Zadeva: Zabeležka 73. seje PS SINTEZA-KCD z dne 5. junija 2018
Seja je potekala med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
Dnevni red:
1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje PS;
2. Rezultati volitev in odločanje o posredovanju vsebin, ki bi morale biti v koalicijski pogodbi;
3. Pripombe EU Komisiji v zvez z NLB (informacije o MF, kabinetu vlade in odzivih strank);
4. Informacija o povezovanju Sinteza + ZDUS + sindikati + mladi;
5. Dogovor o bodočih sejah PS;
6. Razno.
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1) Zapisnik se sprejme brez sprememb in dodatkov.
Ad 2) Vsebine, ki bi morale biti zajeti v koalicijski pogodbi:
E. M. Pintar je pripravil celovit PREGLED KLJUČNIH VPRAŠANJ ZA USPEŠEN RAZVOJ SLOVENIJE V
NASLEDNJEM MANDATNEM OBDOBJU. Po širši razpravi je bilo dogovorjeno, da se poizkusi v skrajšani
obliki izpostaviti le nekaj področji, ki so po naše najbolj kritična in bi morala biti zajeta v koalicijski pogodbi.
To so: volilni sistem in vzpostavljanje vlade, načrtno upravljanje državnega premoženja ter sprejetje razvojne
strategije družbe in države.
Ad 3) Pripombe EU Komisiji v zvez z NLB:
Kljub poizkusom nismo uspeli dobiti povratnih informacij niti od MF, niti iz kabineta vlade.
Od strank, ki so prestopile parlamentarni prag, so nam odgovorili le iz NSi, SDS in LEVICA. V NSi in SDS
zagovarjajo takojšnjo prodajo NLB s tem, da v SDS poudarjajo obveznost izpolnjevanja danih zavez, za NSi pa
je glavni razlog v tem, da je država neodgovoren lastnik.
V Levici sistemske banke (NLB) ne bi privatizirali. Na pritiske Bruslja ne gledajo zgolj kot na pravno
vprašanje (čeprav se strinjajo, da argumenti EK ne zdržijo), ampak kot na politično. EK je že v mnogo primerih
ravnala mimo pravil in močnim pogledala skozi prste, v primeru manjših držav pa te s političnimi pritiski silila
v privatizacijo, deregulacijo in liberalizacijo s prozornim namenom razprodaje po najnižji ceni.
Stališča strank, ki so ostale zunaj parlamenta so naslednja:
Dobra država zagovarja učinkovito in transparentno privatizacijo brez nesmiselnih in spornih pritiskov Bruslja
Zedinjena Slovenija nasprotuje izsiljevanju Bruslja, saj smo reševali sami in ne tako kot v Grčiji in Irski, kjer
je za reševanje nemških in francoskih bank morala prispevati tudi Slovenija.
V Slogi absolutno nasprotujejo prodaji NLB, saj Slovenija potrebuje sistemsko banko za podporo izvoznemu
gospodarstvu in usmerjanju domače akumulacije. Nasprotujejo tudi zaradi slabih izkušenj pri prodaji NKBM.
Iz strank LMŠ, SD, SMC, SAB, DeSUS, SNS nismo prejeli odgovora.
Prejeli pa smo tudi več komentarjev, na premer: Bravo! Končno ste dokazali, da so v Sloveniji še ljudje, ki
znajo misliti s svojo glavo in imajo ustrezno znanje, da lahko ocenijo tudi tako "prefinjeno" ravnanje evropskih
uradnikov in njihovih uslužnih pomagačev v Sloveniji. Držim pesti, da bi Vaša akcija obrodila sadove!
Ad 4) Sodelovanje Sinteza + ZDUS + sindikati + mladi:
Sodelovanje med SINTEZO, ZDUS, ZSSS in MSS je pri vseh sodelujočih ocenjeno kot smotrno, ni pa še
pogojev za vzpostavitev formaliziranega trajnega skupnega organizacijskega telesa. Nadaljuje se usklajeno delo
na posameznih projektih, med katerimi je trenutno na prvem mestu novela zakona o upravljanju SDH.
Ad 5) Naslednji sestanek PS, ki bo tudi zadnji pred počitnicami, bo že naslednji teden (12.6.2018).
Ad 6) Razno: - Marc je podal informacijo o aktivnostih ob 50-letnici študentskih vstaj v letih 1968 (1972).
- PS se zahvaljuje sodelavcu in uglednemu članu PS Juretu Apihu za izvode knjige »Za lepo misel dam cekin«.
Predlog zapisnika pripravil M. Marc

