Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 15. marca 2016
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih BF, z naslednjim dnevnim redom:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika sestanka z dne 1.3.2016;
Razprava in sprejem Zahteve za revizijo procesa bančne sanacije;
Poročilo o sestanku na GZS;
Poročilo o delu Delovne skupine za pripravo čistopisa Novele Zakona o SDH;
Razno

Po daljših razpravah so bili v posameznih točkah dnevnega reda sprejeti naslednji dogovori:
Ad 1) Zapisnik je bil sprejet s pripombo, da formulacija v Ad3) »da ni bilo čutiti posebnega
navdušenja, glede sodelovanja z GZS«, ne povzema najbolje razprave in dogovora o
aktivnejšem sodelovanju z GZS.
Ad 2) Zahteva za revizijo procesa bančne sanacije
Gradivo J. Mencingerja je bilo ocenjeno kot odlično, s predlogom A. Cetinskega, da se
podatki o neto zadolževanju dopolnijo s podatki o bruto zadolženosti. Mencingerjevemu
gradivu se priloži Glavičeva analiza.
Dogovorili smo se:
Ad 2.1) da se posamezne naslovljence zaprosi za konkretne odgovore na vprašanja
zastavljena v gradivu »BANČNA SANACIJA – VPRAŠANJA« in sicer v ločenih dopisih:
predsednika prejšnjih vlad Janeza Janšo (10.2.2012-20.3.2013) in Alenko Bratušek
(20.3.2013-13.7.2014); njuna finančna ministra: Janeza Šušteršiča in Uroša Čuferja;
guvernerja BS Marka Kranjec (2007-2013) in Boštjana Jazbec (17.3.2013 ); predsednika
Državnega zbora Gregorja Viranta; ter predsednika Ustavnega sodišča Ernesta
Petriča (11.11.2010-10.11.2013) in Miroslava Mozetič (11.11.2013 )
Ad 2.2) da se Računskemu sodišču pošlje uradno pobudo za izvedbo revizije celotnega
procesa bančne sanacije.
Ob tej točki je potekala tudi širša razprava o možnostih in dometu Sintezinega vplivanja.
Prevladala je ocena, da čeprav ne moremo neposredno vplivati na odločitve posameznih
politikov ali političnih institucij, je izjemno pomemben posreden vpliv na javno mnenje, zato
je treba z delom nadaljevati enako intenzivno.
Ad 3) Sestanek na GZS
V torek, 15 marca 2016 smo se predstavniki SINTEZE-KCD (Mencinger, Pintar, Cetinski,
Marc) sestali z vodstvom GZS, ki so ga predstavljali:
- mag. Samo Hribar Milič, generalni direktor GZS
- Goran Novković, izvršni direktor
- Igor Knez, namestnik direktorja za zakonodajo s področja gospodarstva.
O sestanku na GZS je poročal A. Cetinski, ki je sestanek ocenil za zelo uspešen. Ne le, da je
zasedba GZS sama po sebi potrditev našega dela in ugleda, vodstvo GZS je naš predlog za
spremembo Zakona o upravljanju SDH ocenilo kot izjemno pomemben in zagotovilo vso
podporo in sodelovanje. Pri tem so izpostavili poseben problem zagotavljanja odgovornosti
članov NS in odgovornost resornih ministrov ter vlade v celoti za uspešno in transparentno
delo SDH. Zagotovili so, da bodo v Delovno skupino ZSSS+ZDUS+SINTEZA(+GZS)
imenovali tudi predstavnika GZS.
Glede druge točke sodelovanja z GZS (pogovor o možnosti usklajenega nastopanja pri
promociji nove razvojne politike - njihov MANIFEST in naši POSVETI o podpornem okolju
za inovativno podjetništvo, ipd) je bilo dogovorjeno, da se naslednji teden sestanemo z g
Goranom Novkovićem in pregledamo možne oblike sodelovanja. Nadaljnje kontakte
koordinira Marc.

Ad 4) Novela Zakona o SDH
O delu Delovne skupine je poročal A. Cetinski, ki je opozoril na upadajoč ritem dela. Do njega
sicer lahko prihaja zaradi preobremenjenosti nekaterih članov, osebno pa se boji, da je nanje
vršen določen pritisk nekaterih političnih strank, ki se zavedajo, da jim bo (bi) sprememba
Zakona o SDH zmanjšala vpliv na izbiro kandidatov za člane NS.
Ad 5) Razno
V okviru širše razprave so se oblikovali nekateri predlogi za nadaljnje delo in sicer:
5.1. Razmisliti o dejstvu, da Slovenija nima Ministrstva za razvoj, zaradi česar se nekatere
razvojne pobude drobijo in izgubljajo (Cetinski);
5.2. Vika vzpostavi stik z delovno skupino »4 generacij« in ji predlaga, da bi oni organizirali
širšo razpravo o nujnosti spremembe volilnega sistema, kjer bi predlog teh sprememb lahko
pripravil E. M. Pintar;
5.3. Opozorjeno je bilo, da je prisotnost »trade mark« SINTEZA-KCD v javnih občilih še
vedno šibka. M Bajželj predlaga, da bi bilo smiselno, da člani ob objavi avtorskih strokovnih
člankov te podpišejo, poleg imena, z dodatno oznako »član SINTEZE-KCD«. Dogovorjeno je
bilo, da je treba ta predlog dodatno razmisliti;
5.4. Člani so bili večinsko za to, da se »upornikom v Alpini« pošlje solidarnostno oz
podporno izjavo.
Naslednji sestanek bo v torek, 30.3.2016 ob 16. uri na BF.
Zapisnik pripravila: Emil Milan Pintar in Miroslav Marc

