
 
 

Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 13. septembra 2016 

Sestanek je potekal med 16. in 17.30 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika sestanka z dne 30.8.2016; 

2. Predstavitev situacije na tekočih projektih in nadaljnje delo; 
3. Kaj lahko še storimo v zvezi s tajnimi sporazumi TTIP, CETA, TISA; 

4. Razno  

Po dogovoru sta bili točka 3 in točka 4 premaknjeni na začetek sestanka.  

Na sestanku so bili sprejeti naslednji dogovori in sklepi: 

Ad 3): Trgovinski sporazumi 

Javni protest zoper sprejem trgovinskih sporazumov bo v četrtek, 15 sept. ob 16h na Prešernovem trgu. 

Protest organizira Koalicija PROTI TAJNIM SPORAZUMOM (KPTS), skupina civilnodružbenih, nevladnih in 

političnih skupin, ki nasprotujejo trgovinskim sporazumom. Sinteza je so-ustanovni član.  

S predlogom o zakonodajnem referendumu, na katerem bi odločali o (ne)pristopu Slovenije, se je nekako na čelo 
postavila ZL, kar dolgoročno morda KPTS ne bo koristilo. Idejo o referendumu pa podpiramo. Protesta se bodo 

udeležili tudi nekateri člani SINTEZE-KCD, poseben nastop pa ni predviden. 

Ad 4): Razno 

4.1): Posveta, ki ga za torek, 13. septembra sklicuje g Žnidaršič, se bodo udeležili Pintar, Cetinski in Bajželj. 

Podpiramo prizadevanja za tesnejšo povezavo in sodelovanje različnih subjektov civilne družbe, ne vidimo pa (še) 
realnih podlag za transformacijo v politično stranko, kar je očitno intencija nekaterih. 

4.2): Posveta (seminarja) v DS v ponedeljek, 19. septembra, ob 11. uri, na temo »Volitve, Demokracija in 
Vladavina prava«, ki ga organizira g. Kećanović, se bo v imenu SINTEZE-KCD udeležil Marc, vabljeni so tudi 

drugi člani Sinteze. 

Ad 1):  Zapisnik zadnjega sestanka PS je bil potrjen brez sprememb. 

Ad 2): Tekoči projekti 

Ad 2.1): Upravljanje državnega premoženja 

Ker nekateri v delovni skupini očitno zavlačujejo z vložitvijo predloga Novele zakona o SDH v državnozborsko 
proceduro, je treba vodstvu SD postaviti ciljni rok za vložitev pripravljene Novele v DZ, sicer bo SINTEZA-KCD, 

ki je iniciator in oblikovalec osnutka predloga, predlagala, da to stori ZL. 

Ad 2.2): Upravljanje države (volilni sistem in imenovanje Vlade)  

Pintar je prisotne informiral, da SMC v oktobru pripravlja interni parlamentarni posvet o volilnem sistemu, katerega 

cilj je, doseči širše parlamentarno soglasje za minimalno spremembo sedanje volilne zakonodaje (ukinitev volilnih 
okrajev, uvedba prednostnega glasu). Zato si prizadeva za krajši sestanek v kabinetu predsednika DZ, saj v 

SINTEZI-KCD ocenjujemo, da so te spremembe nezadostne.  

Na predlog Cetinskega se analizira tudi možnosti za drugačen postopek imenovanja Vlade (predsednika in 

ministrov) tako, da bo lahko za najbolj zahtevno vodstveno mesto v državi izbrana osebo, ki bo tej nalogi dorasla.  

Dogovorjeno je, da na naslednjem sestanka posvetimo razpravi o volilnem sistemu in imenovanju Vlade več časa. 

Pintar povabi tudi Mihelčiča, Marc pa vsem članom PS pošlje Zakon o Vladi.  

Ad 2.3): Drugi tir in Luka 

Člani PS menimo, da je pred začetkom kakršnihkoli del nujna poenostavitev in s tem pocenitev tehnične rešitve ter 

povsem zaprta finančna konstrukcija. 

Sprejet je bil tudi predlog, da SINTEZA-KCD pristopi k oblikovanju in imenovanju »Nadzornega sveta civilne 

družbe« za gradnjo drugega tira. Gibanjem in skupinam, ki so bile aktivne ob julijski vseslovenski vstaji 

Primorske, ki aktivno sodelujejo pri zavračanju podpisov trgovinskih sporazumov in drugim subjektom CD bomo 
predlagali sodelovanje in podporo pri realizaciji tega projekta. Člani PS naj pripravijo predloge za člane NS, Pintar 

pa pripravi pisno izhodišče za kontaktiranje in sodelovanje. 

Naslednji sestanek bo v torek 27.9.2016 ob 16 uri na istem mestu. 

Zabeležko pripravila: E. M. Pintar in M. Marc 


