Zadeva: Zabeležka 2. usklajevalnega sestanka za oblikovanje Nadzornega organa CD za
nadzor projekta »drugi tir KD«
1. Sestanek je potekal v prostorih MZI dne 10. avgusta ob 14 uri. Sestanka smo se udeležili g
Jure Leben in njegov sodelavec Rok Jeran iz MZI ter Emil Milan Pintar in Miroslav Marc iz
Sveta za civilni nadzor oz SINTEZE-KCD.
2. Na sestanku nama je g Leben najprej predstavil 2. osnutek gradiva za ustanovitev Projektnega
sveta projekta »2. tir DK«, ki ga je pripravil na podlagi pripomb in predlogov, ki sem mu jih
iz SINTEZE-KCD posredoval 17. julija 2017, ter pripomb in predlogov ZDUSa. Ob tem
nisva bila seznanjena, ali so posebne pripombe poslali tudi iz Primorske CI.
3. Pri podrobnem pregledu pripomb smo ugotovili, da je bila večina naših pripomb in predlogov
upoštevana in sicer:
- upoštevana je bila pripomba glede naslova, ki se zdaj glasi: »Sklep o ustanovitvi
Projektnega sveta za civilni nadzor projekta »2. tir železniške proge Divača - Koper«;
mogoče bi kazalo razmisliti, da se v končni verziji predloga sam naslov projekta precizneje
definira kot »železniška povezava D-K«
- upoštevana je bila pripomba, da se kot 6. tč. poglavja II doda: »seznanjanje strokovne in
druge strokovne javnosti o poteku projekta, ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev glede
podatkov«;
- sprejet je bil predlog, da naj ima PS 9 članov (1+8);
- četrta pripomba sicer ni bila upoštevana, vendar po pojasnilu, na kaj se nanaša, ni več
potrebna;
- glede naše 5. pripombe je prišlo do nesporazuma: mi nismo predlagali znižanja spodnje
meje izobrazbe kandidatov za člane in predsednika PS, temveč odpravo (preozke) omejitve
vrste (področja) izobrazbe in področja delovnih izkušenj. Daljša razprava je pokazala, da bi
bila ustrezna formulacija 4. odstavka poglavja IV naslednja: »Kandidat za predsednika ali
člana PS mora imeti visoko izobrazbo oz magisterij po bolonjskem sistemu in vsaj tri leta
izkušenj pri vodenju velikih projektov«;
- šesta pripomba ni bila upoštevana, vendar je predlagano dopolnilo nepomembno;
- sedma pripomba (rok za imenovanje PS) je bila upoštevana.
4. V nadaljnji razpravi se je pokazalo, da je formulacija 2. odstavka IV poglavja sporna, saj v
sebi skriva nevarnost, da se bo MZI soočil z goro predlogov za kandidate PS, kar bi lahko
bistveno vplivalo na zmanjšanje kvalitete dela oz strukture PS. Da bi to realno nevarnost
bistveno omejili oz odpravili, smo se prisotni strinjali, da lahko kandidate predlagajo tisti
subjekti CD, ki so sodelovali pri oblikovanju predloga civilnega nadzora projekta, torej
SINTEZA-KCD oz Svet za civilni nadzor, ZDUS in Primorske CI, te institucije pa imajo
odgovornost, da svoje predloge, če smatrajo to za potrebno, uskladijo v širšem krogu
subjektov civilne družbe.
5. Na podlagi te razprave in dodatnega testiranja raznih možnosti predlagamo naslednjo
formulacijo 2. odstavka IV poglavja: »Predsednika in člane sveta imenuje vlada na predlog
tistih organizacij civilne družbe, ki so vseskozi sodelovale z vlado oz MZI pri oblikovanju

ustreznega modela civilnega nadzora projekta, torej SINTEZE-KCD oz Sveta za civilni
nadzor (4 kandidate), ZDUS (3 kandidate) in Civilna fronta Primorske (2 kandidata). Predlog
mora vložiti oseba, ki je pooblaščena za zastopanje te organizacije«.
6. V nadaljnjem delu sestanka nas je g Leben seznanil s predvidenim potekom nadaljnjega dela:
v prihodnjem tednu bo izdelan čistopis »Sklepa o ustanoviti Projektnega sveta za civilni
nadzor projekta…« (gradivo za vlado); do ponedeljka 21.8. bo izdelana prva verzija »javnega
poziva za zbiranje predlogov za predsednika in za člane sveta«. Obe gradivi takoj prejmemo
na vpogled in ev dopolnitev. O naslednjem sestanku se dogovorimo v naslednjem tednu.
7. Z g Marcem ocenjujeva, da je sestanek potekal korektno, konstruktivno in učinkovito in
pomeni krepitev zaupanja v nadaljnje dogovore.
Zabeležko pripravil Emil Milan Pintar.
Posredovano:
- g Juretu Lebnu, MZI;
- kabinetu vlade;
- članom PS SINTEZE-KCD in Sveta za civilni nadzor.

