
Delo, 12. marca

Pojav dr. Gojka Staniča v Delu, še bolj pa naslov
njegovega članka (Slovenija bi lahko bila Švica so-
cializma ), objavljenega v Delovi tedenski prilogi
Polet (17. marca), sta me spodbudila, da bi avtorja
predstavil tudi z druge plati.

V svojem prispevku piše o teoriji partnerske
družbe, kjer naj bi bili lastniki delavci in upokojen-
ci družb,kjer naj nihče ne bi imel prevelikih deležev
lastnine. Tako je svetoval v 160 podjetjih, ki naj bi
bila zelo uspešna.

Reklamira svojo knjigo Načela sreče, v kateri
so načela, po katerih lahko živimo srečno in smo
konkurenčni.

Gospod piše o krizi v državi in o izkušnjah v
gospodarstvu, kijih neprejšnji, ne sedanji premier
nista imela in kako nista poslušala kompetentnih
strokovnjakov (npr. njega) ter državo zapeljala tja,
kjer smo sedaj.

Slovence poziva, da stvari analiziramo in ugo-
tovimo, kaj smo v preteklosti počeli dobro in kaj
slabo. Nato nas uči o moralnih vrednotah, o na-
pačnih svetovanjih z namenom goljufije itd.

Z njegovimi ugotovitvami se lahko celo stri-
njamo, a obstaja tudi druga stran avtorjeve
»medalje«.

V letu 2001 je s svojim strokovnim svetovanjem
pomagal lastniniti družbo KPL, d. d., v kateri smo
delavci in upokojenci v novoustanovljeno družbo
KPL družbo pooblaščenko, d. d., vlagali lastninske
certifikate in kupovali delnice družbe ter tako po-
stali okoli 44-odstotni lastniki družbe KPL, d. d. V
letu 2006 je KPL, d. d., dobila novega večinskega
lastnika. Skupščina KPL družbe pooblaščenke,
d. d., je sklenila, da se izplača vse delnice malim
delničarjem. Večina vrednosti delnic je bila res
izplačana.Neizplačano pa je bilo za več kot 100
milijonov tolarjev, ki so bili plasirani kot krediti ali
naložbe družbi Prophetes, ki vlaga tvegani kapital
v inovacijska partnerska ali družinsko zaprta pod-
jetja (glej spletno stran).

Predsednik uprave in solastnik je dr. Gojko
Stanič, predsednica nadzornega sveta pa tudi
direktorica KPL, družbe pooblaščenke, d. d., in
sočasno tudi pomočnica glavnega direktorja za
finančno področje v KPL, d. d., do leta 2006.

O možnih tajkunskih povezavah naj si vsak
ustvari svoje mnenje. Dr. Stanič je za večino raz-
očaranih in jeznih malih delničarjev, katerim
njegova družba dolguje prek pol milijona evrov,
tajkun, kije kljub notarskemu zapisu leta 2006, po
katerem seje obvezal, da bo omenjeno obveznost
poravnal, ostal le pri leporečju in nas v medijih uči
teorije in prakse, kiju sam ne obvlada.

Lahko je tuj denar vlagati v visoko tvegane
naložbe, če ti nihče ne stopi na prste. Ali bo kdaj le
zabolelo? O, bog, reši nas takih strokovnjakov!
Aleš Babnik, mali delničar, Ljubljana Polje


