Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne3. oktobra2017
Seja je potekala med 16.00 in 18.00 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje;
Poročilo o Projektu Drugi tir (Pintar, Marc);
Priprave na posvet o bančništvu;
Nadaljevanje razprave o vsebinskem in organizacijskem delovanju SINTEZE-KCD;
Tekoče in razno.

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1)Zapisnik pretekle seje se sprejme brez sprememb ali dodatkov.
Ad 2)Uvodoma je Pintar poročal o dopoldanskem sestanku z g Lebnom, ki sta se ga udeležila z Marcem.
Najprej je prenesel opozorilo g Lebna, da je zaradi uhajanja informacij o pogajanju MzI izpostavljeno
pritisku medijev in nekaterih agresivnih CI (iz Kovačičevega kroga so že zahtevali tri mesta v PS), zato
bodo odslej vsa pisna gradiva zadržana v MzI in na vpogled samo pogajalcem. Nato je poročal o
spremembah, ki so nastale pri usklajevanju Sklepa o ustanovitvi PS v vladnem usklajevanju ter o
stališčih Pravne službe MzI, s katero usklajevanje še poteka.
Predstavnika SINTEZE-KCD in KO Sveta sta dobila zagotovila, da bo po končanem usklajevanju
sklican nov sestanek in da brez soglasja z gradivi ta ne bodo potrjena na vladi. (O sestanku na MZI je
bila pripravljena zabeležka, ki je za člane PS na razpolago pri Marcu).
Dogovorjeno je bilo, da do naslednjega sestanka pripravimo predloge za naše predstavnike v PS.
Ad 3)
Marc je poročal o imenih strokovnjakov, ki so vabljeni na posvet (Sibil, Mencinger, Cetinski, Glavič,
Kotnik, Verbič, Stegne, Ivanušič, Aljoša, Zaplotnik, Verbič, Bole, Košak, Marinč, Ivanc, Gaspari) in o
tem, da smo dobili zagotovljen prostor na GZS.
Za posvet Cetinski in Mencinger pripravita uvodna vprašanja. Posvet naj bi vodil oz moderiral
Mencinger. O posvetu se pripravi posebna zabeležka.
Ad 4)
Izkušnje iz preteklosti nas opozarjajo, da se moramo v PS bolje organizirati (do določene mere
formalizirati članstvo v PS, kljub temu, da se nismo odločili za organizacijo v obliki društva oz pravno
osebo) in bolje razporediti delo, da se to ne kopiči samo pri nekaterih članih PS.
Dogovorjeno je bilo, da Pintar pripravi predlog glede formalizacije članstva, Bajželj skico projekta o
razmerju med delom in kapitalom, Rus dispozicijo svojega projekta – vse do naslednjega sestanka.
Odprto ostaja vprašanje, ali projekte voditi ločeno s poudarjeno vlogo nosilca, ali pa jih povezati in iz
njihovih vodij oblikovati nekakšen »strateški svet« ter seveda razmerje do SINTEZE-KCD. Obstoji
možnost, da se sedanji PS reorganizira v ta strateški svet, vendar je to ostalo nedorečeno.
Ad 5)
Pod to točko smo obravnavali več vprašanj in sicer:
5.1 Glavičevo opozorilo o odtekanju denarja s transfernimi cenami (Henkel je imel leta 2014 kar 187
MEUR prihodka in 38,6 MEUR čistega dobička, lani, po prenosu sedeža v davčno oazo Amsterdam, pa
samo še 36,7 MEUR prihodkov in 0,35 MEUR čistega dobička!). Marc poskrbi za objavo;
5.2 Pobuda za spremembo ustave zaradi spremembe volilne zakonodaje ni ustrezna;
5.3 Marc je poročal o prošnjah nekaterih kandidatov za predsednika države (ali njihovih predlagateljev),
da jih javno podpremo v predvolilni kampanji. Dogovorjeno je bilo, da SINTEZA-KCD tega ne bo
storila za nobenega kandidata, bi bilo pa smiselno objaviti pisna stališča o vlogi Predsednika (Pintar?);
5.4 Rus je poročal o pomenu zakonodaje o izvršbi – pripravi pisni predlog, kaj storiti.
Naslednja seja bo 17.10.2017, ob 16 uri na istem mestu.
Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc

