Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 8. novembra 2016
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika sestanka z dne 25.10.2016;
Razprava o Zakonu o delavskih odkupih – (uvodna predstavitev g. Gostiša – ZED);
Poročilo o noveli ZSDH;
Tretja razvojna os: stališče SINTEZE-KCD (gradivo poslano z vabilom);
Informacija o aktivnostih Sveta za civilni nadzor Projekta Drugi tir;
Razno

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1): Zapisnik se sprejme brez sprememb in dopolnil.
Ad 2): Združenje za ekonomsko demokracijo (ZED)
Uvodno predstavitev Zakonu o delavskih odkupih (ZDO) je podal g Gostiša, ki je poudaril, da je to eden
od tim. »delavskih zakonov« (zakoni: o delavskih odkupih, o delavskem soupravljanju, o udeležbi
delavcev na dobičku). Združenje za ekonomsko demokracijo (ZED) je k prvem osnutku pripravilo
pripombe in sodeluje pri izboljševanju. Opozoril je na brisanje davčnih olajšav, kar nedvomno ni dobro.
Razprava je pokazala, da so v odnosu do te problematike stališča SINTEZE-KCD in ZED identična ali
vsaj močno podobna, saj oba subjekta poudarjata pomen zakona in podpirata njegov sprejem. Manjše
razlike pa so se pokazale v dejstvu, da Združenje svetov delavcev (ZSDS) poudarja predvsem uveljavitev
delavcev, SINTEZA-KCD pa problem dojema širše - v razmerju Civilne družbe do države, kar odpira
vrsto tudi drugih problemov, ki pa so med seboj povezani: upravljanje z lastnino državljanov, volilni
sistem, negativna spirala političnega kadrovanja, itd. Ker so te razlike pripeljale tudi do različnega
pojmovanja našega predloga za spremembe Zakona o SDH, kjer je osnovni namen, da se v upravljanje
SDH umestiti tudi dolgoročni širši družbeni interes in ne le participacija zaposlenih, je bilo dogovorjeno,
da se z namenom poenotenja in usklajenega delovanja srečajo Cetinski in Biščak ter Gostiša in Šega.
Ad 3): Zakon o SDH
Ker se koalicijsko usklajevanje nikakor ne premakne, bomo SDju, ki vodi delovno skupino za pripravo
novele Zakona o SDH, predlagali, da (če zelo kmalu ne pride do koalicijske enotnosti) novelo vloži SD
sama, članice delovne skupine (ZSSS, ZDUS, MSS in Sinteza) pa bodo medijsko in v javnih razpravah
aktivno sodelovale.
Ad 4): Trasa tretje razvojne osi
Pismo, ki sta ga pripravila Kostičeva in Šoukal o problematiki Tretje razvojne osi, je bilo v razpravi
ocenjeno kot zelo dobro. Doda pa se opozorilo na vse večji »demokratični manko«, saj državne institucije
vse predloge in alternative civilne družbe zavračajo brez predstavitve argumentov, kar s frazo: »smo
pregledali, ne vidimo potrebe po spremembi našega predloga«. Dopolnjeno pismo se odpošlje še ta teden.
Ad 5): Svet za civilni nadzor Projekta Drugi tir
Člani PS so prejeli prvo Sporočilo za medije, ki ga je pripravil KO oz. iniciativna skupina Sveta ter
informacijo, da je konstitutivni sestanek predviden v petek, 25. novembra in takoj za tem tudi tiskovna
konferenca. V razpravi je bilo z zadovoljstvom sprejeto dejstvo, da interes za sodelovanje v Svetu in za
podporo njemu še vedno narašča, hkrati pa ponovno poudarjeno, da naj člani SINTEZE-KCD, ki v Svetu
sodelujejo, dosledno zastopajo dogovorjena stališča (Luka naj ostane celovita in slovenska, tovorni
promet mora ostati v slovenskih rokah, graditev drugega tira naj se prične čimprej, s poudarkom, da gre
predvsem za tovorni promet, ki ne rabi hitrosti 165 km/h).
Naslednja seja bo 22.11.2016 ob 16. uri na istem mestu (BTF).
Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc

