Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 7. novembra 2017
Seja je potekala med 16.00 in 18.10 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika sestanka PS z dne 17.10.2017;
2. Problematika slovenskega bančništva (poslana gradiva: Zabeležka s spremnim dopisom - EMP in
prispevki: P. Glavič (3x); B. Kordež (3x); J. Mencinger; A. Cetinski; Ž. Rus; D. Babič; B.
Damjanovič);
3. Informacija in razprava o Projektu 2TDK;
4. Analiza o rezultatih privatizacije oz. Študija o razprodaji podjetij;
5. Razno.
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1) Zapisnik pretekle seje se sprejme brez popravkov in dopolnil.
Ad 2) Problematika slovenskega bančništva
O problematiki bančništva v Sloveniji se je razvila obširna razprava predvsem z vidika, kaj lahko
storimo kot SINTEZA-KCD oz., kaj bi morala storiti slovenska vlada ob evidentnem dejstvu, da je na
eni strani slovensko bančništvo invalidno, na drugi strani pa hitro narašča finančna in gospodarska
škoda, ki jo je s svojim nekorektnim delovanjem povzročila Evropska komisija. Oblikovalo se je
prepričanje, da se mora dr. Cerar na predvidenem obisku v Bruslju upreti nameravani prodaji NLB pod
sedanjimi pogoji, da mora opozoriti na nekorektne pritiske in zagroziti s tožbo.
Na tej podlagi je bil sprejet sklep, da dr. Mencinger takoj pripravi pismo z navedbo argumentov za
Predsednika vlade, ki ga je treba dostaviti v kabinet najkasneje do srede (8/11-2017) do 10 ure. Pismo
je treba poslati tudi predsedniku DZ, vsem ministrom in medijem.
Ker problematika bančništva zahteva stalno delo in ukrepanje, se takoj oblikuje Strateški svet Sinteze
za bančništvo, katerega jedro sestavljajo dr. Mencinger, Glavič in Cetinski.
Imenovani do konca tedna dopolnijo Zabeležko o internem posvetu, za naslednjo sejo, upoštevajoč
dogodke v Bruslju, pa pripravijo predlog ukrepov (tiskovna konferenca, drugi posvet, kontakti z
ministrico za finance, povezava s političnimi strankami, itd.).
Ad 3) Informacija in razprava o Projektu 2TDK
Uvodoma je Pintar informiral prisotne, da je prišlo (zaradi dopusta g Lebna) do krajše prekinitve v
pogajanjih, zato je opozoril Lebna, da pritiski v javnosti naraščajo. Prisotni so izrazili mnenje, da bi
morali doseči terminski plan dela in se ga držati, po potrebi pa preko g Pavlihe opozoriti vladni kabinet
na predolg postopek usklajevanja. Cetinski je informiral, da sta z g Sušnikom obiskala Lebna in potrdil
ostale informacije.
Glede na sedanjo verzijo načina predlaganja kandidatov bi se morali na naslednji seji PS dogovoriti o
kandidatu, ki ga bo predlagala SINTEZE-KCD, upoštevajoč, da bodo g Cetinskega v ZDUSu verjetno
kandidirali v Finančno-svetovalni svet.
Ad 4) Analiza o rezultatih privatizacije oz. Študija o razprodaji podjetij
Pintar je prisotne informiral o pozitivnem odgovoru g Dragonje glede analize o obsegu in posledicah
razprodaje slovenskih podjetij, ki naj bi jo pripravil g Kordež. Pintar je za to študijo pripravil tudi
osnutek dispozicije, ki pa se zdi nekaterim preobširen in prezahteven. Zato je bilo dogovorjeno, da se
ta osnutek čimprej pošlje (Marc) g Kordežu in se ga zaprosi, da sam pripravi predlog dispozicije, ki
bo podlaga za predvideni sestanek z g Dragonjo.

Ad 5) Organiziranost SINTEZE-KCD
Pintar je v skladu s sklepom prejšnje seje PS pripravil nekaj izhodišč za boljšo organiziranost
SINTEZE-KCD, predvsem:
- Pravila delovanja PS;
- Evidenčni list za člane PS;
- Ustanovitev Strateškega sveta SINTEZE-KCD.
Po obširni predstavitvi je Pintar predlagal, da člani PS vse pripombe na vsa tri gradiva pisno
posredujejo Marcu in Pintarju, da bi se lahko iz osnutkov pripravilo gradivo za razpravo in sprejem.
Med prisotnimi je bila izražena tudi skepsa o smiselnosti in celo bojazen o možnih negativnih
posledicah pretoge organizacijske oblike, kar je Marc povzel: Glede na to, da je namen Sinteze tudi
odpiranje prostora za uveljavljanje civilne družbe nasproti pretirani strankokraciji, moramo razvijati
organizacijsko obliko, ki bo omogočala stalen dotok novih sodelavcev s svežimi predlogi in ne bo
ogrozila pluralnosti kot osnovne značilnosti gibanja Sinteza. Dogovorjeno je bilo, da člani PS mnenja,
pripombe in predloge posredujejo do naslednjega sestanka.
Zelo ugodno pa je bil sprejet predlog o organiziranju strateških svetov za posamezne projekte. V zvezi
s tem je bilo dogovorjeno, da se do naslednjega sestanka zbirajo predlogi o obstoječih in novih
Projektih ter predlogi za dodatne (tudi zunanje) sodelavce projektnih svetov ter vodenje le-teh.
Glede na aktualnost in kadrovsko pokritost je potrebno ažurirati, preoblikovati ali zapreti tudi obstoječe
Projekte: P1 – Sprememba volilne zakonodaje
P2 – TEŠ 6
P3 – Okolje
P4 – Upravljanje – ključni dejavnik uspešnosti
P5 – Razvojna platforma
P6 – Področje družbenih norm
P7 – Sanacija bančnega sistema
P8 – Luka in Drugi tir
Naslednji sestanek PS bo v torek, 21.11.2017, na istem mestu.
Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc

