
 

 
 

Zadeva: Zabeležka 97. seje PS SINTEZA-KCD z dne 24. septembra 2019 

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

1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2.  Aktivnosti za prenovo volilne zakonodaje (Marc, Pintar, Matjaž, Klara); 

3.  Projekt 2TDK; 

4.  Informacije o ostalih projektih; 

5.  Razno. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik pretekle seje se sprejme brez dopolnil in popravkov. 

Ad 2) Volilna zakonodaja: 

V času od zadnjega sestanka PS smo imeli razgovor o volilni zakonodaji s predsednikom Državnega 

zbora, ki pa ni prinesel nič novega. K razgovoru je bil zapisan komentar (Pintar), ki so ga člani PS dobili. 

Razgovor na strankah SD in Levica še čakamo, pisno smo zanj zaprosili, odgovorov še ni. 

V razpravi se je pokazala potreba, da se s svojimi predlogi za spremembo VZ obrnemo tudi na regionalne 

medije, župane in pomembnejše regionalne odbore strank. Program akcij v tem smislu bo do 29. 9. 

pripravila Klara, sledil bo sestanek delovne skupine za ta projekt v pon, 30. sept. ob 14. uri. 

Ad 3) 2TDK: 

Razprava o 2TDK je pokazala, da bi moral Računsko sodišče k pregledu pogodb v okviru 2TDK (zlasti 

tistih, pred prenosom na investitorja 2TDK) povabiti PSCN, saj v njegovem ustanovnem aktu piše, da 

mora sprotno seznanjati strokovno in drugo javnost s potekom projekta (v strokovno javnost RS 

nedvomno spada). Sprejet je bil sklep, da se uradno obrnemo na PSCN s pisnim vprašanjem, ali to 

namerava storiti oz. z informacijo, da bo v primeru negativnega odgovora to storila SINTEZA-KCD. 

Hkrati je bilo dogovorjeno, da člani PS eventualne pripombe na osnutek pisma g. Šarcu pošljejo do konca 

tedna. 

Glede teh problemov je predviden poseben sestanek predsednika in podpredsednika PSCN z direktorjem 

2TDK, g. Zorkom, v sredo, 25. 9. ob 13h. 

Ad 4) Ostali projekti: 

4.1. Racionalizacija javnega sektorja: na dvakratno pisano vprašanje, kdaj bo naslednji sestanek delovne 

skupine, odgovora od MJU nismo dobili. F. Demšar bo poizkusil osebno. 

4.2. AC predor Karavanke: Dars je na podlagi druge prijave na razpis izločil dve podjetji, ki nista 

dostavili vseh potrebnih dokazil oz. dokumentov (ostala so tri). Zdaj čaka na pritožbo, na katero bo 

najprej odgovoril sam, po potrebi nato DKOM. Skratka, saga se nadaljuje. Mogoče, če ne bo pritožb, 

ali celo razveljavitve razpisa, bo izvajalec izbran med novembrom letos in marcem drugo leto, dela 

naj bi se pričela spomladi. 

Ad 5) Razno: 

5.1 Na naslednji seji PS bo osrednja točka razprava o zdravstvu na podlagi gradiva, ki ga bo pripravil dr. 

Marjan Česen. Po potrebi bo sestanek PS podaljšan za pol ure. 

5.2 Marc je spomnil na sestanek s sindikati (ga Jerkič), ki bo v ponedeljek, 30.9. (Cetinski, Pintar, Marc)  

5.3 V razpravi o šlamastiki s honorarji na Mariborski univerzi se je pokazala bojazen, da se kaj 

podobnega dogaja tudi na drugih naših univerzah, zato zaenkrat še nismo sprejemali stališča. 

Naslednji sestanek PS bo 8.10.2019 ob 16. uri na BF. 

   Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


