
 
 

Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 22. decembra 2015  

Sestanek je potekal med 16 in 17.30 uro v sejni sobi ZDUSa po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje; 

2. Aktivnosti v okviru projekta »Boljše upravljanje DGD«; 

3. Predlog razširitve projekta »TEŠ 6« v projekt »Energetika«; 

4. Informiranje o projektu »Volilni sistem«; 

5. Informiranje o  projektu »ROOZ«; 

6. Razno. 

Ad1) Zapisnik pretekle seje je bil potrjen in se vloži v arhiv. 

Ad 2) 

O poteku aktivnosti v projektu »Upravljanje« sta poročala Marc in Cetinski. Na seji, kjer so bili 

prisotni predstavniki sindikatov, ZDUSa in SINTEZE, je bilo dogovorjeno, da se v ponedeljek, 28 

decembra 2015 organizira skupno tiskovno konferenco, konec januarja pa še širši posvet na to temo. 

Tiskovno konferenco organizira sindikat (sodelujeta: Mencinger in Cetinski), posvet pa Sinteza.  

Dogovorjeno je bilo, da se celotno zaključno gradivo o tem projektu širše distribuira: političnim 

strankam, poslanskim skupinam, SDH in DUTB itd ter širši skupini, ki prejema naša poročila. 

Nadalje je bilo dogovorjeno, da se preko Žnidaršiča in direktno povežemo s skupino »Akcija 4 

generacij«, ki deluje na FDV ter preveri možnost sodelovanja in predstavitev naših gradiv.  

Glede organizacije širšega posveta se je treba dogovoriti z Mencingerjem, ki bo ocenil smotrnost, 

ustrezen čas in vsebinske poudarke ter predlagal sodelujoče. Verjeten čas: konec januarja ali februar. 

Preveriti tudi predlog o oblikovanju »deklaracije« in zbiranja podpisov vplivnejših oseb. 

Ad 3) 

Točka se zaradi odsotnosti predlagatelja (Ogrin je pripravil tudi gradivo) premakne na naslednjo sejo. 

Ad 4) 

Pintar je prisotne seznanil, da je na spremembah volilnega sistema v vladnih vrstah zatišje, čeprav je 

ta naloga zapisana v koalicijski pogodbi. Zato predlaga, da se pripravi spodbudo za nov začetek 

priprav za spremembo volilnega Zakona. Ker bomo iskali čim širšo podporo, naj bodo v pobudi samo 

3 ali 4 načela s »strokovno« prilogo (Kristan-Mihelčič-Pintar-ZDUSov Zakon). 

Načela, ki bi jih kazalo izpostaviti, so: 

- možnost enakopravnega kandidiranja kandidatov iz civilne družbe; 

- realna možnost izvolitve teh kandidatov, kar pomeni direktne volitve po večinskem načelu; 

- obveznost po tem načelu izvoljenih poslancev, da oblikujejo »poslansko skupino CD«. 

Predlog takega »poziva« pripravi Pintar. Za akcijo je treba iskati širšo podporo »soorganizatorjev«. 

Ad 5) 

Uvodno informacijo je podal Dular, ki je opozoril, da so poskusi posameznikov in nekaterih institucij 

preveč vezani na materialne interese in če ni financiranja, hitro zvodenijo. 

Širša razprava je pokazala, da bi moralo Ministrstvo za kmetijstvo oblikovati bolj operativno in širšo 

strategijo kmetijske politike. Dosedanja je preveč pasivna, izčrpava se v obliki pomoči (dotacij) 

obstoječi obliki kmetijske proizvodnje. Bolj načrtna pa bi morala zajeti vprašanja urbanizacije, načrtne 

zaščite kmetijskih področij, revitalizacijo degradiranih površin, vključevanje novih pridelovalcev iz 

bazena nezaposlenih, tudi ne-lastnikov, eventualno celo priseljencev, itd. Šele v tako zasnovani 

strategiji bo država oblikovala projekt, ki smo ga nakazali. To pomeni, da je to projekt države oz. min. 

Dogovorjeno je, da Dular naveže stike s predstavniki MKGP ter jim predlaga to usmeritev. Do takrat 

na tem projektu SINTEZA-KCD ne bo več prioritetno delovala. 



Ad 6) 

6.1 Dular v dogovoru z Drevenškom pregleda in predlaga sodelovanje s skupino, ki se ukvarja s 

problematiko ne-transparentnosti delovanja EU-institucij ter oblikuje predlog za sestanek 

(okroglo mizo?) s slovenskimi EU poslanci. Prisotni so opozarjali, da ti poslanci v EU pogosteje 

predstavljajo zgolj svoje strankarske centrale kot Slovenijo. 

6.2 Vika pripravi izvlečke tako, da bodo lahko objavljeni na spletni strani SINTEZE-KCD. 

6.3 Marc pripravi adresar institucij in posameznikov, ki jim bomo poslali novoletne čestitke. Adresar 

naj zajema vse inštitucije, na katere smo se obračali med letom (vlada, Cerar, KPK, SDH, 

energetika, ...). Osnutek čestitke pripravi Pintar. 

Naslednja seja bo čez 14 dni (5. jan. 2016) 

Zapisnik pripravila: 

Emil Milan Pintar in Miroslav Marc 

 

 

 

 

 

 


