
 
 

Zadeva: Zabeležka 69. seje PS SINTEZA-KCD z dne 17. aprila 2018 

Seja je potekala med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:  
1. Pregled in potrditev zapisnika preteklega sestanka PS; 

2. Ocena stanja po sprejemu poročila Hanžkove komisije v DZ in objavi našega stališča; 

3. Poročilo o poteku projekta »Volitve 2018«; 

4. Priprava pisma za Komisijo EU o NLB; 

5. Novi projekti:  

- Tehnološka politika; 

- Energetska strategija Slovenije; 

- Nadzorni organ za Drugi karavanški AC predor; 

6. Razno. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik se sprejme brez sprememb in dodatkov. 

Ad 2) PS ocenjuje, da je bilo pravilno in pozitivno, da je po sprejemu Hanžkovega Poročila v DZ 

SINTEZA-KCD oblikovala in objavila svoje stališče, v katerem je pozvala vse odgovorne za projekt TEŠ 

6, ki jih navaja Poročilo, da sprejmejo svojo subjektivno in objektivno odgovornost. Glede na opredelitve 

Poročila bi moral enako reagirati tudi Predsednik Republike. 

Ad 3) PS ocenjuje, da z dosedanjim potekom projekta nikakor ne moremo biti zadovoljni. Delo je treba 

takoj intenzivirati, dodatno je treba vključiti člane PS. 

Posebna razporeditev dodatnih nalog je bila izvedena, zato se pripravi podrobnejši in razširjeni izvod iz 

tega zapisnika in se posreduje zadolženim članom PS. 

Ad 4) Pismo za Komisijo EU bo pripravil J. Mencinger. Kontaktira ga M. Marc, ki bo pismo poslal vsem 

članom PS še pred pošiljanjem Komisiji EU. 

Poleg pisma Komisiji nameravamo podati tudi predlog modela bodočega urejanja NLB. Mnenja članov 

PS glede tega pa še niso poenotena. Dogovorjeno je, da A. Cetinski v naslednjem tednu sprejema pripombe 

na njegov tekst in nato pripravi predlog usklajenega čistopisa. 

Ko bosta pripravljeni obe gradivi, poskuša M. Marc dogovoriti poseben sestanek pri Ministrici za finance 

v odstopu, s poudarkom na razgovoru z eksperti MF, ki bodo na položaju tudi po oblikovanju nove vlade. 

Ad 5.1) Tehnološka politika. 

V PS so glede koncepta tehnološke razvojne politike države še močna razhajanja. Marc predlaga seznanitev 

z nekaterimi uspešnimi praktičnimi primeri. Do takrat projekt »Tehnološka politika« miruje. (zapis: Marc) 

Ad 5.2) Energetska strategija Slovenije 

P. Černigoj do naslednjega sestanka PS pripravi nekatera izhodišča za razpravo o energetski bilanci in 

strategiji Slovenije. Po razpravi bo PS odločil, ali na tem področju organizirati poseben projekt. 

Ad 5.3) Drugi karavanški AC predor. 

Pintar in Marc sta prisotne seznanila z razgovorom, ki sta ga imela 17.4.2018 s predsednikom uprave 

DARSa in njegovim finančnim direktorjem ter predlogom, da DARS sam oblikuje poseben Svet za civilni 

nadzor poteka projekta. Predstavnika DARSa vidita smisel takega Sveta predvsem v razčiščevanju ev.  

konfliktov z lokalnimi dejavniki, saj ostaja nerešeno predvsem vprašanje transportov v času gradnje.  

E. M. Pintar je sprejel nalogo, da v naslednjem tednu pripravi izhodišča o ustanovitvi in delovanju Sveta 

ter z njo seznani člane PS. 

Ad 6) PS podpira aktivnosti za ponovno oživitev sodelovanja ZDUS+ZSSS+SINTEZA+… na področju 

upravljanja oz. v izboljšanju upravljanja z državno lastnino. Obenem kot svoja predstavnika ponovno 

potrjuje M. Marca, A. Cetinskega in B. Biščaka. 

Naslednji sestanek PS bo v torek, 8.5.2018 na istem mestu. 

Predlog zapisnika (razen tč. 5.1) pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


