
 

 

Zadeva: Zabeležka 77. seje PS SINTEZA-KCD z dne 2. oktobra 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. Poročilo o sestanku na Ministrstvu za finance (Marc, Cetinski); 

3. Informacija o dogajanju v projektu »2TDK« (Pintar); 

4. Predlogi članov PS za obravnavo na PS; 

5. Tekoče in razno. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik je sprejet brez popravkov in dopolnil. 

Ad 2) Sestanek na MF v zvezi z NLB: 

Marc in Cetinski sta poročala o sestanku z državnim sekretarjem na MF g. Dragonjo, ki so se ga z 

naše strani udeležili Mencinger, Cetinski, Marc in Pintar, s strani MF pa poleg Dragonje 

še direktorica direktorata za finančni sistem Urška Cvelbar in njen sodelavec Robert Petek. 

Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade, Vojmir Urlep je bil zaradi bolezni odsoten.  

Ocena je, da je bil sestanek zelo odprt in da so predstavniki MF (bolj kot doslej) prisluhnili našim 

argumentom, zakaj so zahteve Evropske komisije (EK) v zvezi z omejevanjem dejavnosti NLB in 

njeno takojšnjo prodajo pravno neupravičene in krivične, zaradi česar jih mora Slovenija zavrniti, 

obenem pa peljati lastniško prestrukturiranje NLB v skladu s svojimi interesi. Če EK ne bo 

spremenila svojih zahtev, smo predlagali, da Slovenija pelje zadevo v smeri Evropskega sodišča. 

V tako pomembni zadevi in tako različnih stališčih glede pravne utemeljenosti zahtev je 

nesmiselno še naprej obremenjevati medsebojne politične odnose, zato je edino smiselno, da 

argumente oceni in nato odloči merodajni organ, tj. sodišče.  

V razpravi na PS je prevladala ocena, da se bo slovenska politika težko odločila za to pot, saj 

dosedanji »pogajalci« (ki ostajajo tudi po menjavi vlade) doslej niso kazali potrebne odločnosti in 

pokončnosti. Zato je treba preiskati vse možnost, ki so še na voljo civilnodružbenim 

organizacijam, od sodnih do referendumskih. 

Ad 3) Drugi tir: 

Pintar, ki je podpredsednik Projektnega sveta za civilni nadzor projekta 2TDK (PSCN), je 

uvodoma poročal, da predsednik PSCN izsiljuje, da bi PSCN svoje prvo poročilo pripravil že takoj 

zdaj (rok je sicer 15 december), tako, da bi zajemalo le čas od junija 2018 do 3. septembra 2018. V 

tem času se praktično ni dogajalo ničesar (poletni dopusti), hkrati pa v osnutku poročila sploh niso 

zajeti glavni problemi: 

- pregled doslej opravljenih del na projektu, ki tečejo že leta; 

- pregled že porabljenega denarja v projektu; 

- poročilo o primopredaji del med DRSI (in deloma MZI) in podjetjem 2TDK, ki se zatika 

zaradi nekaterih že sklenjenih pogodb(!); 

- stališča nove vlade o sodelovanju Madžarov in ceni projekta (IP še sploh ni pripravljen). 

 



 

Sprejet je bil sklep, da moramo vztrajati na vseh tistih točkah, ki omogočajo oceno o (doslej 

neustreznem) vodenju projekta, transparentnosti odločanja in gospodarni porabi sredstev. V tem 

smislu naj Pintar vztraja, da je treba sedanji predlog Poročila definirati kot osnutek, ga dopolniti z 

oceno dogajanja v septembru in oktobru in ga predati Vladi v začetku novembra. 

Ad 4) Predlogi članov: 

Razprava je pokazala, da člani predlagajo kar nekaj tem, kjer bi se lahko SINTEZA-KCD 

konstruktivno vključila v javno oz. strokovno razpravo in prispevala k oblikovanju pozitivnih 

rešitev. Dogovorjene so bile naslednje take teme: 

- nadaljevanje razprave o Demografskem skladu (Cetinski pridobi osnutek zakona, ki ga je 

pripravil ZDUS in pripravi poročilo oz. predlog stališč PS); 

- energetska bilanca Slovenije (Černigoj pripravi problemsko predstavitev za eno naslednjih sej); 

- problem nepreglednega trošenja v javni upravi ter preštevilnih telesih, agencijah, odborih itd. 

(Šoukal pripravi pismo za pristojnega ministra). 

Ad 5) Razno: 

Cetinski je opozoril na knjigo F. Demšarja in R. Zatler »Javna hiša Slovenija«. Predlaga kontakt z 

avtorjema (Šoukal) in dogovor o eventualni predstavitvi na seji PS; 

Marc je opozoril, da dr. Marko Pavliha kandidira za sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije 

v Luksemburgu. Enoglasen sklep je bil, da to kandidaturo podpremo in delujemo v tem smislu. 

Naslednji sestanek bo 16.10.2018. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


