
 
 

Zadeva: Zabeležka 76. sejePS SINTEZA-KCD z dne 18. septembra 2018 

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

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje (04. 09. 2018) PS; 

2. A) Problem lastniškega preoblikovanja NLB (poročata Marc in Cetinski); 

B) Razprava o težavah pri imenovanju guvernerja BS; 

3. Problematika »2TDK« (poroča Pintar, predlogi za razpravo: P. Černigoj); 

4. Tekoče in razno. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik je sprejet brez popravkov in dopolnil. 

Ad 2) Bančni sistem 

Ad A) Ker na naš dopis o preureditvi lastništva NLB pričakovano še ni bilo odziva, bo Marc konec 

tedna preveril situacijo in ponovil predlog za direkten sestanek. Celotno gradivo posredovati v 

osebno informacijo g. Dragonji. (Spremni dopis pripravi Pintar). 

Ad B) Po širši razpravi se je oblikovalo mnenje, da težave nekaterih članov »petorčka«, ki je sicer 

prvotno podprl g. Bošnjaka, predstavlja strah nekaterih, da bi lahko iz omar BS padli določeni 

okostnjaki. Mnenje PS je, da zaradi objektivnosti novi guverner ne sme biti interesno povezan s 

prejšnjim guvernerjem in Sloveniji nenaklonjenimi mednarodnimi skladi, bančnimi korporacijami 

in finančnimi krogi, 

Ad 3) Drugi tir 

Pintar je na kratko poročal o dosedanjih treh sejah Projektnega sveta za civilni nadzor projekta 

»2TDK« (naprej: PSCN) in težavah s pridobivanjem podatkov, nujnih za relevantno oceno 

dogajanja (že videno v prvi fazi boja za civilni nadzor projekta), kljub temu, da so člani PSCN 

pridobili certifikat upravičenosti pridobitve zaupnih podatkov. 

Naslednja seja PSCN je sklicana za 25. september, še prej naj bi se zgodil sestanek z novo 

ministrico za infrastrukturo gospo Bratušek. 

P. Černigoj je opozoril, da tim. »revizija« Projekta, ki jo je opravila Geodata, dejansko ni bila 

revizija, saj je že naročilo ne le izključilo vprašanje trase, temveč močno omejilo tudi druga 

vprašanja. Pri tem je zanimivo, da se angleška in slovenska verzija te »revizije« kar precej 

razlikujeta. Posebej je opozoril na program Ekstravizor, kjer so številni podatki o posameznih 

nalogah iz okvira tega projekta. 

Pintar bo pripravil širšo informacijo za člane PS SINTEZE-KCD, saj bo verjetno treba odločneje 

vztrajati pri uresničevanju nalog, ki jih ima PSCN kot nadzorni organ civilne družbe. V tem smislu 

je treba pripraviti dopis direktorju SŽ g. Mesu in g. Kotarju na DRI z vprašanjem, kako je mogoče 

posodobiti in povečati zmogljivosti sedanje železniške proge D-K, da bi se premostilo desetletje 

gradnje nove proge. 

Ad 4) Razno 

Marc je prisotne seznanil z mnenjem g. Kovačiča, da naj bi SINTEZA odpirala tudi bolj generalna 

(strateška) razvojna in družbena vprašanja ter v širšem krogu iskala odgovore na ta vprašanja. 

Naslednji sestanek bo 2.10.2018 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


