
 
 

Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 11. oktobra 2016 

Sestanek je potekal med 16. in 18.15 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika seje z dne 27. septembra 2016; 

2. Priprave na ustanovitev Nadzornega organa civilne družbe za projekt drugi tir (poročata Marc in Pintar)  

3. Novela Zakona o SDH (poročata Cetinski in Marc); 

4. Razno. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji dogovori in sklepi: 

Ad 1): Zapisnik preteklega sestanka se sprejme brez sprememb in dopolnil. 

Ad 2): Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je pobuda za ustanovitev NO naletela na velik odmev in 

odobravanje. V kratkem času smo prejeli preko 15 predlogov za članstvo v tem organu, nekateri so se 

javili sami, druge pa so predlagale kompetentne osebe. Preverjanje pripravljenosti za članstvo v NO je pri 

večini naletelo na velik interes, pri nekaterih pa le na veliko podporo, saj članstva v NO iz opravičljivih 

razlogov niso mogli sprejeti. 

Vse, ki so sodelovanje potrdili, smo povabili na ustanovni sestanek, ki bo 18. oktobra ob 16. uri. 

Na Vikin predlog smo v razpravi poskušali opredeliti cilje, za katere se bodo v NO zavzemali predstavniki 

Sinteze. Razprava je pokazala: 

1. Da je osrednji cilj, preprečiti, da slovenski železniški tovorni promet in z njim Luka Koper postaneta 

plen finančnega kapitala in očitne namere po širitvi avstrijsko-nemškega gospodarskega prostora. Da se to 

ne bi zgodilo, je treba projekt »2.tir« uokviriti v realne potrebe Luke Koper in realne slovenske 

investicijske možnosti. Izstopa veliko nezaupanje v model »javno-zasebnega-partnerstva«, saj nihče ne 

pozna uspešnih projektov te vrste. 

2. NO mora nadzorovati, da bodo razpisi za izvajalce pripravljeni korektno, transparentno in da bo izbor 

izvajalcev pošten; ter v nadaljevanju z dobrim nadzorom preprečiti napihovanje cen z raznimi aneksi, 

pogodbami o sodelovanju in podobno.  

3. Že obstoj Nadzornega organa ter resen in profesionalen pristop, bo bistveno zmanjšal prostor za slabo 

izvajanje, kraje in lumparije.   

O načinu dela NO in dopolnjevanja števila članov v njem bo verjetno v pretežni meri odločal 

predsedujoči, kljub temu pa si moramo tudi člani PS Sinteze še naprej prizadevati, da bi članstvo v NO 

okrepili še z nekaj strokovnjaki. Kontaktirali bomo še D. Pluta, B. Koreliča, B. Zgonca in o ustanavljanju 

NO pisno seznanili Žnidaršič-Kranjčevo. Še naprej si bomo prizadevali, da bi vodenje sprejel P. Damjan. 

Ad 3): SD še vedno ni uspela Novele Zakona o SDH spraviti na koalicijsko usklajevanje. Je pa ZL vložila 

svoj predlog in s tem zablokirala vsakršno možnost, dokler ne bo odločeno o predlogu ZL. Zdaj se lahko 

ponovi izkušnja z volilnim zakonom, ki je bil na podoben način za dve leti potisnjen v čakalnico. Lahko 

pa je to tudi pritisk na koalicijo, da opravi resno obravnavo našega predloga in nato po hitrem postopku 

odloči o ZL in takoj za tem vloži našega.  

PS pritrjuje, da predlagatelji (ZSSS, ZDUS, MSS in Sinteza) pošljejo ostrejše pismo Židanu in Erjavcu. 

Ad4): Pod točko razno je bilo danih kar nekaj pobud in sicer: 

4.1. Bajželj je prisotne seznanil o SD-jevem predlogu Zakona o delavskih odkupih. Skupina v okviru 

Ekonomske demokracije je pripravila številne pripombe, ki jih bomo obravnavali naslednjič. 

4.2. »Zgodba« o prodaji bank je še odprta. Potrebno je pripraviti še eno izjavo o nesmiselnosti prodaje v 

takih pogojih (Mencinger). 

4.3. Odprto je bilo vprašanje o ustreznosti umestitve trase za tretjo razvojno os. Ocenili smo, da bi kazalo 

stvar podrobneje proučiti in po možnosti na naslednji seji zavzeti stališče (Šoukal in Mencinger). 

 

Naslednja seja bo 25.10.2016 ob 16h na istem kraju (BTF). 

 

                 Zapisnik pripravila Emil Milan Pintar in Miroslav Marc  


