Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 3.3.2015
Sestanek je potekal med 17. in 19. uro v prostorih BF. Seznam udeležencev je v arhivu.
Dnevni red sestanka:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka
2. Pregled aktivnosti na projektu NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO
UPRAVLJANJE in pismo: kako izboljšati upravljanje z javno lastnino
3. Odgovor na pismo o TEŠ6 in priprava zakona za izvedbo neodvisne preiskave o projektu
TEŠ-6.
4. Razno – poročilo PRx, Miha Burger
AD.1 –> Zapisnik je bil sprejet
AD.2 –> Poročila in nadaljnje aktivnosti na PR4 (Ključno je doseči spremembe zakonov o
upravljanju SDH in DUBT in zaustavitev razprodaje)
AD.2.1 Marc in Cetinski sta poročala o sestanku z vodstvom SD, na katerem je bil tudi J.
Mencinger (za ne-prodajo jim je pomembnejše Žito, kot Telekom; smatrajo, da mora biti
kadrovanje v upravne organe v rokah vladnih strank, če naj nosijo tudi odgovornost; imajo
občutek, da bi jih glavna vladna stranka ob ev. zaostrovanju lahko zelo hitro nadomestila;
glede naših pričakovanj, da se zoperstavijo razprodaji in po hitrem postopku sprejmejo
spremembe zakonov o upravljanju SDH in DUBT so nas napotili še na ZDUS, da bodo
znotraj koalicije dovolj številčni; naprošeni smo bili tudi za pomoč pri vzpostavljanju
komunikacije z ZL)
AD.2.2 V petek imamo predviden sestanek z vodstvom ZL. Osnovni namen je uskladiti
predlog sprememb zakonov o upravljanju SDH in DUBT, ki jih ZL namerava vložiti. Za
sestanek z Desusom se še trudimo.
AD.2.3 Izražena je bila ideja o dopisu / prijavi potencialnega očitnega konflikta interesov pri
procesu prodaje Telekoma (Citigroup) in NKBM (Lazard). Osnutek teksta pripravi Jelko,
formalni postopek preveri Bogdan.
AD.2.4 Izražena je bila skrb zaradi zastoja pri organizaciji nove javne tribune »MED
PRIVATIZACIJO IN UPRAVLJANJEM« z mednarodno udeležbo. Aktivnosti so se
zaustavile pri financiranju potnih stroškov tujih udeležencev. Intenzivno iskati možnosti
realizacije.
AD.3 –> PR2-TEŠ6: Seznanili smo se z odgovorom vladnega kabineta na naše pismo in
našim ponovnim apelom po sprejetju ZAKONA o »forenzični« preiskavi, ki bo uzakonil tudi
neodvisni nadzor nad potekom drugih državnih strateških in infrastrukturnih projektov.
Potrebno je hitro sprejetje omenjenega zakona, ki bo uporaben za vse podobne projekte.
Ad.4 – M. Burger je poročal o neplodnih kontaktih z ZL in nato razgovorom z Dubovškom,
ki je pokazal velik interes in kooperativnost pri pripravi Zakona o Aktivnem državljanu.
Naslednji sestanek bo 17.3.2015 ob 17. uri na Biotehniški fakulteti.
Zabeležko pripravil: M. Marc

