Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 23. maja 2017
Seja je potekala med 16.00 in 18.10 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika seje PS z dne 9. maja 2017;
Volilna zakonodaja (poroča Pintar, gradivo je bilo poslano);
Zakon o SDH (poroča Cetinski);
Drugi tir (poročata Pintar in Marc, Izjava KO je bila poslana kot gradivo);
Investicija Magna (Marc, Pintar, predlog pisma kot gradivo);
Razno.

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi oz. dogovori:
AD 1) Zapisnik se sprejme brez popravkov ali dopolnil.
Ad 2) Volilna zakonodaja
Uvodoma je Pintar poročal, da je bil v skladu z dogovorom na prejšnji seji PS organiziran sestanek o
volilni zakonodaji, ki sta se ga udeležila tudi dr. C. Ribičič in dr. M. Mihelčič.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se pripravi vloga za Ustavno sodišče (Mihelčič, Ribičič) ter
poskuša pridobiti DS ali Varuhinjo človekovih pravic, da vlogo vložita. Z njima se vzpostavi kontakt
takoj, ko bo vloga pripravljena v delovni obliki.
Hkrati je bil predstavljen predlog C. Ribičiča, da se poslancem predlaga nekakšen vmesni korak do
celovite spremembe volilne zakonodaje, ki bi ga predstavljala uvedba dveh glasov s tem, da je drugi
preferenčen in omogoča detaširanje, tj. volitev kandidata s katerekoli kandidatne liste.
Po daljši razpravi je bilo dogovorjeno, da se o tem drugem predlogu razpravlja in odloči, ko bo
pripravljena vloga za US. Sestavni del tega zapisnika je poročilo (Zabeležka) o omenjeni seji z dne
15.5.2017, ki problematiko podrobneje razčlenjuje.
Ad 3) Zakon o SDH
Cetinski je uvodoma poročal o aktivnostih v zvezi z novelo Zakona o SDH – posebnem opozorilnem
pismu, sestanku Sušnika (ZDUS) s Cerarjem in Cerarjevim sporočilom, da se bo tega problema lotil
takoj, ko se bo umirila situacija v zvezi z drugim tirom.
V razpravi je bilo ocenjeno, da vlada počasi umika z dnevnega reda sistemske projekte in se usmerja
na predvolilne.
Dogovorjeno je bilo, da se pobuda ohranja »vroča« in aktualna, da pa je v tem trenutku prioriteta
sestanek z vlado o Zakonu drugem tiru.
Ad 4) Drugi tir
Pintar in Marc sta podrobneje predstavila razloge, zaradi katerih je nastala »Izjava o odnosu Sveta do
referenduma«. V tej izjavi je podana prednost nadaljnjemu usklajevanju z vlado ter nezavezujoč
odnos do referenduma (odvisno od rezultatov usklajevanja), ki pa vendar pušča proste roke
posameznim članom, da se že v tej fazi odločneje angažirajo za referendum.
Na podlagi te Izjave in prizadevanj članov KO (Pavliha, Marc) ter predvsem Sušnika je prišlo do
dogovora, da se v torek, 30. maja, na vladi organizira širša seja o tej problematiki. Svet bodo
zastopali Damijan, Pavliha in Pintar, na seji pa bo v funkciji člana GK pri ZDUSu prisoten tudi
Cetinski.

Marc je posebej predstavil kontakte KO z evropskim poslancem Šoltesom, ki Svetu odpirajo možnost
direktnejšega pridobivanja informacij iz EU.
V razpravi je bilo potrjeno, da večina članov PS podpira to umirjeno in konstruktivno usmeritev
Sveta oz. KO.
Ad 5) Magna
Ocenjeno je bilo, da je pripravljeno pismo v procesu dopolnjevanja z vstavki o konkretnih lokacijah
postalo neuporabno, zato je bilo dogovorjeno, da se ponovno očisti (Pintar) in po potrebi uredi
(Mencinger), nato pa čimprej pošlje (Marc) trem resorjem: ministroma Židanu in Počivalšku ter
ministrici Majcnovi in javnosti.
Razprava je pokazala, da ta in podobne investicije postajajo velik problem, zlasti v kontekstu
neracionalnega ravnanja z obdelovalno zemljo in slabim nadzorom nad onesnaževanjem okolja. Zato
je bil sprejet predlog, da se vsa ta vprašanja povežejo in strnejo v projekt, ki ga bo vodila Vika. Ta bo
do naslednje seje PS pripravila nekakšno programsko preambulo za obravnavo odprtih vprašanj in
načinov pristopa. V projekt bo poskusila pritegniti še nekaj uglednih strokovnjakov (mogoče po
zgledu Sveta za civilni nadzor drugega tira) in navezati stik s CI, ki se ukvarjajo s podobno
(prostorsko) problematiko.
Ad 6) Razno
6.1 Marc je prisotne informiral o vabilu za sestanek koalicije 2018. Dogovorjeno je bilo, da se
sestanka udeleži Bajželj, ki bo tam predstavil, tudi v imenu SINTEZE-KCD programske
usmeritve. O sestanku bo pripravil interno pisno informacijo za vse člane PS. Po načrtih naj bi v
naslednjem tednu sledil ožji sestanek organizacijsko-programske narave, namenjen povezovanju
raznih političnih in civilno-družbenih subjektov. Dogovorjeno je bilo, da se tega sestanka
udeležita Bajželj in Pintar.
6.2 Marc je opozoril na sestanek z Združenimi CI Savinske o problematiki umeščanja cest tretje
razvojne osi in na odprte naloge v zvezi s tem. Predlagano je, da Vika poizkuša tudi to vključiti v
nastajajoči projekt (glej tč. 5)
6.3 Z ozirom, da bo naslednji sestanek PS SINTEZE-KCD že skoraj sredi junija, se moramo na njem
dogovoriti, kako delo organizirati v juliju in avgustu. V prejšnjih letih v tem času ni bilo rednih
sestankov PS, temveč samo izredni, če je bilo nujno.
Naslednja seja PS Sinteza-KCD bo v torek, 6.6.2017 na istem mestu.
Zapisnik pripravila:
E. M. Pintar in M. Marc

