
 
 

Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 6. junija 2017 

Seja je potekala med 16.00 in 18.20 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev Zapisnika seje PS z dne 23. maja 2017; 

2. Drugi tir: poročilo o sestanku na vladi in dogodkih po njem (poročata Pintar, Marc; gradivo 

poslano z vabilom); 

3. Vele-investicija Magna (poročilo Kostič); 

4. Novela zakona o SDH (poroča Cetinski); 

5. Informacija o problemih povezovanja na levici (poroča Pintar); 

6. Razno 

 
 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

 

Ad 1) Zapisnik se potrdi brez sprememb in dodatkov. 

 

Ad 2) Drugi tir: 

Uvodoma je Pintar obširneje obrazložil, kako je potekala »pogajalska seja« na vladi (ki jo je 

pretežno zagotovil Sušnik) in opozoril na nekatera poročila o tej seji, ki so jih člani PS SINTEZE-

KCD že prejeli, zlasti Pismo vladi, s katerim smo poskušali usmeriti razpravo v naslednji seji, ki 

naj bi sledila. 

Prav ob pripravi tega pisma je prišlo v KO Sveta do resnejšega razhajanja: Damijan je ocenil, da je 

bila pogajalska seja polomija in je oz. bo služila samo piarovstvu vlade, zato je treba odnose z 

vlado prekiniti, večina članov KO pa je sejo ocenila pozitivno, zlasti v naslednji točkah: 

- zagotovilo Dragonje, da je izhodiščna cena dvotirne povezave pod milijardo; 

- dokončna odločitev za dvotirno povezavo; 

- zagotovilo Cerarja, da bodo v pogajanjih ceno »madžarskega denarja« izenačili s ceno ostalih 

virov; 

- zagotovilo Cerarja, da sprejema zahtevo po enakopravnem sodelovanju predstavnikov civilne 

družbe v nadzoru projekta. 

Torej je treba pogajanja z vlado nadaljevati v smislu uresničevanja teh točk oz. obljub. 

Obširna razprava je potrdila upravičenost druge ocene in svoje člane KO zavezala h 

konstruktivnemu in potrpežljivemu pogajanju z vlado, ne glede na potek referendumskih priprav. 

Še več, potrjena je bila tudi misel, da je treba v primeru, če bi prišlo resnično do izstopa katerega 

od članov KO, le-tega okrepiti z dodatnim članom (člani). Delo KO je bilo ocenjeno pozitivno, 

poudarjeni so bili tudi že doseženi rezultati, na katere nekateri pozabljajo, drugi pa si jih hočejo 

prilastiti kot svoj osebni dosežek. Egoizem je nesprejemljiv. Svet je uspešen projekt SINTEZE-

KCD in tako naj tudi ostane. 

 

Ad 3) Magna: 

Kostičeva je v uvodnem poročilu poudarila, da je pismo SINTEZE-KCD ministrom v zvezi s 

problemom lokacije za investicijo Magne in širše, v zvezi s slabim gospodarjenjem Slovenije 

naletelo na širok odziv in odgovor ministra Židana. Ta je pripravljen sprejeti predstavnike 

SINTEZE-KCD na poseben pogovor o tej temi. 

Razprava je potrdila dosedanje delo in zadolžila Kostičevo, da ta razgovor organizira. S strani 

SINTEZE-KCD se ga bodo predvidoma udeležili: Vika Kostič, Jože Mencinger in Milan Bajželj.  

 



Ad 4) Novela zakona o SDH: 

Cetinski je uvodoma seznanil člane PS s pozitivno reakcijo, ki jo je Sušniku nakazal Cerar in 

obljubil nadaljnje pogovore o tem vprašanju. 

Delo se naj normalno nadaljuje. Cetinski in Marc bosta preverila, kako poteka koalicijsko 

usklajevanje in preverila informacije, ali se SD res postopoma oz. preveč umika glede vsebine 

predlagane novele Zakona o SDH. 

 

Ad 5) Povezovanje na levici: 

Pintar je uvodoma informiral vse prisotne, da se med malimi (»levimi«) strankami in raznimi 

subjekti civilne družbe že dviguje temperatura pred pričakovanimi junijskimi volitvami v DZ 

(2018). Zato je (na prigovarjanje nekaterih kolegov izven SINTEZE.KCD) nekaj vidnejših 

predstavnikov teh strank in skupin povabil na analitični pogovor, kjer naj bi dobili odgovor na 

vprašanje, kdo od njih je pripravljen (in s kakšnimi kapacitetami) stopiti v nekakšno predvolilno 

povezavo (koalicijo?) na temelju 70% skupnih programskih usmeritev in 30% tolerance do ostalih. 

Sestanek je sklican za sredo, 7. 6. 2017 in o njem bodo člani PS dobili pisno zabeležko. 

Pri tem je posebej poudaril, kar je bilo kasneje v razpravi potrjeno, da se lahko v tako povezovanje 

normalno vključujejo člani PS v svojih drugih funkcijah (člani DSD, TRS, 4. skupine, ED, itd), 

SINTEZA-KCD pa se ne bo povezovala, kar pa ne pomeni, da se ne bi izrekla glede eventualnih 

podpor. 

 

Ad 6) Razno: 

Dogovorjeno je bilo, da je to zadnja redna seja PS pred poletjem. Člani PS seveda ostajajo v rednih 

elektronskih stikih, po potrebi pa bo organizirana izredna seja PS, ni nujno, da ob običajnem 

terminu in na običajni lokaciji. 

Predsedujoči je ocenil, da je za nami težko in naporno, vendar uspešno leto. Zahvalil se je vsem 

prisotnim za sodelovanje in jim zaželel veselo poletje. 

 

Zapisnik sestavila: Emil Milan Pintar in Miroslav Marc 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


