Zadeva: Zapisnik sestanka PS z dne 19. maja 2015
Sestanek je bil dne 19. maja 2015 med 17 in 19 uro v prostorih BTF v Ljubljani. Spisek
prisotnih je v arhivu.
Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled Zapisnika prejšnjega sestanka (gradivo)
2. Razprava o projektu Razvoj normalnega lastniško kapitalskega trga v Sloveniji
(Gradiva: E.M. Pintar, A. Cetinski, M. Marc, J. Vesel, P. Glavič in B. Biščak; vse na
spletu)
3. Razno:
- Informacija M. Burgerja o projektu »Aktivni državljan«;
- Informacija V. Šoukala o projektu »TEŠ 6«;
- Informaciji E. M. Pintarja o dogajanju v DSD in pobudi za oblikovanje Sveta za
strateške razmisleke.
Ad 1) Zapisnik je bil sprejet brez pripomb.
Ad 2)
Razpravo je odprl predsedujoči z vprašanjem, ali je treba v zvezi z vprašanji, kako aktivirati
slovenski kapital v industrijskem lastništvu oz kako organizirati normalen kapitalski trg tudi
z udeležbo našega kapitala odpirati nov projekt ali je to le posebno poglavje projekta P4 Upravljanje – ključni dejavnik uspešnosti, ki ga vodi A. Cetinski. Nato se je o tem in drugih
vprašanjih, povezanih z ravnokar sprejeto Strategijo in problemi razprodaje podjetij, razvila
široka razprava, ki jo lahko povzamemo v naslednjih ugotovitvah:
- ocenjujemo, da je sprejem Strategije pozitiven in pomemben dosežek vlade g M. Cerarja,
saj do sedaj še nobena vlada tega ni zmogla;
- v sami Strategiji so nekatera vprašanja premalo eksplicitno obdelana, npr vprašanje
preverjanja ustreznosti kupcev ali problem, da s prodajo naša podjetja postajajo le
nekakšne podružnice, ki nimajo matičnega sedeža v Slovenije;
- sprejem Strategije je aktualiziral dejstvo, da slovenska zakonodaja ni bila pripravljena na
tako obsežen pojav tujega lastništva v Sloveniji, kar zdaj zahteva pospešeno delovanje
vlade v tej smeri, npr. načini ugotavljanja davčnih obveznosti tujih globalnih družb ter
ugotavljanje prelivanja dobičkov preko transfernih cen, zlasti pa je nujna takojšnja
sprememba zakonov o SDH in Slabi banki;
- Slovenci imamo kar nekaj kapitala, tako v varčevalnih shemah kot v tujih skladih oz
delnicah tujih podjetij, ki ga pa ne vlagamo v slovenska podjetja, kar kaže na kronično in
akutno pomanjkanje zaupanja v slovensko politiko in posledično gospodarsko uspešnost;
- V Sloveniji še nimamo razvitega lastniško-kapitalskega trga, ki bi stimulativno vplival
na razvoj domačega lastniškega sloja (od drobnih varčevalcev, solastnikov, članov
kooperativ, zemljiških posestnikov, do lastnikov večjih podjetij in drugih sodelujočih na
kapitalskem trgu) in ne strategije vključevanja tega sloja v načrtovano rast gospodarske
moči države.

Po razpravi so bili sprejeti naslednji dogovori:
- SINTEZA-KCD normalno nadaljuje z delom, saj s sprejetjem Strategije problemi, ki
smo jih obravnavali, niso rešeni. Med drugim niti še ni jasno, ali bo Vlada sprejela sklep
o prodaji Telekoma ali o (začasni) ustavitvi prodaje;
- Pripravljati pričnemo posebno gradivo, v katerem bomo izhajali iz sprejete Strategije in
opozorili na premalo poudarjene elemente oz na naloge, ki iz te Strategije izhajajo. Ta
vprašanja bomo obdelali v posebnih poglavjih tega gradiva;
- Že zdaj se kaže, da bi morali posebej obdelati naslednje sklope problemov:
- Preverjanje kupcev glede na njihove finančne možnosti, tržni položaj, organiziranost,
razvojne potenciale itd; pripravi E. M. Pintar;
- Sprejem »poprodajne« zakonodaje, ki bi omogočala vsaj minimalen davčni in
upravljavski nadzor nad podjetji v tuji lasti; pripravi E. M. Pintar;
- Nujnost spremembe upravljavskega modela SDH in Slabe banke; pripravi A. Cetinski;
- Kako zagotoviti, da preostala »državna podjetja« postanejo »razvojna podjetja«; pripravi
Matjaž ... , glej tudi: Posvet4: Podporno okolje za inovativno podjetništvo
- Kako preprečiti, da prodana podjetja postajajo navadne podružnice tujih podjetij;
pripravi A. Cetinski;
- Kako aktivirati slovenski kapital v slovenskih podjetjih, razviti normalen kapitalski trg in
popraviti krivice malim delničarjem; pripravi P. Glavič;
- Ocena sprejete Strategije z vidika uveljavljanja vseh vrst lastništva, s poudarkom na solastništvu in zadružništvu; pripravi J. Vesel;
- Vsa gradiva (v obsegu ene do dveh tipkanih strani) avtorji pripravijo NAJKASNEJE DO
PETKA DOPOLDNE (29. Maja) in jih posredujejo preko Marca vsem članom;
- Na osnovi tega gradiva poskušamo organizirati sestanek – razpravo s poslanci SMC
(Marc, Pintar).
Ad 3)
3.1. Na uvodno izvajanje M. Burgerja, ki je napovedal sestanek z ministrom Koprivnikarjem,
so prisotni podali nekaj sugestij. Predvsem je treba v zakonodajnem postopku ponovno
uveljaviti predzakonsko fazo, pripravo tez in javno razpravo o njih;
3.2. V. Šoukal je opozoril, da se dogajanje v TEŠ 6 še naprej poslabšuje. Pripravil bo
podrobnejše opozorilo s predlogi ukrepov.
3.3. E.M. Pintar je prisotne informiral o dogajanju v DSD ter opozoril na nujno sodelovanje
z ZDUSom. A. Cetinski in J. Mencinger, ki vzdržujeta kontakte z ZDUSom, o tem še
nista poročala.
3.4. E.M. Pintar je informiral prisotne, da je dobil nekaj pobud o oblikovanju nekakšnega
»Sveta za strateške premisleke«. To naj NE bi bil »strateški svet« vlade ali opozicije,
temveč širši možganski trust vodilnih, strankarsko nevezanih intelektualcev.
Dogovorjeno je bilo, da se odnos SINTEZE-KCD do tega vprašanja postavi na dnevni
red naslednje seje.
Zapisnik pripravila: E.M. Pintar in M. Marc

