
 
 

Zadeva: Zapisnik 106. seje PS Sinteza-KCD z dne 4. februarja 2020 

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. Razprava o razmerah po odstopu vlade; 

3. Priprava posveta v DS o racionalizaciji javnega sektorja (F. Demšar); 

4. Kratka poročila o drugih projektih; 

5. Razno. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik se sprejme brez popravkov in dodatkov. 

Ad 2) O razmerah po odstopu vlade: 

Splošna ocena članov PS je, da bodo poslanci (zlasti manjših strank) propadle koalicije nenačelno in 

proti volji ljudstva (dve tretjini vprašanih volivcev je jasno poudarilo, da pridejo v poštev le nove 

volitve) vztrajali pri oblikovanju »druge vlade«. Glede na moralno stanje sedanjega DZ je precej  

verjetno, da pri tem uspejo, s čemer se bo sedanje stanje politične neučinkovitosti Slovenije 

nadaljevalo, nekatere »leve« interese pa bodo zamenjali »desni«, na primer hitro ukinjanje javnega 

zdravstva in financiranje verskega šolstva. Odpira se vprašanje, ali naj SINTEZA javno opozori na ta 

vidik poslanskega kupčkanja. Pismo gospe Pivčevi, s katerim je SINTEZA poskušala vplivati na 

pridobitev 60. glasu za spremembo ZVDZ, Marc pošlje vsem poslancem Desusa. 

Ad 3) Posvet o racionalizaciji javnega sektorja: 

Po opravljenih razgovorih v Državnem svetu (Marc) je jasno, da bo morala organizacijska skupina 

čimprej pripraviti celovito gradivo o poteku posveta. Ker so priprave obsežne, bo Marc zaprosil za 

določitev datuma  posveta proti koncu marca. Pripraviti je treba: 

- Celovit program posveta (uvodničarji, moderator, cilji, predlog spremembe zakonov, itd.); 

- Spisek vabljenih, predlog vabila ter načrt komuniciranja z mediji, osebni kontaktiranje; itd.  

Skupina (Demšar, Marc, Vito, Klara, Mateja, Pintar) se sestane v sredo, 12.2. ob 15h v kavarni Slamič. 

Ad 4.1.  Projekt 2TDK: Seja PSCN bo v petek, 7. februarja 2020. Osrednja točka je razprava in 

sprejem Tretjega poročila Vladi. Glede na to, da na pisno zaprosilo nekaterih podatkov od podjetja 

2TDK nismo prejeli niti odgovora, je bilo v razpravi ocenjeno, da so možnosti izčrpane, zato bomo za 

pomoč zaprosili Informacijsko pooblaščenko. Glede posameznih odprtih vprašanj pa tudi druge 

subjekte nadzora. Pintar po seji PSCN pripravi pismi za Informacijsko pooblaščenko in Državni svet, 

Marc povpraša Računsko sodišče, kaj je z našim predlogom za revizijo prve faze projekta 2TDK. 

Ad 4.2. V projektu Karavanke je DARS po pričakovanju sklenil pogodbo z izbranim izvajalcem, ki 

je podal zanimive izjave, da lahko nadoknadi zamujeno pri izkopu predora. 

Ad 4.3. Zaradi odsotnosti Ogrina se razprava o C0 in okoljski problematiki prestavi na naslednjo sejo. 

 

Ad 5. Naslednja seja Programskega sveta bo 18.2.2020. 

 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


