
 

 

Zadeva: Zapisnik 105. seje PS Sinteza-KCD z dne 21. januarja 2020 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Informacija o stališču SINTEZE-KCD do širitve schengenskega območja (objavljeno v Delu SP); 

3. Informacija o razgovoru s predsednikom DS o organizaciji posvetov (poročata: Pintar in Marc); 

4. Informacija o sestanku na SAB – volilna zakonodaja (dodano); 

5. Kratka poročila o ostalih projektih; 

6. Razno (Problematika Kleč, poročata: Stanič in Ogrin) 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

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

   Ad 2) Stališče do širitve Schengena: 

Stališče SINTEZE-KCD glede širitve schengenskega območja (ki ga je v osnovi pripravil M. 

Maček) je bilo objavljeno v SP Dela dne 18. januarja 2020 in je vzbudilo veliko zanimanja in 

odobravanja. Dogovorjeno je bilo, da se v nespremenjeni obliki pošlje političnim subjektom po naši 

standardni adremi, kot priloga-1 pa tudi z zapisnikom. Pri objavljanju podobnih tekstov bomo 

poskušali uveljaviti, da gre za stališče PS, ne posameznika, ki ga Delo povzame iz spremnega dopisa 

in podpiše kot avtorja. 

   Ad 3) Posveti v Državnem svetu (DS) 

Člani PS so že z vabilom dobili kratko poročilo o uspešnem sestanku s predsednikom Državnega 

sveta g. Kovšco. Na sestanku dne 14. 1. 2020 smo se namreč dogovorili, da v spomladanskem 

obdobju skupaj (DS + SINTEZA) organiziramo tri posvete: 

- Racionalizacija javnega sektorja (koordinira F. Demšar); predvideno konec februarja ali v 

začetku marca; 

- Demokratična prenova volilne zakonodaje (E. M. Pintar); april – maj; 

- Upravljanje državnega premoženja – SDH, DUTB, D. Sklad (koordinira A. Cetinski v 

sodelovanju s sindikati – Jerkičevo); maj – junij. 

Koordinatorji pripravijo programske osnutke posvetov in se uskladijo s člani DS, ki jih bo na podlagi 

interesa za sodelovanje izbral predsednik DS. (Sestavni del tega zapisnika je zabeležka o sestanku s 

predsednikom DS, priloga-2). 

   Ad 4) Informacija o sestanku na SAB (dodano): 

Dne 21. 1. 2020 smo se predstavniki SINTEZE-KCD, ki delujejo v okviru projekta »Demokratična 

prenova volilne zakonodaje« (Pintar, Maček, Stanič) in Marc sestali z vodjo poslanske skupine 

stranke SAB, gospo M. Kociper. Gospa Kociprova nas je presenetila s stališčem, da so se politične 

stranke že dogovorile za dva predloga sprememb: v prvem naj bi šlo za spremembo ZVDZ z uvedbo 

neobveznega in relativnega prednostnega glasu, ki ga podpirajo LMŠ, SD, SMC, L, NSI in SAB, ne 

pa tudi DESUS (?), v drugem pa samo za korigiranje meja volilnih okrajev (izenačevanje števila 

volivcev). Ko smo poskušali opozoriti, da naj bi bila volilna zakonodaja nekakšen demokratičen 

http://www.sinteza.co/stalisce-do-siritve-schengenskega-obmocja
http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2020/01/Posveti-Zabeležka-sestanka-v-DS-z-g.-Kovšco-a.pdf


dogovor med politiko in volivci, da se je treba pogovarjati o večji spremembi ZVDZ, o več 

predlogih, vključno s predlogom, ki ga je pripravil in vložil pred leti ZDUS, se o tem ni želela 

pogovarjati in je vztrajala na minimalnih spremembah, »ker so se stranke tako dogovorile«. Iz 

razgovora bi lahko ocenili, da je stranka SAB nenaklonjena širši demokratizaciji volilnega sistema. 

Gospo Kociper smo seznanili tudi s posveti, ki jih organiziramo skupaj z DS (prejšnja točka) in SAB 

tudi povabili k sodelovanju.  

   Ad 5) Tekoči projekti: 

Podana so bila kratka poročila, daljše razprave ni bilo. Sprejeli nismo nobenih sklepov oz. 

dogovorov. 

   Ad 6) Problematika kanalizacije preko vodovarstvenega območja C0: 

Na opozorilo K. Stanič, da je graditev kanalizacije (C0) preko vodovarstvenega območja veliko večji 

problem, kot se zavedamo, se je razvila daljša razprava, v kateri smo poskušali ločiti gradbeno-

tehnične vidike od pravnih in ocenili, da je bila zakonodaja večkrat kršena. Razprava pa je zajela 

tudi druge vidike naše okoljevarstvene problematike (sežigalnice odpadkov; prodaja Anhovega, ki 

zahteva dovoljenje za povečevanje sežiga italijanskih odpadkov, problem ravnanja z blatom, ki ga 

Madžarska ne sprejema več, itd.). 

Dogovorjeno je bilo, da se oblikuje širša delovna skupina (Stanič, Ogrin, Damjanovič, Šoukal), ki 

bo pripravila več verodostojnih informacij na pregleden način in predlog stališča SINTEZE-KCD o 

tej problematiki. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 

   


