Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 17. oktobra 2017
Seja je potekala med 16.00 in 17.55 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje;
Priprave na interni razgovor o slovenskem bančništvu;
Poročilo o projektu »drugi tir« (Pintar, Marc);
Pobuda za temeljito analizo o rezultatih »privatizacije« (razprodaje) slovenskih podjetij;
Tekoče in razno.

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1)Zapisnik pretekle seje se sprejme brez popravkov in dopolnil.
Ad 2)Za razgovor strokovnjakov o slovenskem bančništvu je vse pripravljeno. Razgovor moderira dr.
J. Mencinger, po razgovoru bo izdelana Zabeležka. Od rezultatov razgovora bo odvisno, kako
nadaljujemo (objava, drugi razgovor, projekt, itd).
Ad 3)Uvodoma sta Pintar in Marc pojasnila, da je v torek, 17.10.2017 na MzI potekal usklajevalni
sestanek z J. Lebnom in pravnima sodelavcema ter prof. Pirnatom, ki sta se ga udeležila. Na sestanku
je vladna stran pojasnila zaplet s Službo vlade za pravne zadeve, ki je vzrok zakasnitve pripripravi
gradiv. Da bi to zadrego rešili, je Leben predlagal nekaj sprememb teksta Sklepa, ki vsebine bistveno
ne spreminjajo.
Pintar in Marc sta opozorila, da vsako zavlačevanje krha zaupanje in otežuje normalno konstruktivno
sodelovanje ter predlagala časovnico.
Dogovorjeno je bilo, da vladna stran pripravi pisni predlog spremembin jih še istega dne predloži
predstavnikoma SINTEZE-KCD in KO SVETA, kar se je tudi zgodilo.
(Informativni dodatek: Predlog sprememb smo dobili. O sestanku na MzI je bila pripravljena
zabeležka, ki pa je strogo internega značaja in ne bo širše distribuirana).
Ad 4)Na pobudo Pintarja, ki je pripravil skico osnovnih vprašanj o rezultatih oz. posledicah viharne
razprodaje (»privatizacije«) slovenskih podjetij v zadnjem obdobju, je Marc vzpostavil kontakt z g.
Kordežem, ki verjetno razpolaga z najboljšo dokumentacijo o tej problematiki. Kordež je potrdil, da
ga stvar zanima, da je pripravljen napraviti ustrezno študijo, da pa bi potreboval nekaj sredstev, vsaj
za pokritje osnovnih stroškov.
Dogovorjeno je bilo, da se Pintar v tej zadevi obrne na g. Dragonjo, ki je v preteklosti največ delal na
strategiji privatizacije, po potrebi pa tudi na ministra za gospodarstvo.
Ad 5)V točki »tekoče in razno« smo obravnavali več zadev in sicer:
5.1. Katalonsko vprašanje: ocenili smo, da verjetno ni nobene potrebe, da oblikujemo posebno
stališče o tem problemu;
5.2. Sprejeli smo pojasnilo Rusa, zakaj ni mogel pripraviti dogovorjenega gradiva za ta sestanek in
podaljšali rok do srede naslednjega tedna. Gradivo bo obravnavano na naslednji seji PS.
5.3. Na naslednji seji bomo obravnavali gradiva za izboljšanje organizacije dela PS, ki jih pripravi
Pintar.
Naslednja seja Programskega sveta bo 31.10.2017 na istem kraju ob isti uri.
Predlog zapisnika pripravila: E. M. Pintar in M. Marc

