Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 24. maja 2016
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih BF, po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika sestanka z dne 10.5.2016;
2. Novela Zakona o upravljanju SDH – Informacija: Cetinski in Biščak;
3. Proces bančne sanacije – razprava o odzivih in nadaljevanju (mediji, Banka Slovenije);
4. 2.tir – predlog pisma je v priponki;
5. Pobude o povezovanju: ED, volitve;
6. Razno
Na sestanku so bili sprejeti naslednji dogovori in sklepi:
Ad 1): Zapisnik zadnjega sestanka PS (10. 05. 2016) je bil potrjen brez sprememb.
Ad 2): Zakon o SDH
Uvodoma je Cetinski poročal o sestanku (razgovoru) na GZS v zvezi z njihovimi stališči glede
podpore predlagani noveli Zakona o upravljanju SDH. Vzrok za njihove zadržke ni povsem
jasen, saj tudi niso podali konkretnega predloga za korekcije. Ocenjuje, da bomo njihove
zadržke najlažje premagali z argumentom, da predlagamo nekaj, kar v nemški praksi obstoji
in že dolgo dobro deluje.
Opozoril je na izjemno počasnost v delu Delovne skupine, ki je imela zadnji sestanek 13.
aprila. V tem času pa je stranka ZAAB (ki se je medtem preoblikovala in se poudarjeno
umešča na levico) vložila svoj predlog novele tega zakona, v kateri pa predlaga prenos
nekaterih pomembnih pristojnosti na DZ. Glede tega vprašanja sta bila sprejeta dva
dogovora:
a) da se vzpostavi stik s temi predlagatelji in prouči možnost, da se v parlamentarni
proceduri rešitve povežejo v enoten predlog;
b) da se pospeši delo Delovne skupine. (Za obe točki dolženi: Cetinski, Biščak, Marc).
Iz prejšnjega sestanka ostaja odprto vprašanje sodelovanja z MSS (Cetinski).
Ad 3): Proces bančne sanacije
Marc je poročal, da so bila odposlana vsa pisma z vprašanji glavnim akterjem bančne
sanacije, razen Banki Slovenije. Do sedaj smo prejeli le tri odzive: Šušteršiča in Bratuškove
izmikajoče in ministrstva za finance s standardnimi prilogami. Sprejet je bil dogovor, da se
zdaj odpošlje pismo z vprašanji tudi BS. Vprašanja pa še enkrat preverita Glavič in Novšak.
Glede posredovanja medijem in javnosti je prišlo do manjših sprememb. Namesto
novinarske konference se čimprej pripravi posebno pismo medijem, kjer se jih obvesti, kaj
so najbolj kritična vprašanja in katere najbolj odgovorne osebe smo spraševali. Namen
pisma je, da se medije opozori na ključne točke in se jih pozove, da tudi na osnovi dodatnih
argumentov nadaljujejo s spraševanjem in iskanjem odgovorov, saj imajo novinarji več
možnosti, da od imenovanih odgovore »izterjajo«. Uvodni del pisma pripravi Mencinger,
najbolj kritična vprašanja (in argumente) opredelita Glavič in Novšak, sestavljanje usklajuje
Marc.
Hkrati je bilo dogovorjeno, da se na to temo pripravi nekakšna strokovna okrogla miza, na
kateri bi sodelovalo 6 do 8 eminentnih strokovnjakov, vključno s predstavniki BS. Navržena
so bila že nekatera imena: Arhar, Ribnikar, Štiblar, itd. Priprave, kontakte, osnutke vabil,
izbor datuma (do srede junija-!?) in kraja (eminentna lokacija) prevzameta Cetinski in
Mencinger.

Ad 4): Pismo Cerarju v zvezi z drugim tirom
Marc je poročal, da je pismo premierju Cerarju v zvezi z zaskrbljujočim potekom priprav na
graditev drugega železniškega tira Koper–Divača pripravljeno. Dogovorjeno je, da se pismo
razpošlje (poleg naslovniku) tudi po široki mailing listi in se ga poizkuša objaviti tudi v
medijih. Posebej se ga dostavi tudi na KPK in Računskemu sodišču.
Ad 5) volilni zakon
Pintar je poročal o drugem sestanku delovne skupine za spremembo volilne zakonodaje, kjer
je bilo ocenjeno, da dobro poteka prva naloga (pojavljanje teme v medijih), glede druge
(izvedba »civilnega referenduma« oz AVJM) pa je Mihelčič poročal o portalu »Pod črto«, ki
se ukvarja s podobnimi rešitvami. Mihelčič, Šoukal, Pintar z njimi navežejo stik, da se preveri
možnost za realizacijo AVJM
Hkrati je Pintar predlagal, da se prouči možnost navezave stika z mednarodnimi
organizacijami, ki nadzorujejo demokratičnost volitev, da se jih obvesti, da slovenske
politične stranke že vrsto let blokirajo spremembo volilne zakonodaje, ki jo je zahtevalo
Ustavno sodišče.
Ad 6) Pod »Razno« ni bilo vprašanj, predlogov ali dogovorov.
Naslednji sestanek bo v torek, 7.6.2016 ob 16. uri na BF.

Zapisnik sta pripravila Emil Milan Pintar in Miroslav Marc

