From: Koalicija [mailto:koalicija@t-2.net]
Sent: Tuesday, June 20, 2017 2:23 PM
Zadeva: Informacija članom KO Sveta-DT in PS SINTEZE-KCD o sestanku v zvezi z oblikovanjem
nadzornega organa (NO) za projekt drugi tir.
1. Danes (torek, 20. 6. 2017) sem se na MzI sestal z državnim sekretarjem g J. Lebnom z MzI v zvezi z
zahtevo KO Sveta o oblikovanju Nadzornega organa (NO) za projekt »drugi tir«. Na sestanku sta bila
prisotna tudi g R. Pirnat in pravnica MzI. Sestanek je trajal od 11 do 12.10 ure.
2. Uvodoma sem predstavil bistvene točke naše zahteve in predloga in pri tem posebej izpostavil:
- da bi lahko do takega sestanka prišlo že pred enim letom in bi vsi imeli mnogo manj težav. Do
referendumskega postopka v tem primeru verjetno sploh ne bi prišlo;
- da v KO smatramo, da je naša zahteva za ustreznim vpogledom CD oz nadzorom poteka
projekta povsem legitimna, saj gre pri tem projektu (tudi) za financiranje iz javnih sredstev;
- da so našo zahtevo dobili najprej kot predlog 44.čl vladnega predloga zakona, posebej
elaborirano pa 4. junija 2017.
3. G J. Leben je poudaril, da se osebno povsem strinja z bistvom naše zahteve o sodelovanju
predstavnikov CD v nadzoru projekta, k temu pa ga obvezuje tudi sklep vlade. Svojo nalogo razume kot
aktivno iskanje ustrezne modalitete za rešitev tega problema.
4. G. R. Pirnat je opozoril, da bodo določene težave pri iskanju in pravni umestitvi tega oz takega organa,
saj to predstavlja določeno noviteto glede na obstoječo zakonodajo, ki takega organa direktno ne
predvideva.
5. V nadaljnjem razgovoru smo opredelili dve možni poti:
- prva je, da vlada na predlog resornega ministra imenuje Projektni svet, ki bo ustrezal strukturi,
nalogam, pristojnostim in odgovornosti, ki jih je predlagal KO Sveta-DT. V tem primeru bi morali
ustrezno dodatno (glede na sedanjo pravno prakso) opredeliti pristojnosti in odgovornosti članov
takega PS, predvsem pa tudi trajanje (mandat), da se ta ne bi končal s prenehanjem mandata
zadevnega ministra;
- druga možnost pa je, če bo podjetje »2TDK, doo« ostalo kot nosilec projekta (in se ne bo
ukvarjalo z drugimi dejavnostmi), da se ustrezno razširi oz na novo imenuje NS tega podjetja. V
tem primeru bi bila pravna podlaga NO zakonodaja o NS, vključno s kriteriji za imenovanje
članov NS.
6. G. Pirnatu se zdi prva pot primernejša.
7. G. Leben je poudaril, da se javlja več deležnikov, ki želijo imeti svojega predstavnika v NO projekta
(ZDUS, TI, CI Črni kal, itd) in da bo moral z njimi opraviti razgovore (z ZDUSom že jutri), preden bo
lahko izbral varianto in predlagal ustrezno rešitev. Pogovor bi nadaljevali konec naslednjega tedna.
Informacijo pripravil: Emil Milan Pintar
Poleg članov KO Sveta-DT in PS SINTEZE-KCD posredovati v vednost:
kabinetu predsednika vlade;
predsedniku ZDUSa;
g. J. Lebnu

