
 

 
 

Zadeva: Zabeležka sestanka Programskega sveta (PS), 7.10.2014 

 

Sestanek je potekal 07. okt. 2014 od 17 do 19 ure po naslednjem d. r.: 

1. Razprava o Zabeležki prejšnjega sestanka; 

2. Informacija o preurejanju spletne strani Sinteza-KCD; 

3. Razprava o projektih P1 -  P4; 

4. Razno. 

Seznam prisotnih je v arhivu Sinteze-KCD. 

 

Na sestanku PS smo se dogovorili: 

 

Ad 1) 

Zabeležka prejšnjega sestanka je bila sprejeta brez pripomb. 

 

Ad 2) 

Marc je predstavil več opcij oblikovanja imena. Dogovorjeno je. 

- da se uporablja ime "SINTEZA-KCD", s podpisom (v malih črkah) "Koalicija civilne družbe za 

prenovo"; 

- da z zavihki spletne strani, ki se nanašajo na posamezne projekte, upravljajo vodje projektov 

neposredno; 

- vsa pošta »v imenu Sinteze-KCD« navzven se obvezno dogovarja in usklajuje na sestankih PS. 

 

Ad 3)  

Projekt P1: Sprememba volilne zakonodaje 

Pintar je prisotne informiral o razgovoru z g Donkom (ZDUS). Dogovorjeno je bilo: 

- Pintar do 10. okt. pripravi osnutek pisma ZDUSU z vprašanji glede vložitve Predloga ZVDZ v 

parlamentarni postopek ter sestankom z DESUSOM; 

- Do srede naslednjega tedna pripravi osnutek pisma za Vlado in DZ, ki ga bomo obravnavali na 

naslednjem sestanku PS. 

Projekt P2: TEŠ 6 

Šoukal je pripravil osnutek pisma glede tega vprašanja za pristojne organe. V razpravi je bilo 

ugotovljeno, da iz pisma premalo jasno izhaja cilj, ki ga zasledujemo, in da je pismo premalo 

odločno oz udarno. Dogovorjeno je bilo: 

- da Pintar in Šolkal ustrezno dopolnita to pismo do 10. okt in ga posredujeta članom PS; 

- da zahtevamo imenovanje širšega odbora za spremljanje revizije projekta, v katerem bo imela 

svoje zastopstvo tudi Sinteza-KCD. V tej zvezi kontaktirati g Dobovška (Šoukal) in g Kečanovića 

(Marc); 

Projekt P3: Legalizacija črnih gradenj 

Pintar je poročal o poteku priprav Okrogle mize na to temo, ki bo v sredo, 22. okt. ob 10 uri. V 

prostorih ZDUSa. Sodelovali bodo ga Jerebova iz MOP, g Baso iz UE Postojna in g Dular iz 

Sinteza-KCD. V razpravi je bilo ugotovljeno, da bi bilo dobro vključiti še koga s področja geodetske 

problematike. Dogovorjeno je bilo: 



- da se za 4. člana OM pozanimata g Dular in g Marc in ev. predloge uskladita s Pintarjem; 

- da Pintar do 10.okt. pripravi osnutek vabila ter predlog, koga vabiti (DZ, pol. stranke, poslance, 

medije); 

- OM se poleg Dularja in Pintarja udeležijo vsaj 4 predstavniki Sinteze-KCD; 

- da se nadaljuje s pripravo pripomb k tekstu obstoječega predloga Zakona o legalizaciji ČG, saj je 

v tej obliki neustrezen; 

- da Pintar do naslednjega sestanka PS pripravi nekaj osnovnih misli za zaključno poročilo.  

Projekt P4: Upravljanje velikih družb 

Cetinski je poročal o pripravi Tez o tej problematiki, na katere pa s strani članov PS ni dobil 

pričakovanega odziva, ter o objavi članka v Dnevniku. Hkrati je opozoril, da razmišlja o delitvi te 

obširne problematike na več poglavij, pri čemer bi se prvo nanašalo na upravljanje z državnim 

premoženjem, s ciljem, da se pripravijo predlogi za spremembo posebnega zakona, ki danes 

neustrezno določa to področje. Dogovorjeno je bilo: 

- da člani PS pregledajo Teze in sporočijo svoje mnenje; 

- da Cetinski z ustreznim tekstom posebej opredeli poglavje upravljanja z državnim premoženjem 

glede na postavljeni cilj; da se v ta namen oblikuje posebna delovna skupina s strokovnjaki izven 

PS. S potencialnimi kandidati (Rus, Dragonja, Bulčeva, Mencinger, Jaklič, itd) kontaktirata 

Cetinski; 

- Jadranka pregleda smiselnost, da se v okviru tega projekta kot posebno poglavje obdela 

problematika upravljanja in zlasti stečajev zasebnih družb in pripravi ustrezen predlog. 

 

Sestanek je bil končan ob 19 uri. 

 

Naslednji sestanek bo 21.10.2014, prav tako ob 17 uri na Biotehniški fakulteti. 

 

Zapisal: Emil Milan Pintar 

 


