Državni svet in Inštitut Nove revije - zavod za humanistiko vabita na
posvet

OD MONOPOLA DO KONKURENCE
ki bo v ponedeljek, 15. aprila 2019, ob 10. uri,
v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Veljavni mehanizmi razpisovanja koncesij za financiranje izvajanja javnih služb so še vedno
ujetniki ideoloških predsodkov bivšega nedemokratičnega sistema in njegovih podsistemov.
Na to nas opozarja tudi že več let neuresničena odločba Ustavnega sodišča RS o
sofinanciranju programov zasebnih osnovnih šol in pritožbe, tožbe ter ustavne presoje na
področjih zdravstvene, lekarniške, visokošolske in raziskovalne dejavnosti.
Podeljevanje koncesij za opravljanje javne službe zasebnikom izvršna oblast podreja in
prireja interesnim lobijem javnih inštitucij, katerih ustanoviteljica je država.
Restriktivna politika podeljevanja koncesij za izvajanje storitev na področjih zdravstva,
lekarništva, šolstva, visokega šolstva, znanstvenega raziskovanja in številnih drugih
dejavnosti je v konfliktu s pravico do svobodne podjetniške pobude, do konkurenčnih
razmerij znotraj določene dejavnosti in ne zagotavlja enakih možnosti zasebnih in državnih
izvajalcev storitev na teh področjih.
Zasebniki praviloma izvajajo javno službo na podlagi koncesijskih pogodb enako ali še bolj
kvalitetno kot primerljive državne inštitucije, praviloma pa tudi ceneje, torej v najboljšo korist
davkoplačevalcev. Po drugi strani pa se načrtno in zavestno vodi enostranska politična ter
ideološka propaganda, katere namen je prikazati zasebne podjetniške pobude na številnih
pomembnih področjih izvajanja te storitve kot »izkoriščevalske«, nepotrebne, škodljive,
skratka – v nasprotju z javnim interesom. Torej prav obratno od resničnega, dejanskega
stanja.
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Za udeležbo na posvetu ni kotizacije, treba pa se je predhodno prijaviti. Prosimo vas, da svojo
udeležbo na posvetu potrdite do petka, 12. 4. 2019, do 12. ure, preko spletnega obrazca, in pri tem
navedete ime, priimek in naslov stalnega bivališča (zaradi olajšanja postopka registracije v recepciji
parlamenta).
Dogodek se bo snemal in fotografiral. Avdio-video posnetek posveta bo objavljen dan po posvetu na
www.skledar.si in spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si.
Prosimo, če vabilo posredujete vsem, ki jih zanima udeležba na posvetu.
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Posvet bo vodil Tomaž Zalaznik.

