
 
 

 

Zadeva: Zabeležka 95. seje PS SINTEZA-KCD z dne 27. avgusta 2019 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Razprava o aktivnostih za prenovo volilne zakonodaje (Pintar, Marc); 

3. Poročilo o poteku projekta za racionalizacijo javnega sektorja (Demšar, Šoukal);  

4. Kratek pregled dogajanja na ostalih odprtih dejavnostih (Karavanke, 2 TDK, 3. R.O., banke); 

5. Programska razprava o aktivnostih v zimskem obdobju SINTEZE-KCD 2019/2020; 

6. Razno. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

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

   Ad 2) Volilna zakonodaja: 

Potekajo številne aktivnosti, čeprav politika še vedno ne kaže pripravljenosti za resno razpravo o 

prenovi VZ. Po nekaterih ocenah grozi celo, da se bodo stranke dogovorile samo za kozmetične 

ukrepe v zvezi z volilnimi okraji in parlamentarne razprave o spremembi vsebinskega zakona 

(ZVDZ) sploh ne bodo odprle. 

V tej zvezi je dogovorjen sestanek z LMŠ (10.9.2019; Marc, Maček, Stanič, Pintar), poteka 

korespondenca z g. Mihelčičem in g. Ribičičem. Pripraviti je potrebno razgovor s predsednikom DZ 

g. Židanom (Pintar ta teden pripravi predlog pisma) in preveriti, ali je ZDUS pripravljen za 

soorganizacijo javne tribune na to temo (Marc kontaktira g. Sušnika). 

*) nekaj člankov o volilnem sistemu: 

- Stališče Sinteze do volilne zakonodaje 

- Civilna družba zahteva temeljito prenovo volilne zakonodaje  

- Gre res samo za oblast? 

Vzpostavili smo tudi stik z avtorji predloga mariborske PF za oblikovanje pokrajin in pridobili 

celotno gradivo. 

   Ad 3) Javni sektor: 

Demšar je poročal o uspešnem sestanku na MJU, ki bi mu moral slediti razgovor predstavnikov 

MJU s predsednikom vlade. Če glede tega ne bo potrdil s strani MJU, Demšar pripravi naslednji 

teden »spodbudni dopis«. 

   Ad 4) Aktivnosti na drugih projektih:  

4.1. Karavanke: Zaradi polomije pri pripravah na gradnjo tega predora je MJU pripravil predlog 

spremembe zakonodaje oz. ZJN 3. V SINTEZI-KCD smo se na prošnjo dnevnika 24 ur odzvali s 

komentarjem, katerega smo potem kot naše stališče posredovali medijem, MJU in drugim 

pristojnim. 

http://www.sinteza.co/stalisce-sinteze-do-volilne-zakonodaje
http://www.sinteza.co/civilna-druzba-zahteva-temeljito-prenovo-volilne-zakonodaje
http://www.sinteza.co/gre-res-samo-za-oblast


4.2. 2TDK: Pintar je prisotne obvestil, da se pripravlja seja PSNC (13.9.2019), na kateri bo 

obravnavan tudi predlog, da o slabem vodenju projekta 2TDK PSCN direktno seznani predsednika 

vlade in predsednika DZ, nekatere informacije pa posreduje tudi RS in Policiji. Naš predstavnik v 

PSCN, Pintar, je dobil mandat, da v primeru, da se PSCN za to ne odloči, člane PSCN seznani, da o 

tem razmišlja tudi SINTEZA-KCD. Polomija z razpisom Glinščica je namreč že najmanj šesti 

sporen primer (maketa, ponovljene geološke raziskave, preplačana izdelava IP in napake v njem, 

problem odlagališč oz. ponarejena dokumentacija v zvezi s tem v vlogi za pridobitev gradbenega 

dovoljenja, preplačano naročilo za izdelavo PZI, Glinščica). 

4.3. Tretja razvojna os: Pridobili smo celoten dokument »Investicijski program« (IP) za ta projekt. 

Posebej je treba poudariti, da je bila cena izdelave tega IP dobrih 18.000 evrov, pri čemer vse ostale 

aktivnosti v zvezi z njim opravijo Darsovi strokovnjaki sami. Za primerjavo: za izdelavo IP za drugi 

tir je MZI (DRSI) oz. investitor plačal 1.029.216, 40 evra z DDV! 

4.4. Banke. Saga se nadaljuje. Ker vlada ni zmogla protesta glede nekorektnega (nezakonitega) 

ravnanja inštitucij EU v tej zadevi (kar so  ji, poleg nas, predlagali številni strokovnjaki!), se ji to 

maščuje in izsiljevanje s strani EU za nadaljevanje prodaje NLB se nadaljuje! Glede pozicije 

»izločenih podrejencev« v nadaljnjih tožbah EU zoper Slovenijo smo gospodoma Verbiču in 

Glaviču prenesli opozorila, ki smo jih dobili od mednarodnih strokovnjakov. 

   Ad 5) Razprava o programu dela: 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je PS SINTEZE-KCD z delom na teh projektih in z odzivanjem na 

pomembne tekoče dogodke polno obremenjen, zato ne bi kazalo odpirati novih projektov, če jih 

politična realnost ne bo vsilila sama (npr. vprašanje služenja v Slovenski vojski ali uvedbe »finančne 

policije«, itd.). Mogoče bi kazalo oblikovati tudi stališče do ukinitve dopolnilnega zavarovanja 

(Mencinger). 

   Ad 6) Razno:  

Pridobiti več informacij o sporu v ZDUS med vodstvom in ljubljansko regijo. 

Naslednja seja PS bo v torek 18.6.2019 ob 17. uri. 

 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


