Zadeva: Zabeležka sestanka PS z dne 2. dec. 2014
Sestanek je potekal dne 2. dec. 2014 med 17 in 19 uro v prostorih BTF. Seznam prisotnih v
arhivu. Potekal je po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled zapisnika zadnjega sestanka;
2. Informacije o akcijah, dopisih in pozivih;
3. Pregled aktivnosti po PROJEKTIH;
4. Razno.
Ad 1)
Zabeležka prejšnjega sestanka je bila sprejeta brez pripomb.
Ad2)
Jadranka V. je predstavila Poziv Vladi RS v zvezi s pripravo strategije upravljanja s kapitalskimi
naložbami RS, ki so ga skupno poslali: Združenje svetov delavcev Slovenije (ZSDS), Združenje
za lastništvo zaposlenih (DEZAP), Slovenski forum socialnega podjetništva (FSP) in
Raziskovalni inštitut za socialno ekonomijo (RISE). Izoblikovano je bilo mnenje, da se tematika o
uveljavljanju delavskega zadružništva in drugih oblik notranjega lastništva ter sodelovanja zaposlenih pri
upravljanju družb, organizira v samostojnem projektu, ki ga vodi Jadranka (in/ali Bogdan).
Ad 3)
Glede na rokohitrske aktivnosti v zvezi s prodajo Telekoma in glede na burno pritrjujoče
odzive na objavo Andrejevega prispevka SPREMENITI POLITIKO PRIVATIZACIJE !
in Dragove analize Razlogi proti prodaji Telekoma, je razprava pokazala, da moramo
nemudoma (po naših močeh in možnostih) ukrepati, da se prepreči nadaljnja razprodaja
infrastrukturnih kapacitet države. Dovolj slab primer zlaganosti fraze o »NUJNOSTI
PRIVATIZACIJE« je prodaja Letališča, ki ga je slovenska država prodala nemški državi(!) in
tudi najpomembnejša solastnica nemškega Telekoma je nemška država(!).
Zato vztrajamo na spoznanju: NE RAZPRODAJA, TEMVEČ BOLJ RAZUMNO
UPRAVLJANJE, TAKO DRŽAVE KOT TUDI PODJETIJ. Vlada naj se glede upravljanja
bolj zgleduje po tem, kaj in kako pri sebi doma počno Nemci, in naj se manj ozira na to, kaj ji
Bruselj v interesu finančnega kapitala svetuje ali celo ukazuje.
Sklep:
a) Da preprečimo nadaljnjo RAZPRODAJO INFRASTRUKTURNIH PODJETIJ, namesto
tega pa zahtevamo RAZUMNO UPRAVLJANJE, bomo v čim krajšem času organizirali
veliko in vsebinsko poglobljeno javno soočenje z delovnim naslovom: »ARGUMENTI ZA
IN PROTI PRODAJI TELEKOMA TER KAKŠNO NAJ BO RAZUMNO UPRAVLJANJE
POMEMBNIH PODJETIJ«.
b) Teze za vsebino okrogle mize so priložene Zapisniku (Zakaj je potrebno javno soočenje in
množična demonstracija volje večine?)
c) Organizacija soočenja:
- Uvodničarje povabita g. Pintar in g. Biščak.
- Prostor – Kino Šiška (ga. Vesel)
- K sodelovanju povabimo tudi ZDUS (EMP), ZL (Jadranka), Solidarnost (MM) ter
Sindikate (ZSSS, SVIZ, TK,…)
- Spletna stran, facebook, mailing (MM)
O ostalih Projektih tokrat nismo razpravljali.
Naslednji redni sestanek PS bo čez 14 dni - 16.12.2014 ob 17. uri na istem mestu.
Zapisal: M. Marc

