Zadeva: Zabeležka 72. seje PS SINTEZA-KCD z dne 22. maja 2018
Seja je potekala med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika 71. seje z dne 8. 5. 2018;
Poročilo o dogovorih o sodelovanju z ZDUS in sindikati (Cetinski, Biščak, Marc);
Volitve 2018;
Razprava o programu dela;
Razno.

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1) Zapisnik se sprejme brez sprememb in dodatkov.
Ad 2) Sodelovanje ZDUS + ZSSS + MSS + SINTEZA
PS podpira idejo, ki se je oblikovala v pogovorih o sodelovanju z ZDUS in sindikati, da se
ustanovi “Svet civilne družbe za upravljanje” države in njenega premoženja (sodelovali bi tudi
predstavniki mladine). Glede programske usmeritve pa meni, da bi morali dati v prvi vrsti poudarek
na pripravo predlogov novel zakonov, ki zadevajo upravljanje premoženja (SDH, nadzorni sveti v
državnih podjetjih, itd), in šele nato problematiki volilne zakonodaje, Zakonu o vladi, ipd.
Ad 3) Volitve 2018
V tem tednu se (na osnovi našega vprašalnika za stranke) pripravi gradivo o vprašanjih, za katere
PS smatra, da bi morali biti zajeti v koalicijski pogodbi, vključno s povzetkom naših stališč o NLB.
Gradivo se takoj po volitvah z ustreznim dopisom pošlje zmagovitim strankam.
Ad 4) Razprava o programu dela
Na naslednji seji (5.6.2018) bo PS analiziral rezultate volitev ter dogovarjanja o sestavi vlade ter se
opredelil za program svojega dela glede teh vprašanj, pa tudi o usmeritvah glede vsebine delovanja
v jeseni.
Ad 5) Razno
5.1. Marc se poveže z odgovornimi za vprašanja NLB na MF in v kabinetu vlade, ki pripravljajo
odgovor Evropski komisiji, ter ugotovi, ali je smotrn sestanek z njimi glede na naše pismo EK.
Glavič poskuša doseči objavo stališč o NLB tudi v Večeru.
5.2. Ustanovna seja Projektnega sveta za civilni nadzor drugega tira, sklicana za 21. maj, je bila
prestavljena na 28. maj. O poteku in dogovorih po seji Pintar pripravi pisno informacijo.
5.3. Člani PS ocenjujejo, da je dejanje guvernerja Jazbeca glede odpravnine ne le skrajno zavrženo,
temveč tudi nezakonito, zato bo pripravilo (Vito) poziv vladi, naj od BS zahteva pravno ukrepanje
(tožbo za vrnitev odpravnine).
Naslednja seja bo v torek, 5.6.2018, na istem mestu.
Predlog zapisnika pripravila E. M. Pintar in M. Marc

