
 
 

Zadeva: Zabeležka 102. seje PS SINTEZA-KCD z dne 3. decembra 2019 

Seja je potekala med 16.00 in 18.00 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje; 

2. Poročilo o aktivnostih na Projektu »Prenova volilne zakonodaje«; 

3. Ostali projekti, tekoče: 

3.1. odgovor MF glede BS (poroča Marc, gradivo v prilogi); 

3.2. problemi zdravstva; 

3.3. informacija o registraciji društva SINTEZA – AD; 

4. Razprava o programski usmeritvi; 

5. Tekoče in razno. 

 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1): Zapisnik pretekle seje se sprejme brez dopolnil in popravkov. V zapisniku tekoče seje pa 

se zabeleži, da je B. Damjanovič dal pisno razlago k tč. 5. zapisnika, ki se hrani kot priponka k 

zapisniku. 

 

Ad 2): Prenova volilne zakonodaje 

Delovna skupina projekta Prenova volilne zakonodaje je imela delovni sestanek dne 27. 11. 2019, 

kjer je pregledala prve odgovore na pisma, poslana regionalnim subjektom in medijem. 

Dogovorjeno je bilo: 

- da do 8. t. m. Klara pripravi in članom PS posreduje seznam vseh odgovorov oz. odzivov; 

- da pripravi pisni poziv k sodelovanju; 

- da Mateja v istem roku pripravi predlog komuniciranja z regionalnimi mediji;  

- da Emil Milan v istem roku pripravi posebno povabilo, ki bi ga objavili na domači strani in 

FB in posredovali tudi izbranim posameznikom; 

- da delovna skupina pripravi za naslednjo sejo program dela v okviru tega projekta. 

 

Ad 3): 

   3.1. Odgovor MF glede BS: Marc je predstavil pismo g. Dragonji, v katerem poleg zahvale za 

prejeti odgovor vztrajamo pri opozorilih na nekatera nedorečena vprašanja. Pismo je bilo soglasno 

potrjeno; Marc naj ga čim prej posreduje na MF in vsem naslovnikom. (Pismo je v prilog!) 

   3.2.  Problemi zdravstva: V daljši razpravi o problematiki zdravstva, ki jo je na dveh sejah 

predstavil M. Česen, je bilo ugotovljeno, da je problematika tako kompleksna, da je ni mogoče 

zaobjeti v enem samem dopisu oz., da vsak tak dopis ostaja nujno preveč splošen in namenjen 

vsem, torej neučinkovit. Zato je bilo dogovorjeno, da poskušamo probleme zdravstva »razstaviti« 

v posamezne sklope (npr. dopolnilno zavarovanje, problem managementa v zdravstvu, problem 

dileme javno-zasebno, itd), te proučiti in pripraviti naša stališča s predlogi. Marjan bo za naslednjo 

sejo PS pripravil opredelitev nekaterih tako oblikovanih problemskih sklopov. 

   3.3.  Priprave za registracijo DRUŠTVA SINTEZA – AD normalno potekajo in vsi potrebni 

dokumenti bodo vloženi na UE še ta teden. Po pridobljeni registraciji bomo širši krog sodelavcev 

in somišljenikov seznanili o načinu dela ter o možnostih sodelovanja in včlanjevanja. 

 



 

Ad 4): Razprava o programski usmeritvi 

V okviru te točke se je nadaljevala razprava o razmerju med »splošnim« in »konkretnim«. Z 

našimi dopisi, ki ostajajo na ravni splošnega (zadevajo vse, a nikogar posebej), je lažje pritegniti 

pozornost in soglasja, ostajamo pa bistveno manj učinkoviti. Če želimo prispevati k spremembam, 

moramo stališča ne le bolj ciljno usmeriti, temveč tudi konkretizirati predloge sprememb, načine 

pristopa, nosilce, itd., kar je seveda bistveno težje. Politična nomenklatura je preobremenjena sama 

s seboj in »gašenjem« tekočih problemov in ni sposobna niti zainteresirana za uveljavljanje 

razvojnih sprememb (»reform«). Čedalje bolj se kaže odsotnost celovite razvojne strategije 

Slovenije in politikov, ki bi bili sploh sposobni razviti ta tip mišljenja in delovanja. To nas spet 

pripelje k vprašanjem volilnega sistema, ki že desetletja povzroča negativno kadrovsko selekcijo. 

Politična nomenklatura je sposobna kvečjemu rekonstrukcije vlade, ne pa redefiniranja in 

strateških opredelitev razvojne politike. Zato se vse bolj kaže potreba, da se v okviru SINTEZE na 

eni naslednjih sej ali, verjetneje, na posebnem posvetu, temeljiteje spoprimemo s temi vprašanji. 

 

Ad 5) Razno: 

5.1. Pintar je podal zadnje informacije o poteku projekta »Drugi karavanški AC-predor«. 

Pozornost je vzbudil podatek, da je Kolektor s sodelavci na neposrednih pogajanjih spustil 

svojo ceno za 17 mio evrov, kar odpira vprašanje resnosti njihove prve ponudbe. Če bo 

pogodba s podjetjem Čengiz podpisana za 99 mio, kot zdaj kaže, to pomeni, da je vsa ta 

zamuda zaradi pritoževanja že podražila projekt za 10 mio (da o ekološki in transportni 

gospodarski škodi ne govorimo), kot smo opozarjali. Politično odgovornost nedvomno nosi 

vlada, konkretno pa MZI. 

5.2. Projekt »2TDK« praktično stoji zaradi Glinščice, škoda narašča. Po načrtovani seji PSCN 

(13.12.) bo bolj jasno, ali so nosilci projekta sposobni nastale probleme razrešiti in delo 

pospešiti. Nekaj opozoril, ki smo jih v tem času dobili iz CD, kaže, da v javnosti narašča 

nezadovoljstvo. Povratnega odgovora podjetja 2TDK še nismo dobili; če ga bomo, bi 

kazalo na ta porast nezadovoljstva opozoriti. 

 

Naslednji (zadnji v tem letu) sestanek PS bo izjemoma v ponedeljek, 16.12.2019 ob 16. uri. 

 

Zapisnik pripravila:  

Emil Milan Pintar in Miroslav Marc  

 

 

 


