
 
 

Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 25. aprila 2017 

Seja je potekala med 16.00 in 17.45 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev Zapisnika seje PS z dne 11. 04. 2017; 

2. Poročilo o delu Sveta za civilni nadzor projekta DT (Pintar, Marc); 

3. Poročilo o poteku in dogajanjih v zvezi z novelo zakona o SDH (Cetinski, Biščak, Marc); 

4. vprašanja o registraciji pravne osebe (Jadranka); 

5. Razno: 

5.1. Sprememba volilne zakonodaje; 

5.2. Mencingerjev članek; 

5.3. Novi obiskovalci sej PS  

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi oz. dogovori: 

AD 1) Zapisnik prejšnje seje PS (11.04.2017) se sprejme brez dodatkov oz. sprememb. 

Ad 2) Svet-DT 

Po daljši uvodni predstavitvi, kjer je Pintar prikazal nesprejemljivo obnašanje in delovanje vlade oz. 

ministra Gašperšiča v postopku sprejemanja predloga vladnega zakona o DT in njihove lažne 

pripravljenosti, da pride do resnih pogovorov med ministrstvom in KO Sveta-DT, je sledila daljša 

razprava, ki je rezultirala v ugotovitev, da je KO deloval dobro in transparentno in da mora Svet 

nadaljevati s svojim delom v smeri, ki jo določa že njegovo ime: »civilni nadzor projekta«, torej 

predvsem spremljanje sklepov, sprejetih v tej zvezi na Vladi, na MZI, v DRI in v 2TDK. Potrebno je 

tudi poiskati »žvižgače«, saj bodo našteti subjekti nedvomno pomembne odločitve sprejemali tajno in 

kot zaupne. Svet-DT mora tudi okrepiti sodelovanje z mediji - ODGOVORI ČLANOV SVETA NA 
NEKATERA VPRAŠANJA NOVINARJEV 

Ad 3) Novela zakona o SDH 

Po uvodnih predstavitvah Marca, Cetinskega in Biščaka, je sledila razprava, v kateri so se oblikovala 

naslednja stališča in dogovori: 

- jasno je čutiti naraščajoči odpor SMC do razprave o tej problematiki. Marc bo še naprej poskušal 

doseči dogovor s predsednico poslanske skupine SMC in predsednico Odbora DZ za finance, da se 

jim na sestanku predstavi problematiko, in vsaj nekaj neuradnih informacij o stališčih koalicijskih 

liderjev; 

- stališča pravne službe v zavrnitvi predloga novele so nevzdržna, saj temeljijo na dokazovanju 

neskladnosti predloga z ZGD, dejstvo pa je, da vsa določila o SDH bolj ali manj odstopajo od 

ZGD. Biščak bo poskušal najti uradne vladne utemeljitve za ta odstopanja in skupaj z Marcem 

poiskati uglednega pravnika, da bi ta stališča lahko strokovno in javno zavrnili; 

- Marc ugotovi, zakaj je prišlo do preklica seje DS na to temo, poizve, kdaj bo nova in zagotovi 

ustrezno zastopanje na seji DS; 

- Verjetno bi bil smiseln sestanek z DS – oceni in organizira Cetinski. 

Ad 4) Registracija 

Točka se zaradi odsotnosti Jadranke prestavi na naslednjo sejo. Ob tem dodatna informacija: Vlada je 

v svoj (»pod nujo«) sprejeti zakon o 2.tiru vnesla določilo o petem članu Projektno-finančnega sveta, 

ki bi predstavljal (»zastopal«) CD. Ob tem se pojavlja vprašanje, kdo in kako ga bo predlagal, pri tem 

pa lahko določeno vlogo igra status predlagatelja (pravna oseba?). 

http://koalicijacivilnedruzbe.si/wp-content/uploads/2017/04/ZakonVL-o-aktivnosti-CD-EMPMPS%C5%A0JPD-aa.pdf
http://koalicijacivilnedruzbe.si/wp-content/uploads/2017/04/ZakonVL-o-aktivnosti-CD-EMPMPS%C5%A0JPD-aa.pdf


Ad 5) Razno 

5.1. Vlada je sprejela minimalno spremembo volilnega sistema, ki pa ni nič drugega kot nekaj 

kozmetičnih popravkov: ZVDZ sploh ne spreminja, novele se nanašajo zgolj na vprašanja o 

dostopnosti volišč invalidom in obravnavanja volitev po pošti. 

 PS ocenjuje, da je treba glede tega oblikovati stališča SINTEZE-KCD, obenem pa razmisliti o 

možnosti vložitve ustavne pritožbe (Pintar kontaktira Ribičiča). 

5.2 Biščak je opozoril na izjemno kvaliteten članek dr. Mencingerja VSE JE BILO ZAKONITO  (ki 

bo po informaciji Marca objavljen tudi v SP Dela) in predlaga, da te misli in ugotovitve širše 

populariziramo. 

5.3 Marc je uvodoma opozoril, da v PS nimamo ustrezno opredeljenih oz. formaliziranih pogojev za 

vključevanje novih interesentov (članov) za sodelovanje v Programski skupini SINTEZE-KCD. 

Ker  (tudi zaradi dobrega delovanja Sveta-DT in drugih uspešnih projektov) njena prepoznavnost 

narašča, s tem pa tudi interes za sodelovanje, bi verjetno kazalo tem vprašanjem nameniti nekaj 

več pozornosti. Bil je sprejet dogovor, da predsedujoči skliče ožjo delovno skupino (Marc, 

Cetinski, Šoukal, Kostičeva, Bajželj), ki pripravi predlog, kako opredeliti vprašanja vključevanja 

in enakopravnega sodelovanja novih zainteresiranih članov PS.   

5.4 Naslednja seja PS Sinteza-KCD bo v torek, 9.5.2017 na istem mestu. 

 

Zapisnik pripravila Emil Milan Pintar in Miroslav Marc 

http://www.sinteza.co/vse-je-bilo-zakonito

