
 

 

Zadeva: Zabeležka 86. seje PS SINTEZA-KCD z dne 19. 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. Aktivnosti na projektu Javni sektor; 

3. Informacije in razprava o Karavanškem predoru in Drugem tiru; 

4. Informacije in razprava o predvideni tožbi EK in ECB proti Sloveniji;  

5. Razno.  

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) V Zapisnik pretekle seje se pod točko Razno doda informacija in soglasje k sodelovanju 

Živka Rusa z Varuhom človekovih pravic. S to dopolnitvijo se Zapisnik sprejme. 

Ad 2) Projekt Javni sektor 

V zvezi s projektom, »kako izboljšati učinkovitost javnega sektorja« poteka kar nekaj aktivnosti:  

- predstavitev osnovnih zamisli na ministrstvih za zdravje in za finance;  

- v maju (16.5.2019) bo v okviru »Dnevi medgeneracijskega sožitja« Sinteza organizirala okroglo 

mizo z naslovom »Upravljanje javnega sektorja v Sloveniji« (zasnova okrogle mize);  

- sem sodi tudi skupno (ZDUS, ZSSS, SINTEZA) pismo ministru za finance o pričakovanih 

izboljšavah pri upravljanju državnega premoženja (pismo).  

- dne 12.3.2019 imamo potrjen termin za predstavitev projekta ministru za javno upravo. 

Ad 3) Predor Karavanke in Drugi tir 

V zvezi z zapleti pri izbiri izvajalca za izgradnjo druge cevi avtocestnega predora Karavanke smo 

poslali dopis predsedniku Darsa in ministrici za infrastrukturo.  

Projektni svet za civilni nadzor projekta Drugi tir (PSCN) je v 9 strani dolgem mnenju zastavil 

množico odprtih vprašanj, povezanih z IP za 2TDK, To mnenje je pravkar obravnaval Projektno 

finančni svet (PFS) in predlagal, da odgovore na odprta vprašanja pripravi uprava družbe 2TDK in 

ko bo to storjeno, bo zadevo ponovno obravnaval PFS na seji, na katero bo povabil tudi predstavnike 

PSCN. 

Ad 4)  Tožba EK in ECB proti Sloveniji 

Podana je bila informacija o okrogli mizi Srebrne katedre na Pravni fakulteti, kjer o vsi govorci 

(ministrica za pravosodje Andreja Katič, generalni državni tožilec Drago Šketa in EU poslanec Igor 

Šoltes) podarjali neupravičenost in neosnovanost takih groženj, ter zagotavljali polno pripravljenost 

Slovenije, da se tem pritiskom zoperstavi. 

Glede stališča ministrstva za finance, da »ne 

razpolaga z nobenimi dokazi, da je bila višina 

dokapitalizacije bank prekomerna« je bil sprejet 

predlog o pripravi argumentov o nasprotnem. 

Ad 5) Pod točko Razno je bila podana informacija o ponovitvi predloga predsedniku Pahorju o 

vključitvi civilne družbe v priprave sprememb volilne zakonodaje. 

Naslednja seja bo v torek, 5. marca 2019 ob 16. uri na BF. 

Zapisnik pripravil: M. Marc.  

http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2019/02/ZDUS-Upravljanje-javnega-sektorja-a.pdf
http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2019/02/UDP-Pismo-ministru-aa.pdf
http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2019/02/Drugi-karavanški-predor-dopis-DARSu-a.pdf
http://www.mzi.gov.si/fileadmin/mzi.gov.si/pageuploads/MnenjePSCN.pdf

