Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 7. junija 2016
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih BF, po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika sestanka z dne 24.5.2016;
2. Novela Zakona o SDH – poročal Cetinski;
3. Proces bančne sanacije – poročali Mencinger, Novšak in Marc;
4. Pregled dogajanja na drugih tekočih zadevah oz. projektih:
4.1. Drugi tir in Luka Koper – poročal Marc;
4.2. Sprememba volilnega sistema (ZVDZ) – poročal Pintar
4.3. Združenje za ekonomsko demokracijo (ZED) – poročal Bajželj
5. Razno
Na sestanku so bili sprejeti naslednji dogovori in sklepi:
Ad 1): Zapisnik zadnjega sestanka PS (24.05.2016) je bil potrjen brez sprememb.
Ad 2): Zakon o SDH (Z-SDH)
Cetinski je poročal o dveh zapletih pri oblikovanju čistopisa Novele Z-SDH. Prvo je
povzročila ideja, da bi v Novelo zapisali, da se predlagane spremembe uveljavijo šele po
poteku mandata sedanjim članom NS SDH, drugo zadržki GZS, da Novela preveč zmanjšuje
pristojnosti in s tem odgovornost Vlade. Oba zapleta sta bila odpravljena tako, da se NS takoj
razširi le za člane, ki jih predlagajo sindikati, upokojenci in mladinci, obstoječi člani, ki jih
je že imenovala vlada ostajajo in s tem se GZS odreka v korist Vlade.
Večji problem predstavlja pripravljenost, da se čimprej vloži in Novela v parlamentu
sprejme. Sprejet je bil dogovor, da se takoj, ko bo pripravljen čistopis Novele, skliče
koordinacija (ZSSS+ZDUS+SINTEZA) in poizkuša motivirati SD in DeSUS za vložitev in
hiter parlamentarni postopek.
Ad 3): Proces bančne sanacije
Novšak je prenesel predlog Glaviča, da se tistim, ki so odgovorili na naša vprašanja, odgovori
vsakemu posebej.
Posebno pismo medijem o najbolj kritičnih vprašanjih in najbolj odgovornih osebah, ki smo
jih spraševali, še ni zasnovano. Pintar je predlagal, da naj bo dopis napisan bolj animacijsko
za medije in bo poskušal izhodišča pripraviti do 10.6.2016. Čistopis naj pripravita Mencinger
in/ali Glavič.
Glede Okrogle mize na to temo je bilo ugotovljeno, da v zamišljeni obliki v juniju ni
izvedljiva, ostaja pa aktualna v jeseni. Pripravita jo Mencinger in Cetinski.
Ad 4):
4.1: Drugi tir in Luka:
Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je naše javno pismo premierju zadelo v bistvo in sprožilo
številne odzive, zlasti po objavi v SP Dela. Aktivni so tudi številni drugi. V sredo bo sestanek
civilne iniciative, ki jo vodi Združenje za promet (udeleži se ga Marc + še kdo).
Oblikovan je bil predlog, da se preveri (Marc), ali bi bil Damjan pripravljen sodelovati pri
nadaljnjem vztrajanju, da predsednik vlade odgovori glede Damjanovih obtožb in možni
predstavitvi medijem. Marc naj poizkuša vzpostavi stik tudi z drugimi akterji in
potencialnimi somišljeniki; npr. Pavliha, Žnidaršičeva, itd.

Obenem bi morali podrobneje pogledati informacijo (Pintar) o predlogu Luke Koper, da
sama prevzame gradnjo drugega tira, če se Vlada za določen čas (30 ali 40 let?!) odreče
koncesiji in svojemu delu dobička od Luke Koper.
4.2. Volilni sistem:
Pintar je uvodoma poročal, da je za DS o spremembi volilne zakonodaje pripravil predlog,
da se evropske institucije obvesti, v čem in zakaj naš volilni sistem ni ustrezen, rezultati
volitev pa zato nelegitimni ali pogojno legitimni. Še prej pa se organizira javna razprava o tej
problematiki (jeseni). Do tega predloga se člani DS še niso opredelili.
Dogovorjeno je bilo, da priprave tečejo naprej v tej smeri, ob dodatnem predlogu Cetinskega,
da je treba za javnost pripraviti kratko in razumljivo predstavitev (Pintar), kakšne
spremembe predlagamo.
4.3. Ekonomska demokracija:
Bajželj je poročal o ustanovitvi in delovanju ZED ter pripravi novega Zakona o soupravljanju.
Razprava je pokazala, da tu obstojita dva problema: prvi je v ne dovolj opredeljenih ciljih
tega zakona oz. v preobsežnem gradivu (Pintar je dobil gradivo na 130 straneh!), ki ga večina
ljudi v času naglice ni sposobna "prežvečiti", drugi v dejstvu, da večji del programa ZED
zajema le proizvodni del gospodarstva in to na način, ki mu bodo delodajalci in sedanje
uprave podjetij ostro nasprotovali. Ekonomska demokracija kot programska osnova
družbenih sprememb pa bo verjetno morala opredeliti tudi smeri sprememb v storitvenih
dejavnostih in v politični zgradbi države, drugače tudi v proizvodnji ne bo zaživela.
SINTEZA-KCD še naprej podpira ED in tesno sodelovanje z ZED.
Ad 5):
Približujejo se dopusti. Naslednja in predvidoma zadnja seja v spomladanskem obdobju bo
čez 14 dni (21.6.2016). Seveda bo delo SINTEZE-KCD teklo tudi v poletnih mesecih, le da
bodo kontakti predvsem v elektronski obliki. Če bo potrebno, pa bo Administrator sklical
izredno sejo.
Zapisnik pripravila:
Emil Milan Pintar in Miroslav Marc

