
 

Matična št: 5391784000   I   Davčna št: SI93950420   I   IBAN SI56 6100 0314 0000 054  Delavska hranilnica d.d. 

 

Dne: 9. 2. 2022 

Spoštovani predlagatelji zahteve in vsi navzoči na seji, 

po navedenih informacijah kolegice naj nadaljujem z dejstvi okoli planirane 

odprodaje strateških turističnih naložb: 

- Ne samo aktualna odprodaja deleža Yorka, konkretni so tudi namigi o 

paketni odprodaji celotnega portfelja DUBT-a, s bi se izognili internim 

proceduram DUBT-a za prodajo posameznih turističnih naložb v njihovem 

upravljanju. 

- Če bi odprodajali posamezne naložbe kot je npr. Istrabenz Turizem d.d., bi 

prodajni procesi trajali najmanj od 6 mesecev do 1 leta. V upravnem odboru 

DUBT-a  ima domnevno – predsednik UO (FM) -  večino glasov na svoji strani, 

ki terja samo še soglasje Ministrstva za Finance (Šircel, SDS). »Skriti agent«  

čimer za prodajo je domnevno Ernest & Young, v teku so cenitve.  

- Kot napovedani kupec se spet omenja DIOFA Asset, nepremičninski 

madžarski sklad. Ob tem ima DUBT priročno podlago za prodajo, saj zakon 

določa ukinitev DUBT-a do konca leta 2022.  

- Po opozorilih iz zanesljivih virov se lahko ti prodajni postopki zaključijo 

konec aprila – maja 2022. Kar še dodatno dokazuje, da želijo vladajoči 

akterji izpeljati vse nujne faze prodajnih postopkov t.j. kompleta slovenskih 

turističnih naložb še pred parlamentarnimi volitvami v aprilu 2022. 

- Temu pritrjuje še ena predhodna poteza Vlade, ki je potrdila letni načrt 

upravljanja kapitalskih naložb SDH za 2022, po katerem se je naložba Save 

d.d.  premaknila iz strateške med pomembne, ki zdaj omogoča prodajo in 

zmanjšanje državnega deleža z zdajšnjih 47 na le 25 %. Dokument pa datira  

že na 24. 11. 2021. 

- Če je res absurden očitek, da hoče aktualna vlada hotele razprodati 

Madžarom, potem naj to dokaže v tej fazi. 

- Vsi trije akterji York, KAD in SDH imajo enake pravice pri upravljanju in bi 

tudi slednja  dva lahko uveljavila predkupno pravico in vpeljala racionalno 

upravljanje.  

- Nespametno upravljanje Save d.d., ki ima v lasti edino vredno naložbo ST 

d.d. in isti ljudje sedijo v organih upravljanja ene in druge družbe, se lahko 

z eno potezo uredi in družbi spoji, ne da se to prepušča na izgovor novemu 

lastniku. 

- Splošno dejstvo pa je, da ob trenutni regulativi v Sloveniji, (paketna) 

prodaja v tej fazi pomeni alarmantno tveganje, da bodo novi (ne)strateški 

lastniki turistične naložbe razkosali in razprodali naprej, ob tem pa hitro 

zaslužili več od danih kupnin in iz posla odnesli visoke dobičke.  
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- Visoko tveganje predstavlja še posebej za vse zaposlene v panogi, ki bi oz. 

bodo izgubili stalne zaposlitve in o možnih negativnih posledicah z vidika 

upravljanja naravnih virov, ki bi jih prepustili v upravljanje tujim 

vlagateljem.  

- Gre za koncesije upravljanja naravnih virov (vrtine, mineralni vrelci), 

upravljanje obalnega pasu in nepremičnin na elitnih lokacijah v turističnih 

družbah  trenutno v upravljanju pri SDH in DUBT, ki so strateškega pomena 

DANES in v BODOČE za Slovenijo in za vse davkoplačevalce.  

- Če je pitna voda nova nafta prihodnosti, dodatni komentarji ob tem niso 

potrebni.  Nedavni referendum za vodo je drobtinica v primerjavi s težo tega 

paketa in odgovornosti, ki jih nosi vladajoča politika. 

- Gre za odprodajo nacionalne dediščine, ki ne bi več ostala  v slovenski 

domeni.  

- Država bi morala stopiti korak naprej z zavedanjem, da turistična panoga 

neposredno zagotavlja preko 40.000 delovnih mest (kot že prej omenjeno), 

upoštevaje multiplikativne učinke turizma pa finančne prilive zagotavlja 

vsakemu 10 zaposlenemu v Sloveniji. 

- Tudi ne drži, da so doslej »strateške« turistične naložbe dotrajane, saj so 

zadnjih 10 let v večjih družbah intenzivno investirali in obnavljali 

komplekse, z denarnim tokom, ki ga ustvarjajo in stanjem sredstev na 

bančnih računih, pa bi posojila tekoče vrnili v nekaj letih.  

- Samo treba jim je pustiti nemoteno delati, brez vmešavanja vsakokratnih 

političnih akterjev. V organe upravljanj in uprave pa kadrirati po 

transparentnih javnih razpisih, ki bi omogočili vstop kandidatom z 

ustreznimi kariernimi kompetencami, ne apriori kandidatom s političnimi 

ambicijami kot se dogaja doslej ali tiho gledati navzkrižja interesov pri 

posameznih nadzornikih in upravah. 

- Država bi strogo morala ločiti funkcije vodenja od funkcij upravljaja z 

imenovanjem kompetentnih in nepovezanih oseb, saj to narekuje  interes 

volilcev in javnosti. 

- Doslej upravljanje DUBT-a in SDH-ja lahko ocenjujemo tudi kot  

nesmoterno, ampak v tej fazi se lahko še obrne po preudarnem scenariju, 

da država uveljavi predkupno pravico in v naslednjih fazah te naložbe 

pametno prenese v upravljanje »apriori« slovenskih pokojninskih in 

zavarovalniških skladov, ki imajo tudi razpršeno lastništvo malih 

delničarjev.  

- V primerjavi z naložbami v delniške trge, imajo te naložbe jamstva v 

nepremičninah in zemljiščih na strateških lokacijah, ki na dolgi rok samo 

pridobivajo na vrednosti. To predstavlja dolgoročno možen in vzdržen 

model, z dolgotrajnimi donosi, vzore pa lahko vlečemo iz uspešnih praks v 

tujini. 
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- Da ne gre za »nebuloze«  in da je država lahko pomemben partner v 

turistični industriji (tudi z lastništvom), dokazujejo skandinavske države. 

Za primer Norveška, kjer imajo nacionalno strategijo turizma do 2030, ki 

temelji na regionalnem razvoju, kreiranju zaposlitev, kreiranju dodane 

vrednosti, izvozni industriji s trajnostnimi učinki na ostale industrije in 

temelji na trajnosti. Slednje je pomembno z vidika ekologije in varovanja 

okolja. Tega ne smemo zanemariti niti v primeru Slovenije. 

- Konec koncev del slovenskih turističnih naložb lahko opcijsko pristane tudi 

v demografskem skladu, ki ga sindikati podpiramo po vzoru preverjenih 

modelov iz tujine, ne pa ob »zankah« zadnjega predloga Zakona o 

demografskem skladu. 

- Navsezadnje lahko v naslednjih korakih država prenese te družbe 

potencialno v upravljanje na hotelske verige (če bo izkazano povpraševanje 

s te strani), kajti to so strateški globalni igralci.  

- V prodajnih postopkih pa je nujno, da država v vlogi prodajalca/ke preverja 

reference, bonitetne ocene, izkušnje s temi potencialnimi kupci na tujih 

trgih in konec koncev predlagati sklenitev zavez v prodajnih pogodbah.  

Najvišja cena ne more biti edini kriterij!!!  

- Strateški vlagatelji so pripravljeni zaveze tudi skozi pogajanja akceptirati, 

ker jim ne predstavljajo ovir pri vstopu v lastništvo in njihovih načrtih. 

Nasprotno pa seveda velja za t.i. špekulativni kapital, kjer bi po predlaganih 

korakih lahko država minimizirala tveganja za vstop v lastništva v 

prihodnje. 


