VSE O JAVNI TRIBUNI, Maribor, 21.1.2015

Državljani zaslužimo konkretne argumente in objektivne informacije!
Skupina društev in gibanj "Državljani proti razprodaji" je ob veliki
angažiranosti Štajerskih članov SINTEZE-KCD organizirala javno tribuno:
"Civilna družba se organizira in zahteva boljše upravljanje države in njenega premoženja"

Na javni tribuni so ugledni govorci predstavili razloge proti ceneni razprodaji
državnega premoženja in alternativne predloge o tem, kako izboljšati njegovo
upravljanje. Predstavljeni so bili tuji primeri dobrega upravljanja državnega
premoženja in sugestije o razumni internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, ne
pa ceneni razprodaji pod časovno prisilo korporacijskega in finančnega kapitala, ki
se izraža skozi pritiske iz Berlina in Bruslja.
Zlasti v situaciji, ko so finančni svetovalci države, povezani s potencialnimi kupci, je
nemogoče pričakovati prodajo po ceni, ki bo koristila tej državi, ne pa kupcem. Zato
poziv vladi in vodstvom koalicijskih strank, da storijo vse, da se najmanj kupce, ki so
v konfliktu interesov, izloči iz prodajnega procesa. Če je vlada resno zavezana boju
proti korupciji, druge možnosti sploh nima.
Vlada mora sistematično razvijati prijetno poslovno okolje zlasti za inovativno in
socialno podjetništvo in vzpodbujati mednarodno povezovanje; spremeniti mora
zakon o upravljanju SDH; upreti pa se mora pritiskom po panični razprodaji
špekulativnemu in okupacijskemu kapitalu.
Telekom ni le gospodarsko uspešno podjetje, temveč vozlišče vseh informacij(!)

Razpravo je vodil Emil Milan Pintar
V prvem delu so nastopili vabljeni uvodničarji:
dr. Jože Mencinger, avtor peticije “Preprečite razprodajo!”;
dr. Matjaž Gams, znanstvenik in avtor knjige Slovence strižejo: S predvideno
razprodajo slovenskih podjetij bo narejena še ena katastrofalna poteza slovenske
politike; PP Predstavitev
Igor Vuksanović, pravnik in svetovalec na ustavnem sodišču: Trhli argumenti v
zvezi z domnevno sprejetimi pravnimi zavezami; 2-min video
ddr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor za teorijo sistemov in menedžmentske
znanosti: Kaj je družbena odgovornost in Razumno upravljanje; PP Predstavitev
Andrej Cetinski, skupnost Državljani proti razprodaji: Upravljanje v nemškem
podjetju Fraport, lastniku Letališča J. Pučnika in upravljanje v SDH; PP Predstavitev
dr. Bogomir Kovač, ekonomist: Slovenija v krizi korporativnega upravljanja, pa je
zato res treba vse razprodati, ali pa je možno uveljaviti bolj razumno upravljanje?
V drugem delu bodo v razpravi sodelovali predstavniki nekaterih inštitucij:
Dušan Semolič, predsednik Zveze svobodnih sindikatov, bo predstavil stališča
ZSSS;
Marjan Vozič, podpreds. ZDUS, bo (le pozdravil) predstavil stališčih združenj
upokojencev;
Luka Mesec, IDS-ZL: Pri upravljanju podjetij morajo enakopravno sodelovati
predstavniki države, zaposlenih, stroke in širšega družbenega interesa
(soupravljanje);
V nadaljevanju bodo o boljšem upravljanja govorili prijavljeni razpravljavci:
Dr. Peter Glavič, pravi: Slab gospodar prodaja, dober gospodar kupuje. Zakaj je
lastnina pomembna? Brez poguma in samozavesti ne bomo izgubili samo nekaj
podjetij, ampak državo in svobodo; PP Predstavitev
Kristjan Verbič, VZMD (mali delničarji), prodaja je nepovratni proces. Slabo
gospodarjenje ni razlog za razprodajo, pač pa je razlog za uvedbo boljšega
upravljanja;
Drago Pavšelj, skupnost Državljani proti razprodaji, Argumenti proti prodaji
Telekoma;
Skupina KAZENSKE OVADBE, RAZKRINKAJMO PRODAJO TELEKOMA

