
 

 

Zadeva: Zabeležka 87. seje PS SINTEZA-KCD z dne 5. marca 2019 

Seja je potekala med 16:00 in 18:20 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev Zapisnika pretekle seje PS; 

2. Informacija o dogajanju v Projektu Karavanški predor; 

3. Informacija o projektu 2TDK; 

4. Volilni sistem (pismo Predsedniku RS, sestanek na ZDUS); 

5. Volitve evropskih poslancev in ostala vprašanja do EU; 

6. Statusne spremembe SINTEZE-KCD; 

7. Razno. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik pretekle seje se sprejme brez dodatkov in sprememb. 

Ad 2) Karavanški predor: 

Člani PS so bili seznanjeni, da sta se na sklep DARSa, da začne individualna pogajanja s 

prijavljenimi izvajalci predvidenih del, pritožili slovenski družbi GGD in Kolektor, ki vztrajata, da 

sta bili njuni ponudbi ustrezno celoviti. Zdaj ima DARS do konca marca čas, da na ti pritožbi 

odgovori, potem bo zadevo obravnaval DKOM. Če bosta pritožbi zavrnjeni, se lahko v aprilu ali 

maju postopek neposrednega  pogajanja nadaljuje. Če bo kateri od pritožb ugodeno, se lahko na tak 

sklep pritožijo druge družbe, kar bi pomenilo nadaljevanje pritožbenih postopkov in nadaljnje 

zamude pri začetku gradnje našega dela predora (Avstrijci so med tem izkopali že preko 700 m 

svojega dela predora!). 

Očitno je, da je v celotnem postopku povsem zanemarjen gospodarski interes Slovenije, na kar naj bi 

v naslednjem tednu opozorili vlado in zahtevali, da preseka ta gordijski vozel zakonsko-pravniškega 

sprenevedanja in izsiljevanja določenih družb. Pripravili naj bi tudi predlog poslanskega vprašanja.  

Ad 3) Projekt 2TDK: 

Tudi v Projektu 2TDK se situacija močno zapleta. Nikakor ne moremo dobiti strukture in namena 

doslej porabljenih sredstev v Projektu - ob primopredaji oz. prenosu vodenja Projekta na podjetje 

2TDK, avgusta lani je bilo porabljenih cca 55 mio, pogodbeno angažiranih dodatno cca 30 – 40 mio). 

Odstop ministra na MOP Lebna zaradi afere »maketa«…  

Dogovorjeno je bilo: 

- v SINTEZI-KCD bomo vztrajali na razčiščevanju vprašanja smotrnosti doslej porabljenih 

sredstev, tudi za ceno obvestil Informacijski pooblaščenki in zahtevi, da opravi ustrezno revizijo 

Računsko sodišče; 

- Pintar po seji PSCN (v ponedeljek, 11. 3. 2019) pripravi pisno informacijo članom PS o odprtih 

vprašanjih s predlogi ukrepanja; 

- Na naslednji seji se dogovorimo o nadaljnjem ukrepanju. 

 



Ad 4) Volilni sistem: 

Oblikuje se posebna delovna skupina, ki bo evidentirala možne REALNE predloge za spremembo 

volilne zakonodaje. Z naše strani bi v tej skupini sodelovali Maček Matjaž (predvideno kot vodja), 

Klara Stanič in E. M. Pintar, povabiti je treba C. Ribičiča in M. Mihelčiča in uskladiti delo z 

ZDUSom. Prvi sestanek naj bi bil že naslednji teden. 

Ad 5) Slovenija – EU: 

5.1. Pripraviti vprašanje nekaterim sedanjim EU-poslancem, kaj so pomembnega doslej naredili za 

Slovenijo ter vprašanje vsem listam, da njihovi kandidati za nove poslance odgovorijo, kaj bo 

njihova prioriteta poslanskega dela v korist Slovenije. Zaradi preferenčnega glasovanja želimo, da 

odgovori vsak kandidat osebno! (Predlog vprašalnika še ta teden pripravita Babič in Ogrin.) 

5.2. Spremljali bomo poskus, da se v dogovoru z ZDUSom g. Šoltes opredeli kot »kandidat civilne 

družbe« in v primeru uspešnega dogovora to kandidaturo podprli (Klara Stanič). 

5.3. Še naprej bomo spremljali divjanje nadnacionalnega Kapitala po slovenskem gospodarstvu in 

bančnem sistemu in opozarjali na nacionalno škodo in posledice, ki jih povzroča. 

5.4. Od Policijske uprave bomo zahtevali informacijo, kako poteka delo v zvezi z našo ovadbo 
vodstva SDH in dodatnem informacijskem zaslišanju E. M. Pintarja in B. Biščaka (Pintar, Biščak). 

Ad 6) Razprava o statusnih spremembah SINTEZE-KCD se prenese na naslednjo sejo PS. 

Ad 7) Razno: 

7.1. Potrdi se udeležba na sestanku z ministrom Medvedom o »Racionalizaciji upravljanja javnega 

sektorja« (torek, 12. 3. 2019) in sicer: F. Demšar, V. Šoukal, E. M. Pintar. 

7.2. Z ZDUSom tečejo pogovori, da na Dnevih medgeneracijskega sožitja (GR, 14. - 16. maj 2019) 

namesto okrogle mize o »upravljanju javnega sektorja« Sinteza (so)organizira OM na temo 

»Infrastrukturni projekti – protislovje med dolgoročnostjo projektov in mandatno logiko politike«, 

kjer naj bi sodelovala tudi ministrica za infrastrukturo A. Bratušek in minister za razvoj in kohezijo 

g. Iztok Purič. 

7.3. Preveriti možnosti zakonske ureditve civilnega nadzora pri vseh večjih projektih. Civilna družba 

naj bi imela možnost ustanovitve nadzornih svetov pri vseh večjih projektih, kjer so udeležena javna 

sredstva ali ki bolj posegajo v rabo prostora, ipd. (M. Bajželj). 

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

 

Predlog zapisnika pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


