
 

 

Zadeva: Zabeležka 74. seje PS SINTEZA-KCD z dne 12. junija 2018 

Seja je potekala med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Seznanitev in potrditev dopisa parlamentarnim strankam; 

3. Razgovor o vsebinah in oblikah bodočega delovanja.  

 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik se sprejme brez sprememb in dodatkov. 

Ad 2) Dopis parlamentarnim strankam: 

Vsebine, ki bi jih morala katerakoli koalicija zajeti v koalicijski pogodbi, smo korespondenčno 

potrdili. Dopis z naslovom KAJ PREDNOSTNO POSTORITI ZA USPEŠNEJŠI RAZVOJ 

SLOVENIJE, ki je priložen zapisniku, smo 7.6.2018 poslali vsem parlamentarnim strankam.  

Ad 3) Vsebina in oblike bodočega delovanja: 

Ad 3.1) V preteklem obdobju smo obravnavali, zavzeli in javno predstavili predloge, zahteve 

in/ali stališča v naslednjih večjih zadevah: 

a) Upravljanje državnega premoženja: Upravljanje – ključni dejavnik uspešnosti; 

V sodelovanju z ZDUS, ZSSS in MSS smo pripravili novelo zakona o upravljanju SDH, ki je bila v 

drugem branju v DZ zavrnjena. - Zakaj nočete preprečiti škode, ki jo povzroča slabo upravljanje 

državnega premoženja?; 

Pripravili smo predloge o Demografskem rezervnem skladu. 

b) TEŠ-6:  

Na projektu TEŠ-6 smo sprožali cel kup aktivnosti, tudi obravnavo na Računskem sodišču - Vaše 

sporočilo bo računsko sodišče obravnavalo kot pobudo za izvedbo revizije; 

Po sprejemu poročila Hanžkove komisije v DZ smo objavili naše stališče, da morajo odgovorni 

nujno prevzeti tudi politične posledice. Pahor mora odstopiti. 

c) Drugi tir: 

Na našo pobudo je bil ustanovljen Svet za civilni nadzor projekta Drugi tir. V referendumskih 

aktivnostih nismo sodelovali, smo pa uspeli, da je vlada ustanovila »Projektnega sveta za civilni 

nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper«. 

d) Problematika slovenskega bančništva: 

Organizirali smo interni posvet o bančništvu Zabeležka s spremnim dopisom; Objavili smo tudi več 

stališč in zahtev; npr.: Pisma z vprašanji najbolj odgovornim;  

Pripravili smo Pripombe o ukrepih Evropske komisije na področju državne pomoči NLB in jih 

poslali v Bruselj: Odgovor Komisiji EU v zvezi z NLB.   
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e) Volitve 2018:  

1) V februarju smo pripravili predvolilni vprašalnik s ključnimi vprašanji za stranke, ki bodo 

sodelovale na volitvah 2018; 

2) Tik pred volitvami smo vsem strankam zastavili vprašanje o njihovem Odnosu do slovenskega 

bančnega sistema in prisilne prodaje NLB; 

3) Takoj po volitvah smo vsem strankam, ki so prestopile parlamentarni prag, poslali apel z 

navedbo nekaj ključnih področij, ki bi jih morala nova vladna koalicija, ne glede na to, kakšna 

bo, vnesti v Koalicijsko pogodbo: Sporočilo parlamentarnim strankam. 

 

Ad 3.2) Vsebina in oblike bodočega delovanja: 

V širši razpravi so se izoblikovale naslednja usmeritve: 

1. Prioritetna vsebinska usmeritev je zajeta v gradivu obravnavanem v predhodni točki: 
KAJ PREDNOSTNO POSTORITI ZA USPEŠNEJŠI RAZVOJ SLOVENIJE;  

2. Stalno je potrebno širiti mrežo novih uglednih sodelavcev; 

3. Z večjo pojavnostjo graditi razpoznavnost in ugled Sinteze in naših prizadevanj;  

 Pri individualnih objavah vedno omenjati Sintezo; 

 Organizirati javne dogodke (npr.: posvet o etiki pri upravljanju države); 

4. Na dogovorjenih projektih poglobljeno in čvrsto sodelovanje z uglednimi 

organizacijami civilne družbe, (npr.: ZDUS, ZSSS, MSS, …)  

 

Prvi sestanek po dopustih, predvidoma konec avgusta, skliče Marc. 

 

Predlog zapisnika pripravil M. Marc 
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