
 
 

Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 5.5.2015  

Sestanek je potekal med 17. in 19. uro v prostorih BF. Seznam udeležencev je v arhivu.  

Dnevni red: 

1. Pregled aktivnosti v zadnjih dveh tednih 

2. Razprava o nadaljnjem delovanju:  

    2a. -Ali z aktivnostmi okoli privatizacije še nadaljujemo in kaj lahko še naredimo? 

          -15 točk iz nacionalnega reformnega programa 

    2b. Druga področja (P1-Sprememba volilne zakonodaje, P2-TEŠ 6, P3-Legalizacija črnih gradenj 

in P4-Upravljanje, ključni dejavnik uspešnosti, P5-Razvojna strategija RS (nova razvojna 

platforma, podporno okolje za inovativno podjetništvo, konkurenčnost gospodarstva, 

učinkovitost javne uprave…), P6-Področje družbenih norm (pravna država, etika, vključujoča 

družba, korenine korupcije) 

3. Razno: Kodeks (MZG, GZS, Zdr.Nadz.Slo.) 

 

Ad.1 in Ad.2 

V razpravi je bilo izpostavljeno, da ima naše delovanje, kljub zaznanim nekaterim manjšim 

premikom, premajhen vpliv na vodenje politike na nivoju države. Ugotavljamo pa, da smo s 

skupnimi napori tudi drugih akterjev le dosegli, da se sprejema strategija upravljanja, ki vsebuje 

bistveno realnejši plan privatizacije, kot je bil v začetku zamišljen, pa tudi prodaja Telekoma za 

enkrat še ni realizirana. Nekateri so v razpravi za doseganje večjega vpliva predlagali navezavo na 

katero od parlamentarnih strank (npr ZL), vendar predlog ni bil podprt. Sklenjeno je bilo, da 

nadaljujemo s konkretnimi akcijami, kjer je vendarle naš vpliv zaznaven. Na primer po javni razpravi 

v DS »Privatizacija in Suverenost države«, so mnogi komentatorji in ugledni medijski sogovorniki 

začeli uporabljati (tudi v povezavi z razpravami o Strategiji) pojem SUVERENOST, kar je imelo 

povsem konkreten vpliv. Prevelikih ciljev in nalog s celovitimi rešitvami pa si je nerealno zastavljati. 

 

Konkretne tekoče zadolžitve: 

- V zvezi s Prijavo nasprotja interesov KPK (SDH-Citigroup-Telekom) poslati na KPK javno 

urgenco (MM in EMP). 

- Državnemu sekretarju M. Dragonja poslati dopis o situaciji pri izdelavi sprememb zakonodaje o 

upravljanju in prositi za delovna gradiva SDH in DUTB (EMP in MM) 

- Obnovitev razgovorov o skupnem sestanku ZSSS, ZDUS in DeSUS, ki ga 

koordinira/organizira/stimulira SINTEZA (AC in JM) 

- Razmisliti o pripravi argumentiranega in medijsko berljivega teksta o »Sistematičnem razlaščanju 

državljanov« (razvrednotenje in obveza razprodaje bank, uničenje kapitalskega trga, 

razlastninjenje malih delničarjev in izničenje zasebnega (potencialnega investicijskega kapitala), 

neprijazno okolje za inovativno, zadružniško, ipd podjetništvo…, nekritično zanašanje na tuji 

kapital ob popolnem ignoriranju vzpodbudnih pogojev za razvoj domačega (verjetno zaradi 

»tajkunizacijskega prastrahu«)  

 

Ad.3 MZG, GZS in Združenje Nadzornikov naj bi pripravili Kodeks o upravljanju nejavnih podjetij 

– priponka. Ali jim posredujemo naš osnutek, ki je bolj orientiran na upravljanje države? 

 

Naslednji sestanek bo 19.5.2015 ob 17. uri na Biotehniški fakulteti. 

 

Zabeležko pripravil M. Marc  


