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Tako rekoč nobena večja prodaja držav-
nih podjetij iz časa „umika države iz gospodar-
stva" pod prvo vlado Janeza Janše se ni kon-
čala brez hujših nepravilnosti. Paradržav-
na KAD in SOD bosta v kratkem, bolj iz obu-
pa, prodala še preostali, 25-odstotni državni
delež v edinem slovenskem ladjarju, Splošni
plovbi. Vlada tedaj Splošne plovbe ni proda-
la zgolj pod vrednostjo, ampak je nemškega
lastnika tudi oprostila plačevanja davkov. Od
več kot sto milijonov dobička v zadnjih treh
letih država ni dobila niti evra. Podobno je bi-
lo z Mercatorjem: ravno ta mesec je višje so-
dišče uvedlo preiskavo. Janeza Janše, ki seje o
prodaji dogovarjal v svojem kabinetu, sicer ni
med obtoženimi, a tožilstvo zlorabo položa-
ja očita med drugimi obema bivšima vodjema
paradržavnih služb, Marku Pogačniku in To-
mažu Toplaku iz stranke SDS.

Ta teden je revizijsko poročilo dobila še
prodaja Slovenske industrije jekla (SIJ). Tudi
pri tem poslu so revizorji odkrili hude nepra-
vilnosti. Prodajalcem očitajo, daje bila proda-
ja 55,35 odstotka delnic ruski družbi negospo-
darna, netransparentna, da niso dosegli najviš-
je kupnine, da so nepravilno ocenili vrednost
družbe in da so posel sklenili v korist ruske-
ga kupca. Kaj konkretno pomenijo te ugotovi-
tve? Kristina Slavič, direktorica družbe poobla-
ščenke, ki zagovarja interese oškodovanih ma-
lih delničarjev, je izračunala, daje država do se-
daj v sanacijo SIJ-a vložila 480 milijonov evrov,
pri sanaciji bank pa je leta 1998 izdala še obve-
znice, ki zapadejo leta 2023. To pomeni, da dr-
žavljani sanacijo SIJ-a še zmeraj plačujemo,

skupaj naj bi strošek z obrestmi vred nazadnje
znašal 736 milijonov evrov.

Država pa je večinski delež v SIJ-u pro-
dala za vsega 105 milijonov evrov. In to v tre-
nutku, ko je sanacija končno učinkovala.
„Vsak kmet, ki bisvoje gospodarstvo saniral, ga za
drobiž ne biprodal. In to se je zgodilo pri nas. Koje
kura začela nesti zlata jajca, so jo prodali. Že leta
2006 je SIJ imel 64 milijonov evrov dobička, s či-
mer je kupec lahko pokril del kupnine," pravi Sla-
vičeva. Po njenem mnenju bi tedaj morala vla-
da SIJ prodati za vsaj 300 milijonov evrov.

Da se je pri tem nekdo okoristil, sumi
tudi predsednik nadzornega sveta družbe po-
oblaščenke Janez Klančnik, kije v zvezi s tem
podal več ovadb. Zdi se mu sumljivo, da so
Rusi 20-odstotni delež kupljene družbe kma-
lu za tem prodali nekomu v Liechten-stein,
ko so na ta posel opozorili v družbi poobla-
ščenki, pa seje delež vrnil. Poleg tega je kupec
na račun notarja v Sloveniji nakazal točno 70
milijonov evrov preveč. Klančnik se sprašuje,
komu je bil potem ta denar iz Slovenije naka-
zan. Računsko sodišče jim je povedalo, da za
preverjanje konkretnega nakazila ni pristoj-
no, to bi moral preveriti urad za preprečeva-
nje pranja denarja, ki pa sodi pod gospodar-
sko ministrstvo. Kdo je torej dobil denar?

SIJ je nekoč prodajalo ministrstvo za
gospodarstvo pod vodstvom Andreja Vizja-
ka iz SDS, komisijo za prodajo pa je tedaj vo-
dila žena obtoženega v zadevi Patria, Marija
Zagožen. Oba še vedno vztrajata, da seje po-
sel splačal, Vizjak pa je ugotovitve vrhovne-
ga revizorja pospremil z besedami, daje bil
posel „dober, transparenten in gospodaren".

Minister Andrej Vizjak in predstavnik
ruskih lastnikov Evgenij B.
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