
 
 

Zadeva: Zabeležka 78. seje PS SINTEZA-KCD z dne 16. oktobra 2018 

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

1. Obravnava in potrditev zapisnika zadnje seje; 

2. Razprava o dogajanju na bančnem področju (Marc, Cetinski); 

3. Informacije o 2TDK (Pintar, Cetinski); 

4. Poročilo o sestanku z ZDUS (Marc, Cetinski); 

5. Nadzor nad porabo denarja v slovenski javni upravi (Šoukal); 

6. Tekoče in razno. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik je sprejet brez popravkov in dopolnil. 

Ad 2) Banke 

V razpravi se je na žalost potrdilo, da se uresničuje tisto, kar smo napovedovali kot »verjetnost 

črnega scenarija«: vlada slepo sledi nezakonitim zahtevam EU in hiti s prodajo NLB po diktiranih 

pogojih. EU nadaljuje s kaznovanjem Slovenije in uveljavlja zahtevo, da NLB zapre 16 podružnic. 

O sestanku na MF je Pintar pripravil tudi zabeležko, ki je bila posredovana prisotnim. Zabeležka je 

v priponki in na spletni strani Sinteze. 

V razpravi smo preverjali tudi možnost, da se bo vladi mogoče zataknilo v DZ, saj nima potrebne 

večine za določitev izklicne cene NLB – negotovi so glasovi 4 poslancev SD in vlado verjetno 

čaka oster protest Levice oz. njena obstrukcija. 

Dogovorjeno je bilo, da za medije Pintar pripravi osnutek stališč SINTEZE-KCD o tem vprašanju. 

Ad 3) 2TDK 

Pintar je uvodoma poročal o dogajanju v zvezi z 2TDK. Pojasnil je, da je bilo Poročilo 

Programskega sveta civilne družbe (PSCN) vladi zadržano in bo pripravljeno v širši obliki, tako, 

da bo zajemalo čas od ustanovitve PSCN maja letos do konca oktobra. Sprejeto naj bi bilo na seji 

6. novembra. 

Medtem se je PSCN sestal z novo Ministrico Bratuškovo, dne 11. 10. 2018 pa je bila  tiskovna 
konferenca PSCN (Bajec, Pintar, Josipovič), na kateri sta bili vlada in javnost opozorjeni: 

- da PSCN še vedno ni dobil v obravnavo predloga Investicijskega programa; 

- da še ni izvedena primopredaja med DRSI in MZI ter zakonsko določenim investitorjem,  

podjetjem 2 TDK; 

- da PSCN nima pregleda doslej porabljenega denarja, zato ne more oceniti njegove 
gospodarnosti; 

- da je bil doslej projekt voden nepregledno, neorganizirano in neučinkovito. 

Dogovorjeno je bilo, da bo Poročilo PSCN predstavljeno na seji PS SINTEZE-KCD, takoj, ko bo 

sprejeto in posredovano javnosti. 

V tem času je bil v poseben svetovalni organ vlade, Finančno-projektni svet, kot predstavnik 

javnosti imenovan A. Cetinski, ki ga je na našo pobudo in v dogovoru z nami predlagal ZDUS. 

Čestitamo. 



 

Ad 4) Sodelovanje z ZDUS in ZSSS 

Marc je poročal o sestanku z ZDUS (dne, 15.19.2018), na katerem so bili z naše strani prisotni 

Cetinski, Biščak in Marc. Obravnavali so predvsem dve zadevi: 

- predlog za izboljšanje upravljanja z javno lastnino (novela Zakona o SDH); v tej zadevi je bil 

dogovor, da se aktivnosti za sprejem novele takoj nadaljujejo; 

- problematika Demografskega sklada; o tem skladu  je Desus pred volitvami pripravil osnutek 

zakona, ki ga ministrstvo za finance zavrača, SINTEZA in ZDUS bosta delovala usklajeno. 

Dogovorjeno je bilo, da se sodelovanje z ZDUSom in ZSSS, ki je ocenjeno kot zelo pozitivno, 

intenzivno nadaljuje. 

Ad 5) O javni upravi 

Šoukal je pripravil osnutek gradiva za pismo ministru, ki je bilo ocenjeno kot zelo dober oris 

problema nepreglednosti porabe javnega denarja v javni upravi. Ker pa ni pripravljeno v obliki 

pisma, ga je treba prilagoditi (Pintar). Poslati ga je verjetno treba tudi predsedniku RS  g. Veselu. 

Na naslednjem sestanku PS bo to osrednja točka, povabljen bo tudi Franci Demšar, soavtor knjige 

»Javna hiša Slovenija«.  

Naslednji sestanek bo 30.10.2018. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


