
 
 
 
Zadeva: Zapisnik sestanka PS z dne 2. junija 2015 
 
Sestanek je bil dne 2.6.2015 med 17 in 19 uro v prostorih ZDUS v Ljubljani.  
Prisotni: Spisek 13 prisotnih je v arhivu. 
 
Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu: 
1. Pregled zapisnika in sklepov prejšnjega sestanka; 
2. Napovedan protestni shod proti privatizaciji (11.6.2015); 
3. Strategija upravljanja kapitalskih naložb države – kritična proučitev in predlogi za 

izboljševanje Strategije (preverjanje kupcev; poprodajna in davčna strategija ter 
zakonodaja; podporno okolje za inovativno podjetništvo; načrtni razvoj lastniško-
kapitalskega trga; spremembe upravljavskega modela SDH in Slabe banke;… - 8 gradiv); 

4. Razno:  
- pobuda za »izgon neoliberalizma« – B.  Oblak (gradivo); 
- kako racionalizirati razne agencije – V. Šoukal (gradivo). 
 

 
Ad 1)  Zapisnik je bil potrjen brez pripomb. 
 
Ad 2) - protestni shod: 

Po krajšem uvodu predsedujočega se je odprla široka razprava, v kateri so prisotni izrazili 
začudenje, kako lahko nastaja nekakšna politična Koalicija proti razprodaji podjetij v lasti 
državljanov, v kateri naj bi sodelovali tudi dve vladni stranki. Ker se vprašanje razprodaje 
zaostruje na prodaji Telekoma (globoko pod realno ceno), bi odločitev o prodaji (ki naj bi 
bila sprejeta ta teden, torej pred načrtovanim protestom) de facto pomenila rušenje Vlade. 
Po drugi strani pa je odločitev o protestu nekako v zraku, če bo sprejeta odločitev, da se 
Telekom zdaj ne proda. Ob tem ne gre prezreti, da je datum predvidenega protesta nerodno 
izbran, saj se skoraj pokriva z dvema velikima  medijskima dogodkoma, nogometno tekmo z 
Anglijo in kolesarsko Franjo. 

Zaključki razprave so bili, da naj bomo previdni glede sodelovanja pri protestu, ki bo lahko 
tudi velika polomija. Hkrati pa je smotrno, da delujemo naprej v začrtani smeri in 
pripravimo dva dopisa (osnutek pripravi BB): 

- pismo KPK, kjer zaprosimo za podatke, koliko poslancev, koliko vladnih funkcionarjev 
in  koliko članov širšega vodstva SDH poseduje delnice Telekoma – zaradi možnega 
nasprotja interesov ter izločitve pri odločanju;  

- pismo SDH z vprašanjem, kako razume sklep DZ, da se Telekom lahko proda samo 
strateškemu partnerju. 

Dobro pripravljen »protestni shod proti razprodaji« vsekakor podpiramo. Zato bomo 
priprave na protest budno spremljali in se medsebojno obveščati.  

 

Ad 3) Strategija – kritična proučitev in predlogi za izboljševanje: 

Kot pripombe oz dopolnila Strategije je prispelo kar osem gradiv, ki so vsa zelo kvalitetna, 
čeprav pojmovno, ponekod pa tudi vsebinsko, neusklajena. V razpravi se je pokazalo, da je 
vsa ta gradiva skoraj nemogoče na silo povezovati in usklajevati, zato so bili sprejeti 
naslednji dogovori: 

- Povežejo in uskladijo se gradiva A. Cetinskega in E. M. Pintarja (2x) in z dodanim 
ustreznim uvodom ter omembo potrebe po načrtovanem razvoj normalnega domačega 



lastniško-kapitalskega trga se oblikuje tekst »pripombe k Strategiji«. Na tej osnovi naj 
bi se do jeseni odločili, ali bomo pripravili javen posvet. (Tekst do naslednjega sestanka 
pripravi ožja skupina: B. Biščak, A. Cetinski in M. Marc); 

- Ostale tekste avtorji prilagodijo na osnovi razprave in dejstva, da zdaj poznajo tudi 
tekste ostalih avtorjev, in jih poskušajo pod svojim imenom objaviti v »pismih bralcev« 
SP Dela in Dnevnika. Pri tem naj navedejo, da so bili teksti pripravljeni za strokovno 
razpravo v okviru Programskega sveta SINTEZE-KCD; 

- Če bomo »pripombe k Strategiji« poslali vladi, se ta revidirana gradiva dodajo kot 
priloge z oznako avtorja; 

- Celotno gradivo se uporabi kot osnova za pripravo razgovorov s poslanskimi 
skupinami, do katerih naj bi prišlo pred razpravo o Strategiji v DZ. 

 

Ad 4) pobudi: 

4.1. B. Oblak je pojasnil, da njegovo gradivo ni zamišljeno kot spodbuda ali načrt nekakšne 
konkretne politične akcije, ampak predvsem kot predlog, da se tako stališče sprejme kot 
podlaga za nadaljnje razmišljanje o tej temi. V razpravi je bilo to sprejeto in dodano, da 
moramo neoliberalizem dojemati kot nekakšen svetovni nazor fašizacije družb, ki je 
prav gotovo v nasprotju z našo Ustavo. 

4.2. V. Šoukal je opozoril, da so se preko vseh racionalnih okvirov razrasla razna formalna 
delovna telesa od raznih Agencij do Komisij; njihovo število naj bi bilo okrog 280 ali 
več. Pri tem je navedel začudenje predsednika RS Vesela, kako »spretna« so ta telesa 
pri trošenju proračunskega denarja za plače in zunanje storitve.  

Sprejet je bil sklep, da se glede tega pripravi opozorilno gradivo z jasno zahtevo po 
racionalizaciji – osnutek pripravi naslednji teden V. Kostič v sodelovanju z V. 
Šoukalom. 

 

Naslednja redna seja PS bo 16.6.2015, ko bi se dogovorili tudi, kako bo potekalo delo v juliju 
in avgustu.  

 

Zapisnik pripravila: E.M. Pintar in M. Marc 

 


