
 
 

Zadeva: Zabeležka sestanka Programskega sveta SINTEZA-KCD;   04.nov. 2014 

 

Sestanek je potekaj v prostorih BF, dne 4.11.2014, med 17 in 19.15 uro po naslednjem d.r.: 

1. Razprava o zabeležki zadnjega sestanka; 

2. Poročilo in razprava o projektih;  

3. Razno: Pismo ge Bulčevi in Informacija o predlogu g Burgerja. 

 

Ad 1) Zabeležka je bila sprejeta brez pripomb. 

 

Ad 2) 

P1: Sprememba volilne zakonodaje   

Po daljšem uvodu EM Pintarja o dogajanju na seji Odbora DZ, ki je z glasovanjem zavrnil 

nadaljnjo obravnavo Predloga novega ZVDZ, se je odprla daljša razprava, zlasti o vprašanju Marca, ali 

ne kaže razmišljati o scenariju B (da se doseže vsaj neke spremembe) oz kako naprej, ko/če bo vloženi 

zakon ZDUSA dokončno zavrnjen. Tudi po mnenju Bogdana bi morali z internim lobiranjem v 

strankah poskušati doseči pripravljenost za spremembo volilne zakonodaje. Postavilo se je tudi 

vprašanje, kaj so v tej zvezi glavni cilji Sinteze-KCD. 

Glavni cilj je nedvomno taka sprememba volilne zakonodaje, ki bo odpravila glavne napake 

sedanje: a) bistveno večji vpliv volivcev (preferenčni glas), b) odpravila nesorazmernosti pogojev za 

vlaganje kandidatnih list in s tem omogočiti izvolitev strankarsko neodvisnih oz poslancev CD, c) 

boljša distribucija oz odprava belih lis, itd. Za uvedbo teh sprememb ni nujno, da se sprejme prav 

predlagani zakon (Mihelčič-Kristan-Pintarjev, predlog ZDUS), je pa to dobro izhodišče, zato je treba 

tu nadaljevati. Pintar je prisotne informiral, da v tej zvezi ZDUS pripravlja pismo g Cerarju, v katerem 

bo predlagal umik te točke z dnevnega reda novembrskega zasedanja DZ. 

Dogovorjeno je bilo, da se na tej točki razprava prekine in nadaljuje na naslednji seji.  

P2: TEŠ 6  

Oblikovana je Izjava za javnost. Člani PS naj jo pogledajo in do srede zvečer posredujejo svoja 

eventualna dopolnila. V četrtek bo razposlana parlamentarcem, medijem in široki javnosti. 

P3: Projekt črne gradnje 

Pripravljeno je Stališče SINTEZE-KCD v zvezi s črnimi gradnjami, ki bo v sredo objavljeno na 

Spletni strani. Velja enako: člani naj ga pogledajo in posredujejo mnenja, zlasti o tistem delu, ki navaja 

naše nadaljnje aktivnosti. 

P4: Upravljanje 

Cetinski je opozoril, da bo težko v okviru SINTEZE-KCD oblikovati kompetentno strokovno 

skupino. Predlagal je, da bi se mogoče dogovorili z ZDUSom, da bi z njegovo Gospodarsko komisijo 

oblikovali skupno skupino. (Alternativa je sodelovanje s Sindikati?). 

Sestanek z go Kožuhovo in g Riflom, ki vodi to komisijo, bo poskušal organizirati Pintar. 

 

Ad3) 

- Marc je prisotne informiral, da je bilo poslano pismo gospe Violeti Bulc; 

- Prisotne je informiral tudi o kontaktih g Burgerja z vladnim organom za sodelovanje s civilno 

družbo in njegovim predlogom, da pri tem sodelujejo predstavniki SINTEZE-KCD. PS je predlog 

potrdil in določil, da se en ali dva člana PS udeležita sestanka, ko bo g Burger sporočil datum; 

- Krajša razprava je pokazala, da člani PS smatrajo, da se SINTEZA-KCD ne sme zadovoljiti s tem, 

da o določenem problemu oblikuje le mnenje ali poda Izjavo, temveč se mora v problem poglobiti 

tako, da bo lahko predlagala tudi čim bolj konkretne in strokovno relevantne ukrepe ali akcije; 

 

Naslednja seja PS bo čez 14 dni. V točki »poročanja o projektih« bo vrstni red obrnjen in bo P4 prvi. 

 

Zabeležko pripravil: EMP 

http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/index.php/projekti/80-projekti/92-p1-sprememba-volilne-zakonodaje
http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/images/PR2-Izjava%20za%20javnost%20o%20TE6-ZL%20in%20Zares-final2.pdf
http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/images/PR3-Stalie%20do%20problematike%20in%20legalizacije%20rnih%20gradenj%20v%20Sloveniji.pdf

