
 

 

Zadeva: Zabeležka 88. seje PS SINTEZA-KCD z dne 19. marca 2019 

Seja je potekala med 16:00 in 17:55 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Seznanitev o sestanku z ministrom za Javno upravo (poročala: Šoukal, Pintar - gradivo z vabilom); 

3. Poročilo o Drugem tiru in Karavanškem predoru (Pintar, Marc); 

4. Razprava o spremembah volilnega sistema (Marc, Pintar); 

5. Kratka informacija o komunikaciji z Varuhom človekovih pravic (Rus); 

6. Nadaljevanje razprave o statusnih spremembah Sinteze;  

7. Razno. 

 

Ad 1) Zapisnik se sprejme brez sprememb ali dodatkov. 

Ad 2) Projekt Javni sektor: 

Uvodoma je V. Šoukal poročal o uspešnem sestanku pri ministru za javno upravo g. Medvedu, ki se 

ga je udeležila najmočnejša ministrova ekipa. Na sestanku je bilo potrjeno, da bi bil lahko projekt 

prenove delovanja javnega sektorja, ki ga predlaga F. Demšar, sestavni del strukturnih reform, ki jih 

načrtuje vlada. Minister je prav tako sprejel naše povabilo za sodelovanje na okrogli mizi ali 

strokovni razpravi, če jo bo organizirala SINTEZA. 

Sprejet je bi dogovor, da se s pripravami na projekt pospešeno nadaljuje, odnosi z MJU pa vzdržujejo 

na visokem nivoju, saj je očitno, da minister in njegova ekipa mislita resno z reformami javnega 

sektorja. 

Ad 3) Infrastrukturni projekti: 

3.1. Karavanke: Aktivnosti v zvezi z opozarjanjem na napake in manipulacije v Projektu 

KARAVANKE II so zelo intenzivne. Tiskovna konferenca na to temo, ki jo je organiziral PS (torek, 

19.3.2019 ob 13h), je uspela in ima velik odziv (celoten prenos uvodnega dela na TV SLO – tretji 

program, torek, 19.3.2019 ob 21. uri, kar je za nas nepričakovano), poziv predsedniku vlade, da 

preseka ta gordijski vozel, je bi odposlan, sodelovanje E. M. Pintarja v enourni oddaji Faktor TV 

(torek, 19.3.2019) potrjeno. Dogovorjeno je bilo, da se vsa dogajanja v zvezi s tem projektom tudi še 

naprej intenzivno spremljajo (Pintar, Marc, ostali) in o tem redno poroča na sejah PS, saj so zaradi 

zavlačevanja gradnje v igri velika investicijska sredstva, velika materialna škoda, okoljske 

preobremenitve in prometna tveganja. 

3.2. Drugi tir: Pintar je uvodoma poročal, da PSCN še vedno ni uspel pridobiti vseh relevantnih 

podatkov o dogajanju v okviru Projekta 2TDK, zaradi česar je prišlo na 8. seji PSCN do zaostrenih 

razprav s predstavniki MZI. Ta očitno nekaterih podatkov ne zna pridobiti (npr. podatkov o 

dosedanji porabi sredstev projekta v obliki režije na DRI) oz. noče predstaviti svojih podatkov o tem. 

Odprta ostajajo tudi druga vprašanja, npr. celoten podprojekt odlaganja izkopanega materiala 

(odlagališča oz. transport v Anhovo), še vedno previsoka cena projekta ali neskladje med 

zagotovljenimi viri projekta (3.006,5 mio evrov) in ceno projekta (1.194 mio) 

Sprejet je bil dogovor, da PS podpira oba predstavnika CD v prizadevanjih, da se pridobijo vsi 

relevantni podatki tako o dosedanji kot načrtovani porabi v okviru projekta. Pintar bo vprašanja, ki 



jih pripravlja za PSCN, do konca tedna posredoval tudi PS s svojim predlogom, kako nadaljevati s 

prizadevanjem, da se pridobijo verodostojni podatki (Obvestilo Informacijski pooblaščenki in/ali 

Računskemu sodišču, itd.?). 

Ad 4) Volilni sistem: 

Marc je obvestil člane, da je vendar uspel vzpostaviti povezavo s kabinetom Predsednika Republike 

(na podlagi pisma, ki smo ga poslali predsedniku Pahorju že 23. januarja 2019). Predsednik je 

ustanovil delovno skupino, ki je pripravila izhodiščno gradivo (gradivo smo pridobili - 75 strani!). Z 

njo se bo sestal v petek, 22. marca, potem bo sporočil, ali bo povabil na razgovor predstavnike CD. V 

ponedeljek ob 14h se bosta s članom te skupine dr. Ribičičem sestala M. Maček in Pintar. 

Sprejet je bil dogovor, da se te aktivnosti intenzivno nadaljujejo, hkrati pa usklajujejo z ZDUSom, ki 

je prav tako poslal pismo Predsedniku s predlogom, da na razgovor povabi tudi predstavnike CD. 

Ad 5) Varuh človekovih pravic: 

Ž. Rus je obvestil člane, da je zaradi osebnih razlogov vzpostavil stik z Varuhom človekovih pravic, 

obenem pa je v imenu SINTEZE-KCD predlagal širši sestanek z njim. VČP predloga ni zavrnil, je pa 

zaprosil za opredelitev vprašanj, ki naj bi jih na sestanku obravnavali. 

Dogovorjeno je bilo, da Rus ne meša zasebnih razlogov z uradnimi sestanki. V SINTEZI-KCD 

funkcijo VČP visoko spoštujemo, posebno zaupanje in velika pričakovanja imamo tudi do novega 

VČP, ki je bil izvoljen z vsemi glasovi poslancev, trenutno pa nimamo odprtih vprašanj, zaradi 

katerih bi prosili za sestanek z njim. Za protokolarne obiske pa niti on niti mi nimamo pravega časa. 

Ad 6) Statusne spremembe: 

Mnenja članov PS o tem, ali naj se SINTEZA-KPC preoblikuje v društvo, so še vedno različna, kar 

pomeni, da vprašanje očitno še ni dozorelo oz. ni pretirano aktualno. Sprejet je bil dogovor, da se to 

vprašanje ponovno postavi na dnevni red, če bodo nastopili novi argumenti za odločitev v eno ali 

drugo smer. 

V razpravi je bil ponovno poudarjen pomen aktivnega sodelovanja na družbenih omrežjih. 

Ad 7) Razno 

7.1. Marc članom PS posreduje razmišljanja Združenja menedžer o družbenem dogovoru za dosego 

višje družbene produktivnosti, o čemer bomo razpravljali na naslednji seji PS. 

7.2. Marc predlaga, da bi se maja dobili pri njemu na Vipavskem. Predlog je bil z veseljem sprejet, 

podrobnosti bodo sledile. 

Naslednja seja bo v torek, 2. aprila 2019 ob 16. uri na BF. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


