Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 12. aprila 2016
Sestanek je potekal med 16. in 18.15 uro v prostorih BF, po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled, dopolnitev in potrditev zapisnika z dne 29.3.2016;
2. Bančna sanacija: pregled in dopolnitev vprašanj za ključne udeležence;
3. Informacija o Delovni skupini za pripravo novele Zakona o upravljanju SDH;
4. Informacija o novem predlogu glede volilne zakonodaje;
5. Razno
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi oz. dogovori:
Ad 1)
Zapisnik sestanka z dne 29. marca 2016 se na predlog M. Bajželj dopolni tako, da prva alineja
sklepov v točki Ad 3 (Dogovorjeno je bilo) glasi:
- 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;
S tem dopolnilom je bil zapisnik sprejet.
Ad 2) Bančna sanacija
Ocenjeno je bilo, da so pripravljena vprašanja za ključne akterje v procesu sanacije bank dobro
dopolnjena, je pa potrebno opraviti še zadnjo, predvsem pravopisno korekturo (Glavič, Novšak,
Mencinger, Marc). Vprašanja z ustreznimi prilogami se nato posredujejo naslovnikom (Marc).
Kljub nekaterim pomislekom je bilo dogovorjeno, da se pripravijo tudi vprašanja za BS
(Mencinger). Z odpravo teh vprašanj se počaka kak teden po odpravi vprašanj drugim
naslovnikom.
Od prejemnikov (odgovornih nosilcev procesa bančne sanacije, na katere so vprašanja
naslovljena) se pričakuje, da v roku enega tedna pošljejo odgovore, nakar bomo obvestili
medije, o postavljenih vprašanjih in rezultatu. Hkrati se skliče tiskovna konferenca o
»sprevrženosti bančne sanacije«. Z vabilom bomo javnosti in medijem posredovali tudi
zastavljena vprašanja, za konferenco pa napovedali dokaze o spornem ravnanju ključnih oseb
(Glavič, Novšak, Kotnik).
Ad 3) Novela Zakona o upravljanju SDH
Cetinski je prisotne obvestil, da je prišlo do nekakšne »ohladitve« v procesu priprav novele
Zakona o SDH. Marc je informacijo dopolnil s podatki o intervencijah, kako delo pospešiti. Nov
sestanek je dogovorjen. Podan je bil tudi predlog, da se mogoče na pospešitev procesa da
vplivati s poslanskimi vprašanji. Dogovora glede tega ni bilo, predlog ostaja »v rezervi«.
Ad 4) Volilna zakonodaja
Po el. pošti so zaokrožile variacije na predlog, o katerem je pisal in na zadnji seji govoril Šoukal:
da se poskuša pripraviti referendum z vprašanjem: ali smo za to, da ima volivec dva glasova
(enega za želenega kandidata iz svojega volilnega okraja in drugega za kandidata politične
stranke). Dogovorjeno je, da se organizira sestanek vseh zainteresiranih (aktivnih)
predlagateljev te možnosti in preveri realnost in način priprave referenduma. Sestanek v
naslednjem tednu organizira Pintar.
V tem kontekstu je bil predlagan tudi razmislek o možnost povečanja pristojnosti Drž. sveta.

Ad 5) Pod točko razno smo obravnavali naslednja vprašanja in predloge:
5.1. Ker stvari pri »privatizaciji pivovarn« (Union, Laško) še niso povsem jasne in se odpirajo
nekatera nova vprašanja (odpuščanje, iztisnitev malih delničarjev in predvsem lastništvo
oz. koncesije izredno pomembnih vodnih virov), Vika pripravi predlog stališča
SINTEZE-KCD do teh vprašanj. Predlog bomo obravnavali na naslednji seji, zato naj bi
bil v pisni obliki pripravljen do naslednjega četrtka (21. aprila) in posredovan z vabilom.
5.2. Bajželj je zastavil vprašanje, ali je pri tovrstnih gradivih, ki izražajo stališča Programskega
sveta Sinteze dovolj, da jih podpisuje predsedujoči, ali bi bilo smiselno, da jih podpišejo
vsi člani PS, ki se z njimi strinjajo. Odgovor na to vprašanje bomo oblikovali na naslednji
seji. Bilo pa je ponovljeno priporočilo, da posamezni člani PS v tekstu prispevkov, ki jih
objavijo v medijih, omenjajo tudi SINTEZO.
5.3. Pintar je prisotne obvestil, da je dobil več pobud, da bi SINTEZA-KCD prevzela pobudo
za pritegnitev več drugih civilno-družbenih organizacij in skupin in tako sprožila gibanje
s ciljem poenotenja nekaterih ključnih vprašanj »novega socializma« (delavsko
solastništvo, soupravljanje, upravljanje z državno lastnino, volilni sistem,
funkcioniranje demokracije itd). Prisotni so pobudo z nekaj pomisleki podprli. Pintar za
razpravo na naslednji seji pripravi pisno gradivo. Odprto pa ostaja vprašanje potrebnih
resursov ter energije, potrebne za tako široko in zahtevno organizacijo.
5.4. Pintar je prisotne obvestil, da je (ponovno) dogovorjen sestanek z Goranom Novkovićem
(GZS) za četrtek, 21. aprila 2016 ob 9.30 na GZS. Tema: nadaljevanje razgovora o
možnostih usklajenega nastopanja za izboljševanje poslovnega okolja (MANIFEST GZS
in POSVETI SINTEZE; npr. Posvet4: Podporno okolje za inovativno podjetništvo).
Naslednji sestanek bo v torek, 26.4.2016 ob 16. uri na BF.
Zapisnik pripravila: E.M. Pintar in M. Marc

