
 

 

Zadeva: Zabeležka 84. seje PS SINTEZA-KCD z dne 22. januarja 2019 

Seja je potekala med 16:00 in 18:45 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje; 

2. Spremembe volilne zakonodaje (predstavi dr. C. Ribičič); 

3. Informacija o projektu »Racionalizacija javnega sektorja« (RJS) (Demšar, Marc); 

4. Informacije o projektu »2TDK« (Pintar, Cetinski); 

5. Nadaljevanje razprave o preobrazbi SINTEZE-KCD v »društvo«; 
6. Razno. 

Opomba: seja je potekala po malo spremenjenem dnevnem redu zaradi uvodne zadržanosti C. 

Ribičiča, zato je bila 2. tč. obravnavana med 4. in 5. točko.  

 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

 

Ad 1) Zapisnik pretekle seje se sprejme brez sprememb ali dopolnil. 

 

Ad 2) Volilna zakonodaja 

Ciril Ribičič je kot gost uvodoma predstavil situacijo na področju volilne zakonodaje potem, ko je 

US sprejelo sklep, da DZ zakonodajo regulira. Opozoril je, da so še vedno v igri različni modeli:  

- SDS zastopa svoj predlog večinskega modela, kažejo pa se znaki, da se je pripravljena pogovarjati 

tudi o kombiniranem modelu; 

- Ob kombiniranem modelu (ki ga je pred leti v parlamentarno proceduro vložil ZDUS), ki temelji 

predvsem na nemškem modelu (vsak volivec ima 2 glasova), se med strokovnjaki pojavlja tudi 

»irska različica«; 

- nekatere stranke vztrajajo zgolj na opustitvi volilnih okrajev, druge poudarjajo potrebo po 

uveljavitvi »prednostnega glasu« (absolutnega, ne relativnega). 

Skratka, neenotnost med strankami je zelo velika, zato tudi pobuda Predsednika Pahorja, da se 

ločeno posvetuje najprej s parlamentarnimi in nato še z ostalimi strankami, verjetno ne bo prinesla 

poenotenja teh stališč. 

Po dolgi in temeljiti razpravi je bilo dogovorjeno, da se za Predsednika Pahorja pripravi pismo 

(Mihelčič, Pintar), kjer se Predsedniku predlaga še »tretji krog posvetovanja« (strokovnjaki civilne 

družbe) in ustanovitev večje skupine strokovnjakov iz civilne družbe (brez vodilnih predstavnikov 

političnih strank), ki naj pripravi predlog sprememb volilne zakonodaje. 

Ad 3) Upravljanje javnega sektorja 

Marc in Demšar sta poročala, da o projektu poteka več razgovorov na različnih ravneh, ki zahtevajo 

več časa. Odgovora od MJU sicer še nismo dobili, zato naj priprave tečejo dalje (Marc: kontakti s 

kabinetom ministra Medveda); 

Ad 4) projekt 2TDK 

Pintar in Cetinski sta poročala o obravnavi Investicijskega programa (IP) 2TDK v organih, kjer 

zastopata CD. Projektni svet (PSCN) je predlog IP oz. določitev cene projekta (1,4 mrd evrov) 

soglasno zavrnil (posamezne postavke IP bo obravnaval kasneje), medtem ko ga je Finančno-

projektni svet (FPS) potrdil. Razen Cetinskega so vsi ostali štirje glasovali »ZA«.  



 

Ad 5) Preobrazba v društvo 

Razprava o transformaciji SINTEZE-KCD se prestavi na naslednjo sejo. Razveseljivo je, da smo na 

naše povpraševanje, kaj o tem mislijo sodelavci, dobili  precej mnenj. Večina se s to transformacijo v 

bistvu strinja, hkrati pa opozarja na številna, še nerešena vprašanja, ki bi jih morali pred odločitvijo 

razčistiti. 

Sprejet je bi dogovor, da Pintar pregleda gradivo dosedanjega društva »Aktivni državljani« in pred 

naslednjo sejo pripravi pregled odprtih vprašanj. 

Ad 6) Razno 

Na naslednji seji bomo obravnavali tudi vprašanje volitev evropskih poslancev. 

 

Naslednja seja bo v torek, 5. februarja 2019 ob 16. uri na BF. 

 

Zapisnik pripravila: E. M. Pintar in M. Marc.  


