
Skupina društev in gibanj Državljani proti razprodaji 

vabi na javno tribuno 

"NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO UPRAVLJANJE" 

 

Javna tribuna bo v sredo, 7. januarja 2015, ob 18 uri  

v Štihovi dvorani Cankarjevega doma 

 

RAZPRODAJA USPEŠNIH SLOVENSKIH PODJETIJ NI V INTERESU SLOVENSKE DRUŽBE 
 

TELEKOM ni le uspešno gospodarsko podjetje, temveč vozlišče vseh informacij. Kdor 
obvladuje Telekom, lahko nadzoruje vse gospodarske in politične odločitve že v njihovem 
nastajanju.  
 

Od vlade ZAHTEVAMO: 

1.  da takoj zaustavi razprodajo državnih podjetij ter odpove vse dogovore o prodaji 
Telekoma, 

2. da se o prodaji vsakega podjetja odloča posebej in le na osnovi predhodno sprejete 
Strategije razvoja Slovenije, 

3. da se spremeni način upravljanja državnih podjetij tako, da pri upravljanju enakopravno 
sodelujejo predstavniki države, zaposlenih, stroke in širšega družbenega interesa 
(soupravljanje), 

4. da takoj začne uvajati spremembe zakonodaje za upravljanje podjetij v državni lasti in pri 
tem upošteva dobre prakse upravljanja v uspešnih državnih podjetjih, na primer 
v  Nemčiji ali v skandinavskih državah in okrepi družbeni nadzor upravljanja podjetij v 
državni lasti. 

 

Na javni tribuni bodo v argumentirani razpravi sodelovali uvodni razpravljavci: 

dr. Jože Mencinger, avtor peticije proti razprodaji državnega premoženja, ki jo je v manj 
kot desetih dneh podpisalo več kot 9000 ljudi, bo predstavi vsebinske razloge iz njegove 
Peticije. 

Igor Vuksanović, pravnik in svetovalec na ustavnem sodišču, se bo osredotočil zlasti na 
vprašanja: kje, kako in zakaj so naše »obveze« za prodajo zavezujoče, kdo jih je dal in komu 
ter kaj lahko sledi, če Telekom umaknemo iz spiska petnajstih podjetij, ki so določena za 
prodajo. 

dr. Bogomir Kovač, ekonomist, bo poskušal osvetliti dilemo:  če je bila država doslej slab 
upravljavec, ali je res treba vse razprodati, ali pa je možno uveljaviti tudi bolj razumno 
upravljanje? 
 

Po uvodnem delu bo na  vrsti javna razprava, na kateri bo imel vsak razpravljavec na voljo 5 
minut. K razpravi so že prijavljeni: 

Dušan Semolič, predsednik Zveze  svobodnih sindikatov Slovenije 

Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije 

Andrej Cetinski, SINTEZA-KCD, ki  bo predstavil primer upravljanja v nemškem podjetju 
FRAPORT, ki je letos jeseni kupilo Aerodrom Ljubljana 

Drago Pavšelj, ki  bo predstavil in argumentiral razloge proti prodaji Telekoma. 
 

K razpravi ste vabljeni tudi drugi, le prijaviti se je treba pred začetkom. 



 

Državljani Slovenije smo Stranki Mira Cerarja na volitvah podelili večinski 
mandat z obvezo, da ob zagotavljanju poslovne in politične etike Slovenijo 
očisti plenilskih združb. Zato od Vlade zahtevamo, da – upoštevajoč 
strokovne argumente in dolgoročni razvojni interes Slovenije ter seveda 
predvolilne zaobljube – zavrne diktat tujega kapitala in domačih plenilskih 
združb. Pri tem bomo Vlado podpirali, vendar pa se mora zavedati, da je 
PRODAJA TELEKOMA tista mejna črta, ki je ne sme prekoračiti! 

 

 

                            skupina Državljani proti razprodaji 

 

Ljubljana, 30.12.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


