
 

 
 

Zadeva: Zabeležka 98. seje PS SINTEZA-KCD z dne 8. oktobra 2019 

Seja je potekala med 16.00 in 18.00. uro v prostorih BF. Na predlog predsedujočega je bila dodana točka 

o 2TDK, tako je sestanek potekal po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Razprava o pripravljenih gradivih o 2TDK (Pismo predsedniku vlade in Pobuda za revizijo); 

3.  Aktivnosti o prenovi volilne zakonodaje (K. Stanič); 

4.  Informacije o projektu Racionalizacija javnega sektorja (F. Demšar); 

5.  Dolgoročna reforma zdravstva (M. Česen); 

6.  Razno.   

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

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

Ad 2) 2TDK 

V razpravi je bilo enotno ugotovljeno, da je zaradi večjih nepravilnosti pri izvajanju projekta 2TDK 

potrebno reagirati in da so pripravljena gradiva dobra. V razpravi pa so se pojavili različni pogledi, kdo 

naj bo vlagatelj »Pobude za revizijo poteka Projekta nove železniške povezave Divača – Koper«. Po 

mnenju večine članov je to primarna odgovornost PSCN (Projektni svet za civilni nadzor) in šele v 

primeru, da PSCN ne bo odreagiral izvede to nalogo Sinteza. Predlagano je bilo, da se s pripravljenim 

gradivom še enkrat seznani PSCN in predlaga skupen nastop. (Predlog Pobude je v prilogi!) 

Ad 3) Volilna zakonodaja: 

M. Mlakar je v odsotnosti K. Stanič predstavila dosedanje delo skupine in program akcij: 

- odločba US se omejuje le na »remarkacijo« volilnih okrajev, zaradi neizpolnjevanja kriterijev iz 20. 

člena Zakona o volitvah v DZ, a to ne rešuje problema, da volivci v ničemer ne morejo vplivati na izbor 

med kandidati, to je zdaj v popolni domeni strankarskih vodstev. Ena od še sprejemljivih rešitev je 

obvezni in absolutni preferenčni glas. 

- o nujnosti spremembe volilne zakonodaje in o razlogih za to je potrebno seznanjati širšo javnost (civilno 

družbo, območne odbore in lokalne pisarne parlamentarnih strank, lokalno skupnost (župane, SOS) in 

neparlamentarne stranke, (Možno geslo projekta je ZBUD'SE). 

Sklep: do naslednjega sestanka skupine za spremembo volilne zakonodaje (Klara in Mateja) pripravita 

dva dopisa o nujnosti sprememb volilne zakonodaje in sicer: a) za mlade & upokojence & sindikate; b) 

za lokalne odbore, župane in SOS.  

Ad 4) Racionalizacija javnega sektorja: 

Na projektu ni pričakovanega napredka in odziva MJU. V razpravi so se iskale nove ideje in možnosti za 

pospešitev projekta (v samem javnem sektorju in zunaj njega npr. poiskati povezave z gospodarstvom in 
skupaj pritisniti na politiko). 

Sklep: F. Demšar ponovno osebno poizkusi dobiti odgovor MJU. 

Ad 5) Dolgoročna reforma zdravstva: 

Po krajši razpravi je bilo dogovorjeno, da se točka prestavi na naslednjo sejo. Člani PS se seznanijo z 

gradivom, ki je v brošuri ZDUS z naslovom »Reforma zdravstva« in tako pripravijo na razpravo. 

Ad 6) Pod točko Razno ni bilo predlogov. 

Naslednji sestanek PS bo 22. 10. 2019 ob 16.. uri na BF. 

Zapisnik pripravili: M. Marc, B. Damjanovič in M. Mlakar 

http://www.zdus-zveza.si/docs/ZDUS_A5_REFORMA_ZDRAVSTVA.pdf

