
 

 

Zadeva: Zapisnik 75. seje PS SINTEZA-KCD z dne 4. septembra 2018 

Sestanek je potekal v prostorih BTF med 16 in 18 uro z eno samo točko dnevnega reda: 

- razprava o vsebini in načinu dela Programskega sveta v obdobju 2018/19.   

Po temeljiti razpravi so se oblikovali naslednja stališča in poudarki. 

1. PS je zainteresiran za ohranjanje stabilne politične situacije, ki je v dobršni meri odvisna od 

sodelovanja Levice. Zato bo podpiral Vlado v njenih projektih reformiranja slovenske družbe 

predvsem v smislu hitrejšega tehnološkega razvoja, boljšega upravljanja državnega 

premoženja, uveljavljanja pravnega reda, ohranjanja in krepitve socialnega tkiva družbe in 

varovanja naravnega okolja. 

2. Pri tem bo ohranjal potrebno kritično distanco do vseh političnih strank in drugih političnih 

teles in organov ter razkrival in javno opozarjal na napake in nepravilnosti. 

3. S posebnim poudarkom bomo spremljali dogajanja na področjih, na katerih je SINTEZA-KCD 

že leta aktivna: 

- »Drugi tir«: v Projektnem svetu za civilni nadzor tega projekta prevladujejo tehnično 

izobraženi strokovnjaki, zato bo naše delo usmerjeno predvsem v družbeni nadzor v širšem 

smislu (določanje cene projekta in njegovih posameznih delov, trošenje denarja in sklepanje 

pogodb, itd.). Strokovno-tehničnih vprašanj v PS ne bomo (ponovno) odpirali. 

- Privatizacija NLB: novo vlado oz. njene resorne ministre bomo seznanili s predlogom našega 

modela privatizacije, ki se je oblikoval po številnih posvetih in v sodelovanju številnih 

strokovnjakov; 

- Sprememba volilne zakonodaje: PS vztraja na uveljavitvi kombiniranega sistema, vendar bo ob 

oceni, da je v trenutnih razmerjih možno doseči vsaj ukinitev okrajev in dosledno uveljavitev 

preferenčnega glasu, aktivno podprla tudi to opcijo; 

- Z namenom, da čimprej dosežemo spremembe neustrezne zakonodaje, bomo intenzivirali 

sodelovanje z organizacijami civilne družbe (ZDUS, ZSSS, MSS, …).  

4. Na sestanku so bili sprejeti tudi naslednji sklepi oz. dogovori: 

- Cetinski takoj posreduje gradivo za pripravo našega predloga načina privatizacije NLB. Ko bo 

ta dokončno oblikovan (Mencinger, Cetinski, Pintar, Marc), bomo aktivirali ustrezne kontakte 

za njegovo uveljavitev; 

- Glede na dokončno verzijo Koalicijske pogodbe in »Dogovora 5+1« Mencinger oceni, ali je 

smiseln oz. potreben še kakšen pogovor z Levico oz. njeno poslansko skupino;  

- Marc kontaktira ZDUS glede nadaljevanja sodelovanja. 

 

Naslednji sestanek PS bo v torek, 18.9.2018, ob 16. uri na istem mestu. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


