
 

 
 

 

Zadeva: Zabeležka sestanka Programskega sveta, dne 21.10.2014 

 

Sestanek je potekal 21. okt. 2014 od 17 do 19 ure po naslednjem d. r.: 

1. Pregled in sprejem zabeležke prejšnjega sestanka 

2. Pregled in poročila o poteku projektov 

3. Razno: 

- pismo gospe Violeti Bulc 

Seznam prisotnih je v Arhivu. 

 

Ad 1) 

Po razpravi je bil sprejet Zapisnik prejšnjega sestanka brez dodatnih pripomb. 

 

Ad 2) 

Točko je uvodoma pričel Marc, ki je prisotne informiral o poteku priprav in preoblikovanju domače 

strani SINTEZA-KCD za samostojno vnašanje vodij Projektov. Prisotni so ocenili, da je opravljeno 

izjemno delo in da nastaja kvalitetna stran, da pa bodo sami potrebovali še nekaj časa, da jo bodo 

učinkovito uporabljali. 

 

Nato so sledila poročila o izvajanju Projektov: 

 

P1): Sprememba volilne zakonodaje. 

Pintar je poročal, da so se zadeve pomembno premaknile. V torek, 21. okt. Je bil sestanek Komisije 

DS, na katerem so predlog novega ZVDZ zagovarjali avtorji Mihelčič, Kristan in Pintar. Razprava je 

bila zanimiva in z vidika avtorjev zelo uspešna, saj so člani Komisije le z enim vzdržanim glasom (g 

Ozimič, SDS) soglasno podprli Predlog novega ZVDZ z Amandmaji. Amandmaji so bili namreč 

potrebni, saj je politika spet izpeljala enega od svojih manevrov in razpravo o spremembi volilne 

zakonodaje opredelila kot »drugo branje«, kar pomeni, da spreminjanje Predloga ali dodajanje novih 

predlogov ni več mogoče drugače, kot v obliki amandmajev poslancev. 

Zato so avtorji pripravili Amandmaje kot odgovor na pripombe Zakonodajno-pravne službe, ki je 

opravila temeljito delo, vse njene pripombe pa so bile nomo-tehnične narave; v bistvo novega 

predloga Zakona se niso spuščale. Skoraj vse delo pri pripravi Amandmajev je opravil prof. dr. 

Mihelčič, po dokončni uskladitvi pa jih je ZDUS posredoval poslancem Desusa in ZL, da jih 

formalno vložijo v postopek. 

Za torek, 28. okt. je sklicana Komisija DZ za ustavna vprašanja, ki je matično telo DZ za to 

problematiko, saj bo potrebno spremembo volilne zakonodaje (Predlog novega ZVDZ) sprejemati z 

dvotretjinsko večino. Zato bo šele po tej razpravi jasno, kakšna so stališča poslancev (političnih 

strank) do tega predloga. Vse bo odvisno od stališča SMC, zato bi bil koristen poseben sestanek z 

njimi na to temo. 

Avtorji kljub temu, da se je postopek začel, nismo prepričani v končen uspeh. EMP pripravi poročilo 

za domačo stran SINTEZA-KCD. 

 

 

http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/


P2): TEŠ 6 

Kljub temu, da so kriminalistične raziskave pripeljale do vložitve ovadb zoper nekatere odgovorne za 

izvedbo tega projekta (TEŠ6), je nosilec projekta (Šoukal) opozoril, da ni zadovoljen s potekom 

dogodkov. Odprta ostajajo zlasti naslednja vprašanja: 

- ni še sledu o temeljiti forenzični analizi poteka projekta, ki bi poleg kriminalističnih opozoril 

tudi na ekonomske, tehnološke in okoljske elemente projekta; 

- zato ni jasno, ali bo TEŠ6 sploh lahko rentabilno deloval; 

- v dosedanjih informacijah je govora zgolj o spornih 280 mio in še to je prst usmerjen predvsem 

na Alstom, spornih pa je vsaj 500 mio. 

Po razpravi je bilo dogovorjeno, da potek situacije še naprej intenzivno spremljamo in obenem 

razmislimo, da s posebnimi pismi odgovornim Ministrstvom odpremo dodatna vprašanja in 

zaostrimo problem politične odgovornosti in da se to ne ponovi na novih podobnih projekti (Šoukal). 

Še naprej si bomo prizadevali za sestanek z g Dobovškom. 

 

P3): Legalizacija črnih gradenj 

V četrtek, 16. okt. je bila razprava o tej problematiki na Strokovnem svetu ZDUSa, kjer je odprta 

vprašanja predstavil Pintar. ZDUS je predlagano usmeritev reševanja v celoti podprl.  

V sredo, 22. okt. je SINTEZA-KCD na to temo organizirala Okroglo mizo, ki jo je vodil EM Pintar. 

Kot uvodničarji so sodelovali: g Marko Baša, načelnik UE Postojna; ga Sabina Jereb, sekretarka na 

MOP in g Jože Dular, SINTEZA-KCD. Uvodničarji so podali izjemen pregled problematike in 

nakazovali rešitve. Kljub relativno majhni udeležbi in majhnemu zanimanju medijev Okroglo mizo 

ocenjujemo kot zelo pomembno, saj je premaknila nekatere poudarke nastajajočega Zakona o 

legalizaciji v smeri interesa državljanov (civilne družbe). Izdelati moramo čistopis našega stališča in 

nato javno zahtevati realizacijo v predlagani smeri. V komisijo za pripravo zakona poizkušamo 

vključiti našega predstavnika (J. Dular). 

 

P4) Upravljanje – ključni dejavnik uspešnosti 

Uvodoma je Cetinski poročal o kontaktiranju nekaterih strokovnjakov (Mencinger, Rus, Jaklič,...), ki 

jih je povabil k sodelovanju, pa je ugotovil njihovo veliko zasedenost. Opozoril je, da je od naših 

članov pričakoval več pripomb in dopolnitev na gradivo, ki ga je pripravil. Z delom se nadaljuje: 

poizkuša se oblikovati skupno strokovno ekipo z ZDUSOM, vzdržuje se kontakt z Združenjem 

nadzornikov in vzpostavi stik z g. Dragonjo. 

 

Ad 4) Razno. 

Gospe Violeti Bulc se pošljejo čestitke za izvolitev za komisarko, v katero ne dvomimo. Osnutek 

pisma pripravi Pintar. 

 

Naslednji sestanek bo v torek, 4.11.2014, prav tako ob 17. uri na Biotehniški fakulteti. 

 

Zapisala: Emil Milan Pintar in Miroslav Marc 

 


