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Ljubljana, 3.10.2017 

 

 

Zadeva: Zabeležka sestanka s predstavniki Vlade RS, 3.10.2017 

 

V torek, 3. oktobra 2017 ob 10 uri smo se v prostorih MzI ponovno sestali na usklajevalnem sestanku 

o oblikovanju Projektnega sveta za civilni nadzor predstavniki Vlade RS (g. J. Leben s sodelavcema) 

in predstavnika KO Sveta in PS Sinteze-KCD (g. M. Marc in E. M. Pintar). 

Na sestanku nas je g. Leben uvodoma seznanil s težavami, da informacije o poteku usklajevanja 

prihajajo do predstavnikov medijev, ki nato vršijo pritisk na pogajalce. Zato je bilo dogovorjeno, da 

pisna gradiva ostajajo v prostorih MzI. 

Nato nas je seznanil, da je gradivo Sklepa o ustanovitvi Projektnega sveta v Vladi usklajeno z dvema 

spremembama: 

- prva se nanaša na čas mandata PS; 

- druga pa glede javnega poziva za zbiranje kandidatur za člane PS. 

Čeprav glede predlaganih sprememb nismo imeli bistvenih pripomb, sva z Marcem v razpravi 

opozorila na nekaj nedorečenih vprašanj in sicer: 

   -   Komisija, ki naj bi izbirala kandidate iz predlaganih imen, je sestavljena zgolj iz predstavnikov 

ministrstev in javnih oz. državnih inštitucij. S tem vlada RS nase prevzema veliko odgovornost, hkrati 

pa so kriteriji tega izbora še povsem neopredeljeni. (To bi lahko bila tema naslednjega sestanka). 

Verjetno bi bilo smiselno, da je tudi v tej Komisiji prisoten predstavnik CD; 

   -   V predloženem gradivu ni nobene omembe, katere CI lahko predlagajo svojega kandidata. Čeprav 

je to predvsem vprašanje za Javni razpis, vztrajamo pri določenih omejitvah, npr.: a) da naj bi te CI 

obstajale vsaj dve leti, sicer se nam lahko zgodi, da bo zdaj na hitro ustanovljenih vrsta novih CI samo 

za potrebe predlaganja svojih kandidatov; in b), da lahko svoje kandidate predlagajo samo CI, ki so se 

v preteklosti ukvarjale s to problematiko in o tem javno izražale svoja stališča. 

V nadaljevanju nas je g Leben seznanil s tem, da ga čaka še usklajevanje s Pravno službo. 

Dogovorjeno je bilo, da bomo z rezultati tega usklajevanja seznanjeni (konec tega tedna ali v 

ponedeljek) oz., da v dokončno vladno proceduro sprejetja tekst Sklepa ne bo šel brez našega soglasja. 

Sestanek je bil končan ob 11 uri. 

 

Zabeležko pripravil E. M. Pintar. Posredovana bo tudi g. Lebnu. 
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