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in ostali pristojni ZAVED(E)NI organi.... 
  
 
Izhajajoč iz Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije, 
UZITUL-a, ustavnih amandmajev, mednarodno zavezujočih pravnih aktov ter temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin v duhu temeljne neodtuljive in trajne pravice mene in tudi 
slovenskega naroda do samoodločanja terjam za začetek: 
  

 Ugotovitev dejanskih in konkretnih zgodovinskih dejstev ter stanj (statUTi/statUSi)  in 
nanašajoč na to »z vidika državnosti« realnega stanja protipravno odtujenega premoženja, 
vključno z družbenim (zasebna/privatna nerazdelna lastnina z kolektivnim deležem…)  
  
  
Trdim, da Ekonomski in socialni svet RS ne skrbi za: razvoj, 
povezanost  nacionalnega z mednarodnim gospodarstvom,  industrijo, vsaj ohranjanje 
naravnih nacionalnih bogastev, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ekonomske, 
socialne, pravne blaginje ter položaja državljanov (širše prebivalstva), znanosti, 
ustvarjalnosti, tehnično tehnološke inovativnosti, preprečevanja etično nemoralnih ravnanj 
(kvarjenje – corruptio)... 

 

Torej  NE SKRBI ZA BLAGINJO IN BLAGOSTANJE VSEH DRŽAVLJANOV    
  
  
p.s: ESS ima tudi  Generalna skupščina OZN (Economic and Social Council), s to razliko, 
da v okviru Združenih narodov daje samo priporočila specialnim agencijam (ILO – 
Mednarodna organizacija dela, WHO – Svetovna zdravstvena organizacija , FAO, 
UNESCO, IAEA…)  oz. koordinira, a v ničemer samostojno ne odloča! 
 

Socialni sporazum je nastal za časa oblasti Janeza Drnovška 1994,ko so ga imenovali 
socialni dialog. Že naslov pove da ni šlo za javno razpravo, ampak za nadaljevanje 
partijskega načina odločanja – monolog (pade tudi socius-družba). Podnaslov socialnega 
sporazuma je bil TRIPARTITNI. To pomeni, da se je pogovarjal izključno z nastavljenimi 
kadri (KADavRI). Vlada zastopa področje DELODAJALCEV, čeprav sploh ne bi smela 
nastopati kot delodajalec ampak samo kot DELO-JEMALEC oziroma kvečjemu 
posrednik(regulator), ki mora skrbeti vsaj za poštene pogoje sporazumevanja (kriterija 
odgovornosti, še manj PRAVIČNOST ne vgrajujejo v svoje delo). Tako imamo stanje 
širokoustenja (DOMNEVNA PRAVILNOST brez LEGITIMACIJE LJUDSTVA) in 
poPOLNO nestrokovnost ter neučinkovitost glede razvoja same države. 
Ugotavljam da so temeljni pojmi povsem napačni, pravila igre se dnevno (salto mortale) 
tudi neustavno (splošno sprejeta Družbena pogodba - URS) spreminjajo.  
Samo to omogoča kaotično (zMEDENO) stanje in manipulacije, ki dejansko usmerjajo 
procese (raz)PADANJA v tej državi.    
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ESS je iz svojega delovanja povsem izločil javnost in s tem tudi vse DELAVCE ter tako 
nadaljuje  TRIPARTITNI monolog med  nastavljenimi (»partijsko« izbranimi 
preverjenimi)  kadri. 
Torej o vseh deloma že  naštetih področjih odloča vlada z zgolj formalnimi predstavniki 
delodajalcev ter večine sindikatov. Te sindikate vlada naslavlja, da so 
REPREZENTATIVNI, čeprav so le produkt nastavljenih kadrov, ki služijo samo 
za  prikrivanje dejanskega samovoljnega delovanja oblasti.  
  
  
p.s.:  
2. Produkcijski faktorji so: DELO, KAPITAL, ZEMLJA, ZNANJE, TEHNOLOGIJA… Brez dela 
ne morete proizvesti ničesar. Zato bi moral biti spoštovan  tudi njegov nosilec DELAvec.  
3. Pravila delovanja Ekonomsko-socialnega sveta (prečiščeno besedilo, Ur.l. RS, št. 82/2007), 
ESS krši v vseh možnih segmentih, celo zavezujoča mednarodna zahteve ILO, WHO...  
4. SINDIKAT . Beseda pomeni združenost skrbnega strokovnega pregleda 
(pro)RAČUNOV… Sindikalisti so torej PREGLEDNIKI (kontrolorji) same države .  
A v Slovarju slovenskega knjižnega jezika pod pojmom sindikat poučno beremo:  
» sindikát  je družbena organizacija delavskega razreda, ki si prizadeva za uresničevanje 
socialističnih samoupravnih odnosov in za varstvo gospodarskih, družbenih, pravnih interesov 
delovnih ljudi. » Vir 

  
  
ESS se dogovarja na področjih: delovnopravne zakonodaje, zdravstva, pokojnin, davkov, 
cen, prispevkov, socialnih transferjev… Vsa ta področja so kritično spodkopana, 
prikrojevano luknjičava in preko tega  funkcionalno onemogočana (postajajo povsem 
nesmiselna,skratka absurdna).   
  
Namesto, da bi (za)varovali in ščitili kolektivne panožne pogodbe oziroma podrejeno na 
ravni podjetij trgujejo s pravicami, upravičenji, koristmi in interesi drugih v svojem imenu na 
tuj račun in posledično na skupnost prelagajo bremena. Glej Zakon o kolektivnih 
pogodbah (Ur.l. RS, št. 43/2006) in uničeni nekdanji Zakon o temeljnih pravicah iz 
delovnega razmerja, ki ga je nasledil Zakon o delovnih razmerjih. ZDR je zbrisal celo 
poglavje varstva pravic delavcev, med njimi npr. nezaposleni/odpuščeni kljub minulemu, 
merljivemu delu  nima več statusa delavec, izvršba je okrnjena na način da sodbe iz 
naslova delovnih sporov ne moreš več normalno izterjati. Izigravanja sodnih procedur s 
strani delodajalcev so že običajna praksa, posledično delavec praviloma ne more priti do 
pravice (še posebno ne v razumnem roku). Primer zlorabe. Delavec na delovnem sodišču 
dobi iztožljivo sodbo za vrnitev na delovno mesto, delodajalec pa delovno mesto 
enostavno ukine. Iz ZDR je izključeno tudi pravica iz naslova POZAVAROVANJA ter danih 
garancij.  Dobra praksa iz tujine je ravno nasprotna, saj država po pravnomočnosti sodbe 
sama vstopi v zadevo in oškodovancu povrne odmerjeno škodo in naknadno zahteva 
retribucijo (regres) od  povzročitelja škode(materialne in nematerialne). Danes delavci 
nimajo niti garancije da bi dobili sredstva iz naslova začasnega zmanjšanja prispevnih 
stopenj »delodajalcev«, niti nimajo nobenega, ki bi jih pri tem zastopal. To kaže na 
FARSO našega sindikalnega organiziranja in kot govorim kupčkanja ter dogovarjanja. 
  
Na današnji petkov dan sem se udeležil sestanka ESS, ki bi moral po vseh zakonitostih  in 
ustavnih načelih biti celo javen.(tako iz vidika II. poglavja ČPTS  ob vseh načelih še 44. 
člen Ustave RS -Sodelovanje pri upravljanju javnih zadev; 45. člen URS - pravica do peticije; 
33. člen URS pravica do zasebne lastnine in dedovanja v zvezi z odtujeno lastnino; še  vidiki 
III.poglavja gospodarskih in socialnih razmerij 66. člen URS varstvo dela, ki ni zagotavljano; 
67. člen URS lastnina in njena gospodarska, socialna ter ekološka funkcija;...).  

http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=sindikat&hs=1
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Natalija Berlec sekretarka ESS  je na vabilu enemu od članov ESS zapisala: »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.«  
 
 
Kot nedvoumni oškodovanec na številnih delovnih področjih (delovanja) ESS sem se seje 
udeležil, a sem po cca. 40 minutah bil pozvan, da sejo zapustim, saj je zaprta za javnost. 
Podpisan sem tudi na listi prisotnih. Natalija Berlec sekretarka ESS ni poskrbela za uradni 
zapisnik niti za zaznambo, ki sem jo izrecno zahteval. Terjal sem predpostavljenega  oziroma 
kompetentnega  pristojnega uslužbenca (lahko tudi Darka Kraševca), pa je tudi to zavrnila. S tem 
je kršila tudi splošni upravni postopek glede možnosti vloge na zapisnik. Seje sem se udeležil kot 
dejanski upravičenec (nasledstvo  JNA in dediščina TO/MORS), oškodovanec na (imperativnem) 
celo obveznem zdravstvenem področju varstva, dokazano na DSS žrtve fizičnega napada z 
elementi davljenja v državnem monopolnem podjetju ELES, oškodovanec v stečajnih postopkih, 
upravičenec zaradi ponarejenih in naknadnih listin na SPIZ... 
  
Prisotnost samo izbranih povabljencev nazorno pove, da kljub več milijardnemu € igranju s 
premoženjem državljanov, niso v stanju izpeljati niti podrobne  analize vzrokov ter dobesedno 
ukrepati ob vseh že izpostavljenih grobih teptanjih ter kršitvah. Enostavno lahko smatram, da gre 
za večstransko usklajeno zaroto ob vsem oškodovanju proračuna (je to organizirana kriminalna 
združba?), ki jo bo ljudstvo dobilo na vpogled šele v dokončno veljavni in uničujoči obliki(in kje so 
norme, vrednote, PRAVnA pravila, standardi ob vsej notranji "insiderski"obveščenosti BREZ 
OZAVEŠČENOSTI?). Saj že veste, da bo Cerarjeva vlada začela sprejemati načrt oživitve 
slovenskega gospodarstva za leto 2016 do 2020 takoj, ko bo (poskus) letos prodana še zadnja 
slovenska lastnina... 

  
Da gre za zaroto je očitano tudi iz dejstva, da se praktično vsi ti sestanki dogajajo skrivoma.  
Ob tem odločajo o ključnih vitalnih zadevah državljanov, ne samo o lastninskem preoblikovanju 
skupnega premoženja, ampak tudi o socialnih in drugih pravicah. 
 
Ker sem bil tudi sam tam povem, da so predstavniki RTVS ekipe, kakor tudi STA, zapustila sejo 

že po parih minutah,ko so  posneli lažno nasmejane obraze pred začetkom sestanka.  
Ko se je le ta začel so morali zapustiti stavbo, tam pa sta v preddverju (torej izven 
dvorane) ostali zelo mladi novinarki radia SLO in STA in sta očitno slišali govor ZA 
INTERNE NAMENE).  
Praktično se tako neupravičeno IZVEN JAVNE HIŠE kopiči tudi informacijska  moč, 
pooblastila in ne nazadnje mehanizmi odločanja ter tudi NUJNA DOSTOPNOST.  
 

Sprašujem se  kje je potem še skupno dobro, javne dobrine in odtujena 
naravna bogastva,v kolikor vse sloni na spornih PLAČ"k"AH  in posebnih 
dogovarjanjih ? (ne glede na vodenje tudi delovnega ministrstva- Jožica Puhar, Rina Klinar, 

Anton ROP...). 
 
BO  MORDA TUDI ESS RAZPADEL V VSEJ SRAMOTI mnenj, stališč, predlogov in pobud 
pristojnim organom KOT NEKOČ VLADNA VOJAŠKA KOMISIJA  ZA UGOVOR VESTI POD 
PREDSEDOVANJEM DIVNE POTOČAR (GROBE KRŠITVE ČPTS)? IN ODGOVORNOST! 
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p.s: 5. (kvarnost) 
Divna Potočar, nekoč 2006 namestnica generalnega sekretarja (Matjaž Nahtigal) urada 
predsednika RS 
http://www.rtvslo.si/slovenija/drnovsek-odpustil-trem-sodelavcem/53439 
Predsednik Višjega sodišče v Ljubljani Jernej Potočar, ki je celo zaščitil Bergant Rakočevićevo, je sin 
generala Staneta Potočarja, ki je bil načelnik generalštaba JLA v Beogradu. Potočar, ki je postal višji 
sodnik že v socializmu, ima močne povezave tudi na slovenski levici. Njegova žena je Divna Potočar, 
roj. Sokol v Sarajevu, dolgoletna visoka uslužbenka v času vladavine LDS. Tako je bila zaposlena na 
Ministrstvu za notranje zadeve, Uradu predsednika vlade in Uradu predsednika republike, dr. Janeza 
Drnovška.  

 
Ker vlada sklepa sporazum glede prodaje skupnega premoženja IZVEN SMISELNE DRUŽBENE 
STRATEGIJE (bolj  slabo taktično gasilsko sprotno mašenje lukenj) s tem nedopustno posega "z 
zaupanim pooblastilom" v nedovoljene vidike upravljanja.  
Strategija upravljanja in prodajanja bo, kot vemo, šla tudi v parlamentarno razpravo in potrjevanje 
(ob vseh nerazčiščenih preliminarnih vprašanjih).  
 
Torej se z  izbranci (niso neodvisni in samostojni deli ozaveščene civilne sfere)  vlada že 
dogovarja pred javno predstavitvijo mnenj. Javna predstavitev ob GOTOVIH DEJSTVIH mnenj 
bo  nesmiselna in nesorazmerna PRAKTIČNO POD PULTOM  že za vse vnaprej dogovorjeno v 
koaliciji(vodje poslanskih skupin na kolegiju) in na način podpisovanj sporazumov tudi s 
posameznimi pomembnimi deli civilne družbe nekaterimi  sindikati porazna.  
 
Dogovori o prodaji skupnega premoženja, ki ga vi  na Vladi sicer imenujete DRŽAVNI  so 
neustavna že  z vidika transformacije BREZ TRDNE VSEBINE.  Na 264. seji ESS namreč zopet 
nedopustno ZAPRTO obravnavate   tudi področje upravljanja z državnimi naložbami. S takšnim 
načinom NE-dela se krši 3. člen Ustave RS (vladavina ljudstva), saj DEJANSKO je sodelovanje 
ZAINTERESIRANE javnosti na tak način onemogočeno.  
 
Ker sem tudi sam  del zainteresirane javnosti terjam, da se pristojni izjasnijo o vsej aroganci 
neSPOŠTOVANJA ter poklicnEGA primanjkljaja gospodarnosti IN NADREJENE 
STROKOVNOSTI TER IZPOLNIJO SVOJO DOLŽNOST v domnevni službi in služenju narodu.  
Pričakujem, da se nemudoma napake odpravijo.... (podKUPOVANJE NI POCENI. Si ga lahko 
mednarodno privoščite?) 
 
 
 
 

Perkič Štefan 

oškodovani stečajni upnik, 
Gibanje za Prenovo SLOVENIJE 
OPS 
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http://stres.a.gape.org/prenova_slo/Prenova_SLO/zahteve_gibanja_za_prenovo_slovenije_in_predlog_dopolnitev_ZRLI.pdf
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