
 

 
 

Zadeva: Zabeležka usklajevalnega sestanka o »Sklepu« 

 

V torek, 17. oktobra 2017, je na MzI med 10 in 11.30 potekal usklajevalni sestanek o gradivu »Sklep o 

ustanovitvi PS za civilni nadzor nad izvajanjem Projekta izgradnje drugega tira železniške proge D-K«. 

Sestanka so se s strani vlade udeležili državni sekretar g J. Leben s sodelavcema in prof dr R. Pirnat, s 

strani SINTEZE-KCD g. M. Marc in s strani KO Sveta E. M. Pintar. 

Uvodoma nas je g Leben seznanil s potekom usklajevanja s Službo vlade za pravne zadeve, ki smatra, da 

je pripravljeni tekst Sklepa neskladen z nekaterimi zakonskimi določili in presega ustaljeno prakso. To 

pomeni, da se bodo pogovori (usklajevanje) s to službo nadaljevali. K uskladitvi bi veliko prispevalo, če 

lahko sedanji tekst Sklepa v nekaterih točkah drugače ali precizneje formuliramo. 

Z g Marcem sva pojasnila, da so dosedanja usklajevanja potekala korektno in konstruktivno, da pa se 

vlečejo preko vseh določenih rokov. Ker je pogoj za korektnost usklajevanja na naši strani zaupanje 

širšega kroga ljudi v ta pogajalski proces, ki ga je zaradi dolgotrajnosti postopka čedalje težje vzdrževati, 

sva opozorila, da že narašča določena nestrpnost, zato bi bilo potrebno določiti preciznejši rokovnik.  

Po izmenjavi teh uvodnih informacij smo se o posameznih konkretnih vprašanjih dogovorili: 

1. Glede pripomb, da pristojnosti PS, zapisane v 2. čl Sklepa, prihajajo v neskladje s pristojnostmi 

podjetja »2TDK, doo« oz njegovega NO, smo se dogovorili, da se v prvem čl doda nov, tretji odstavek, 

kjer bo pojasnjeno, kaj dejansko pomeni »civilni nadzor« in da ta ne prihaja v neskladje z drugo 

zakonodajo, ki določa nadzor. 

2. Obenem smo se dogovorili, da se v tč. 3 drugega člena izpusti besedica »osnov«, tako, da ostane 

besedilo »obravnavanje razpisne dokumentacije ...« 

3. Dogovorili smo se, da se sprejme pripomba Službe, da bi bil med 9. člani PS eden, ki ga vlada imenuje 

na predlog MzI in bi bil nekakšen »oficir za zvezo«. Imel bi iste pravice in dolžnosti kot ostali člani, z 

omejitvijo, da ne more biti predsednik PS. 

4. Dogovorili smo se, da se v 5. čl v tč (1) ponovno vnese omejitev društev in drugih organizacij CD – 

predlagateljev kandidatov za člane PS, ki je v prvotnem besedilu obstajala in  sicer, da »morajo te 

institucije CD obstajati že vsaj dve leti in da so se morale v tem času javno ukvarjati s problematiko 2. 

tira«. 

5. Vse te spremembe, določene v tč 3 -5 te zabeležke, je treba vnesti v ustrezne člene in sicer:  

- čl (2): izjema zaposlitve kandidata za predstavnika MzI; 

- čl 5. (1), (2) in (4): kvalificiranost predlagateljev in predlaganih kandidatov, 

- čl 7 (1): omejitev za predstavnika MzI, da ne more biti predsednik PS. 

6. Vse spremembe teksta Sklepa pripravi pravna služba MzI in jih še v torek, 17. 10. 2017  posreduje E. 

M. Pintarju do 16 ure. Ta najkasneje v sredo pripravi Zabeležko usklajevalnega sestanka, iz katere bo 

razvidno, ali so pripravljeni predlogi sprememb sprejemljivi za SINTEZO-KCD in KO Sveta. 

7. Če bodo pripravljeni predlogi sprememb sprejemljivi, bodo sodelavci g Lebna pospešeno nadaljevali 

usklajevanje s Službo vlade.  

 

Dodatek k Zabeležki sestanka: 

Dogovor iz tč 6 Zabeležke je bil izpolnjen. Na sestanku SINTEZE-KCD (v torek, 17. 19. 2917 ob 16 uri), 

kjer so bili prisotni tudi trije člani KO Sveta, so bile dogovorjene spremembe potrjene in sprejete. 

Zabeležko pripravil:    Emil Milan Pintar 

Ljubljana, 18. 10. 2017 


