
 

 

Zadeva: Zabeležka 80. seje PS SINTEZA-KCD z dne 13. novembra 2018 

Seja je potekala med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. 2TDK: poročilo PSCN, PFS in odgovor SŽ o elektrifikaciji (poročali Pintar, Cetinski in Černigoj);  

3. Javna uprava: dopis ministru za JU in organizacija razprave v CD; 

4. Novela Zakona o SDH; 

5. Tekoče in razno. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik se sprejme brez popravkov in dopolnil. 

Ad 2) 2TDK 

Pintar je prisotne seznanil, da je PSCN (Projektni Svet za Civilni Nadzor) sprejel prvo Poročilo, ki bo 

objavljeno v petek, 16. novembra 2018 (zadržano je zaradi eventualnega vpliva na občinske 

volitve?!), na tiskovni konferenci pa bo predstavljeno v ponedeljek, 19. 11. 2o18 ob 12. uri. Do takrat 

gradivo obravnavamo kot interno. 

Dogovorjeno je bilo, da člani PS Poročilo natančno pregledajo in do sobote zvečer opozorijo na 

eventualna vprašanja, ki bi jih bilo treba odpreti tudi na tiskovni konferenci. Pri tem je treba ločiti 

probleme nastanka projekta (avtorstvo, čas, umestitev trase v prostor, itd.), ker ima PSCN mandat 

samo za spremljanje in nadzor POTEKA PROJEKTA, ki ga je vlada sprejela, s tem pa je sprejela tudi 

vso odgovornost za projekt, tak, kot je. Vprašanja glede nastanka projekta itd. je torej treba naslavljati 

na ministrico Bratuškovo oz. vlado, ne na PSCN. Ker pa so ta vprašanja z vidika celotne izvedbe 

projekta še kako aktualna (zlasti cena projekta, njegovo trajanje in vrsta elektrifikacije proge), do 

naslednje seje pripravimo (Černigoj, Rus, Pintar) predlog dopisa Ministrici oz. vladi. 

Cetinski je predstavil delo Projektno-Finančnega Sveta (PFS), v katerem je ob 4 predstavnikih 

različnih ministrstev on edini predstavnik civilne družbe. PS je seznanil o vprašanjih, ki jih je zastavil 

na drugi seji PFS. 

Člani PS so se seznanili z odgovorom vodstva SŽ, glede elektrifikacije, kjer gre za več prepletenih 

vprašanj: menjava enosmernega napajanja z izmeničnim na obstoječi progi, napajalni sistem na novi 

(2TDK) progi, prehod z enosmernega na izmenični sistem v celotni državi, itd. Glede na to, da SŽ v 

svojem odgovoru eksplicitno navajajo, da vse investicije načrtuje in izvaja MzI, bomo ta vprašanja v 

zgoraj omenjenem dopisu, naslovili na Ministrico oz. vlado. Odgovor SŽ pripravi P. Černigoj. 

Ad 3) Javna uprava 

Sprejet je bil sklep, da se Ministru pošlje zahvala za poslana gradiva z našim komentarjem in 

predlogom za sodelovanje na načrtovani javni tribuni. Odgovor, ki ga je pripravil Pintar, je bil poslan 

še isti dan.  

Glede problematike javne uprave se odpirata dve vprašanji:  

- ali se usmeriti predvsem v problem spremembe zakona, po katerem ima vlada večino 

predstavnikov v nadzornih organih skoraj vseh zavodov, agencij itd.,  

- ali opozoriti na vse obsežnejšo državno upravo in njeno (ne)učinkovitost. 



 

Glede teh vprašanj se ponovno sestanemo z dr. Demšarjem, kjer dorečemo smer delovanja v okviru 

tega projekta. Sestanek pripravi Šoukal (predvideno v četrtek, 22. 11. ob 11h v Klubu Maxi). K 

sodelovanju vabljeni vsi, ki bi se želeli aktivno in delavno vključiti v ta projekt. 

Hkrati je bil sprejet (potrjen) sklep, da je okrogla miza oz. javna tribuna na to temo potrebna in da se 

priprave nadaljujejo. 

Ad 4) Novela zakona o SDH 

Delo na projektu upravljanja državne lastnine se nadaljuje. Pismo za vodje poslanskih skupin je 

pripravljeno in usklajeno, sodelovanje s sindikati in ZDUSom se nadaljuje. Naš predlog bosta na 

poslanskih skupinah predstavljala A. Cetinski in B. Biščak, po potrebi tudi še drugi. Ponovno se 

pojavlja vprašanje, da bi bilo smiselno pritegniti GZS – kontakte opravi Marc, po možnosti sestanek z 

direktorico. 

Ad 5) Tekoče 

Posebna delovna skupina glede problematike prodaje NLB se je sestala 13.11.2018 in se dogovorila: 

- da B. Biščak pripravi predlog ovadbe vodstva SDH zaradi nevestnega dela pri pripravi prodajne 

cene NLB; 

- da E. M. Pintar dodela uradno pobudo Računskemu sodišču, da opravi forenzično revizijo 

delovanja vodstva SDH v procesu določanja prodajne cene NLB; 

- da M. Marc preko predsednika Odbora za finance poskuša pridobiti povabilo za sejo Odbora za 

finance (15.11.2018), kjer bi predstavniki SINTEZE-KCD predstavili naše stališče; 

- predloga Ovadbe in Pobude se v osnutku pripravi do srede, 14.11.2018 in pošlje članom PS. 

Ovadbo in Pobudo se pošlje naslovnikom po seji Odbora za finance. 

PS je vse sklepe oz. dogovore potrdil v sprejeti obliki. 

Naslednji sestanek bo 27.11.2018. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


