
 
 

Zadeva: Zabeležka 91. seje PS SINTEZA-KCD z dne 7. maja 2019 

Seja je potekala med 17:00 in 18:45 uro v prostorih BF.  

Z vabili poslan dnevni red je bil uvodoma dopolnjen s točkama 7. Informacija o vprašalnikih za 

evro-poslance (Klara) in tč. 8. Okrogla miza na dnevih upokojencev (Marc, Pintar), prejšnja točka 

7 (Razno) pa je bila tako prestavljena na tč. 9. 

Sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Informacija o projektu »Racionalizacija javnega sektorja«; 

3. Projekt »prenova volilne zakonodaje« (Pintar); 

4. Projekt »Čigava je BS?« (Marc); 

5. Predor Karavanke (Pintar); 

6. Drugi tir (P. Černigoj); 

7. Informacija o vprašalnikih za evro-poslance (K. Stanič); 

8. Okrogla miza na dnevih medgeneracijskega sožitja (Marc, Pintar); 

9. Razno 

 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

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

Ad 2) Racionalizacija javnega sektorja: 

V odsotnosti F. Demšarja je Marc prisotne seznanil, da je bilo gradivo, ki ga je za drugi sestanek na 

MJU pripravil Demšar, poslano ministru g. R. Medvedu. Odgovora še nismo dobili. Urgirati 

naslednji teden (Marc).  

Ad 3) Prenova volilne zakonodaje: 

Pintar je prisotne seznanil s stanjem, tudi z razgovorom s Predsednikom RS (ob priliki proslave 

Majska deklaracija), ki kaže na veliko NE-pripravljenost političnih strank za resnejše spremembe 

sedanjega ZVDZ. Po daljši razpravi je bilo dogovorjeno: 

- da poskušamo okrepiti pritisk na politične stranke; 

- da poskušamo k akciji pritegniti še druge CD organizacije (Predlog dopisa pripravi Pintar); 

- da povečamo prisotnost v medijih (Klara: Štefančič; Pintar: Požar; Marc: Mladina, itd); 

- da poskušamo plasirati nekaj člankov (Maček, Pintar, Cetinski, ...);  

- da se povežemo z ostalimi strokovnjaki (Ribičič, Mihelčič, itd) in poskušamo skupaj z njimi in 

Državnim svetom organizirati Okroglo mizo na to temo; 

- da Pintar vse te akcije poveže v skupen »program« dela na tem projektu. 

 



Ad 4) »Čigava je BS« 

V razpravi v zvezi s hudimi nepravilnostmi ob poteku bančne sanacije se je skristaliziralo enotno 

stališče, da  moramo aktivnosti pojačati in nadaljevati: vztrajati na odgovoru guvernerja o 

vprašljivosti portfelja BS; pripraviti novo javno pismo tudi v zvezi z odkritji kriminalistične 

preiskave; vzpostaviti kontakt z revijo Mladina, itd. 

Ad 5) Predor Karavanke: 

Pintar je prisotne seznanil, da DKOM zamuja s svojo odločbo glede novih pritožb, kar kaže, da se 

verjetno pripravlja nekorektna odločba (za izločitev izbranega turškega podjetja?), pojavljajo pa se 

tudi nova pravna vprašanja: kdo bo podpisal novo odločbo ob odstopljenem predsedniku DKOMA, 

zakaj DKOM v prvi odločbi ni odgovoril na vse točke pritožb, kar bi po ZJN 3 moral, kdaj bo MZI 

(oz. po novem, MJU) prišlo s predlogom novele ZJN 3, itd. Medtem smo dobili odgovor DARSA 

in nanj odgovorili ter jih opozorili na vse te elemente »sage o Karavankah«, kjer gospodarska škoda 

narašča iz tedna v teden. Hkrati je bilo dogovorjeno, da se ministrico Bratuškovo pisno (Pintar, 

osnutek članom PS) povpraša, kdaj namerava organizirati razgovor z nami o tej problematiki, kot ji 

je pisno NAROČIL predsednik Šarec že pred tremi tedni! 

Ad 6) Drugi tir: 

Zaradi odsotnosti Černigoja se ta točka prenaša na naslednjo sejo. Glede pisma o uporabnini za tire, 

ki ga Černigoj predlaga, naj pripravi osnutek (vprašanja in izhodišča (kaj, komu, zakaj, itd...)), da 

ga skupaj pripravimo. Prav tako naj pisno obrazloži idejo oz. predlog hitrega do-šolanja »gradbeno-

finančno-pravnih ekspertov«, ki jih Slovenija nedvomno potrebuje. 

Ad 7) Evro-volitve: 

K. Stanič je informirala prisotne, katere stranke so na naš vprašalnik (že) odgovorile. Dogovorjeno 

je bilo, da še ta teden opomni ostale, z Ogrinom pa nato za PS izdelata preglednico, ki bo vsebovala 

tudi vsebinske usmeritve, da z njimi seznanimo tudi javnost in tako posredno vplivamo na volilne 

odločitve volivcev. 

Ad 8) Okrogla miza ZDUS o Razvoju slovenske infrastrukture: 

Pintar je prisotne seznanil, da je J. Sušnik v pripravi OM popolnoma izločil SINTEZO-KCD ter 

redefiniral njeno vsebino. Njegova odločitev, da sam vodi (moderira) to OM, je močno sporna, saj 

problematike (infrastrukturni projekti) verjetno ne pozna dovolj dobro, da bi postavil prava 

vprašanja oz. interveniral, če bodo informacije članov OM postale nepopolne, netočne ali celo 

zavajajoče. Prav lahko se zgodi, da se bo OM spremenila v nekakšno »politično agitko«, kar bi bilo 

tik pred evropskimi volitvami politično skrajno nehigienično, zato je bil sprejet dogovor, da se 

SINTEZA-KCD od tega dogodka distancira. 

Ad 9) Razno  

Prijave za piknik 25. 05 in transport zbirata in koordinirata Branko D. in Klara S. 

Naslednji sestanek PS bo v torek, 21.5.2019 ob 17. uri 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


