
 

 

Zadeva: Zabeležka 82. seje PS SINTEZA-KCD z dne 11. decembra 2018 

Seja je potekala med 16. in 18.00 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Projekt »Racionalizacija javne uprave« (V. Šoukal in dr. F. Demšar); 

3. Oblikovanje stališča SINTEZE-KCD ob projektu »Drugi karavanški AC predor« (Pintar); 

4. Informacije o poteku projekta »Novela zakona o SDH« (Marc, Cetinski); 

5. Sistematično kršenje človekovih pravic (D. Žagar); 

6. Razno. 

 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik 

Zapisnik pretekle seje se sprejme brez popravkov in dopolnil. 

Ad 2) »Racionalizacija javne uprave« 

F. Demšar je prisotne seznanil s svojim predlogom projekta, ki naj bi bistveno prispeval k izboljšanju 

delovanja javne uprave, k transparentnosti delovanja državne uprave, k zmanjšanju sedanjega 

političnega kadriranja in s tem k hitrejšemu uveljavljanju strokovnosti v vseh segmentih državne in 

javne uprave v celoti. Vsebina projekta je  podrobneje predstavljena v gradivu, ki so ga prejeli vsi 

člani PS, izhodišča pa so objavljena knjigi F. Demšarja (Transparentnost in Javna hiša Slovenija). 

Projekt je zamišljen kot skupinsko delo predvidoma šestih profesionalnih strokovnjakov in bi potekal 

v okviru MJU, toda ob polni podpori celotne vlade. 

Zaradi slabih izkušenj s predhodnim ministrom za javno upravo je smiselno, da projekt v določenem 

smislu »posvoji« SINTEZA-KCD in pripomore, da pride do potrebnih razgovorov na ravni 

Ministrstva oz. v kabinetu vlade. (Z ministrstvom JU smo to razpravo že odprli – glej dopis z dne 

11.11.2018 »RACIONALIZACIJA DRŽAVNE UPRAVE«.) 

Po temeljiti razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

- projekt je dobro zastavljen in utemeljen, zato ga PS v celoti podpira; 

- oblikuje se podporna skupina projekta z nalogo, da v dogovoru z F. Demšarjem pripravi vse 

potrebno za uresničevanje projekta (poskuša doseči ustrezne razgovore z ministrom za javno 

upravo in v kabinetu vlade oz. s predsednikom vlade, organizira Okroglo mizo na to temo in 

kasneje Javno tribuno, po potrebi išče podporo za projekt v političnih strankah in/ali v poslanskih 

skupinah, itd.); 

- podporno skupino sestavljajo: E. M. Pintar, M. Maček, B. Damjanovič in M. Marc, vanjo pa se 

lahko vključijo tudi drugi. Skupina o poteku projekta redno poroča PS, sestaja pa se izven 

terminov rednih sej PS; 

- Marc posreduje celotno gradivo tudi Matjažu Mačku. 

Ad 3) »Drugi karavanški AC predor« - 2KP 

Člani PS z ogorčenjem spremljajo vse globlje zapletanje v zvezi s začetkom gradnje karavanškega 

predora. Zakonodaja na tem področju (predvsem ZJN 3) očitno omogoča dolgotrajno pritoževanje 

neizbranih kandidatov za gradnjo, s tem pa zamude, ki že povzročajo veliko gospodarsko škodo. Če 

http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2018/12/Nadzor-RACIONALIZACIJA-DRŽAVNE-UPRAVE-drugo-pismo-a.pdf


 

bo sedanji razpis za izvajalce razveljavljen, je treba z gotovostjo računati, da se bo zamuda s sedanjih 

nekaj mesecev povečala na leto in več, škoda pa bo povzročila podvojitev stroškov projekta. Če bo 

prišlo do tožbe na evropskem sodišču zaradi nekorektnega izrivanja tuje konkurence (kar je zelo 

verjetno!), mora vlada računati na zgubljeno tožbo in posledice, ki lahko v skrajni konsekvenci 

pomenijo tudi izgubo evropskih sredstev za ta projekt. 

V nadaljevanju se je razprava usmerila k oblikovanju stališča SINTEZE-KCD do tega vprašanja. 

Dogovorjeno je bilo, da se predlagani osnutek Stališča zaostri in oblikuje kot pismo Ministrici 

Bratuškovi, pošlje pa tudi predsedniku vlade, poslanskim skupinam in medijem. Predloge za 

dopolnitev prvega osnutka člani PS pošljejo na elektronski naslov E. M. Pintarja (do četrtka 

opoldne), ki pismo dokončno oblikuje. 

Ad 4) »Novela zakona o SDH« 

Marc in Cetinski sta poročala, da delo na uveljavitvi predloga Novele zakona o SDH intenzivno 

poteka. Delovna skupina (poleg predstavnikov SINTEZE so v njej predstavniki ZDUSa in 

Sindikatov) se sestaja s poslanskimi skupinami, ki pobudo v večjem številu sprejemajo in obljubljajo 

začetek obravnave takoj po sprejetju proračunskega rebalansa.  

PS je delo skupine oz. potek projekta pozitivno ocenil. 

Ad 5) Kršenje človekovih pravic 

Člani PS so se seznanili z obširnim gradivom, ki ga je poslal D. Žagar, ki pa se seje PS ni udeležil. 

Ocenili so, da gre za obravnavo posameznega primera, za kar pa SINTEZA-KCD po svojih ciljih in 

delovanju ni niti pristojna niti kvalificirana, zato se g. Žagarju svetuje, da se obrne na Urad varuha 

ČP, na dnevni red sej PS pa bomo to problematiko uvrstili le, če bo kdo pripravil predlog za 

oblikovanje ustreznega projekta. 

Ad 6) Razno 

1.1. Komunikacija z direktorico Direktorata za kopenski promet gospo Darjo Kocjan je arogantno 

prekinjena, zato M. Marc in E. M. Pintar pripravita novo pismo in predlagata sestanek. PS se 

čudi, da v Direktoratu, ki načrtuje strokovna izhodišča suhozemske prometne politike in skrbi 

za ustrezno izvajanje le-te, ne želijo prisluhniti dobronamernim in strokovno podprtim 

predlogom pomembnih izboljšav, tako na področju usmerjanja blagovnih tokov in cenovne 

politike, kot aktualnih vprašanj o načinih zaračunavanja »pribitkov na cestne takse«. 

1.2. Za bodoče delo SINTEZE-KCD bi bilo koristno, da njeni predstavniki obiščejo Informacijsko 

pooblaščenko, Varuha človekovih pravic, mogoče tudi Računsko sodišče in KPK. O tem se 

bomo podrobneje dogovorili na naslednji seji. 

1.3. Zaradi boljše organizacije dela bi bilo smiselno, da se SINTEZA-KCD organizira kot društvo. 

F. Demšar je ponudil možnost, da se SINTEZA-KCD »vseli« v že obstoječe društvo »Aktivni 

državljan«, kar so člani PS ocenili kot izredno priložnost. Razprava o tem bo potekala na 

naslednji seji PS. 

1.4. Predvidena seja PS dne 18. decembra zaradi zadržanosti več članov PS odpade, zato bo 

naslednja seja v torek, 8. januarja 2019. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc.  

 


