
 
 

Zadeva: Zabeležka 62. seje PS SINTEZA-KCD z dne 5. decembra 2017 

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

1. Pregled zadolžitev in potrditev zapisnika pretekle seje; 

2. Poročilo  o projektu »drugi tir« in razprava o predlogih za člane Projektnega sveta; 

3. Poročila in razprava o ostalih projektih in sicer: 

a) Bančništvo (gradivo: Glavič-Mencinger-Cetinski); 

b) Volilna zakonodaja (gradivo: E. M. Pintar in Premišljevanje –Šoukal); 

c) Sodelovanje: ZDUS+ZSSS+SINTEZA (Cetinski, Marc); 

d) Analiza razprodaje podjetij  oz. »privatizacije« (Pintar); 

e) Gibanje za družbeno odgovornost (gradivo: pismo g Bohinca); 

f) Delo in kapital (gradivo: Bajželj); 

4. Razprava o organiziranosti in pravilih delovanja PS SINTEZE-KCD; 

5. Razno in tekoče. 

 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

 

Ad 1)  Zapisnik se sprejme brez popravkov in dopolnil. 

 

Ad 2) Drugi tir 

Uvodoma je Pintar seznanil prisotne, da je Vlada RS v četrtek, 30. novembra 2017 sprejela Sklep o 

ustanovitvi »Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira 

železniške proge Divača – Koper«, nato pa je podrobneje predstavil nekatere pomembnejše dele 

vsebine tega Sklepa in načina kandidiranja članov PS. Javni poziv za vlaganje kandidatur se pričakuje 

do 10. decembra. 

V razpravi smo ocenili, da je to pomembna etapna zmaga SINTEZE-KCD, za katero smo se borili 

praktično dve leti. Zdaj imamo možnost predlagati kandidirate za člane Projektnega sveta, (SVET-DT, 

SINTEZA-Gibanje in SINTEZA-KCD), o  čemer se moramo dogovoriti. Člani Sveta za civilni nadzor 

in SINTEZE, ki jih to zanima, naj to pisno sporočijo glavnemu tajniku (GT) in predsedujočemu do 12. 

decembra 2017. Lahko pa predlagajo tudi ustreznega strokovnjaka izven našega kroga. 

Dogovorjeno je bilo, da Marc celoten Sklep, ki ga je sprejela vlada, objavi na spletni strani in ga tudi 

priloži Zapisniku. 

 

Ad 3) Projekti: 

3a) Bančništvo 

Sprejeta oz. potrjena je bila osnovna teza pripravljenega gradiva, da se za to področje zaradi njegove 

pomembnosti ustanovi Svet (predlog imena še ni dorečen) tudi iz zunanjih sodelavcev. Avtorji teksta 

bodo pripravljeno gradivo za naslednjo sejo PS vsebinsko dodelati in konkretizirati zlasti v smislu 

realno uresničljivih ciljev.  

 

3b)Volilni sistem 

Pintar je prisotne seznanil z dogovarjanjem s prof. dr. Mihelčičem, ki ga ima za enega največjih 

strokovnjakov na tem področju. Dr. Mihelčič predlaga, da bi pred nadaljnjimi akcijami počakali do 

odločitve Ustavnega sodišča o volilnih okrajih, sicer pa sam ne kaže velikega zanimanja za vodenje 

projekta, ki bo nedvomno zahteval veliko »političnega in terenskega« dela. 

V razpravi je bila poudarjena pomembnost te problematike, ki z bližajočimi se volitvami v DZ samo še 

narašča. Zato bi bilo projekt oz. Svet treba čimprej operacionalizirati (Pintar). 

 



 

3c) Sodelovanje: ZDUS+ZSSS+SINTEZA 

Marc in Cetinski sta prisotne seznanila s sestankom predstavnikov teh treh institucij, o katerem sta 

pripravila tudi pisno zabeležko (zapisnik). 

V razpravi se je pokazala določena rezerva do prevelikega optimizma, saj so vodilni obeh drugih 

institucij na nek način vendarle sestavni del politične nomenklature in tudi sicer je agenda njihovih 

programskih prioritet bistveno drugačna od naše. Izhajajoč iz dosedanjega dobrega sodelovanja, žal z 

ne preveč vzpodbudnimi rezultati, je bilo dogovorjeno, da nastanek koordinacijskega odbora (KO) teh 

institucij podpremo in določili smo naša dva predstavnika v njem: M. Marc in A. Cetinski. Pri tem pa 

moramo paziti, da bi ta organ ne vplival na vsebinsko spreminjanje naših projektov v smeri njihovih 

programskih prioritet. 

  

3d) Analiza rezultatov privatizacije 

Pintar je poročal, da je v krogih, kjer je iskal možnosti za delno pokrivanje stroškov za izdelavo analize 

obsega in posledic razprodaje slovenskih podjetij, predvideni izvajalec očitno ocenjen kot 

»neprimeren« in je bila finančna pomoč odklonjena.  

V PS je bilo dogovorjeno, da poskušamo zbrati prostovoljne prispevke članov (Marc) in predvideno 

študijo vendarle realiziramo. 

 

3e) Gibanjem za družbeno odgovornost (GDO) 

Razprava o sodelovanju z GDO je pokazala, da verjetno obstojijo precejšnje razlike v politični 

umestitvi obeh institucij: GDO je od začetka naravnano kot pozitivno politično gibanje, ki se bo, če bo 

dovolj močno, ob prvi priložnosti organiziralo v politično stranko ali se pridružilo kaki večji stranki za 

ceno kandidiranja svojih vodilnih članov. Ker pa sta programski usmeritvi močno podobni, je smiselno 

vzpostaviti tekoče sodelovanje pri konkretnih akcijah oz. projektih.  

 

3f) Razpravo o projektu »Delo in kapital«, ki ga pripravlja Bajželj, se prestavi na naslednjo sejo, saj 

zahteva temeljitejšo obravnavo. 

 

Ad 4) Organiziranost in pravila delovanja 

Ker je razprava o organiziranosti PS bolj ali manj končana (če ima kdo še kakšno pripombo ali predlog, 

naj to sporoči do 11.12.2017 GT), Marc in Pintar pripravita čistopis teh »Pravil« in »Evidenčnega lista« 

ter gradivo pošljeta članom PS v vednost z vabilom za naslednjo sejo. 

 

Ad 5) Razno 

5a) Marc je prisotne seznanil s pismom g. Burgerja. 

 

5b) V decembru normalno potekajo vse aktivnosti po posameznih projektih, redne seje PS pa, razen v 

nujnem primeru, ne bo.  

 

5c) SINTEZA-KCD (GT) pošlje novoletne čestitke sodelavcem in simpatizerjem. 

 

Naslednji sestanek PS bo v torek, 9.1.2018, na istem mestu. 

 

Zapisnika pripravila E. M. Pintar in M. Marc  

 


