
 
 

Zadeva: Zapisnik sestanka PS z dne 16. junija 2015 

Sestanek je kot običajno potekal med 17 in 19 uro v prostorih na BF v Ljubljani. Seznam udeležencev je 

v arhivu. Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled zapisnika prejšnjega sestanka in realizacije dogovorov 

2. Razprava o nastali situaciji pri prodaji Telekoma 

3. Razprava o pripombah in dopolnitvah Strategije 

4. Razno 

Ad 1) Zapisnik je bil sprejet brez dopolnil ali sprememb. 

Obenem je bilo ugotovljeno, da sta Vito in Vika pripravila dogovorjeni tekst o problematiki 

nepreglednega in neracionalnega števila raznih komisij in agencij, ki je bil tudi že objavljen.  

Tekst Pripomb in dopolnil strategije je bil pripravljen v drugi delovni verziji. Člani PS, ki so pripravili 

samostojne tekste in so bili zaprošeni, da jih zdaj eventualno dopolnijo in uredijo kot Priloge. 

V tem času sta bila v Delu objavljena dva pomembna teksta o tej problematiki: tekst A. Cetinskega in 

tekst A. Rusa. 

Ad 2) Razprava je pokazala, da člani različno ocenjujejo nastalo situacijo glede prodaje Telekoma, 

večina pa se vendarle nagiba k oceni, da bo Cinven potrdil svojo prvo ponudbo, ki jo je SDH že sprejel 

in bo z manjšimi spremembami do prodaje prišlo. Obstoji pa tudi možnost, da se prodaja odloži in da se 

ponovno direktno vmeša DT ter pride do prodaje njemu.  

Razpravljavci pa so bili enotni, da je bilo to izmikanje vlade kot Skupščine SDH in kot večinskega 

lastnika glede sprejetja jasne odločitve neprimerno in mizerno, toliko bolj, ker nekako ni povsem 

nedvoumen tako status SDH kot njegovega NS. Podjetja praviloma prodajajo LASTNIKI, in ne 

NADZORNI SVETI! Vse to kaže ne le na neenotnost vlade glede prodaje same, temveč tudi ali zlasti 

na njeno neprofesionalnost sprejemanja odločitev. 

Dogovorjeno je bilo, da se nadaljuje s proti-razprodajnimi aktivnostmi. Pripravi se tudi ponoven dopis 

KPK-ju, v katerem vztrajamo, da KPK resno obravnava in odgovori na naša vprašanja. Predlog dopisa 

pripravi Bogdan, ga posreduje vsem, nakar se dopis pošlje KPK. (Čistopis je v priponki). 

Ad 3) Ker druga delovna verzija Pripomb in dopolnil Strategije še ni bila poslana vsem članom PS, se 

ponovno po potrebi dopolni in pošlje v sredo. Člani svoje pripombe posredujejo do četrtka. 

Obenem se člani, ki so pripravili svoje zaključene tekste obravnave posameznih vidikov Strategije 

odločijo, ali bodo svoje prispevke dopolnili v smislu Priloge k osnovnemu tekstu. V tem primeru 

dopolnjene tekste prav tako posredujejo do četrtka zvečer. Priloge bi bile v tem primeru podpisane z 

imenom avtorja, ne  SINTEZE-KCD. 

Posebej je treba animirati Glaviča, da svoj prispevek dopolni v smislu konkretnih UKREPOV za 

oblikovanje terciarnega kapitalskega trga tudi z domačim lastništvom.  

Ad 4) M. Burger je poročal o poteku razgovora z ministrom Koprivnikarjem o poskusni izvedbi 

»referenduma« kot modela komuniciranja Vlade s CD pri problematiki plač javnih uslužbencev. 

Predsedujoči ga je opozoril, da vlada (nekaterim) zaposlenim na ministrstvih že podpisuje nove 

pogodbe o delu, s katerimi jim dviga plače do 30% (z letom 2016) in da mogoče obstoji nevarnost, da bi 

bil tak »referendum« zlorabljen za pokritje tega dogajanja. Dogovorjeno je bilo, da v nadaljnjih 

kontaktih z ministrom nujno sodeluje še kdo od članov PS. 

Hkrati je bilo dogovorjeno, da rednih sej PS julija in avgusta ne bo. Člani ostanejo v kontaktih 

preko telefona in elektronske pošte in redno spremljajo spletno stran SINTEZE-KCD. Če se bo 

pojavila potreba za sklic izredne seje, bodo obveščeni na ta način. S tem namenom Marc ožjemu 

krogu sodelavcev PS pošlje podatke o elektronskih naslovih. 

Avtorja zapisnika vsem članom in sodelavcem želiva prijeten dopust!   

E. M. Pintar in M. Marc 


