
 
 

Zadeva: Zapisnik 107. seje PS Sinteza-KCD z dne 18. februarja 2020 

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 in razprava o pripravah na posvet o predlogih za racionalizacije v javnem sektorju; 

3.  Razprava o okoljski problematiki C0 (kanalizacijski vod preko vodovarstvenega območja); 

4.  Drugi tir: informacija o predrevizijski poizvedbi Računskega sodišča in o dopisu predsedniku 

Državnega sveta; 

5.  Poročila o ostalih projektih; 

6.  Razno.    

 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik se sprejme brez popravkov in dodatkov.  

Ad 2) Poročilo in razprava o pripravah na posvet o predlogih za racionalizacije v javnem 

sektorju: 

Franci Demšar je na kratko predstavil povzetek sestanka skupine za pripravo posveta: 

-  Posvet o kadrovanju v javnem sektorju (delovni naslov: Politično kadrovanje - dileme in 

izzivi) bo pripravljen v sodelovanju med Državnim svetom in Sintezo; 

-  Posvet bo v dvorani Državnega sveta v četrtek, 16. aprila 2020 ob 10. uri; 

-  Gostje/govorci na posvetu: Poleg nosilca projekta, dr. Francija Demšarja sta do sedaj 

udeležbo ustno že potrdila dr. Bogomir Kovač (bivši predsednik KAS), Jožef Horvat (vodja 

poslanske skupine NSi), razgovori z ostalimi še potekajo. 

- Vsebina in namen posveta: namesto političnega meritorno kadrovanje za vodstva subjektov 

javnega sektorja.  

- Cilj posveta je podati predloge sprememb zakonodaje o kadrovski politiki in postopkih 

kadrovanja v državnih agencijah, skladih, zavodih ter gospodarskih družbah v državni lasti.  

- Potek posveta: uvodni nagovor predsednik DS Alojz Kovšca; dr. Franci Demšar predstavi 

vsebino in namen; predstavitve pogledov vabljenih govorcev; razprava. Posvet bo koordiniral 

Emil Milan Pintar. 

-  Poleg standardnega vabila se za aktivno sodelujoče pripravi dva dopisa: a)pojasnitev namena 

in ciljev za sodelujoče govorce; b)vabilo za posebej vabljene udeležence posveta (ministrstva, 

poslanske skupine, skupine civilne družbe,…); 

 

Ad 3) Razprava o okoljski problematiki C0:  

T. Ogrin in K. Stanič sta na kratko predstavila ta projekt C0 (»VELIKI KOHEZIJSKI PROJEKT 

- Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«). Skupen 

projekt treh občin (poleg Ljubljane še Medvode in Vodice), zaradi problematičnega poteka 

kanalizacijskega kanala čez vodovarstveno območje, ne napreduje. Zapleti so tudi glede 

gradbenega dovoljenja in ne-pridobljenimi služnostmi pravicami na delih kmetijskih zemljišč, ki 

bi jih moral izvajalec imeti za nemoteno in pravilno izvedbo del. V razpravi se je pokazala potreba 



po pridobitvi več informacij tudi glede širše okoljevarstvene problematike - problem ravnanja z 

odpadnim blatom, sežigalnica odpadkov …, (dopis na MOL in na MOP). 

Ad 4) Drugi tir:  

- Na dopis Sinteze so nam iz Računskega sodišča sporočili, da trenutno poteka predrevizijska 

poizvedba.  

-  Predsedniku DS je bil poslan dopis povzetka dosedanjega dogajanja v zvezi z izgradnjo 

drugega tira.  

 

Ad 5) Poročilo o ostalih projektih:  

Kratka razprava glede predstavitve modela zdravstvene reforme na Ministrstvu za zdravje, o 

trenutnem stanju na političnem področju v zvezi s spremembo volilne zakonodaje in izvedbo 

posveta,… 

 

Ad 6) Naslednja seja bo 3. marca 2020. 

 

Zapisnik pripravili: M. Mlakar, K. Stanič in M. Marc 
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