
 
 

Zadeva: Zabeležka 83. seje PS SINTEZA-KCD z dne 8. januarja 2019 

Seja je potekala med 16. in 18.00 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Razprava o projektu »Racionalizacija javne uprave« (RJU) - pismo ministru g. Medvedu (Pintar); 

3. Razprava o preoblikovanju SINTEZE-KCD v društvo; 

4. Informacije o tekočih projektih: 

- sodelovanje z ZDUSom v medgeneracijskem projektu; 

- informacija o projektu 2TDK; 

- volilni sistem; 

5. Razno:  

- spremljanje volitev poslancev v EU-parlament; 

- termini sestankov PS v prvi polovici 2019. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik pretekle seje se sprejme brez popravkov in dopolnil. 

Ad 2) Racionalizacija javne uprave: 

Glede projekta RJU je bil oblikovan naslednji dogovor: 

- sprejme se osnutek pisma ministru Medvedu; Marc in Pintar ga še enkrat pregledata in Marc 

ga še ta teden pošlje ministru in v kabinet predsednika vlade v vednost – glej prilogo!; 

- v telefonskih kontaktih (Marc) poskušamo čimprej dobiti dogovor oz. termin za sestanek pri 
ministru, ki bi se ga udeležil Demšar in 2-3 člani PS; 

- če nam to ne uspe, se pripravi širše pismo v informacijo večjemu številu odgovornih oseb 

(predsedniku DZ, predsedniku vlade, vodjem poslanskih skupin, ...); 

- takrat se tudi dogovorimo, ali je smiselno okroglo mizo oz. javno tribuno na to temo 

organizirati prej (kot spodbudo) ali po razgovoru z ministrom kot »start« projekta; 

Ad 3) Organiziranost Sinteze: 

Po daljši razpravi je bilo dogovorjeno, da priprave za preoblikovanje SINTEZE-KCD v društvo 

potekajo naprej. Sprejeta je ponudba dr. Demšarja, da se SINTEZA-KCD »vseli« v registrirano 

prazno društvo Aktivni državljani, pri tem pa se ohrani ime Koalicija civilne družbe SINTEZA. 

(Odprto je še: Z ali brez KCD in kako uporabiti ime Aktivni državljani). 

Pred tem se o tej nameri obvesti vse člane in simpatizerje SINTEZE-KCD, ki prejemajo vabila in 

zapisnike in se jih povabi v članstvo registriranega društva. (Dopis v osnutku pripravi Pintar). 

Še vedno velja dogovor, da te priprave in kasnejše poslovanje društva ne pomenijo dodatne 

obremenitve dosedanjega tajnika, temveč postopno razbremenitev, in da bo društvo SINTEZA še 

naprej poslovalo »pro bono«, torej brez prihodkov. 

Ad 4) tekoči projekti: 

4.1. Cetinski je PS obvestil o pripravi več dnevnega dogodka »dnevi medgeneracijskega sožitja«, ki 

ga pripravlja ZDUS na Gospodarskem razstavišču 14. do 16. maja. K predlogu šestih okroglih 

miz je Cetinski predlagal še sedmo o upravljanju državnega premoženja. Dogovorjeno je bilo, da 

pripravo te OM koordinira in vodi Cetinski. 



 

4.2. Pintar in Cetinski, predstavnika civilne družbe v dveh različnih organih projekta 2TDK (PSCN, 

PFS) sta podrobneje predstavila sedanjo situacijo v projektu. Posebej sta opozorila na dosedanje 

škandalozno vodenje projekta, ki je pripeljalo, med drugim, do tega, da so bile v zadnjem 

obdobju nekatere lokacije za odlaganje izkopanega materiala porabljene v druge namene, kar bo 

nedvomno predstavljalo velik problem. 

  Prav tako niso razčiščeni podatki o dosedanji porabi sredstev projekta, grozi pa tudi nov škandal 

s prenapihnjeno pogodbo o pripravi PZI (20 mio za 5 mesecev dela!). Glede slednjega bo 

podatke še ta teden  preveril Ž. Rus in pripravil predlog stališča z utemeljitvijo, ki ga bosta 

poskušala Pintar in Cetinski uveljaviti v svojih organih. 

  Na vsakem koraku se kaže popolna odsotnost koncepta dolgoročne razvojne in s tem usklajene 

prometne politike. »Strategija razvoja prometa« in »Resolucija o nacionalnem programu 

razvoja prometa do leta 2030« sicer popisujeta neke želje, a vprašanje je ali je to postala 

obvezna državna strategija (ni zaslediti poročil o izvajanju) ali pa sta le drago plačani knjigi 

(skupno preko 400 strani) za okras polic direktoratov na MzI. Pintar in Marc pripravita predlog 

(javnega) pisma. 

4.3. Ker se v javnosti pojavljajo novice, da politika vendarle pričenja kazati zanimanje za 

spremembo volilne zakonodaje, bodo člani PS zbrali informacije o nastali situaciji. Informacije 

bo zbiral in projekt koordiniral Pintar. Več na naslednji seji PS. 

Ad 5) Razno:  

5.1. Sprejet je bil predlog, da SINTEZA-KCD aktivno spremlja priprave na volitve evropskih 

poslancev. Do naslednje seje pripraviti osnutek pisma volilnim štabom in nosilcem kandidatnih list. 

5.2. V naslednjem obdobju so predvideni termini sestankov PS: 

08.01.2019 ob 16:00 

22.01.2019 ob 16:00 

05.02.2019 ob 16:00 

19.02.2019 ob 16:00 

05.03.2019 ob 16:00 

19.03.2019 ob 16:00 

02.04.2019 ob 16:00 

16.04.2019 ob 16:00 

07.05.2019 ob 16:00  

21.05.2019 ob 16:00 

04.06.2019 ob 16:00 

18.06.2019 ob 16:00 

02.07.2019 ob 16:00 

16.07.2019 ob 16:00 

Naslednja seja bo v torek, 22. januarja 2019. 

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


