
 

 

Zadeva: Zabeležka 84. seje PS SINTEZA-KCD z dne 5. februarja 2019 

Seja je potekala med 16:00 in 17:45 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Kratke informacije: 

a) o drugem karavanškem predoru; 

b) o projektu Javni sektor; 

c) o noveli Zakona o SDH (Cetinski); 

d) o Spletnih straneh in Facebooku (Damjanovič); 

3. Razprava o stališču do predvidene tožbe Komisije proti Sloveniji v zvezi z arhivi BS (Marc);  

4. Predstavitev in razprava o Investicijskem programu za 2. tir; 

5. Razno. 

 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik pretekle seje se sprejme brez sprememb ali dopolnil. 

Ad 2) Kratke informacije 

ad 2a) Na »Prijavo verjetnega korupcijskega dogajanja«, ki jo je podala Sinteza-KCD v zvezi z 

Odločbo Državne revizijske komisije glede izbora izvajalca za izgradnjo druge cevi predora 

Karavanke, nas je KPK zaprosila za POSREDOVANJE DODATNIH POJASNIL, kar smo v 

roku petih dni tudi storili. 

ad 2b) Iz ministrstva za Javno upravo (kljub številnim urgencam, tudi po telefonu) še nismo 

prejeli nobenega odgovora na našo pobudo za predstavitev projekta, ki ga predlagamo za 

izboljšanje upravljanja javnega sektorja. Po krajši polemični razpravi se je izoblikovalo 

stališče, da se glede na neodzivnost ministrstva, obrnemo na predsednika vlade, ki je v vednost 

tudi prejel kopijo omenjenega predloga. Sprejet je bil sklep, da se to stori takoj po poteku 

dopusta dr. Demšarja.  

A. Cetinski je predstavil zasnovo okrogle mize, ki bo v maju na Gospodarskem razstavišču v 

sklopu prireditev Medgeneracijskega sožitja. Tema okrogle mize bo: Pri vseh segmentih 

javnega sektorja (državna administracija, javna uprava, javni zavodi in gospodarski subjekti v 

delni ali večinski državni lasti) opažamo, da ne delujejo optimalno, imajo vsaj dve ključni 
pomanjkljivosti:  

a) izbira predstojnikov ne temelji na profesionalnih kriterijih;  

b) ni predpisane zaveze, za sprotno javno objavljanje dovolj širokega nabora podatkov o svojem 

delu. 

ad 2c) Glede na to, da se nakazujejo možnosti za nekatere nove rešitve glede upravljanja 

državnega premoženja (Demografski sklad, reorganizacija SDH, renoviranje Strategije,…), jih 

kaže skupaj z ZDUS in ZSSS dobro proučiti. Sestanek organizira Marc. 

 

 



 

ad 2d)  B. Damjanovič je predstavil domače strani: 

- »Gibanje SINTEZA« - namenjena predvsem objavi stališč in vsebinskih prispevkov o 

aktualnih temah (glej: vse objave); 

- »Koalicije SINTEZA-KCD« - namenjena predvsem spremljanju in poročanju o posameznih 

projektih in služi tudi kot arhiv.  

in Facebook profile:  

- »Sinteza Gibanje«;   

- »Koalicija civilne družbe«;  

- »Skupino Koalicija Civilne Družbe«. 

Ad 3) Tožba EK proti Sloveniji v zvezi z arhivi BS: 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se Stališče SINTEZE-KCD do napovedane tožbe EK proti 

Sloveniji v zvezi z vpogledom slovenskih organov pregona v arhive Banke Slovenije, predstavi 

javnosti. Stališče se posreduje Predsedniku države, Vladi RS in ministrstvom, Parlamentu in 

poslanskim skupinam, Državnemu svetu in medijem. (Stališče je v prilogi Zapisnika.) 

Ad 4) Investicijski program za 2. tir: 

Izpostavljeno je bilo mnenje, da nam na PS Sinteze zaradi drugega tira zmanjkuje časa za 

obravnavo drugih zelo pomembnih tematik (od upravljanja države, njenega premoženja in 

javnega sektorja, do vzpostavljanja Projektnih svetov za civilni nadzor pri večjih projektih kot 

so npr. drugi karavanški predor, tretja razvojna os, investicije v elektrogospodarstvu, …). V 

Sintezi smo odprli problematiko drugega tira, ko še ni bilo drugih, zdaj pa se s tem projektom 

ukvarja množica posameznikov in CD skupin tako, da je dodaten doprinos Sinteze z lahkoto 

pogrešljiv.  

Večinsko je bil sprejet predlog, da nas o aktivnostih, delu in rezultatih uradnih nadzornih 

organov projekta drugi tir redno seznanjala naša predstavnika v teh organih in sicer Emil Milan 

Pintar v PSCD in Andrej Cetinski v PFS. Programski svet Sinteze pa se mora bolj posvetiti 

načrtovanju tranzitno transportne politike in razvojne strategije nasploh za tipično tranzitno 

državo. 

Ad 5) Razno: 

Na postavljeno vprašanje o sodelovanju CD pri spreminjanju volilne zakonodaje, je sledil 

odgovor, da na naš poziv za vključitev predstavnikov civilne družbe v nastajanje spremenjene 

volilne zakonodaje od predsednika Pahorja oz. njegovega kabineta še nismo prejeli odgovora. 

Naslednja seja bo v torek, 19. februarja 2019 ob 16. uri na BF. 

Zapisnik pripravil: M. Marc.  

 

http://www.sinteza.co/
http://www.sinteza.co/podrocja-delovanja
http://koalicijacivilnedruzbe.si/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004926003460
https://www.facebook.com/koalicija.civilnedruzbe
https://www.facebook.com/groups/356456694477121/

