
 
 

Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 26. aprila 2016  

Sestanek je potekal med 16. in 17.45 uro v prostorih BF, po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika sestanka z dne 12.4.2016; 
2. Proces bančne sanacije: Čistopis vprašanj posameznim odgovornim nosilcem; 

3. Novela zakona o upravljanju SDH: Informacija z Delovne skupine; 

4. Razno:  

- informacija o sestanku na GZS (Marc, Pintar); 
- informacija o sestanku o volilni zakonodaji (Pintar, Šoukal); 

- informacija o ustanovitvi »Združenja za ekonomsko demokracijo« (Bajželj); 

- informacija o »krizi politične levice« (Pintar) 
 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji dogovori in sklepi: 
 

Ad 1):  Zapisnik sprejet v predlagani obliki. 
 

Ad 2): 

Vprašanja za politične akterje »sanacije slovenskih bank« (in škodljivih posledic) so pripravljena v 

čistopisu, dodelujejo se še nekatera spremljajoča gradiva (Glavič, Marc). 

Dogovorjeno je, da se pisma (razen za BS) odpošljejo 3. maja (Marc), naslovnike pa zaprosi za odgovore 

do 12. maja. Takrat se pošlje tudi pismo za BS. Na sestanku PS 10. maja bomo obravnavali predlog o 

sklicu tiskovne konference za predstavitev vsebine vprašanj in odziva naslovnikov. 
 

Ad 3): 

Po daljšem času in intervencijah je bil drugi sestanek Delovne skupine za pripravo Novele Zakona o 

upravljanju SDH. SD je pripravila dopolnila, ki so bila skoraj v celoti sprejemljiva. Zdaj se izdeluje čistopis 

predloga Novele, ki bo potrjen na naslednjem sestanku Delovne skupine. 

Za tem bo potreben dogovor in odločitev o načinu in terminu vložitve ter o načinu sodelovanja partnerjev. 

Za poenotenje stališč Marc skliče sestanek ZSSS, ZDUS, GZS in Sinteze. 
  

Ad4):  

4.1 Pintar in Marc sta poročala o sestanku na GZS (Novković), ki je bil namenjen predvsem pregledu 

možnosti tesnejšega sodelovanja z GZS na področju strategije razvoja. Njihov »Manifest«  v nekaterih 

delih korespondira s stališči, ki jih je oblikovala SINTEZA na svojih posvetih o upravljanju in razvoju 

podporna okolja za inovativno podjetništvo. 

Na sestanku smo obravnavali tudi možnost, da SINTEZA in GZS skupaj organizirata mednarodno 

konferenco o uspešnih modeli upravljanja. Na konferenci bi skupaj s tujimi eksperti poizkušali osvetliti 

način organiziranja in kako deluje upravljanje v pomembnih in večjih podjetjih, na primer v Nemčiji. 

Po širši razpravi, kjer ni manjkalo tudi skeptičnih misli o naporih in nepredvidljivih zapletih takega 

sodelovanja, je prevladal interes po sodelovanju z GZS. Dogovorjeno je bilo, da se idejo o taki 

konferenci razvija dalje in pripravi konkretnejši predlog (Marc).  

4.2. Pintar je poročal, da se je na pobudo Šoukala sestala AD hoc skupina, ki je pregledala možnosti 

nekakšnega javnega preverjanja zahtev po spremembi volilne zakonodaje (AVJM - Avtorizirano javno 

večinsko mnenje). Dogovorjeno je, da se z delom nadaljuje in išče povezave tudi z zunanjimi 

strokovnjaki (Šoukal) ter o delu skupine redno poroča. 

4.3. Bajželj je poročal, da je Združenje za ekonomsko demokracijo ustanovljeno. Pripravlja se delovni 

program Združenja, v katerem bo poudarjeno predvsem sodelovanje s podobnimi združenji in 

skupinami, ki zagovarjajo ravnovesje oz. enakopravnost Dela in Kapitala. 

4.4. Pintar je prisotne seznanil, da se pri Žnidaršiču, predsedniku DSD, občasno sestane skupina, ki je 

zaskrbljena zaradi očitne krize v ZL. Po daljši razpravi je bilo dogovorjeno, da se v te procese in prepire 

ne vmešavamo, da pa bi bilo smotrno pripraviti neke teze o pričakovanem programsko razvojnem 

načrtu levo usmerjenih strank in gibanj.  

Naslednji sestanek bo v torek, 10.5.2016 ob 16. uri na BF. 

Zapisnik pripravila: E.M. Pintar in M. Marc 


