
 
 

Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 21. marca 2017 

Sestanek je potekal med 16.00 in 18.20 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika seje PS z dne 7.3.2017; 

2. Predlog za obnovitev razprave o volilnem sistemu (Pintar, Marc); 

3. Problematika tretje razvojne osi in umeščanja v prostor nasploh (Juvanc, Marc); 

4. Informacija o noveli zakona o SDH (Cetinski); 

5. Informacija o delu Sveta-DT – vložitev zakona, novinarska,.. (Pintar, Marc); 

6. Razno: 6.1.  Pobuda Glaviča, 

6.2.  Pobuda Burgerja, 

6.3.  TEŠ 6 – kronologija. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1): Zapisnik pretekle seje je bil sprejet brez sprememb in dopolnil. 

Ad 2): Po uvodni informaciji o predlogu, da Vlado spomnimo na obveze o dopolnitvi volilne 

zakonodaje, vsaj v smislu ponovne uveljavitve »preferenčnega glasu«, se je razvila širša razprava o 

dilemi: predlagati vsaj to dopolnitev ali vztrajati na sprejetju kompleksnih sprememb v smislu 

vloženega ZVDZ (Mihelčič-Kristan-Pintarjev predlog tega zakona je vložil ZDUS marca 2015 z več kot 

5.700 podpisi). Prevladalo je mnenje, da je v osnovi treba vztrajati na celoviti spremembi ZVDZ, da pa 

bi pozitivno pozdravili tudi realizacijo predvolilne in koalicijske obljube o preferenčnem glasu.  

V tem smislu Pintar do nedelje pripravi osnutek dopisa. 

Ad 3): Uvodoma je Juvanc razgrnil problematiko umeščanja v prostor in graditve AC s poudarkom na 

Tretji razvojni osi, ki pa je mnogo daljša kot samo relacija Dravograd – Celje, o kateri se večinoma 

govori. Upoštevati je namreč treba tudi koroški del in nadaljevanje od Celja do Novega mesta. 

Po razpravi je bilo dogovorjeno, da g. Juvanc pripravi (do srede, 29. marca) skico za predlog Sinteze, s 

poudarkom, da DARS čimprej prične z graditvijo tistega dela Tretje razvojne osi, ki ni sporen 

(Dravograd – Velenje), obenem pa ponovno preveri sporni del trase, ter pospeši priprave na gradnjo. 

Ad 4): Cetinski je prisotne najprej kratko seznanil z dosedanjim potekom projekta v zadnji fazi in 

dogovarjanjem s poslanskimi skupinami. Delovna skupina, ki je predlog novele pripravila, se mora 

organizirati za sodelovanje v razpravah na odborih DZ. Obenem je bilo dogovorjeno, da Jadranka 

pregleda in novelira spisek medijev oz. novinarjev in pripravi kratko informacijo zanje o pomenu 

vložene novele zakona o SDH. 

Ad 5): Po kratki informaciji Pintarja o delu Sveta v zadnjem času je dobil večinsko podporo predlog, da 

poleg ostalega zahtevamo, da je vladni projekt v osnovi zastavljen kot »dvotirna železniška povezava 

D-K«. V razpravi smo se pozitivno opredelili do predloga, da poskušamo CI Primorske animirati za 

organiziranje javnih zahtev z osnovno vsebino: a) z gradnjo začeti čimprej, b) cenovno optimalno in 

dvotirno, c) infrastruktura mora ostati v slovenski lasti. Kontakte prevzame Marc. 

Ad 6): 

6.1 Glavič je PS pisno obvestil o dogajanju v zvezi z razlastitvijo posrednih solastnikov NKBM, 

vsebino zakona in njegovi usodi. Pismo nakazuje, da je problematika aktualna in pomembna, zato bo o 

tem stališče formuliral J. Mencinger (preko vikenda), obravnavali pa ga bomo na naslednji seji PS, na 

katero Marc po potrebi povabi tudi Glaviča. 

6.2 Marc je prisotne informiral o rahlo solo akciji M. Burgerja, da kontaktira KPK in organizira 

sestanek KPK s SINTEZO-KCD, ki pa na žalost ni uspela. 

6.3 Nadaljuje se s pripravo kronologije dogodkov, vezanih na projekt TEŠ 6, pri čemer pa moramo biti 

kritični, saj je vrsta tim. »dejstev« (tudi objavljenih v medijih) evidentno ponarejenih oz. retuširanih. 

Naslednja seja bo 4. aprila 2017 ob 16. uri na istem mestu. 

Zapisnik pripravila: Emil Milan Pintar in Miroslav Marc. 


