
 

 

Zadeva: Zabeležka 90. seje PS SINTEZA-KCD z dne 16. aprila 2019 

Seja je potekala med 17:00 in 19:20 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje; 

2. Projekt »Racionalizacija javnega sektorja« (poroča Demšar); 

3. Projekt »Prenova volilne zakonodaje« (poročata Pintar in Marc); 

4. Odzivi na dopis »Čigava je BS?« (poročata Marc in Babič); 

5. Kratke informacije o projektih »2TDK«, »2KP« in »3ROS« (poročata Pintar in Marc); 

6. Anketa za kandidate za evro-poslance (poročata K. Stanič in T. Ogrin); 

7. Razno. 

 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik se sprejme brez dodatkov in sprememb. 

Ad 2) Projekt »Javni sektor« 

Franci Demšar je uvodoma predstavil strukturo projekta o racionalizaciji javnega sektorja, ki naj bi 

obsegal štiri sklope: a) državno upravo, b) javno upravo, c) javne zavode in č) ostalo. Predlaga, da 

bi pričeli s tretjim sektorjem, ki je najbolj prezenten. Pripravil je obširnejše gradivo, zlasti predloge 

novelacije Zakona o zavodih. Po širši razpravi je bilo dogovorjeno, da Marc na podlagi tega gradiva 

poskuša organizirati drugi sestanek z ministrom Medvedom. Udeležila bi se ga ista ekipa kot prvega 

+ B. Damjanovič. 

Ad 3) Projekt »Prenova volilne zakonodaje«; 

Delovna skupina za pripravo predlogov za noveliranje volilne zakonodaje (Maček, Biščak, Stanič, 

Pintar) je že pripravila predlog gradiva in uskladila večino odprtih vprašanj. Pintar do konca tedna 

pripravi čistopis in ga dostavi vsem članom skupine (+ Marcu) v zadnjo redakcijo. Po možnosti naj 

bi bilo gradivo gotovo do petka, 19. 4. 2019. Marc med tem kontaktira ZDUS (Sušnika) in poskuša 

naslednji teden organizirati sestanek, prav tako pa ponovno urgira v kabinetu Predsednika države. 

Gradivo naslednji teden poslati tudi Ribičiču, Mihelčiču in Kristanu. (V prilogi zapisnika je gradivo: 

»Predlogi za spremembo in dopolnitev sedanjega volilnega sistema«.) 

Ad 4) »Čigava je BS?« 

Pismo SINTEZE-KCD na temo »Čigava je BS« je izzvalo izjemno velik odziv, tudi pri 

strokovnjakih, ki sicer s SINTEZO-KCD niso povezani oz. z njo ne sodelujejo. Babič je prisotnim 

podrobneje predstavil problematiko in zaostril vprašanje, zakaj ima BS bistveno večje rezerve in 

portfelj (16 mrd evrov) kot primerljive banke v drugih članicah Evro-skupine. Na eni strani je to 

mrtev kapital, na drugi obstoji celo določeno tveganje. 

Dogovorjeno je bilo, da še naprej odločno podpiramo stališče vlade, da se ta kapital aktivira. Zato 

se pripravi novo pismo Dragonji z eksplicitnim vprašanjem, kdo je (dejanski) LASTNIK BS, ne kdo 

z njo upravlja in pod čigavim nadzorom. Pismo do konca tedna pripravi Babič, usklajuje in redigira 



se preko E-pošte (vključiti Mencingerja, Glaviča, Kordeža,..). Razmisliti, ali je smotrno to vprašanje 

zastaviti tudi Računskemu sodišču. 

Ad 5) INFO o projektih »2TDK«, »2KP« in »3ROS«: 

5.1. Seja PSCN je sklicana za 19. april. Če bo kaj posebej zanimivega ali spornega, Pintar naslednji 

teden pripravi interno informacijo za člane PS; 

5.2. Marc je prisotne seznanil z odgovorom Kabineta vlade o problematiki »2KP« (drugega 

karavanškega AC predora), v katerem predsednik vlade g. Šarec zahteva, da ministrica 

Bratuškova skliče sestanek s SINTEZO-KCD in njemu poroča o rezultatih. Čakamo na 

povabilo. 

5.3. Marc je poročal, da so se na nas obrnili predstavniki ene od CI, ki se ukvarjajo s problemi 

umestitve trase spodnjega dela Tretje razvojne osi (»3ROS«). Odgovorili smo jim in predlagali 

skupni informativno-delovni sestanek. Čakamo odgovor. Stike vzdržuje Marc. 

Ad 6) Anketa za kandidate za evro-poslance: 

Klara S. je predstavila čistopis pisma (vprašalnika) za kandidate za evro-poslance, ki bi ga poslali 

skupaj SINTEZA-KCD in organizacija DiEM. Predlog je bil potrjen, pismo potrebuje še nekaj 

jezikovnega likanja (Klara, Tomaž). Za pošiljanje poskrbi K. Stanič. 

Ad 7) Razno: 

7.1. Razprava o problematiki »družbene produktivnosti« (Bajželj) ter o višini uporabnine in 

kapacitetah železniške infrastrukture (Černigoj) bo na dnevnem redu na naslednji seji PS; 

7.2. Mencinger je odprl vprašanje sežigalnice. Predlog: v razpravo povabiti (Pintar) J. Lebna, ki 

problematiko dobro pozna; 

7.3. Marc organizira razgovor z J. Sušnikom (Marc, Pintar) glede OM na medgeneracijskih dnevih 

upokojencev. Ta OM se ne sme spremeniti v politično agitko za eno stranko; 

7.4. Marc napoveduje Piknik za soboto, 25. maja. Sporočite, kdo pride, da se dogovorimo za prevoz 

itd; 

Naslednja seja PS bo v torek, 7.5.2019 ob 17. uri na BF.  

 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


