Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 21. junija 2016

in dodate informacije o nekaterih aktivnostih v času do 8.7.2016
Sestanek je potekal med 16. in 18.30 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika sestanka z dne 7. junija 2016;
2. Analiza dogajanja v zvezi z drugim ţelezniškim tirom in v Luki Koper;
3. Novela Zakona o NS SDH – poroča Cetinski;
4. Proces bančne sanacije – pismo medijem;
5. Delovanje Zdruţenja za ekonomsko demokracijo (ZED) – poroča Bajţelj;
6. Volilni sistem – poroča Pintar;
7. Razno:
Vabilo Ţnidaršiča;
Izdaja nove knjige V. Šoukala;
Problem s spletno stranjo SINTEZE-KCD – poroča Marc;
Dogovor o nadaljnjih sestankih v poletnem času.
Ad 1):
Uvodoma je Marc predstavil g Barišiča, s katerim smo opravili (Pintar, Marc) pred sestankom PS
poseben razgovor, Barišič pa se je po povabilu odločil, da ostane na sestanku PS.
Zapisnik preteklega sestanka je bil potrjen brez sprememb.
Ad 2) Luka in Drugi tir:
Uvodoma je Pintar prisotne obvestil, da je bila Javna izjava o dogajanju okrog drugega tira
pripravljena in podpisana ter poslana. Sindikati so se na koncu podpisa odrekli (Semolič: »o tem bi
morali razpravljati naši organi«), je pa izjavo poleg ZDUSa in SINTEZE-KCD podpisala ZZBNOB (Zvez zdruţenj borcev za vrednote NOB Slovenije). Skupna ocena je bila, da Vlada vztraja
pri zamišljenem, nedostojno dragem projektu drugega tira, kar jasno kaţe, da so v ozadju posebni
interesi in dogovori. Vlada tudi ni pripravljena začeti pogovorov z Luko, da bi ona sama financirala
izvedbo projekta, temveč jo sili, da z denarjem vstopi v posebno podjetje, ki ga načrtuje minister
Gašperšič, kjer pa ne bi imela praktično nobenega vpliva, le obveznosti. Pričakuje se nadaljnje
zaostrovanje dialoga med vlado in Luko. Če bomo ocenili kot smotrno, bomo te dogodke
komentirali, kljub temu, da se vlada ne odziva na naše pozive.
Ad 3) Novela Zakona o NS SDH:
Cetinski je opozoril, da »politični partnerji« v delovni skupini delo zavirajo, saj zaradi »preobilice
dela« ne uspejo pripraviti končne verzije predloga za spremembo zakona. Ocena in dogovor: treba
je vztrajati.
Ad 4) Proces bančne sanacije:
Pismo medijem in raziskovalnim novinarjem z ključnimi še neodgovorjenimi vprašanji v zvezi s
procesom bančne sanacije še ni bilo poslano, saj nekako ni bil sprejet pripravljeni osnutek
uvodnega dela oz. spremnega dopisa. Mencinger predlaga, da se napiše en sam uvodni stavek in ga
bo pripravil. Med tem Barišič pogleda pripravljeno pismo in opozori na eventualne nejasnosti ali
napake. Pismo odpošlje Marc.
Ad 5) Delovanje ZED:
Po dobrem uvodu Bajţlja, ki je predstavil poudarke programske usmeritve ZED in posebej potrebo
po sprejemanju Zakona o solastništvu in soupravljanju delavcev, se je razvila široka razprava, v
kateri je bilo poudarjeno, da je bila napaka mogoče v tem, da ZED k sodelovanju ni povabil
strokovnjakov, ki bi znali Zakon potisniti v parlamentarno proceduro obravnave in sprejemanja

(Biščak) oz, da je napaka ţe v tem, da naj bi zakon predlagala ZL, saj je očitno, da vladne stranke
ne bodo dopustile, da se ZL uveljavlja preko tega zakona (Pintar). Podobno kot je SD pustila ZL
samo pri referendumu o pravicah istospolnih, (ki je bil za ZL nazadnje fiasko), in dopušča, da ZL
prihaja v DZ z »raznimi temami«, kjer izgublja energijo in del političnega ugleda. Bajţelj je
prisotne pozval k sodelovanju z ZED.
Ad 6) Volilni sistem:
Pintar je prisotne obvestil, da je pripravil poseben tekst, ki najavlja poskus nekakšne širše razprave
predstavnikov političnih strank v jeseni, v primeru neuspeha pa obvestilo evropskim organizacijam,
da naš volilni sistem ne ustreza ustavnim določilom RS. O tem se je konzultiral tudi z g Ribičičem,
ki je v taki konzultaciji pripravljen sodelovati.
Ad 7) Razno:
7.1. Dogajanje v ZL je še vedno nejasno in ni mogoče predvideti, ali se bo po pisnem kongresu ZL
obdrţala in v kakšni obliki oz sestavi. V teh razmerah je Ţnidaršič sklical širši sestanek (vabil je 40
ljudi). V imenu SINTEZE-KCD se bo sestanka udeleţil Bajţelj.
7.2. Vitu Šoukalu je uspelo izdati novo (osmo) knjigo iz serije »paberkovanja po zgodovini zadnjih
50 let«. Ocenili smo, da gre za izreden doseţek, ki ni zahteval le mnogo dela, temveč tudi
organizirano voljo. Čestitamo!
7.3. Marc je opozoril, da je bila spletna stran SINTEZE-KCD ob vdoru tako poškodovana, da je
praktično ni mogoče obnoviti, zato z računalniškimi eksperti ţe pripravlja novo. Povabil je prisotne
k sodelovanju.
7.4. To je bil zadnji sestanek v poletnem obdobju. Z rednimi sestanki začenjamo spet okrog 1.
septembra. V tem času ostanemo v rednih stikih, se dogovarjamo za eventualno reagiranje, po
potrebi skličemo izredni sestanek.
Zapisnik pripravila Pintar in Marc

PS (8.7.2016):
Takoj po tem sestanku so nas dohiteli izjemni dogodki, na katere smo odreagirali kot posamezniki
oz kot SINTEZA-KCD. Omenimo dva:
1. Situacija v Luki Koper se je dvignila do vrelišča po zahtevi Jazbeca oz uprave SDH, da se
obglavi NS Luke, »ker je premalo ambiciozen«. Ker je ta zahteva prišla le tri dni po obisku
Predsednika vlade Cerarja v Luki, kjer je hvalil doseţke Luke in delo njene uprave, je prišlo do
spontanega revolta delavcev. Medijsko poročanje (zlasti PoP TV) je bilo tako enostransko, da je
EMP osebno odreagiral s pismom za Delova Pisma bralcev, a ni bilo objavljeno, ga je pa Marc
umestil na našo spletno stran, kjer je naletel na velik odziv in odobravanje (blizu 200 prevzetih
delitev/shares). Ker se je situacija še naprej zaostrovala, smo poslali poseben poziv poslancem v
DZ, da »ustavijo vlado« in zahtevajo pogovore, do katerih je 7.7.2016 le prišlo. Spremljamo
dalje.
2. Kot strela je udarila vest, da Policija preiskuje potek sanacije bank – problem torej, s katerim
smo se dolgo ukvarjali in kjer smo pozivali RS, KPK in NPU k ukrepanju. Tudi ta problem
dosega nove dimenzije, saj menda Jazbec ni hotel policistom izročiti dokumentov, ki naj bi bili
last ECB. Obrnil se je na evropske funkcionarje – Draghija, ta pa na Junckerja. Njihovo
vmešavanje jasno kaţe, da je bil proces sanacije slovenskih bank (ta »rop stoletja«), po vsej
verjetnosti mednarodno dogovorjen. Zato bomo poslali posebna vprašanja tudi vsem slovenskim
EU poslancem (osnutek je priloţen).
Pripisala: Pintar in Marc

