
 
 

Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 9. maja 2017 

Seja je potekala med 16.00 in 18.00 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika seje PS z dne 25. aprila 2017; 

2. Novela Zakona o SDH (poročajo Cetinski, Biščak in Marc); 

3. Razprava o »DT« (poročata Pintar in Marc); 

4. Volilna zakonodaja (poroča Pintar); 

5. Registracija pravne osebe (Jadranka); 

6. Razno. 

Uvodoma je bila sprejeta sprememba dnevnega reda in sicer tako, da se tretja točka obravnava kot 

druga, 5. točka pa zaradi zadržanosti Jadranke (tujina) prestavi na naslednjo sejo. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi oz. dogovori: 

AD 1) Zapisnik se sprejme brez sprememb, je pa bilo opozorjeno, da točka 5.1. s prejšnjega sestanka 

ni bila realizirana. 

Ad 2) Novela SDH 

Uvodno poročilo A. Cetinski, ki vodi projekt »upravljanje državnega premoženja«,  je pokazalo, da 

se v procesu parlamentarne obravnave in sprejemanja novele zakona o upravljanju SDH še vedno 

zatika, saj celo tisti, ki so novelo formalno vložili, zdaj ne kažejo dovolj močnih prizadevanj za njen 

sprejem. Po daljši obravnavi so bili sprejeti naslednji dogovori: 

- čimprej se skliče delovna skupina, ki je novelo pripravila, da dogovori nadaljnje aktivnosti;  

- treba je ostreje opozarjati vlado, da deluje v nasprotju z interesi večine državljanov, obenem pa 

iskati možnosti za osebne kontakte s ključnimi osebami, ki lahko vplivajo na sprejem novele; 

- Cetinski, ki je predlagal, da to problematiko obravnava tudi Odbor ZDUSa za gospodarstvo, naj 

vztraja na tej obravnavi in nato naj Sušnik skupaj s Cetinskim informira Erjavca o nastali situaciji. 

 

Ad 3) Svet DT 

Pintar je prisotne podrobneje informiral o razgovoru z dr. Brglezom, potem pa tudi o zapleteni 

situaciji, ki je nastala, ko se je za zbiranje podpisov za referendum priglasil Vili Kovačič, ne da bi o 

tem obvestil Svet ali KO Sveta. Ker po naši zakonodaji ni mogoče seštevati podpisov različnih 

zbirateljev, bi priglasitev še KO kot zbiratelja, povzročila samo drobljenje populacije potencialnih 

podpisnikov. Pojasnjeno je bilo, da v krogih civilne družbe VK, zaradi preteklih slabih izkušenj, ne 

velja prav za kredibilno osebo, zato KO njegove solistične akcije ne bo izrecno podprl, bodo pa 

njemu prenešeni vsi v našem krogu zbrani podpisi.  

V razpravi je prevladala ocena, da v tem krogu ne bo težko zbrati 2.500 podpisov, da pa s solistično 

akcijo VK v drugem krogu (40.000 podpisov) nikakor sam ne bo uspel. Zbiranje podpisov bi se 

moralo organizirati na ideološko nevtralni bazi, torej pritegniti sindikate, ZDUS in druge CI. Če pa 

bodo preko VK akcijo prevzele politične stranke, to ne bo več ideološko nevtralna baza in dejansko 

ne bo šlo predvsem za rušenje zakona, temveč vlade, kar situacijo bistveno spremeni. 

Dogovorjeno je bilo, da podpiramo Svet, da: 

- vztraja na odločitvi, da zahteva obvezno tolmačenje 8. člena Zakona (vzpostaviti stik z Vebrom); 

- išče možnosti za povečanje pritiska na vlado s poslanskimi vprašanji; 

- SINTEZA-KCD začne intenzivneje povezovati druge CI v nekakšno »fronto javnega mnenja«; 

- Nadaljujemo s seznanjanjem javnosti o znanih dejstvih v medijih. 



 

Ad 4) Volilna zakonodaja 

Pintar je prisotne informiral o pogovoru s C. Ribičičem, ki ga je opozoril, da v US že čaka ena od 

vlog na obravnavo te problematike. Vika bo poskušala ugotoviti, za kakšno vlogo gre. Dogovorjeno 

pa je bilo, da je smiselno v začetku naslednjega tedna organizirati sestanek z ustavnimi pravniki, na 

katerem bi ob vabljenih poznavalcih volilne zakonodaje sodelovali še Mihelčič, Pintar, Šoukal, 

Biščak, ter ostali, ki jih tematika zanima. 

 

Ad 5) Točka prestavljena na naslednjo sejo. 

 

Ad 6) Razno 

1.1 Vika je podala predlog, da se čestita U. Macerlu za pomembno  mednarodno priznanje in (enkrat 

kasneje) povabi, mogoče v kontekstu povezovanja CI. Predlog je bil sprejet, osnutek pisma 

pripravi Pintar.  

1.2 V zvezi z zapletom okrog investicije Magne bomo počakali na četrtkov sestanek lastnikov zemlje 

s predstavniki Magne. Bi pa kazalo javno(st) opozoriti, da so tovrstne investicije sporne. Pritisk 

za take tuje investicije na naši kmetijski zemlji narašča, saj vse več držav pri sebi zapira te 

možnosti in ščiti svojo obdelovalno zemljo, Slovenija pa tega (še) ne dela. 

1.3 Cetinski je predlagal, da se zaprosi Mencingerja, da za medije pripravi kratek pregleden tekst o 

upravljanju državne lastnine (ob noveli zakona o upravljanju SDH). 

 

Naslednja seja PS Sinteza-KCD bo v torek, 23.5.2017 na istem mestu. 

 

Zapisnik pripravila Emil Milan Pintar in Miroslav Marc 


