Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 24. januarja 2017
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika seje PS z dne 10. jan. 2017;
2. Predstavitev problematike ob noveli Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-G) - (dodatna točka);
3. Predlog akta o ustanovitvi (registraciji) Zavoda;
4. Priprava posveta – razgrnitve ugotovitev Sveta v zvezi s projektom Drugi tir;
5. Novela Zakona o SDH in predlog Zakona o delavskih odkupih;
6. Informacije o ostalih projektih;
7. Razno.
Uvodoma smo obravnavali predlog dnevnega reda, saj so dobili člani PS predlog brez te točke. To je
kasneje predlagal g Verbič, PS pa je njegov predlog sprejel in točko uvrstil na dnevni red kot točko 2).
Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi ali dogovori:
Ad 1) Zapisnik prejšnje seje je bil sprejet brez pripomb.
Ad 2) Problematika novele Zakona o trgu finančnih instrumentov
Uvodoma je g Verbič predstavil nenavadno situacijo, da Vlada s predlagano novelo ZTFI-G omejuje
uporabo vodenja delniških računov pri odvetnikih za male imetnike, čeprav je prej sama vztrajala pri tej
pravici za velike igralce. Po njegovem mnenju je problematika zelo pereča, razprava, ki je sledila, pa ni
pripeljala do povsem poenotenih stališč.
Dogovorjeno je bilo, da SINTEZA-KCD o tem problemu vendarle zavzame stališče, toda le na podlagi
pripravljenega osnutka z izpostavljenimi argumenti, ki ga Verbič posreduje Marcu, nakar Osnutek
pregledata in po potrebi dodelata Mencinger in Cetinski. Če bosta tako odločila, se Stališče Sinteze
dostavi ministrstvoma za finance in za gospodarstvo ter parlamentarnim poslanskim skupinam.
Ad 3): Razprava o registraciji SINTEZE-KCD v obliki »zavoda« z imenom »SINTEZA - Inštitut za
družbeno prenovo« je kazala določeno omahovanje, saj (še) niso jasne vse posledice registracije, zlasti
ne določeno povečanje administrativnih ali celo uvedba računovodskih poslov.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
Ad 3.1) Zavod se registrira z minimalnim številom ustanoviteljev (trije, imena niso določena);
Ad 3.2) Jadranka prečisti tekst Akta o ustanovitvi s posebno pozornostjo na minimalni kompleksnosti;
Ad 3.3) Pintar se dogovori za sestanek z Musarjevo.
Ad 4) Posvet Sveta
Uvodno informacijo je podal Marc, ki je opozoril na veliko zanimanje za posvet, tudi medijev, in
nevarnost, da bodo poskušali pravico do nastopa uveljavljati razni »predstavniki lastnih inovativnih
zamisli«, čemur ta posvet gotovo ni namenjen, člani Sveta bodo imeli te možnosti na naslednjem posvetu.
Predlaga, da bi mogoče razpravo prioritetno omejili na vprašanja novinarjev in odgovore uvodničarjev.
Razmisliti je treba o nekakšen »Protokolu razprave«. Verjetno je smiseln še en sestanek KO Sveta.
Glede pristopanja novih članov Sveta je bil podan predlog, da je ciljno število okoli 20 članov, o sprejemu
novih kandidatov pa naj bi odločali obstoječi člani. Predlog prenesti KO Sveta (Pintar).
Ad 5): Sprejet je bil predlog Cetinskega, da se glede novele Zakona o SDH sestanemo z ZSSS in ZDUS.
Ad 6): Marc je prisotne seznanil, da se vzpostavljajo kvalitetni stiki s civilnimi iniciativami za drugačno
traso »Tretje razvojne osi«. O rezultatih bomo podrobneje razpravljali naslednjič.
Ad 7): Pod točko razno je stekla neobvezna razprava o informacijah, da bo J. Jarh po lastnih navedbah
kandidiral na predsedniških volitvah in o njegovem pismu Veleposlaniku ZDA. Čeprav ni bil sprejet
noben sklep, je prevladalo prepričanje, da se od teh nebuloz SINTEZA-KCD jasno distancira.
Naslednja seja bo 7. februarja 2017 ob 16. uri na istem mestu.
Zapisnik pripravila M. Marc in E. M. Pintar

