
 
 
Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 29. marca 2016  

Sestanek je potekal med 16. in 18.15 uro v prostorih BF, po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika sestanka z dne 15. 03.2016 
2. Kratke informacije o: 

- pripravah novele Zakona o SDH (poroča Cetinski); 
- realizaciji kontaktov z GZS (poroča Pintar); 
- predaji zahteve za revizijo bančne sanacije Računskemu sodišču (poroča Marc); 

3. Predstavitev gradiva o potrebi »Nove ekonomske demokracije« (gradivo pripravil Bajželj) 
4. Razno 

 
Po širši razpravi so bile k posameznim točkam sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1): Zapisnik je potrjen v predlagani obliki in se arhivira. 

Ad 2): 

Ad 2.1): Sestanki delovne skupine za pripravo novele Zakona o SDH ne potekajo dovolj 
intenzivno. Po razgovoru s Semoličem je Han (SD je koordinator) obljubil takojšnji sklic 
skupine. Pozitivno se je odzvala tudi GZS in v skupino imenovala tudi svojega predstavnika. 

Ad 2.2): Kontakti z GZS glede možnosti usklajenega nastopanja pri promociji »nove 
razvojne politike« še niso realizirani. Pri pobudi je treba vztrajati, saj Slovenija nujno rabi nov 
razvojni zagon. Manifest industrijske politike (GZS) ter Posveti o upravljanju in podpornem 
okolju za inovativno podjetništvo (SINTEZA) je lahko dobra osnova. 

Ad 2.3): Sestanek z vodstvom Računskega sodišča je bil uspešno izveden in zahteva za 
revizijo je bila predana. Izročena so bila naslednja gradiva: 

- POBUDA ZA REVIZIJO 
- BANČNA SANACIJA - Pot v krizo in »Sanacija« bank - VPRAŠANJA 
- ANALIZA - »Nezakonito uničevanje bank v slovenski lasti« 

P. Glavič in M. Novšak sta pripravila prvi osnutek vprašanj, ki bi jih v imenu SINTEZE-KCD 
poslali: Janši in Šušteršiču; Bratuškovi in Čuferju; Cerarju in Mramorju; Jazbecu in Svetu BS; 
ter Virantu (DZ) in Mozetiču (US). Vprašanja so zelo dobra, jih je pa treba oblikovati v celovite 
tekste, ki jih bomo poslali imenovanim. 

Ad 3): 
M. Bajželj je predstavil izredno zanimivo gradivo o »novi ekonomski demokraciji«, ki je 
potrebna, da se omeji brezobzirno »neoliberalno divjanje korporacijskega kapitala«. Potrebno 
je odpreti prostor za delavsko solastništvo in nanj vezano delavsko so-upravljanje. Opozoril je, 
da že nastaja povezava delavskih svetov, ki bodo te zahteve operacionalizirali. Hkrati sta pred 
parlamentarno proceduro dva pomembna »delavska zakona«: o solastništvu (tudi s pomočjo 
delavskega odkupa, za katerega naj bi država zagotovila garancije), ki ga bo vložila SD, in o 
soupravljanju, ki ga bo predlagala ZL. 

Daljša razprava je pokazala, da člani PS to usmeritev razvoja družbe v celoti podpirajo, hkrati 
pa opozarjajo, da je to celovit proces, ki bo zahteval bistvene spremembe na številnih področjih 
in novelacijo številnih zakonov. Ne gre zgolj za delavsko komponento, temveč tudi za povečano 
vlogo civilne družbe, kar pa ni uresničljivo brez omejitve strankokracije, saj zdaj  zaradi 
neustreznega volilnega sistema vodstva političnih strank samostojno in predvidljivo določajo 
poslansko kadrovsko strukturo… Posebej je bilo opozorjeno, da je treba delavsko solastništvo 
in soupravljanje uzakoniti le kot eno izmed možnih oblik organizacije podjetij, ki pa je v 
razvitem svetu mnogo bolj prisotna (po nekje do 40%) kot pa pri nas (le okrog 2%!). 

http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/images/P7-E-spremni-Ra.sod.-aa.pdf
http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/images/A-BANNA%20SANACIJA-vpraanja-aaaa.pdf
http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/images/A-Analiza-UNIEVANJE%20BANK-aa.pdf


 Dogovorjeno je bilo, da: 
- M. Bajželj je obvestil, da je že 110 svetov delavcev združenih v Združenju svetov delavcev 

Slovenije. V SINTEZI-KCD smo zainteresirani za sodelovanje in bi želeli sodelovati s 
svojim(a) predstavnikom(a) v nastajajočem vodstvenem organu Združenja za ekonomsko 
demokracijo; 

- M. Bajželj ostane redni povezovalni član naše skupine, pri čemer smo zainteresirani za 
njihovo sodelovanje tudi pri drugih naših projektih; 

- Pripravljeni smo sodelovati tudi pri oblikovanju programa »ljudskih skupščin« oz. njihovi 
organizaciji. 

Ad 4): 
Ad 4.1): Potrebno je re-aktivirati delo pri prenovi volilne zakonodaje in poskušati povezati več 
iniciativ, ki se posamično pojavljajo v medijih. Še vedno ocenjujemo, da bi bilo smiselno v 
sodelovanju s skupino  »4 generacije« organizirati razpravo o tej problematiki v akademskih 
krogih. Povezavo vzpostavita E. M. Pintar in Vika K.  
 
 
Naslednji sestanek bo v torek, 12.4.2016 ob 16. uri na BF. 
 
Zapisnik pripravila E.M. Pintar in M. Marc 
 
 


