Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 5. septembra 2017
Seja je potekala med 16.00 in 18.10 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1. Programska razprava na začetku jesenskega cikla dela:
1.1. Demografski rezervni sklad - DRS (uvodna prispevka A. Cetinski in J. Mencinger);
1.2. Železniška povezava Koper – Divača (uvodna informacija E. M. Pintar in M. Marc);
1.3. Stališče do prodaje NLB in bančništva nasploh
1.4. Alternativna razvojna strategija
2. Tekoče in razno.
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1) Programska razprava
1.1. Demografski rezervni sklad (DRS):
V razpravi je bilo poudarjeno, da DRS v sedaj predvideni obliki (predlog zakona) ne more reševati
problema tekočega primanjkljaja pokojninske blagajne. Tudi če bi v DRS prenesli veliko večji del
državne lastnine, kot je sedaj predvideno, bi dividende tega sklada predstavljale samo majhen del
za pokojnine potrebnih sredstev. Pokojnine je mogoče zagotavljati le s prispevki iz tekočega dela
in le v manjšem delu tudi z dividendami.
Gornje ugotovitve pa ne gre razumeti, da je DRS nepomemben, saj se preko njega lahko
pomembno vpliva na upravljanje državnega premoženja. To upravljanje danes obvladuje politika
in je prav zato vse prej kot učinkovito. Ta svoj vpliv pa želi politika s spremembami, ki jih vsebuje
predlog zakona o DRS, še okrepiti in to je očitno tudi njegov osrednji namen.
Zveza sindikatov in Zveza upokojencev sta dobro prepoznala problematičnost rešitev, za katere
se vlada zavzema z Zakonom o DRS in vladi posredovala svoje pripombe, ki vključujejo tudi
predlog pomembno drugačnih sistemskih rešitev. Ta predlog je v osnovi zelo dober in le če se ga
bo sprejelo (v nekaterih delih tudi še dopolnilo) in uveljavilo, bo to napredek v upravljanju
državnega premoženja in tudi lažjega razreševanja pokojninske problematike. V podporo tega
predloga se naj preko svojih predstavnikov v delovni skupini aktivno vključi tudi Sinteza.
1.2. Železniška povezava Koper – Divača:
V uvodni informaciji je E. M. Pintar poudaril, da se bliža konec pogajanj s predstavniki vlade o
oblikovanju NO civilne družbe za projekt drugega tira. Člani PS so dobili zadnjo verzijo predloga
Sklepa vlade za ustanovitev Projektnega sveta, obenem pa tudi prvo skico izjave za javnost, ki bi
jo morala SINTEZA-KCD po sprejetem dogovoru posredovati javnosti, če bodo pogajanja o
nadzoru projekta uspešno zaključena.
Glede prvega gradiva se je razvila obsežna razprava in se zaključila z dogovorom, da so v Sklepu
nesprejemljive formulacije glede potrebnih izkušenj kandidatov za člane (vodenje ali sodelovanje
v večjih projektih – nad 3 mio) – namesto številke poudariti izkušnje z vodenjem ali nadzorom
projektov. Prav tako je nesprejemljiva formulacija, da lahko kandidate za člane ponudijo vse
institucije CD. Namesto tega ponuditi rešitev, da po enega kandidata predlagajo 4 institucije, ki
ves čas podpirajo projekt in s konstruktivnim dogovarjanjem iščejo ustrezne rešitve (ZDUS,
SINTEZA-KCD, Svet-DT in CI Črni Kal), po enega pa institucije CD, ki delujejo že najmanj 3
leta na državni ravni. Če bo teh slednjih več kot 5, naj Ministrstvo opravi žreb, kot je predvideno.

Kar zadeva izjavo za javnost, je v osnovi sprejemljiva (potrebuje pa še malo piljenja), več dilem
je, kako jo prezentirati. Dogovorjeno je bilo, da vladi predlagamo skupno tiskovno konferenco,
kjer bi mi lahko plasirali tudi pisno izjavo.
Ta stališča naj Pintar in Marc poskušata uveljaviti na sestanku z J. Lebnom, predvidenim za sredo,
6. 9. 2017.
1.3. Stališče do prodaje NLB in bančništva nasploh
V uvodni informaciji o možnih stališčih SINTEZE-KCD do prodaje NLB je J. Mencinger
poudaril, da moramo odločno nasprotovati prodaji po sedanjih pogojih in ceni, ki so jih nekorektno
izsilili predstavniki EU oz. ECB v času pretirano prikazovane krize slovenskega bančništva in
njegove pretirane dokapitalizacije.
Od vlade moramo zahtevati, da se neha pogajati o prodaji NLB, pač pa naj v Bruslju nastopi z
izhodiščno zahtevo, da se odpravijo vse obveze glede prodaje ter omejitev pri poslovanju
slovenskih bank. Manjše banke so v tekmi z velikimi bančnimi konglomerati že tako v slabšem
položaju in nobenega razloga ni, da bi jih še dodatno omejevali ter s tem zniževali vrednost banke
in s tem premoženje lastnika (države Slovenije). Slovenija mora biti v poziciji, da se sama odloči
kdaj in kako bo banke privatizirala.
A. Cetinski je opozoril, da je v Nemčiji večina deželnih bank (vsaka je večja od NLB) v lasti
države, zato bi bila privatizacija NLB smiselna le v skladu z določili naše sprejete strategije –
razpršena, postopna prodaja ob tem, da država zadrži najmanj 25% (+1 delnica) delež lastništva,
nihče pa ne more imeti večjega. Ob tem je bilo v razpravi opozorjeno na stališče g. Glaviča, da je
treba razširiti sodne procese tudi na odgovorne v BS in celo v EU.
Dogovorjeno je bilo, da J. Mencinger čimprej pripravi predlog takega stališča, ki bi ga obravnavali
na naslednji seji, M. Marc pa predlog (scenarij) posveta na to temo, ki bi ga organizirala
SINTEZA-KCD.
1.4. Točka Alternativna razvojna strategija se v celoti preloži na naslednjo sejo.
Ad 2) Naslednja seja bo čez 14 dni (19.9.2017) ob isti uri (16h) na istem mestu (BTF)
Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc

