Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 11. aprila 2017
Seja je potekala med 16.00 in 18.15 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje z dne 21. 03. 2017;
2. Zakon o postopku sodnega varstva – P7 (Glavič);
3. Poziv poslancem za spremembo volilnega sistema – P1 (gradivo: Pintar);
4. Informacija o noveli zakona o SDH (Biščak, Marc);
5. Info o Projektu 2. tir (Pintar, Marc);
6. Registracija pravne osebe (Jadranka);
7. Razno.
Uvodna opomba: točka 2 d. r. je bila na dnevni red uvrščena naknadno, na predlog g Glaviča, ki je
želel PS seznaniti z dogajanjem na področju terjatev lastnikov podrednih vrednostnih papirjev NKBM.
Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1) Zapisnik je bil sprejet brez dopolnil ali popravkov:
Ad 2) P7 (Sanacija bančnega sistema)
Po obširnejši uvodni predstavitvi problema se je razvila razprava, v kateri so člani PS podprli stališča g.
P. Glaviča. Predlagano je bilo, da J. Mencinger za javnost pripravi kratko stališče SINTEZE-KCD.
Ad 3) P1 (Volilni sistem)
Predlog pisma Vladi glede nujnosti sprememb volilnega sistema, ki ga je pripravil Pintar, je bil v celoti
potrjen. Marc naj pismo čimprej odpošlje.
Ad 4) P4 (Upravljanje)
Po uvodni predstavitvi Biščaka in Marca je bilo v razpravi ugotovljeno, da se zadeva, kljub temu, da je
predlog zakona vložen, praktično ne premakne. Podana je bila ocena, da je ključna vloga Desusa in
sprejet sklep, da se preko ZDUS kontaktira poslanca Juršo in da se poskuša pripraviti sestanek s PS
SMC ter vodjo Odbora za fin DZ.
Ad 5) Drugi tir
Pintar je podrobneje predstavil, kako je Vladi z raznimi manevri uspelo vložiti svoj zakon, še preden je
pričel teči rok za zbiranje podpisov za zakon, ki ga je pripravil Svet-DT.
Ker vlada zahteva, da se njen zakon sprejema po nujnem postopku, je zbiranje podpisov postalo
brezpredmetno. Prav tako je jasno, da je sklep predsednikov koalicijskih strank, da se Leben (ki je
nadomestil ministra Gašperšiča), samo slepilo za javnost. Pričakujemo namreč, da bo vladni zakon
sprejet že na aprilskem zasedanju DZ, zaradi česar resne razprave o predlogih Sveta niso realne.
Člani PS predlagajo, da Svet zahteva zamik pri sprejemanju zakona oz. predlaga vladi, da odstopi od
zahteve po »nujnem postopku«. Vendar se zavedamo, da je tudi to nerealno. Očitno civilna družba v tej
državi še nima legalnih pravnih vzvodov za uveljavitev ustreznega dialoga z oblastjo.
Ad 6) Registracija
Razprava je pokazala, da so mnenja glede nujnosti oz. primernosti registracije SINTEZE-KCD deljena,
kljub opozorilom Marca, da v podobnih primerih, kot je delo Sveta-DT (kar je nova oblika organizacije
CD), to lahko okrepilo položaj Sveta in Sinteze. Konkretno: pričakujemo, da bo vlada sprejela našo
zahtevo, da v Projektno-finančnem svetu sodeluje tudi predstavnik CD. Kdo ga bo predlagal?
Dogovor. Jadranka pripravi čistopis predloga za naslednjo sejo, ko se bo ta razprava nadaljevala.
Ad 7) Pod točko Razno ni bilo razprave ali sklepov.
Zapisnik pripravila: Emil Milan Pintar in Miroslav Marc

