
 

 

Zadeva: Zabeležka 93. seje PS SINTEZA-KCD z dne 4. junij 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. Info in razprava o projektu »Racionalizacija javnega sektorja« (F. Demšar); 

3. Projekt »Prenova volilne zakonodaje« (Pintar, Maček); 

4. Info o posvetu »Boljše načrtovanje infrastrukture« (Marc) in razprava o naših predlogih 
(Černigoj); 

5. Kratke informacije o tekočih projektih (Karavanke, 2TDK, 3.RO, prometna zakonodaja); 

6. Nov projekt: »Družbena produktivnost« (Marc); 

7. Razno. 

 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

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

Ad 2) Javni sektor: 

Na pismo ministra Medveda smo odgovorili, čakamo, da določijo datum naslednjega sestanka. Če 

se to ne bo zgodilo v doglednem času, urgirati (Marc). 

Ad 3) Volilna zakonodaja: 

Po daljši razpravi, v kateri je bila med drugim predlagana tudi uvedba obvezne volilne udeležbe, je 

bilo dogovorjeno nadaljevanje in širitev aktivnosti: 

- Takoj (18. junija ob 13 uri) se  organizira okrogla miza - OM; 

- Za sodelovanje na OM smo že dobili pozitiven odgovor od C. Ribičiča in M. Mihelčiča; treba je 

povabiti predstavnika MJU, ki je zadolženo za pripravo vladnega predloga (pismo pripravi 
Pintar); 

- Povabiti predstavnike vodilnih strank ( LMŠ, SD, SDS, NSI, Levice), da na OM sodelujejo 

(Pintar); 

- OM usmeriti tako, da bi dobili jasnejšo sliko o stališčih teh strank ter o njihovi pripravljenosti na 
iskanje soglasja; 

- Kontaktirati DS in medije o možnosti skupne organizacije OM; 

- Marc poišče prostor za OM; 

- Jeseni z aktivnostmi  nadaljujemo, organizira se »javna tribuna«. 

 

Ad 4) Načrtovanje infrastrukture: 

Marc je poročal o posvetu o boljšem načrtovanju infrastrukture. Na posvetu, ki ga je ob finančni 

podpori Evropske unije in Ministrstva za zunanje zadeve organiziralo društvo za sonaraven razvoj 

Focus, se je pokazalo, da gre za izredno široko paleto problemov od načrtovanja do problemov 

(ne)izvajanja sprejetih strategij. V nadaljnji razpravi je bilo ugotovljeno, da celotno področje presega 

potenciale SINTEZE-KCD, zato na tem področju zaenkrat ne bomo oblikovali nobenega projekta. 

Če pa se bo izkazalo, da se je izoblikoval konflikt o posameznem problemu oz. projektu, bomo 

proučili tisti konkretni problem. 



Ad 5) Tekoči projekti: 

5.1. Predor Karavanke: dela se še vedno niso pričela. DARS je pripravil poziv izvajalcem za 

neposredna pogajanja, ki pa je bil zadržan v MZI (?); razlogi so lahko objektivni (malo verjetno) ali 

subjektivni (zelo verjetno); 

5.2. Projekt 2TDK teče dalje z vsemi nerazčiščenimi vprašanji: predrago naročilo izdelave PZI (bo 

potrebno opozorilo RS?), nedorečena poraba angažiranih virov, predrag »nadzor« (PSCN zahteva 

mednarodni razpis), nejasna usoda odlagališč, ... Naslednja seja PSCN predvidena v juniju. Černigoj 

posebej opozarja, da je predviden način razpisa za izvajalce sporen (napačen), zato bo Pintar 

poskusil organizirati sestanek Ficko – Černigoj. 

Ad 6) Nov projekt: 

Nosilci projekta »boljša družbena produktivnost« oz. »strategija dolgoročnega družbenega razvoja« 

so opozorili, da nekatera izhodišča še niso usklajena, zato se oblikovanje projekta (opredelitev ciljev, 

programa dela, itd) zamakne v jesensko obdobje. 

Ad 7) Razno: 

7.1. Potrdi se kontaktiranje s predstavniki »zelene alternative«, ki jih zanimajo sistemski problemi 

in iskanje rešitev zanje, ne pa zgolj blokada posameznih predlogov in projektov (medvedi, 

sežigalnica, LJ-obvoznica, itd). 

7.2. Glede na izjemnih  težav v Slovenski vojski se je odprlo vprašanje ponovnega »naborniškega 

služenja«, kar bomo obravnavali na eni prihodnjih sej. 

7.3. Kot gost se je seje PS udeležil g. Uroš Lipušček, ki je prisotne v daljšem nagovoru seznanil z 

geo-strateškim dogajanjem, s poudarkom na novih razmerjih med ZDA in Kitajsko, ter 

razvojnimi potenciali Kitajske. Njegova ocena je, da Trumpovi ukrepi sicer kratkoročno 

prizadevajo Kitajsko, kar se odraža na borzah, dolgoročno pa bodo še povečali Kitajsko premoč. 

Kot poseben problem je označil Trumpovo rovarjenje in poskuse razdora med EU in Rusijo, ki 

bo nazadnje najbolj škodilo prav EU. 

7.4. Naslednja seja PS bo v torek 18.6.2019 ob 17. uri. Predvidoma je to zadnja redna seja v 

spomladanskem ciklu. 

 

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

 

 


