Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 17.3.2015
Sestanek je potekal med 17. in 19. uro v prostorih BF. Seznam udeležencev je v arhivu.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika prejšnje seje,
2. Pregled aktivnosti na projektu NE RAZPRODAJA:
- Poročilo o sestankih in o Skupnosti DPR
- Strategija upravljanja kapitalskih naložb države ter naše pripombe, mnenja in komentarji
k Strategiji (v priponki),
- Priprave na tretjo javno tribuno
3. Ostalo
AD.1: Na zapisnik ni bilo pripomb
AD.2:
2.1 Skupnost Državljani proti razprodaji
Sinteza-KCD sprejema osnovna pravila delovanja skupnosti DPR ter aktivno podpira tekoče
aktivnosti DPR in po potrebi predlaga tudi nove aktivnosti, ki se jih najavlja, promovira in izvaja
skupno pod imenom DPR. O aktivnostih, ki jih Sinteza-KCD izvaja samostojno, bo redno seznanjala
Koordinacijski odbor DPR in, če se bo ta strinjal, bo v podpisu vedno izpostavila, da je članica
skupnosti DPR.
2.2 Strategija upravljanja kapitalskih naložb države
V okviru javne razprave smo v Sintezi izdelali in na vlado poslali dokument Komentarji k Strategiji
upravljanja KND. Iz ministrstva za finance, ki je nosilec izdelave Strategije, so z zahvalo potrdili
prejem in obljubili odgovore. Pri izdelavi dokumenta, ki vsebuje pripombe, mnenja in komentarje k
Strategiji, so sodelovali A. Cetinski, J. Mencinger, EM Pintar, B. Biščak in M. Marc.
Sklep PS je, da se naš dokument s prilogo (Kako upravljati državno premoženje in predlog
sprememb zakonov o upravljanju SDH in DUBT) pošlje tudi na GZS, Sindikatom, poslanskim
skupinam, Državnemu svetu ter o njem seznani širšo javnost na tiskovni konferenci.
2.3 Protestno pismo Programskemu svetu RTV
V času, ko v državi poteka intenzivna razprava o (raz)prodaji državnega premoženja in ko mnogi
ugibajo o interesnih ozadjih zagovornikov in nasprotnikov potekajoče (raz)prodaje, RTV v studio
povabi dva »strokovnjaka« iz iste institucije; in to iz borzno posredniške hiše, ki je evidentno
neposredno vpletena v teh (raz)prodajnih postopkih in tako vnaprej predestinira stališča. Zato
skupnost DPR pošlje pripravljeno pismo na Programski svet RTV.
2.4 Citigroup - prijava nasprotja interesov
Pri Citigroupovem svetovanju pri prodaji Telekoma, kjer se za nakup poteguje tudi DT, gre
nedvomno za nasprotje interesov. Zato predlagamo, da se uvede postopek za presojo nasprotja
interesov. Izdela se čistopis prijave in o tem obvesti javnost na tiskovni konferenci.
2.5 Priprave na tretjo javno tribuno – strokovno razpravo
- DATUM: 9.4.2015 od 14. do 17. ure v dvorani DS.
- SODELUJOČI (potrjeni): Jože Mencinger, Joachim Becker, Rudi Rizman, Matjaž Gams, razpravo
vodi EM Pintar.
- RAZLOGI ZA ORGANIZACIJO RAZPRAVE: nevarnost naraščajoče odvisnosti slovenskega
gospodarstva od svetovnih finančno-kapitalskih centrov.

- TEMA/NASLOV - še ni določen:
- Med Privatizacijo in upravljanjem
- Privatizacija ne sme biti pot v neokolonializem
- Kako ohraniti gospodarsko suverenost
- Pravilna smer privatizacije
- Privatizacija v nacionalnem interesu
- Thomas Jeffersonov citat….
- CILJI STROKOVNE RAZPRAVE:
a) posredovati Vladi RS zahtevo, da zaustavi razprodajo državnih podjetij do sprejetja Strategije
b) sprememba zakonov o upravljanju SDH in DUBT (aktivno upravljanje; predlagateljstvo za NS
(50-delo:50-kapital); ter osebna materialna odgovornost)
c) razvojna politika z ustreznim podpornim okoljem za inovativno in socialno podjetništvo
AD.3:
V torek, 24.3.2015 bomo (Skupnost DPR) na tiskovni konferenci predstavili:
1. Pismo RTV-ju v zvezi z dvema predstavnikoma borznoposredniške hiše v Odmevih
2. Prijava nasprotja interesov KPK-ju v zvezi s posrednikom Citigroup pri potekajočih (raz)prodajah.
3. Najava tretje javne tribune (strokovne razprave), ki bo z mednarodno udeležbo.
Naslednji sestanek bo 31.3.2015 ob 17. uri na Biotehniški fakulteti.
Zabeležko pripravila: EM Pintar in M. Marc

