
 
 

Zadeva: Zabeležka 101. seje PS SINTEZA-KCD z dne 19. novembra 2019 

Seja je potekala med 16.00 in 17.45. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Poročilo o aktivnostih v projektu »Prenova volilne zakonodaje«; 

3. Kratka poročila o ostalih projektih: 

 3.1. Racionalizacija javnega sektorja; 

 3.2. Karavanke; 

 3.3. 2TDK:  

4. Organiziranost SINTEZE-KCD; 

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 

Delovna skupina projekta »Prenova volilne zakonodaje«, ki se je sestala v sredo, 14. novembra 

2019, je PS predlagala, da se pričnejo priprave za oblikovanje »Sveta civilne družbe za 

demokratično prenovo volilne zakonodaje – Svet za VS«, v katerega bi povabili, poleg 

strokovnjakov, ki na projektu že sodelujejo, še druge strokovnjake in predstavnike subjektov 

civilne družbe in političnih strank, ki so pripravljeni sprejeti temeljna izhodišča projekta »Prenova 

volilne zakonodaje«. 

PS se je s predlogom strinjal in delovno skupino preoblikoval v Iniciativni odbor (IO) za 

ustanovitev Sveta za VS. Do ustanovitve Sveta delo na projektu pospešeno vodi Iniciativni odbor 

in o delu redno poroča PS.  

PS je potrdil osnutek informativnih pisem za regionalne subjekte in medije (K. Stanič, M. Mlakar), 

ki jih bomo odposlali s podpisom Iniciativnega odbora, spremni dopis pa z oznako SINTEZE-

KCD. 

Ad 3) Drugi projekti: 

      3.1.  Dogovorjeno je bilo, da se pripravi predstavitev tega projekta v Državnem svetu. Priprave 

bo koordiniral F. Demšar. 

      3.2.  Karavanke: Pričakuje se, da bo DKOM še v tem tednu odločil o pritožbah dveh gradbenih 

družb, ki še naprej blokirajo izbiro izvajalca. Verjetno jih bo zavrnil, kar bo omogočilo DARSU, 

da prične neposredna pogajanja s preostalimi tremi družbami, od katerih je turška družba Cengis 

za približno 20 mio evrov cenejša (100 mio) od ostalih dveh (obe nad 120 mio!), obenem pa edina 

ponuja dogovor, da bo gradila brez aneksov. Dela na predoru se bodo v najboljšem primeru začela 

v marcu naslednjega leta, kar pomeni 18 mesecev kasneje kot v Avstriji, kjer se daljši del predora 

gradi ceneje, za cca 90 mio evrov! Postavlja se vprašanje politične odgovornosti. 

      3.3.  Projekt 2TDK:  Člani PS so bili seznanjeni z dopisom, ki ga je vodstvo podjetja 2TDK 

naslovilo na MZI in PSCN. V dopisu direktorja 2TDK skušata dokazati, da SINTEZA-KCD na 

sestankih PS obravnava in razkrivala zaupne podatke o podjetju in o projektu 2TDK. Obtožba je 

neupravičena. Glede na projekt, ki se izvaja v javnem interesu in z javnimi sredstvi, za katerega je 

vlada ustanovila PSCN prav za nadzor nad izvajanjem in z namenom seznanjanja javnosti o 

aktivnostih na projektu, je tudi nesmiselna.  



 

Marc bo v imenu PS na ta dopis poslal kratek odgovor pošiljateljem in naslovnikom (priloga!). 

Pintar pa, če bo ocenil, da za dopisom tičijo drugi vzroki (zapiranje informacij in netransparentno 

vodenje projekta, ipd.) in bi bilo potrebno o tem dopisu in sumih, ki jih sproža, seznaniti še 

katerega od drugih organov nadzora in varuhov zakonitosti in demokratičnosti v Sloveniji, lahko 

to stori. 

Ad 4) Organiziranost: 

Delovna skupina, ki jo je na zadnjem sestanku imenoval PS, se je sestala 14. novembra 2019 in 

pregledala organizacijske in druge prednosti in slabosti konkurenčnih modelov organiziranosti 

SINTEZE-KCD kot pravne osebe, torej »zavoda« in »društva«. Skupina PS predlaga model 

»društva« in prevzem že obstoječega društva »Aktivni državljan«, ki ga je ponudil dosedanji 

direktor društva F. D. 

PS se je s predlogom strinjal, pooblastil delovno skupino, da izvede vse potrebno (skupščino, 

spremembe aktov, itd.), pod pogojem, da delo SINTEZE-KCD normalno poteka dalje, kar med 

drugim pomeni redne seje PS, kjer je sestava PS neodvisna od članstva v društvu. Delovna skupina 

je prisotne seznanila, da je skupščina načrtovana že istega dne in prisotne povabila k včlanitvi v 

društvo,. Za naslednjo sejo PS bo pripravila poročilo o poteku volilne skupščine, poročilo o 

napovedanih spremembah Statuta ter Kriterije za članstvo.  

Ad 5) Razno: 

Sekretar in predsedujoči sta prisotne seznanila, da sta dobila začudena opozorila, da se na uradni 

FB strani SINTEZE-KCD pojavljajo neprimerni teksti, npr. nekakšen »slavospev« Štajerski vardi, 

o čemer  PS ni nikoli razpravljal in je po vsej verjetnosti v popolnem nasprotju s stališčem, ki bi ga 

glede tega PS sprejel, če bi o tem sploh razpravljal. Dogovorjeno je bilo, da se taki problematični 

teksti ne smejo več pojavljati, bi pa kazalo na tej strani aktivneje predstavljati in zastopati delo in 

aktivnosti PS in njegovih članov, 

  

Naslednji sestanek PS bo 3.12.2019 ob 16. uri. 

 

Zapisnik pripravila: E. M. Pintar in M. Marc 


