
 
 

Zadeva: Zabeležka 96. seje PS SINTEZA-KCD z dne 10. septembra 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. Poročilo in razprava o aktivnostih v zvezi s prenovo volilne zakonodaje (Pintar, Marc, Maček); 

3. Razprava o stališčih PS glede ukinitve »prostovoljnega« zavarovanja (Mencinger); 

4. Sodelovanje z drugimi organizacijami CD (Cetinski, Marc); 

5. Poročila o poteku drugih projektov v PS; 

6. Razno 

 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

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

Ad 2) V zvezi s prenovo volilne zakonodaje potekajo številne aktivnosti: 

- v ponedeljek je Predsednik Pahor sklical posvet z ustavno-pravnimi strokovnjaki in predsedniki 

(predstavniki) političnih strank, na katerega je bila vabljena tudi SINTEZA. Sestanek je bil sklican 

za ob 13. uri, vlada pa je sklicala nujen sestanek  koalicije zaradi usklajevanja Proračuna na Brdu 

ob 14h. Zato je bil sestanek pri g. Pahorju močno osiromašen, skrajšan in vsebinsko okrnjen, 

zmanjšano pa je bilo tudi število povabljenih; nam je bilo vabilo telefonsko odpovedano sredi 

dopoldneva. Kolikor nam je znano, sestanek ni dal novih rezultatov; 

-  v torek ob 13h so se sestanka na LMŠ o tej  problematiki udeležili Marc, Maček, Stanič in 

Pintar. Sestanek je bil s strani LMŠ slabo pripravljen, v pogovoru je bilo očitno, da v LMŠ še niso 

opravili temeljite razprave o tej problematiki, v kateri bi uskladili stališča in ločili strokovne 

argumente in predloge od političnih. Predloga ZVDZ, ki ga je pripravil ZDUS pred 4 leti, prisotni 

niso poznali, glede ukinitve VO so bili različnega mnenja, verjetno bodo (bi) podprli uvedbo 

prostovoljnega prednostnega glasu, absolutnega in obveznega pa zaradi »nesprejemljivosti pri 

ostalih« verjetno ne; 

-  naslednjo sredo nas čaka podoben sestanek pri predsedniku DZ g Židanu, ki bo verjetno 

najpomembnejši v tem krogu sestankov; 

-  glede na nastalo situacijo je Pintar pripravil krajši zapis s poudarkom na »planu B« (kako 

odgovoriti na nepripravljenost političnih strank na pogovore in usklajevanje). Sprejet je bil 

dogovor, da se zapis ustrezno redigira in oblikuje v Stališče PS (vsi, ki imajo predloge za 

dopolnila, jih najkasneje v sredo (11. 9.) pošljejo Pintarju), nato bo Marc gradivo poslal 

predsednikom strank in g. Pahorju. 

 

Ad 3) Stališče do prostovoljnega zavarovanja  

Mencinger je pripravil predlog stališča PS glede ukinjanja »prostovoljnega« zdravstvenega 

zavarovanja (predlog Levice). Ker je bilo poslano prepozno, da bi ga člani PS prejeli pred sejo, 

ga je Mencinger samo predstavil, po razpravi pa je bilo dogovorjeno, da člani svoje pripombe do 

srede pošljejo Marcu, ki opravi končno redakcijo in gradivo distribuira. 

 



Ad 4) sodelovanje z organizirano civilno družbo: 

Po konstruktivnem sestanku s predsednikom mestne zveze upokojencev Ljubljana g. Marjanom 

Sedmakom, je za sredo sklican sestanek z ZDUS in ZSSS, ki se ga bosta udeležila Cetinski in 

Marc. Širša tematika je »Kaj lahko stori organizirana civilna družba za razvojno bolj uspešno 

državo?« Za nas je trenutno prednostno vprašanje: volilna zakonodaja in konstruktivno 

sodelovanje vseh organizacij civilne družbe (upokojenskih, mladinskih, sindikalnih) pri naporih 

za njeno prenovo. 

 

Ad 5) tekoči projekti: 

Pintar je na kratko poročal o večjih projektih, ki jih Programski svet aktivno spremlja: 

5.1 Pri predoru Karavanke je storjen naslednji korak: DARS bo v tem tednu končal pregled 

ponudb iz drugega kroga in nato izbral najugodnejšega ponudnika. Ponovno pričakuje 

pritožbe, ki bodo povzročile novo več-mesečno zakasnitev. Gospodarska škoda narašča, nove 

ponudbe so že za približno 10 % višje (10 mio evrov), MZI se obnaša ignorantsko in 

neodgovorno; 

5.2 V projektu »2TDK« nič novega: polomija v zvezi z razpisom za graditev pokritih mostov 

(galerij) čez Glinščico bo romala na sodišče, gradnja se bo zakasnila in podražila (za približno 

7-10 mio). To je že šesta velika šlamparija pri vodenju tega projekta. Vse to bo obravnaval 

PSCN na svoji seji v petek, 13. 9. (možnost prijave, ovadbe?), ki ji bo sledila tiskovna 

konferenca; 

5.3 MJU pripravlja prenovo ZJN 3, ki naj bi vendarle uredil situacijo javnega naročanja (glej 

naše pripombe oz. predloge s prejšnje seje); zamenjavo predsednika DKOMA Smrdelja 

strokovnjaki ocenjujejo kot dobro, vendar je za konkretne ocene novega še mnogo prezgodaj. 

 

Ad 6) Razno: 

6.1 Na povabilo Franja Štiblarja, avtorja celovečernega filma o slovenskem gospodarstvu in 

družbi »HETERODOKS«, ki bo predvajan na 22. Festivalu slovenskega filma v Portorožu v 

torek, 17.9.2019 se bomo udeležil: Staničeva, Mencinger, Marc, Maček in Pintar.  

6.2. Naslednje seje PS SINTEZE-KCD bodo potekale po ustaljenem redu, t.j. med 16 in 18 uro. 

Naslednja seja PS bo v torek, 24.9.2019 ob 16. uri. 

 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


