
 

 

Zadeva: Zabeležka 81. seje PS SINTEZA-KCD z dne 27. novembra 2018 

Seja je potekala med 16. in 18.15 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje; 

2. Poročilo o Pozivu RS in Ovadbi vodstva SDH ter tiskovni konferenci (poročata Marc in Pintar); 

3. Aktivnosti v zvezi z Novelo zakona o SDH (poroča M. Marc); 

4. Problematika 2TDK (poročata E. M. Pintar in A. Cetinski); 

5. Projekt »Racionalizacija javne uprave« (poroča V. Šoukal); 

6. Tekoče in razno. 

 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1.) Zapisnik 

Po razpravi je bil zapisnik pretekle seje sprejet brez sprememb in dopolnil, vendar s pooblastilom M. 

Marcu, da v zadnjem odstavku odpravi nejasnost formulacije. 

 

Ad 2.) NLB 

Enotna ocena je bila, da sta bila dokumenta Poziv RS in Ovadba vodstva SDH v zvezi s prodajo 

NLB pripravljena dobro, enako pa to velja za izvedbo tiskovne konference, ki je bila medijsko, z 

nekaj izjemami, kar dobro pokrita. PS bo v nadaljevanju pozorno spremljal dogajanje z obema 

zadevama. 

 

Ad 3.) Novela zakona o SDH 

Aktivnosti v zvezi z novelo Zakona o SDH so močno porasle. Predvideni oz. dogovorjeni so že 

sestanki s poslanskimi skupinami Levice, LMŠ, SD in SDS, povabilo pa imamo tudi na sestanek z g. 

Dragonjo na MF. Doslej je edino DeSUS tak pogovor zavrnil, ker »ocenjuje, da trenutno ni potrebe 

po osebnem srečanju«. Na odgovore ostalih strank še čakamo. Za udeležbo na sestankih in delo na 

tem projektu je določena ožja skupina: J. Mencinger, A. Cetinski, B. Biščak, M. Bajželj in M. Marc. 

Od GZS smo dobili negativen odgovor glede predloga, da bi imeli svojega predstavnika v NS SDH. 

 

Ad 4.) Drugi tir 

Razprava o Poročilu PSCN o dogajanju v 2TDK je bila dolga in temeljita, saj so zlasti boljši 

poznavalci gradbeništva in te zakonodaje opozarjali, da je projekt slab in da ga je treba zaustaviti ter 

zahtevali, da se to stališče prenese PSCN in tam uveljavi. Na drugi strani so bila opozorila, da PSCN 

teh pristojnosti nima, saj je v njegovem ustanovnem aktu jasno zapisano, da spremlja in nadzoruje 

izvajanje (potek) projekta, razprava o smiselnosti projekta, njegovi trasi itd., pa je bila opravljena v 

preteklosti. 

Glede proti-predloga predstavnikov MZI, da naj predvideno javno predstavitev Poročila (predlog E. 

M. Pintarja je bil, da jo organizira PSCN v DZ ali DS) organizira SINTEZA-KCD, so bila mnenja 

enotna: predstavitev je smiselna, celo potrebna, vendar naj jo organizira PSCN ali MZI, nikakor pa 

ne SINTEZA-KCD. Pintar bo ta sklep pisno sporočil PSCN in MZI. 

Pri pripravi pisma vladi oz. Ministrici gospe Bratuškovi glede drugačne elektrifikacije sedanje stare 

proge in 2TDK (prehod s sedanjega sistema enosmernega toka napetosti 3 KV na modernejši sistem 

napajanja z izmeničnim tokom napetosti 25 KV, ki ga uporabljajo vse sosednje države) je prišlo do 

manjšega nesporazuma. Prvi osnutek pisma, ki ga je pripravil P. Č., je sicer napisan strokovno 

dobro, vendar bistveno presega dogovorjeno vsebino in usmeritev ter vodi v zahtevo, da se gradnja 



 

nove proge D-K začasno ustavi, kar je v nasprotju z dosedanjimi sklepi SINTEZE-KCD, zato se ne 

pošlje Ministrici. Zato je bil pripravljen drugi osnutek pisma. 

Dogovorjeno je bilo, da se ta drugi osnutek takoj posreduje vsem članom PS SINTEZE-KCD, ki naj 

do nedelje sporočijo, ali se z njim strinjajo oz. predlagajo spremembe in dopolnila, da se lahko (če 

bo potrjen) v začetku naslednjega tedna pošlje Ministrici. 

Hkrati je bilo ponovno dogovorjeno, da sestanki PS SINTEZE-KCD niso namenjeni razpravljanju o 

tehničnih vprašanjih projekta 2TDK oz. iskanju krivcev in odgovornosti, zakaj so bili nekateri 

predlogi za drugačen projekt pred desetletjem zavrnjeni. Take razprave, čeprav so lahko strokovno 

upravičene, samo obremenjujejo sestanke in se v bodoče ne bodo tolerirale. 

Ponovno je bilo jasno podčrtano naše stališče in vloga: »SINTEZA-KCD ne ruši izvedbe projekta ali ga 

celo ukinja, pač pa opozarjamo na bolj premišljeno načrtovanje in ravnanje, da preprečimo 

neoptimalno izvajanje ali celo potrebe po naknadnem iskanju odgovornosti.« 

 

Ad 5.) Javna uprava 

V. Šoukal je poročal o uspešnem sestanku s F. Demšarjem, ki je sprejel predlog, da ponovno 

(predstavitev g. Koprivnikarju, ministru prejšnje vlade, je bila namreč povsem neuspešna) pripravi 

predlog potrebnih sprememb pri upravljanju vladnih institucij in zavodov ter transparentnem 

delovanju raznih svetov, komisij, itd. in poskuša s pomočjo SINTEZE-KCD prepričati novega 

ministra g. Medveda. Cilj takega projekta bi bila velika racionalizacija javne uprave v širšem smislu 

ter uvedba transparentnosti v delovanju vseh teh psevdo-oblastnih institucij. Predlog bo pripravljen 

do naslednje seje PS, ko ga bo F. Demšar na seji PS tudi predstavil. Tisti člani PS, ki jih zanima 

sodelovanje v takem projektu, naj to sporočijo M. Marcu. 

 

Ad 6.) Razno 

Razprave in predlogov pod to točko ni bilo. 

 

Naslednji sestanek bo 11.12.2018. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc  

 


