
ZAHTEVA DA SEJA EKONOMSKO SOCIALNEGA SVETA, NA KATERI OBRAVNAVATE TUDI 
PRIHODNJE UPRAVLJANJE IN PRODAJANJE SKUPNEGA DRUŽBENEGA – VI PRAVITE 
DRŽAVNEGA PREMOŽENJA -  POSTANE ODPRTA ZA JAVNOST  
 

Zbrali smo se na podlagi pravice iz 44. člena Ustave RS, na podlagi katerega imamo 
pravico do sodelovanja pri upravljanju pri javnih zadevah.  
 
Ker vlada sklepa sporazum glede prodaje skupnega premoženja imenovanega DRŽAVNI z 
delom civilne družbe vlada izvaja nedopustno lobiranje. Strategija upravljanja in prodajanja 
bo, kot vemo, šla tudi v parlamentarno razpravo in potrjevanje.  Torej se z delom  civilne 
družbe vlada dogovarja že pred javno predstavitvijo mnenj. Tako bo javna predstavitev 
mnenj nesmiselna, saj bo  že vse vnaprej dogovorjeno v koaliciji in na način podpisovanj 
sporazumov tudi s posameznimi pomembnimi deli civilne družbe nekaterimi  sindikati ipd 
 

Tovrstne seje z delom civilne družbe - pomembnim delom sindikatov - ne morejo in ne 
smejo biti zaprte za javnost saj se na njej sklepajo pomembni dogovori o prodaji skupnega 
premoženja, ki ga vi sicer imenujete DRŽAVNI.  Na seji ESS namreč zopet obravnavate  tudi 
področje upravljanja z državnimi naložbami. Tiskovne konference, ki jih obljubljate pa so 
predvidene po zaključkih sej, torej po izvršenih novih dejstvih tega nedopustnega LOBIRANJA 
samo z delom civilne družbe.  Dogovorjeni sporazumi z deli civilne družbe so namreč do nova 
dejstva in nedopustno izničevanje Ustavnih pravic državljanov. 
 
S takšnim načinom dela torej kršite 3. člen Ustave RS (vladavina ljudstva) saj ste sodelovanje 
javnosti na način zaprtih sej onemogočili.  
Ker smo del zainteresirane javnosti tudi mi, ki smo več in manj slučajno zvedeli za tovrstno 
zahrbtno delovanje Vlade RS v navezi s nekaterimi sindikati, zahteva prisotnost na seji, saj 
hočemo izvedeti kaj se glede skupnega premoženja, ki je tako posredno tudi naše - 
dogovarjate.  
 

 
 
»Na seje ESS so vabljeni člani ESS in njihovi namestniki, reprezentativni sindikati pa prejmete 
vabila in gradiva  v vednost.  Izjemoma so lahko na sejo vabljeni predstavniki različnih skupin, ki jih 
zadeva obravnavana tematika. Seje ESS so zaprte za javnost, zato po koncu seje sklicujemo 
novinarske konference.«  
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