
 

 

Zadeva: Zabeležka 89. seje PS SINTEZA-KCD z dne 2. aprila 2019 

Seja je potekala med 16:00 in 18:30 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Projekt »Sprememba volilne zakonodaje« (Marc, Pintar); 

3. Projekt »Racionalizacija javnega sektorja« (Demšar, Šoukal); 

4. Razprava na temo: Kako doseči večji družbeno produktivnost (Bajželj, Marc) 

5. Projekt »2TDK« - PSCN: poziv za vključitev Informacijske pooblaščenke in RS (Pintar); 

6. Anketa EU-poslancev (K. Stanič, T. Ogrin); 

7. Razno 

   Točka 6) d. r. je bila vključena na sami seji na podlagi gradiva K. Stanič in T.  Ogrina. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik se sprejme brez dodatkov in sprememb. 

Ad 2) Volilna zakonodaja: 

Sprejet je bil dogovor, da se oblikuje posebna delovna skupina (M. Maček, B. Biščak, K. Stanič in 

E. M. Pintar), ki v naslednjem tednu pripravi kratko gradivo (3 strani), v katerem prikaže:  

- Osnovne značilnosti našega sedanjega sistema, 

- Njegove največje napake in pomanjkljivosti ter 

- Naš predlog sprememb. 

 Marc aktivno poskuša doseči dogovor za sestanek v Kabinetu Predsednika Republike, obenem pa 

vse akcije naše delovne skupine usklajuje z ZDUSom. 

Ad 3) Javni sektor: 

Po daljši razpravi na podlagi uvodnih informacij je bil sprejet dogovor, da Demšar za naslednjo sejo 

(ali še eno kasneje) pripravi konkretiziran predlog projekta ter predlog  spremembe nekaterih členov 

Zakona o zavodih. Gradivo bi nato posredovali ministru g. Medvedu (MJU) kot podlago za naslednji 

razgovor. 

Dr. Demšar je prisotne seznanil, da bo 18. aprila ob 17h na GZS predstavitev njegove knjige 

Znanost o znanosti, na katero so vabljeni vsi člani PS. 

Ad 4) Družbena produktivnost 

Zastavlja se vprašanje, kako lahko civilna družba (Sinteza) pomaga, da vsi partnerji javnega in 

zasebnega sektorja dosežejo "družbeni dogovor" o ključnih nalogah za povečanje skupne (družbene) 

produktivnosti. Ne več, temveč kaj in kako delati(!), da bomo hitreje napredovali med uspešnejše 

družbene skupnosti.  



K tej točki je bilo poslano več gradiv, kar je sprožilo širšo razpravo, ki se je začela z vprašanji 

definicij - kaj je družbena produktivnost(?); ali je lahko le BDP osnovni parameter družbene 

razvitosti(?); kaj pa drugi družbeni, okoljski in razvojni parametri(?)  

Dogovorjeno je bilo, da se oblikuje delovna skupina (Cetinski, Bajželj, Maček, Marc), ki bo 

pripravila nekaj tez za nadaljevanje te razprave. 

Dogovorjeno je bilo tudi, da SINTEZA-KCD podpre akcijo »Združenja Manager« (pismo pripravi 

Marc). 

Ad 5) 2TDK – PSCN: 

Pintar je prisotne informiral, da PSCN organizira naslednjo sejo 19. aprila. Vprašanja za dodatne 

podatke so člani že poslali MZI; če odgovorov ne bodo pravočasno dobili oz. ti ne bodo podani v 

verodostojni obliki, predlaga, da SINTEZA-KCD pozove predsednika PSCN, da o tem informira 

Informacijsko pooblaščenko in Računsko sodišče ter obvesti Kabinet predsednika Vlade in od njega 

zahteva razgovor. Če tega ne bo storil PSCN, vse to izpelje SINTEZA-KCD. (Osnutek pisma s to 

vsebino so člani PS že prejeli; pripombe do 10. 4. poslati Pintarju). 

Ad 6) Anketa EU-poslancev: 

Na podlagi prejetega gradiva (Staničeve in Ogrina) je bil sprejet sklep, da se pripravi končna verzija 

vprašalnika za kandidate za EU-poslance (in eventualno vodje volilnih štabov). Vse dodatne 

predloge do 10. 4. poslati Staničevi in Ogrinu, v vednost Marcu. 

Ad 7) Razno: 

7.1: Marc je prisotne informiral, da smo dobili pismo od g. Dragonje na temo »Čigava je BS«. Pismo 

se pošlje vsem članom PS, za mnenje se zaprosi Mencingerja, Glaviča, Biščaka in Babiča; ta bo za 

PS pripravil predlog odgovora, ki ga po uskladitvi pošljemo g. Dragonji. Pisma posredovati tudi Ani 

Stanič. 

7.2: Na pismo, ki smo ga dne 19.3.2019 poslali g. Šarcu, predsedniku Vlade, v zvezi z zapleti pri 

izbiri gradbinca, ki bo (bi) gradil Drugi karavanški AC predor, smo dobili nekakšen birokratski 

odgovor g. Pavliča, vodja Kabineta ministrice Bratuškove. Dogovorjeno je, da tak odgovor v 

ponovnem pismu g. Šarcu ostro zavrnemo, da ta odgovor posredujemo tudi MZI, MJU, MOP ter 

predsedniku uprave DARSa. Člani PS so predlog tega odgovora že dobili. 

7.3: Naslednje seje PS: 16. aprila ter v maju in juniju bodo potekale med 17. in 19. uro. Marc preveri, 

če so na BTF glede tega kakšni zadržki. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 

 

 

 


