavskega delničarstva ali delavskega zadružništva (SDH 2016b). S tem dejstvom 

lahko demantiramo politiko, ki je po prodaji navajala, da bodo v kratkem času vzpostavili 

mehanizme in načine, ki bodo omogočali spodbujanje delavskega lastništva. Očitno politika, 

ki prek skupščine imenovanih članov nadzornega sveta SDH nadzoruje delovanje SDH, ne ve, 

da je uprava SDH na osnovi prvega odstavka 29. člena ZSDH-1 dolžna preverjati interese 

delavskega lastništva. Na osnovi tega lahko sklepamo, da za omenjeno podjetje niso 

upoštevali določb OdSUKND. 

Uspešna praksa po svetu pa potrjuje, da je zadružništvo, pa tudi delavsko lastništvo ali 

solastništvo trajnostno bolj trdoživo kot mnogi uveljavljeni lastniški modeli, ki poznajo le pot 

kapitala, delavce pa spregledajo ali jih opazijo, ko se podajo na ulico (Čeh 2016a). Delavsko 
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lastništvo v RS še vedno ni sprejeto kot pomemben dejavnik pri upravljanju podjetij, politika 

pa do danes ni pokazala volje, da bi z zakonsko osnovo omogočila pogoje delovanja 

delavskega delničarstva oziroma zadružništva. 

5.3 Možnosti financiranja delavskih odkupov 

Težko govorimo, da v RS sploh obstaja kakšna možnost financiranja delavskih odkupov, ki bi 

delavskim iniciativam omogočala pridobivanje finančnih sredstev v obliki, kot to omogoča 

ESOP. Banka v RS v skladu s standardnimi pravili, ki jih imajo za odobravanje kreditov 

fizičnim in/ali pravnim osebam, ne obstaja in kot smo že do sedaj omenili, politika ni 

ustvarila pogojev, da bi financiranje pri nameri delavskih odkupov bilo predvsem lažje in bi 

obstajali mehanizmi za spodbujanje teh načinov odkupovanja podjetij. Delavsko lastništvo 

potrebuje več politične pozornosti, hkrati pa pravno in ekonomsko obravnavo na visoki ravni 

(Dnevnik.si 2019). Ker ni politične pozornosti in ostajamo samo pri praznih besedah 

političnega kadra v RS, financiranje delavskih odkupov, kot si ga želijo zaposleni v nekem 

podjetju, ne bo mogoče. 

RS bi nujno potrebovala Zakon o delavskih odkupih (v nadaljevanju ZDO), zato je 

parlamentarna stranka Socialnih demokratov v začetku leta 2016 pripravila predlog zakona, ki 

bi spodbujal delavske odkupe, vendar se kaj več od obljube Ministrstva za gospodarski razvoj 

in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT), da bo zakon šel v obravnavo in usklajevanje ter jeseni 

2016 v parlament, ni zgodilo. Njegovo sprejetje so napovedovali za letošnji julij. Na MGRT, 

ki ga vodi minister Zdravko Počivalšek, pravijo, da je predlog zakona zdaj zrel za 

medresorsko obravnavo, po tem usklajevanju bo šel na vlado in od tam v parlamentarno 

obravnavo, »v državni zbor pa jeseni« (Čeh 2016b). Na osnovi tega lahko ugotovimo, da še 

vedno ni dovolj političnega interesa in volje, saj do danes niso uspeli pripraviti, uskladiti in 

sprejeti zakona, ki bi omogočal delavske odkupe. Kot že omenjeno, slovenska zakonodaja 

delavskih odkupov trenutno ne ureja učinkovito. V skoraj vseh primerih, ko se pojavi interes 

za delavski odkup, povezan s podjetji v težavah ali celo v stečaju, so bili delavci prisiljeni 

iskati načine, kako bi z nadaljevanjem dejavnosti obdržali tudi svoja delovna mesta. V vseh 

teh primerih pa časa za oblikovanje programa finančne participacije in dolgoročno varčevanje 

za odkup lastniških deležev preprosto ni bilo na razpolago. Ključno vprašanje delavskih 

odkupov je tako – ob očitni nezainteresiranosti bank, da bi kreditirale takšne odkupe – 

odsotnost finančnega podpornega okolja za njihovo izvedbo (Socialni demokrati 2016). 

5.4 Delovanje organov nadzora nad prodajnimi postopki državnega premoženja 

»Ko pravim, da vam ni treba ostro barantati, s tem ne mislim, da vam sploh ni treba barantati 

ali da ni treba imeti kakršnegakoli opravka z ljudmi. Povedati hočem le, da vam ni treba 

ravnati nepošteno. Ni vam treba pridobiti nekaj za nič, temveč lahko vsakemu daste več, kot 
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boste sami prejeli« (Wattles 2005, 47). S tem zapisom je Wattles dal iztočnico, da barantanje 

v demokraciji in tržnem gospodarstvu ni nuja, ki bi nas vodila na pot nepoštenosti. Izredno 

pomemben dejavnik pri upravljanju podjetij in premoženja so organi nadzora, ki v skladu s 

svojo funkcijo ravnajo v dobrobit lastnikov, zavedajoč se človeškega kapitala v vsakem 

pravnem subjektu. Če organi nadzora pri svojih odločitvah ravnajo po najvišjih moralno-

etičnih standardih, imajo podjetja zagotovljeno prihodnost in trdno mesto na gospodarskem 

trgu. 

Zaradi obravnave odprodaje 15 državnih podjetij v RS, ki so bila v popolni oziroma delni lasti 

SDH, moramo pri končnem določanju postopka prodaje premoženja države, ki ga v imenu 

države upravlja SDH, slediti in upoštevati OdSUKND. 

 

Slika 10: Sistem preglednosti poslovanja SDH po ZSDH 

Vir: Grgič 2014. 

SDH ima status delniške družbe z dvotirnim sistemom upravljanja. Ima štiri organe: 

skupščino, nadzorni svet, upravo in ekonomsko-socialni strokovni odbor. Ustanovitelj in edini 

delničar SDH je RS. Naloge in pristojnosti skupščine SDH izvaja vlada. Nadzorni svet ima 

pet članov, ki jih vse na predlog vlade imenuje državni zbor. Uprava SDH je tričlanska. 

Predsednika in njena člana imenuje nadzorni svet SDH. Ekonomsko-socialni strokovni odbor 

je sedemčlansko posvetovalno telo uprave SDH. Člane imenujejo sindikalne zveze oziroma 

konfederacije, reprezentativne na ravni države, ki so članice Ekonomsko-socialnega sveta, 

potrjuje pa jih uprava SDH (SDH 2016b). Na osnovi navedenega je mogoče ugotoviti, da ima 

SDH pri upravljanju državnega premoženja tudi ekonomsko-socialni strokovni odbor (v 

nadaljevanju ESSO). 
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ESSO je posvetovalno telo uprave SDH, ki daje mnenja in pobude s področja ekonomsko-

socialnih zadev. Na svojih sejah sprejema mnenja in pobude v zvezi z zadevami, ki imajo ali 

bi lahko imele delovnopravne, statusne in socialne posledice za zaposlene v SDH ali za 

podjetja, ki jih SDH upravlja. ESSO ima pravico o svojih stališčih, če ne razkrivajo 

morebitnih poslovnih skrivnosti SDH ali družb, ki jih SDH upravlja, obveščati javnost, in 

sicer s skupnimi in z upravo SDH usklajenimi izjavami za javnost. ESSO je sestavljen iz 

sedmih predstavnikov sindikalnih zvez oziroma konfederacij, reprezentativnih na ravni 

države, ki so člani Ekonomsko-socialnega sveta. Člane ESSO imenujejo sindikalne zveze 

oziroma konfederacije, potrjuje pa jih uprava SDH. Mandat članov ESSO je pet let, člani 

ESSO pa izmed sebe izvolijo predsednika (SDH 2019b). Iz tega je razvidno, da ESSO 

sestavljajo najvišji predstavniki sindikalnih central v RS ter verjamemo in smo trdno 

prepričani, da zastopajo interese v dobrobit delavcev, ki jih tudi po svoji primarni funkciji 

zastopajo pri zagotavljanju delavskih pravic v kateremkoli podjetju v RS. 

Iz navedenih podatkov o konstelaciji organov nadzora v SDH je mogoče ugotoviti, da so 

načini in postopki pri odprodaji državnega premoženja potekali po načelu dobrega gospodarja 

in je država iztržila najvišje prodajne cene za podjetja, ki so bila oziroma še bodo prodana 

najboljšemu ponudniku. Ne glede na to so bila ta podjetja po prodaji novim lastnikom 

preprodana naprej naslednjemu najboljšemu ponudniku za mnogo višje cene, upoštevajoč, da 

so v vmesnem obdobju opravili tudi finančna in poslovna prestrukturiranja v njih. 

V sedmem poglavju knjige »Pot v propad« avtorja Axla Kaiserja lahko preberemo tezo 

Jamesa Buchanana (»Kaj svet potrebuje: pristni kapitalizem«), ki se glasi: »Prav nič nismo 

napredovali, da bi postavili meje političnim voditeljem, ki delujejo po svojih naravnih 

nagnjenjih brez vsakršnega vsaj osnovnega razumevanja, kako deluje kapitalizem« (Kaiser 

2013, 218). 

Po vseh dosedanjih potezah naše države pri upravljanju državnih podjetij, ustanov in/ali 

zavodov lahko zgoraj napisano tezo z gotovostjo potrdimo. 

5.5 Analiza stanja prodaje kapitalskih naložb Slovenskega državnega holdinga 

Po opravljeni analizi trenutnega stanja prodaje kapitalskih naložb SDH smo ugotovili, da je 

bilo uspešno zaključenih devet prodajnih transakcij iz nabora 15 državnih podjetij, izbranih za 

prodajo: 

– Adria Airways, 

– Adria Airways Tehnika, 

– Aerodrom Ljubljana, 

– Elan, 

– Fotona, 

– Helios, 
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– Nova KBM, 

– Paloma in 

– Žito. 

KAPITALSKE NALOŽBE SDH
(Slovenski državni holding)

6

4

9

Prodano

Ni prodano

Preprodano

 

Slika 11: Prikaz stanja prodajnih postopkov 15 državnih podjetij 

Vir: SDH 2019a in AJPES 2019. 

Iz slike 11 je razvidno, da je SDH v postopkih odprodaje kapitalskih naložb uspešno izvedel 

devet prodajnih postopkov. Od devetih prodanih državnih podjetij so se štiri preprodala 

novim kupcem. Ni pa možno potrditi, ali v preostalih šest podjetjih, ki so še vedno v večinski 

ali delni lasti SDH, potekajo prodajni postopki. Vsekakor pa ni znano, ali so bila podjetja 

prodana za višjo oziroma manjšo kupnino, kot so jo plačali pri odkupu v prodajnem postopku, 

ki ga je vodil SDH. 

Podjetja, ki so jih preprodali takratni kupci in so uspešno zaključila takratne nakupe od SDH, 

so: 

– Adria Airways Tehnika, 

– Elan, 

– Fotona in 

– Helios. 

V tem trenutku je iz sežnja 15 državnih podjetij ostalo še šest podjetij, za katera pa ne obstaja 

podatek, ali so v prodajnem postopku oziroma v pripravi za pričetek prodajnega postopka: 

– Aero, 
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– Cinkarna Celje, 

– Gospodarsko razstavišče, 

– Telekom Slovenije, 

– Terme Olimia bazeni in 

– Unior. 

Na osnovi javno dostopnih podatkov, ki smo jih pridobili na spletnih straneh Agencije 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) in SDH, so 

iz preglednice 1 razvidni datumi in kupci devetih podjetij in štirih preprodanih podjetij ter 

šestih še ne prodanih državnih naložb. 

 

Preglednica 1: Prikaz analize stanja lastniške strukture 15 državnih podjetij 

Vir: SDH 2019a in AJPES 2019. 
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Od vseh 15 državnih podjetij, ki so bodisi bila prodana ali pa so še vedno v lasti upravljalca 

državnih naložb SDH, je bilo moč iz relevantnih javnih podatkov ugotoviti, da so zanimanje 

za delavski odkup izkazali samo zaposleni pri AAT, na kar se osredotočimo v nadaljevanju. 
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6 RAZISKAVA MOŽNOSTI DELAVSKIH ODKUPOV 

Na osnovi javno dostopnih podatkov je moč ugotoviti, da je bilo zanimanje za delavski odkup 

državnega podjetja prisotno samo v podjetju AAT. To je bilo ustanovljeno 1. junija 2010, ko 

je bil takratni Sektor vzdrževanja letal, ki je bil del enovitega podjetja AA, po odločitvi 

takratnega lastnika PDP izločen iz organizacijske strukture. AAT je tako postal samostojno 

podjetje v 100 % lastniški lasti AA. Konec leta 2010 je v lastniško strukturo vstopilo podjetje 

AL, ki je takratne finančne terjatve do podjetja AA spremenilo v približno 48 % lastniški 

delež in s tem zaprlo finančne terjatve do podjetja AA. Preostali delež približno 52 % pa je 

odkupilo podjetje PDP. 

Po prodaji omenjenega podjetja se je to pod novimi lastniki preimenovalo v Adria Tehnika in 

iz delniške družbe (d. d.) v družbo z omejeno odgovornostjo (d. o. o.). Podjetje AAT se bo 

odslej imenovalo Adria Tehnika in se bo preoblikovalo iz d. d. v d. o. o., kot je sklenila 

skupščina podjetja, katere edini lastnik je poljski Avia Prime. Podjetje bo vodilo štiričlansko 

poslovodstvo (Delo.si 2018). Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je bilo takratno 

državno podjetje AAT prodano poljskemu Linetech holdingu, ta pa je po poročanju medijev v 

sredini leta 2017 preprodal omenjeno podjetje podjetju Avia Prime. Iz Linetech holdinga so 

po nekaj tednih odgovorili, da so kot lastniki Linetech aircraft maintenance in Adrie Tehnike 

spremenili ime v Avia Prime, in sicer izključno iz marketinških razlogov. »Lastniki se niso 

spremenili, še naprej gre za povsem zaseben kapital. Vsi člani uprave so ostali na enakem 

položaju« (Grgič 2017). 

To ni edini primer državnega podjetja, ki se je po določeni dobi po odkupu s strani tujega 

podjetja ali investicijskega sklada znašlo v lasti nekega tretjega podjetja, ki na začetni stopnji 

ni na noben način sodelovalo pri odkupu takratnega državnega podjetja. Navedeni primer je 

eden tistih, ki so bili medijsko najbolj izpostavljeni, in ko je delavska iniciativa za delavski 

odkup podjetja prišla s ponudbo tako blizu, da bi lahko bili z malo političnega pragmatizma 

vzorčni primer uspeha delavskega odkupa v RS, delavski kapital ni imel zadostne kakovosti, 

da bi se ga lahko na kakršenkoli način vrednotilo in upoštevalo pri oddaji zavezujoče ponudbe 

za odkup podjetja ter s tem omogočilo boljšo vrednostno ponudbo. V medijih je bilo prav tako 

moč zaznati, da je omenjeni primer sprožil vrsto dvomov o vodenju transparentnega 

prodajnega postopka v primeru tega podjetja. To odpira vprašanje, ali je bilo vodstvo podjetja 

morebiti vpleteno v prodajo in so imeli kupci notranje informacije. Kot je znano, so se za 

nakup podjetja potegovali tudi delavci, a je SDH podjetje zaradi višje cene prodal Poljakom 

(Grgič 2017). 

Po pridobljenih javno dostopnih podatkih in nekaterih drugih javnih dokumentih smo se 

odločili za izvedbo dveh povsem ločenih poglobljenih intervjujev z dvema nekdanjima 

članoma iniciativne skupine za delavski odkup, ki je v imenu zaposlenih podjetja AAT 

sodelovala v prodajnem postopku leta 2015. Zaradi varovanja osebnih podatkov v skladu z 
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ZVOP ne moremo razkriti njune identitete. Vsebina intervjujev temelji na 15 vprašanjih, 

odgovore nanje pa analiziramo v nadaljevanju. 

6.1 Analiza rezultatov raziskave 

Raziskavo smo izvedli v skladu s smernicami, predstavljenimi v raziskovalni metodologiji v 

okviru uvodnega poglavja. Pri izvedbi intervjujev smo upoštevali želje in zahteve obeh 

intervjuvancev, da se njuna identiteta ne razkrije. Pri analizi smo upoštevali tudi segmente 

varovanja poslovne skrivnosti in pri objavi dokumentov, ki so sestavni del te zaključne 

projektne naloge (priloge), izbrisali vse podatke, ki bi lahko kakorkoli vplivali na razkritje 

takratnih deležnikov, ki so pomagali pri namenu delavskega odkupa podjetja AAT. 

Intervjuja sta potekala ločeno in bila opravljena na način, da intervjuvanca nista mogla 

medsebojno komunicirati ter si izmenjati informacij o vprašanjih intervjuja. S tem smo 

zagotovili pridobivanje informacij, ki omogočajo različne odgovore oziroma poglede na 

dogajanje v času takratnega postopka prodaje omenjenega podjetja. 

Za potrebe intervjuja smo sestavili 15 vprašanj, s katerimi intervjuvanca predhodno nista bila 

seznanjena. Pri dogovarjanju za intervju smo izrazili željo o možnosti pridobitve kakršnihkoli 

dokumentov, ki bi dokazovali namen delavskega odkupa. Kot smo že uvodoma navedli, so 

določeni pridobljeni dokumenti sestavni del te zaključne projektne naloge. Pridobljeno 

dokumentacijo smo pregledali in izločili vse, kar je imelo oznako strogo zaupno. 

Intervjuvanca sta odgovorila na vseh 15 vprašanj. Na osnovi nadaljnje analize rezultatov 

raziskave smo prilogah priložili še zapisnik o poteku obeh intervjujev. V nadaljevanju 

predstavimo rezultate po posameznih vprašanjih. 

1. Na kakšen način ste postali član iniciativne skupine za delavski odkup? 

Oba intervjuvanca sta odgovorila različno, prvi intervjuvanec, predstavnik socialnih 

partnerjev, ki je deloval v podjetju in kot nečlan iniciativne skupine, je izpostavil, da je 

iniciativna skupina imela 100 % podporo socialnega partnerja v podjetju pri namenu 

delavskega odkupa. Drugi intervjuvanec pa je bil član iniciativne skupine in med drugim tudi 

njen ustanovitelj ter je navedel, da je pobuda za njeno ustanovitev prišla od takratnega 

izvršnega sekretarja Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (v nadaljevanju ZSSS). 

Iz obeh odgovorov intervjuvancev lahko ugotovimo, da je bila pobuda po delavskem odkupu 

podjetja AAT v obojestranskem interesu, tako socialnega partnerja kot iniciativne skupine, ki 

sta zastopala interes takratnih zaposlenih. 
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2. Koliko članov je imela iniciativna skupina za delavski odkup? 

Kot je bilo že uvodoma navedeno, eden od intervjuvancev ni bil član iniciativne skupine, 

drugi intervjuvanec pa je potrdil, da je ta skupina imela pet članov, ki so jo sestavljali 

zaposleni podjetja AAT. 

Iz odgovorov lahko ugotovimo, da je iniciativno skupino sestavljalo pet članov takratnih 

zaposlenih in da med člani iniciativne skupine ni bil neposredno udeležen noben od 

predstavnikov socialnih partnerjev v podjetju. 

3. Na kakšen način ste kot član iniciativne skupine takratnim zaposlenim v podjetju 

predstavili namen o delavskem odkupu? 

Prvi intervjuvanec, ki je bil predstavnik socialnega partnerja v podjetju, je izpostavil, da so na 

prvem zboru vseh zaposlenih v podjetju AAT sodelovali kot predstavniki sindikata, 

popolnoma podprli idejo o nameri delavskega odkupa omenjenega podjetja, izpostavili 

dosedanje uspehe od leta 2013 dalje, ko so zaposleni prevzeli vodenje podjetja s potrditvijo 

takratnega upravnega odbora AAT ter dokazali, da podjetje lahko z znanjem, pripadnostjo in 

požrtvovalnostjo uspešno posluje ne glede na to, da se je v začetku leta 2013 znašlo v hudih 

finančnih težavah. V naslednjih dveh letih in pol je podjetje postalo stabilno in uspešno v 

svoji panogi. Drugi intervjuvanec, ki je bil član iniciativne skupine, je izpostavil, da so na 

prvem zboru zaposlenih na temo podpore za namen odkupa podjetja in z absolutno podporo 

socialnega partnerja preverjali interes podpore vseh takratnih zaposlenih v podjetju. 

Iniciativna skupina je na zboru zaposlenih dobila več kot 70 % podporo takratnih zaposlenih. 

Na osnovi te podpore so sprejeli odločitev, da iniciativna skupina v imenu zainteresiranih 

zaposlenih prične postopek sodelovanja v prodajnem postopku omenjenega podjetja. 

Odgovora obeh intervjuvancev potrjujeta, da je večina takratnih zaposlenih tudi s podporo 

socialnega partnerja izkazala visok interes za delavsko lastništvo omenjenega podjetja. 

4. Ali ste, ko ste z zaposlenimi potrdili udeležbo v prodajnem postopku, iskali tudi podporo 

pri takratnih lastnikih podjetja, socialnih partnerjih in parlamentarnih političnih strankah 

ter kakšni so bili odzivi? 

Intervjuvanec, ki je bil predstavnik socialnega partnerja, je navedel, da je sindikat pomagal pri 

vzpostavitvi stikov s takratnim generalnim sekretarjem Vlade RS, ministrstvom za 

gospodarstvo in ministrstvom za finance ter s tem omogočil iniciativni skupini, da predstavi 

svoj interes delavskega odkupa podjetja AAT. Socialni partner je tudi z iniciativno skupino 

želel predstaviti izkazani interes za delavski odkup parlamentarnim strankam, vendar sta se na 

poziv o predstavitvi interesa odzvali samo dve parlamentarni stranki, kjer je ena izkazala 

popolno podporo, druga pa samo načelno podporo. Drugi intervjuvanec je navedel, da so 

iskali podporo pri lokalnih skupnostih in dobili 100 % podporo, podporo pri takratnemu 
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sekretarju Vlade RS, podporo ene parlamentarne stranke in načelno podporo druge 

parlamentarne stranke, saj iniciativna skupina od ostalih takratnih parlamentarnih strank ni 

prejela niti odgovora na prošnjo o predstavitvi projekta delavskega odkupa omenjenega 

podjetja. 

Intervjuvanca sta omenila veliko podporo lokalnih skupnosti, ene parlamentarne stranke, 

načelno podporo druge parlamentarne stranke in podporo takratnega sekretarja Vlade RS. 

5. Kakšna je bila vizija lastniške strukture v primeru uspeha delavskega odkupa v 

prodajnem postopku? 

Intervjuvanec predstavnik socialnega partnerja je navedel, da je bila to zadeva takratnih 

zaposlenih in, kot se spomni, naj bi se lastniška struktura oblikovala na osnovi osebnih 

denarnih vložkov pri odkupu podjetja AAT. Drugi intervjuvanec je povedal, da je bila vizija 

lastniške strukture 100 % last takratnih zaposlenih. 

Odgovora intervjuvancev se razlikujeta, saj prvi tega podatka ni imel oziroma se ga ne 

spomni, drugi pa navaja, da bi po uspehu delavskega odkupa podjetje ostalo v 100 % lasti 

takratnih zaposlenih. 

6. Kakšen je bil načrt financiranja delavskega odkupa? 

Prvi intervjuvanec, predstavnik socialnega partnerja, je navedel, da so delavci z lastnimi 

sredstvi zagotovili približno 500.000 EUR, ostalo pa naj bi pridobili v bankah, pri tujih 

vlagateljih, skladih oziroma dobaviteljih, ki bi ta sredstva zagotavljali v obliki kredita. 

Takratni član iniciativne skupine navaja, da so začetni kapital zagotovili z lastnimi sredstvi 

oziroma vložki takratnih zaposlenih, ki so bili deponirani na fiduciarnem računu. Za preostala 

finančna sredstva, ki bi zagotavljala načrt financiranja, je bil predviden najem kredita v 

bankah, pri tujih vlagateljih, dobaviteljih in finančnih skladih prav tako v obliki dolgoročnih 

kreditov. 

Intervjuvanca navajata, da je bil načrt financiranja delavskega odkupa narejen in da so bila 

finančna sredstva, ki so jih potrebovali za delavski odkup, skrbno načrtovana. 

7. Ali so takratni zaposleni začetni kapital zagotovili z lastnimi denarnimi sredstvi in 

kolikšen je bil najmanjši potreben vloženi znesek? 

Oba intervjuvanca sta že predhodno potrdila, da je bil kapital oziroma da so začetna finančna 

sredstva zagotovili takratni zaposleni ter da je bil najmanjši potrebni vložek 1.000 EUR na 

zaposlenega. Zgornja meja vložka na začetni stopnji ni bila dorečena, dorečeno pa je bilo, da 

noben od zaposlenih ne bo smel preseči praga lastništva 3 %. 
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Oba intervjuvanca navajata, da so takratni zaposleni, ki so izrazili zanimanje za delavsko 

lastništvo, sami zagotovili začetni kapital oziroma finančna sredstva ter postavili minimalno 

spodnjo mejo vložka na zaposlenega, ne pa tudi zgornje meje vložka na zaposlenega, postavili 

pa so zgornjo mejo možnosti lastništva v podjetju na zaposlenega. 

8. Kakšna je bila podpora socialnih partnerjev v podjetju in zunaj njega v času odkupa? 

Oba intervjuvanca sta navedla, da je bila podpora zelo velika, saj je že ideja izhajala iz vrst 

socialnega partnerja, da bi zaposleni postali lastniki podjetja. Ob njihovi podpori in podpori 

lokalne skupnosti je bilo moč sklepati, da želja po delavskem lastništvu lahko postane 

realnost. 

Na osnovi odgovorov obeh intervjuvancev je moč sklepati, da je bila podpora socialnega 

partnerja in lokalne skupnosti zelo visoka, poleg tega tudi podpora ene parlamentarne stranke, 

vendar pa politika ob tem ni izkazala velikega zanimanja za podporo na osnovi interpretacije 

posameznih politikov, da prodajni postopek v imenu države vodi SDH ter da se ne morejo 

vmešavati v prodajni proces. 

9. Na kakšen način ste si zagotovili pravno svetovanje v prodajnem postopku? 

Predstavnik socialnega partnerja izpostavi, da socialni partnerji pri zagotavljanju pravnega 

svetovanja v prodajnem postopku niso bili udeleženi, potrdi pa, da je iniciativna skupina, kot 

mu je znano, najela odvetniško pisarno. Član iniciativne skupine navede, da so v fazi 

prodajnega postopka najeli odvetniško pisarno, ki je pomagala na sestankih in pogajanjih s 

potencialnimi kreditodajalci, pri skrbnem finančnem pregledu, pri izvedbi pravnega skrbnega 

pregleda ciljnega podjetja, pri komunikaciji s finančno ustanovo, ki je vodila prodajni 

postopek, pregledih in pripravah pripomb na predlog SPA – Sales and Purchase Agreement 

(pogodba o prodaji delnic) ter vseh ostalih pravnih in finančnih storitvah in svetovanju v 

postopku do oddaje zavezujoče in spremenjene zavezujoče ponudbe za odkup ciljnega 

podjetja. 

Prvi intervjuvanec navede samo informacijo, da je iniciativna skupina najela odvetniško 

pisarno, vendar ne pozna sodelovanja med partnerjema. Drugi intervjuvanec potrdi najem 

odvetniške pisarne in navede, katere storitve je odvetniška pisarna nudila iniciativni skupini, 

da je lahko kompetentno sodelovala v prodajnem procesu. 

10. Ali je bil pri vaši ponudbi cene za nakup omenjenega podjetja v ceni upoštevan tudi 

delavski kapital? 

Predstavnik socialnega partnerja pove, da po informacijah, ki jih je imel, v ceni ni bil 

upoštevan delavski kapital, kot so znanje in izkušnje, saj za to niso imeli ne pravne ne 

finančne osnove. Član iniciativne skupine navede, da pri ponujeni ceni s strani delavske 
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iniciative ni bil vključen delavski kapital, želeli pa so si, da bi prodajalec v ponudbi prepoznal 

pomen delavskega kapitala, kot so znanje, kakovost in pripadnost podjetju. 

Oba intervjuvanca navajata, da delavski kapital ni bil vključen v ponujeno ceno, ki jo je v 

imenu takratnih zaposlenih oddala iniciativna skupina, vendar pa so pričakovali, da se bo pri 

odločanju upošteval tudi ta kapital. 

11. Ali so pri zagotavljanju virov financiranja obstajali kakršnikoli pogoji za pridobivanje 

finančnih sredstev, ki bi bili boljši za namen delavskega odkupa? 

Oba intervjuvanca navajata, da ni obstajal noben boljši pogoj za pridobitev finančnih sredstev, 

ki bi omogočal boljše pogoje za namen delavskega odkupa, in da so vse banke, ki jih je 

iniciativna skupina zaprosila za financiranje delavskega odkupa, ponujale samo osebne 

kredite takratnih sodelujočih v tem prodajnem procesu. 

Kot sta navedla intervjuvanca, v RS ne obstajajo pogoji, ki bi omogočali lažje pridobivanje 

finančnih sredstev v primeru izkazanega zanimanja po delavskem lastništvu, saj za to ne 

obstaja zakonska osnova. 

12. Kakšno je vaše osebno mnenje glede tega, da delavski odkup omenjenega podjetja ni 

uspel, in/ali je država v tem primeru premalo naredila za podporo delavskemu odkupu? 

Takratni predstavnik socialnega partnerja navaja, da je država naredila premalo za podporo 

delavskemu odkupu in da na področju podpore delavskemu lastništvu RS nima vizije, vendar 

pa ima upravljalec državnega premoženja v svojem statutu navedeno, da mora že pred 

začetkom prodajnega postopka proučiti možnosti in pogoje za notranje lastništvo. V 

omenjenem primeru pa ne more potrditi, da je bil ta upoštevan. Takratni član iniciativne 

skupine pa navaja, da je bila s strani države in posameznikov izkazana moralna podpora, 

vendar pa na osnovi temeljnih zakonskih aktov ni bilo narejeno nič, ki bi omogočalo podporo 

delavskemu lastništvu. 

Na osnovi odgovorov obeh intervjuvancev je moč sklepati, da država za tovrstno lastništvo 

nima ne vizije ne zakonske osnove. 

13. Od prodaje omenjenega podjetja je minilo že nekaj let, kakšen je vaš pogled na preteklost 

ter aktivnosti v času sodelovanja v iniciativni skupini za delavski odkup? 

Prvi intervjuvanec, predstavnik socialnega partnerja, izpostavi, da ne glede na to, da ni bil 

neposredno vključen v iniciativno skupino, ampak je bilo njegovo sodelovanje posredno, 

lahko potrdi, da je izredno ponosen na takratne člane iniciativne skupine in vse takratne 

zaposlene, da so s takšno strastjo in željo ter vložkom želeli doseči z današnjega vidika nekaj 

nedosegljivega. Razlog za to vidi predvsem v neodzivnosti in neposluhu države. Tega namena 

po delavskem odkupu, ki so ga izkazali zaposleni podjetja AAT v RS, se ne pričakuje v 



 

48 

bližnji prihodnosti. Drugi intervjuvanec, član iniciativne skupine, izrazito poudari ponos in 

čast pri sodelovanju v iniciativni skupini, saj je bila pot, ki so jo prehodili pred pričetkom, v 

času in po prodaji podjetja, težka, polna ovir, preprek in nepodpore vseh tistih, ki bi jo morali 

izkazati, da se tudi v tem primeru izkaže državni interes oziroma pomen in pilotni projekt, ki 

bi spodbudil tudi druge delavske sredine, da bi izkazale zanimanje za delavsko lastništvo, kot 

je to že skoraj samoumevno in tradicionalno v najbolj demokratično razvitih državah po 

svetu. 

Oba intervjuvanca slikovito izrazita in potrdita pravilnost odločitve takratnih zaposlenih ob 

podpori socialnega partnerja z izkazanim interesom po delavskem lastništvu ter sodelovanju v 

času prodajnega postopka. 

14. Kaj menite o tem, da v razvitih demokracijah in najvišjih kapitalističnih sistemih vse bolj 

podpirajo delavska lastništva, v Sloveniji pa do danes na tem področju ni bilo še nič 

konkretno narejeno? 

Predstavnik socialnega partnerja navede, da ne le v tem, vendar tudi v marsikaterih drugih 

primerih prodaje državnega premoženja Slovenije ne moremo šteti v del razvitosti, ki bi 

razumela in prepoznala, kaj pomeni delavsko lastništvo tudi za državo. Nekdanji član 

iniciativne skupine navaja, da mu je žal, ker njeni odločevalci tega v RS niso prepoznali kot 

interesa države, vendar pa poudarja, da razume razvite demokratične države v svetu, zakaj 

podpirajo delavsko lastništvo, saj je prepričan, da že vedo, kaj delajo za svoje prebivalce. 

Oba intervjuvanca navedeta, da RS ne prepoznava pomena delavskega lastništva ter se s tem 

posledično tudi ne zaveda, kako bi podjetja z delavskim lastništvom lahko prispevala k 

blaginji države. 

15. Ali bi se še enkrat odločili za sodelovanje v delavski iniciativi pri odkupu omenjenega 

podjetja, če bi vedeli, kaj se je/se bo zgodilo? 

Predstavnik socialnega partnerja navede, da bi ne glede na izkušnje v času prodajnega procesa 

vsekakor znova sodeloval, vendar z manjšo spremembo. Želel bi biti član iniciativne skupine, 

saj verjame, da bi tako bili lahko še močnejši. Član iniciativne skupine navede, da bi še enkrat 

ponovil prehojeno pot, vendar bi spremenil predvsem način in načrt odkupa, ki bi omogočil 

uspešen nakup tudi brez podpore politike. 

Intervjuvanca ne glede na že znani rezultat prodaje AAT potrdita, da bi se odločila enako, kot 

sta se pred pričetkom prodajnega procesa, vendar z manjšimi spremembami.  
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6.2 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

V skladu z navedbami na začetku zaključne projektne naloge sem si zastavil tri ključna 

raziskovalna vprašanja. Na osnovi opravljene raziskave in pridobljenih podatkih v 

nadaljevanju odgovorim na postavljena vprašanja. 

– Vprašanje 1: Kakšne so bile možnosti, da se v ceni upošteva delavski kapital, kot so 

znanje, izkušnje in pripadnost podjetju v primeru morebitnih delavskih odkupov? 

V raziskavi, kjer smo obravnavali primer enega nekdanjega državnega podjetja, ki izrazito 

ponazarja interes sodelovanja zaposlenih pri prodajnem postopku podjetja, smo na osnovi 

opravljenih intervjujev in pridobljenih listin (v prilogah) ugotovili, da vrednotenje delavskega 

kapitala v ceni ni mogoče, saj za to ne obstaja zakonska osnova. Potrdimo lahko, da mora 

SDH v svoji strategiji upravljanja državnih naložb skrbno preveriti interes delavskega 

lastništva. Pridobljena listina (v prilogi 5) dokazuje, da je bil kupec izbran izključno na osnovi 

cene. Glede na pridobljene podatke lahko odgovorimo, da v postopku prodaje državnega 

premoženja ni bil upoštevan delavski kapital. 

– Vprašanje 2: Obstajajo kakršnikoli pogoji, ki bi v prodajnih postopkih državnih podjetij 

spodbujali morebitno financiranje delavskih odkupov? 

Oba intervjuvanca sta poudarila, da so pri iskanju finančnih virov obstajali enaki pogoji kot za 

vse druge pravne subjekte, za to je delavska iniciativa ustanovila podjetje, prek katerega so 

želeli pridobiti boljše pogoje za pridobitev finančnih sredstev za financiranje delavskega 

odkupa. S tem so zaposleni prek pravnega subjekta sodelovali v prodajnem postopku, vendar 

boljših pogojev za financiranje delavskega odkupa s strani finančnih ustanov v RS ni bilo. 

Edini pogoj za pridobitev finančnih sredstev je bil na ravni najemanja kreditov kot fizične 

osebe. Zaključimo lahko, da niso obstajali bolj ugodni pogoji, ki bi podpirali oziroma 

omogočali lažje pridobivanje finančnih sredstev za namen delavskih odkupov v RS. 

– Vprašanje 3: Kakšno je bilo politično stališče parlamentarnih strank glede podpore 

morebitnih interesov delavskih odkupov? 

Oba intervjuvanca sta izpostavila, da je delavska iniciativa imela maksimalno moralno 

podporo samo ene takratne parlamentarne stranke, dve takratni parlamentarni stranki sta 

izražali moralno podporo in naklonjenost delavskemu lastništvu, tri takratne parlamentarne 

stranke pa se na pozive za podporo niso odzvale. Zaključimo lahko, da v slovenskem 

političnem prostoru zaenkrat ne obstajajo politični interesi za zakonodajno ureditev 

delavskega lastništva v RS. 
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6.3 Rezultati raziskave in predlogi 

Delavsko lastništvo v razvitih in demokratičnih državah lahko pomeni pripadnost državi, 

ščitenju državnih interesov ali pa tudi lokalnemu okolju tam, kjer ima podjetje svoje obrate 

oziroma kjer se nahaja njegov sedež. Kot smo poizkušali dokazovati skozi zaključno 

projektno nalogo, RS še vedno ni prešla iz okvirjev tranzicijske države ne glede na to, da se je 

tranzicija v RS v pravem pomenu uradno končala. V RS lahko glede na trenutno stanje 

opazimo, s kakšno neodgovornostjo država prek svojih institucij prodaja državna podjetja. S 

tega vidika lahko sklepamo, da tranzicija v RS traja in bo trajala na neformalni ravni, dokler 

se ne bo polastninilo vse, kar RS ima. Na osnovi izvedene analize in raziskave lahko 

potrdimo, da politična demokratična zrelost predstavnikov ljudstva v parlamentarni 

demokraciji v RS v danem trenutku še nima interesa pripraviti zakonske osnove, ki bi na 

osnovi zakonsko-finančne sheme omogočala lažje in spodbujajoče financiranje delavskih 

odkupov podjetij. Delavsko lastništvo, kot smo ugotovili, je najbolj razvito v trenutno najbolj 

svobodni državi sveta, v ZDA, kjer država tudi prek takšnih lastništev varuje svoje nacionalne 

interese in ohranja strateško pomemben dejavnik. Tudi Slovenija bi morala zagotoviti, da 

podjetja prek delavskih lastništev še vedno ostajajo v državni lasti ter lasti njenih državljanov, 

ki so zaposleni v takšnih podjetjih in s tem prek plačevanja davkov in prispevkov pomembno 

prispevajo k dobrobiti celotne družbe in države. 

Med prebiranjem literature, člankov in med raziskovanjem smo zaznali, da o delavskem 

lastništvu že kar nekaj časa poteka t. i. interesna razprava, ki omogoča delavsko lastništvo, 

vendar do danes še ni pozitivnih rezultatov. Socialni partnerji in vlada prek Ekonomsko-

socialnega sveta usklajujejo več različnih interesov, iz katerih je moč sklepati, da tudi 

sindikati, ki so eden od članov Ekonomsko-socialnega sveta, še niso uspešno oziroma dovolj 

jasno izpostavili tega pomembnega vprašanja. Njegova izpostavitev bi omogočila, da bi 

predstavniki vlade in političnih strank pričeti postopek priprave zakonskih aktov, ki bi 

omogočali in spodbujali delavska lastništva v RS. 

V skladu s sklepom Vlade RS o določitvi 15 državnih podjetij, ki so bila določena za prodajo, 

in zavezo, da se bo država kot lastnik umaknila iz lastniških struktur teh podjetij, bi morala 

omenjena podjetja po prodaji dobiti strateške in stabilne lastnike za prihodnjo rast in razvoj. Z 

analizo smo ugotovili, da je bilo prodanih devet podjetij, katerih kupci so bili pri določenih 

podjetjih naravnani nestrateško, saj so po nakupu opravili finančno in poslovno 

prestrukturiranje podjetij ter jih v nadaljevanju prodali novim kupcem po višji ceni. S tem 

lahko ugotovimo, da je RS pri prodaji izgubila denarna sredstva, saj je bila z njo iztržena 

prenizka cena. Eden od takih primerov, ki ga je treba izpostaviti, je prodaja nacionalnega 

letalskega prevoznika AA, ki je 2. oktobra 2019 končal v stečaju, saj ga kupec, nemški sklad 

4K, ni upravljal strateško. Omenjeni sklad se je pri nakupu zavezal, da bo podjetju omogočil 

rast in razvoj. 
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Pri analizi prodaje državnih podjetij je moč ugotoviti, da so bila določena podjetja prodana 

prehitro in nestrateškim kupcem. Prodaja naj bi podjetjem omogočala nadaljnjo rast in 

razvojne potenciale, vendar so bila podjetja prodana predvsem zaradi zaveze naše vlade 

Evropski komisiji v času gospodarske krize, da se bo država pričela umikati iz lastniških 

struktur podjetij. V bistvu pa je s tem povzročila kratkoročne investicijske nakupe vlagateljev, 

ki so v nadaljnjih finančnih in poslovnih postopkih močno oplemenitili svoje naložbe pri 

preprodaji ali nadaljnji prodaji podjetij t. i. strateškim partnerjem. Ti pa na osnovi najnovejših 

objavljenih finančnih rezultatov, če izpostavimo Adrio Tehniko, saj poslovno poročilo za leto 

2018 izkazuje slabo poslovanje in izgubo iz poslovanja -3,35 milijona EUR, niso bili uspešni. 

Na osnovi navedenih podatkov lahko ugotovimo, da prodaja omenjenega podjetja delavcem, 

za katero se je potegovala tudi delavska iniciativa zaposlenih, ni imela ne podpore 

upravljalcev državnega premoženja, ne politike, ne SDH, ki mora preveriti zanimanje za 

delavsko lastništvo. Višek dosežka slovenske privatizacije pa je propad slovenskega 

letalskega prevoznika AA, s čimer je država izgubila na suvereni povezljivosti države s 

svetom ter poleg tega tudi na milijone vloženih denarnih sredstev, ki so jih v preteklosti 

namenili za omenjeno podjetje v obliki dokapitalizacij. 

V skladu z izvedeno raziskavo je moč ugotoviti, da RS še vedno nima izdelane strategije pri 

podpori delavskega lastništva, ki bi omogočala spodbude za tovrstno lastništvu in s tem 

posledično tudi lažje pridobivanje finančnih sredstev, ko delavci izkažejo zanimanje za 

notranji odkup podjetja. RS s tem izkazuje nepripravljenost zagotavljanja nacionalnega 

interesa, da bi podjetja, ki so v državni lasti, prešla v lastništvo delavcev, in zavarovanja 

špekulativnih (raz)prodaj državnega premoženja. Tako lahko ugotovimo, da tranzicija v RS še 

vedno traja, ne po definiciji, ampak glede na realno stanje političnega in upravljavskega 

interesa, ter s tem preprečuje visoko demokratično in domoljubno zavest, da so delavci ravno 

tako primerni kupci in upravljalci podjetij, v katerih delajo. 

V RS bi morali pričeti pripravljati zakonsko osnovo, ki bi omogočala delavska lastništva prek 

zadružništva ali ustanovljenih prevzemnih podjetij, katerih večinski lastniki bi bili zaposleni. 

Država bi morala ustanoviti sklad oziroma agencijo, ki bi omogočala lažje pridobivanje 

finančnih sredstev ter vodila nadzor nad podjetji, kjer delavci postanejo lastniki, dokler se 

pridobljena finančna sredstva ne povrnejo v celoti. Pri tem bi bila država posojilodajalec ali 

porok za pridobitev teh finančnih sredstev. V primeru, da delavci lastniki ne bi uspešno 

upravljali s podjetjem, bi to upravljanje prevzela država in pričela postopek iskanja novega 

kupca za podjetje. S tem bi omogočili priložnost delavskih lastništev podjetij in posledično pri 

takšnih nakupih zavarovali posojilodajalce ter v primeru negospodarnega ravnanja še vedno 

imeli možnost delavcem odvzeti upravljavske pravice in podjetje prodati novemu kupcu. 
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7 ZAKLJUČEK 

V obravnavi slovenskega lastninskega preoblikovanja državnih podjetij, v kar vključujemo 

tudi (raz)prodajo 15 državnih podjetij, smo ugotovili, da RS ni izgubila suverenosti samo leta 

1993, ko je podpisala španski kompromis pri vključevanju RS v evropske integracije, ampak 

tudi v kasnejšem obdobju s pričetkom privatizacije. Suverenost in obvladovanje svojega 

gospodarsko-ekonomskega področja je pričela izgubljati tudi z (raz)prodajo državnega 

premoženja, posledično pa je izgubila tudi vse vzvode upravljanja slovenskega gospodarstva. 

Vse več kazalnikov izpostavlja, da je bila določitev 15 državnih podjetij za prodajo veliko 

enostavnejša od doseganja uspeha pri prodajnih postopkih, ki so jih v imenu SDH vodile 

finančne ustanove. Od teh 15 državnih podjetij se postopki prodaje za šest podjetij zaradi 

takšnih in/ali drugačnih razlogov še niso začeli. Ali na to vpliva politika ali drugi vplivni 

lobiji v RS, ne vemo, saj za to nimamo ne argumentov ne dokazov. Slovenska javnost je o 

tem premalo obveščena oziroma so informacije dvoumnega značaja, poleg tega nobena 

medijsko posredovana informacija ni obravnavana oziroma raziskana do končnega epiloga, ki 

bi omogočal razjasniti dejanske paradigme še trajajoče slovenske tranzicije. Poleg tega je 

treba omeniti, da slovenska javnost za medijske informacije ni dolgoročno dovzetna in se 

pozornost skoraj v vseh primerih v zelo kratkem času preusmeri na druge novice, ki nimajo 

nobenega učinka na blagostanje države in njenih državljanov.  

V času raziskovanja in pisanja zaključne projektne naloge sem našel zanimivo misel Adama 

Smitha v delu »Bogastvo narodov – Wealth of nations« (1776): 

»Večerje ne pričakujemo zaradi dobrosrčnosti mesarja, pivovarja ali peka, ampak zaradi 

njihove skrbi za lastni interes.« 

Zgornja misel razširi naše razmišljanje glede prodaje državnega premoženja in načina, na 

katerega smo se skozi samostojno slovensko obdobje lotevali zastavljanja upravljanja države 

in postavljanja usmeritvene poti, ki bi RS naredila drugačno, boljšo in bolj pošteno do 

prebivalstva. Preteklost nas opozarja, da z izdajo certifikatov, s katerimi je politika želela 

izpeljati pravično in transparentno lastninjenje državnega premoženja, lahko danes 

ugotovimo, da je le peščica ljudi s tem postala bogatejša in vplivnejša ter večinskemu 

prebivalstvu RS s tem zasnovala pot, po kateri bomo neprimerljivi z razvitimi demokracijami 

in tržnim gospodarstvom. V obdobju, ki je analizirano v zaključni projektni nalogi, je 

Slovenija z netransparentnim odločanjem nepreverjenim kupcem prodala edinega 

nacionalnega letalskega prevoznika AA, ki je v manj kot treh letih po prodaji končal v stečaju 

in s tem postal sinonim za to, kako se prodajni postopki ne bi smeli voditi. To je dokaz, da v 

Sloveniji ne cenimo lastnega državnega interesa ne 58-letne zgodovine delovanja letalskega 

podjetja, kaj šele, da bi bili na to ponosni. 

Že danes nas lahko skrbi, kaj se bo zgodilo s prihajajočimi podjetji, ko se bo politika prek 

svojih upravljavskih institucij odločila za naslednji paket (raz)prodaje državnih podjetij. 
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Glede na vse javno dostopne informacije o podjetjih, ki niso bila prodana kupcem, ki bi imeli 

dodano vrednost besede strateškega partnerja, je jasno, ne bo noben prevzel odgovornosti za 

stanje, ki so ga določena prodana podjetja doživela v svojem poslovanju z novimi lastniki. 

Obstajajo pa tudi dobre prakse (raz)prodaje državnega premoženja, kjer so podjetja z 

odgovornimi novimi lastniki doživela pozitivni preporod in vzpon na svoji nadaljnji poslovni 

poti. 
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