
 
 

Zadeva: Zapisnik 107. seje PS Sinteza-KCD z dne 3. marca 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. Priprave na posvet »Politično kadrovanje – dileme in izzivi«; 

3. Razprava o okoljski problematiki (odpadki, sežigalnice, C0, …); 

4. Predstavitev Centra za zaslužne in VS profesorje Uni-Mb ter možnosti sodelovanja (P. Glavič); 

5. Poročila o tekočih projektih; 

6. Razno. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik pretekle seje se sprejme brez dodatkov in popravkov. Ob tem pa je PS sprejel 

dodaten sklep: 

- Stanič in Ogrin bosta zbrala dodatne informacije o C0 ter pripravila vprašanja za MOL. 

Ad 2) Posvet: 

Oblikuje se Organizacijski odbor za pripravo posveta »Politično kadrovanje – dileme in izzivi« v 

sestavi: F. Demšar, K. Stanič, M. Mlakar, M. Marc, Nataša Sukič in V. Šoukal, ki bo imel sestanek 

pri Alojzu Kovšca v ponedeljek, 9.3.2020.  

Med uvodničarji so evidentirani, poleg g. Kovšca in g. Demšarja še: Luka Mesec, Jožef Horvat, 

Bogomir Kovač in Emil Erjavec. 

Ad 3) Okoljska problematika: 

Pod to točko se je razvila obsežna razprava, v kateri so bili poudarjeni različni vidiki te problematike. 

Skupna ugotovitev je bila, da že nekaj vlad zapovrstjo problemov okolja ne obvladuje, zato se 

kopičijo. Tudi uspešen gospodarski razvoj preteklih let je potekal na škodo okolja (zgrešena lokacija 

Magne; prodaja cementarn, ki bi lahko bile delne so-sežigalnice; kopičenje odpadkov; slabšanje 

stanja voda; itd.). 

Dogovorjeno je bilo: 

- da se na naslednjo sejo PS povabi dr. D. Pluta, ki bo celoviteje predstavil to problematiko. (S 

posebnim obvestilom/vabilom vsem naslovnikom, da eventualno udeležbo napovedo vsaj tri 

dni prej – problem prostora); 

- da Jože Dular do 13. marca pripravi celovito pisno informacijo o bio-reaktorju in možnostih 

njegove uporabe; 

- da Peter Glavič v tem času pripravi informacijo o evropskem projektu reševanja okolja; 

- da Tomaž Ogrin v tem času pripravi elaborirano idejo, kako spodbuditi politiko, da se omogoči 

civilni družbi monitoring pri konkretnih zadevah ter dostop do rezultatov vseh meritev, itd. 

Vsa ta gradiva bi lahko predstavljala osnovo za stališče SINTEZE-KCD o okoljski problematiki, ki 

bi ga oblikovali po razgovoru z D. Plutom. 



Ad 4) Center za zaslužne in VS profesorje Uni-Mb: 

Prof. dr. Peter Glavič je predstavil Center za zaslužne in visokošolske profesorje Univerze v 

Mariboru. Ob tem se je oblikovalo splošno mnenje, da to obliko civilnodružbene aktivnosti 

pozdravljamo in upamo na uspešno sodelovanje pri raznih projektih (npr., uveljavljanju pravice in 

graditvi možnosti za aktivno delovanje upokojenih). G. Glaviča smo zaprosili, da članom društva 

prenese naše pozdrave. 

Ad 5) Tekoči projekti: 

Poročilo o novostih pri projektih, ki jih SINTEZA-KCD vodi oz. spremlja: 

    5.1.  Predor Karavanke – ni posebnih novosti; 

    5.2. Drugi tir – investitor je s Kolektorjem, ki gradi dostopne ceste, podpisal aneks v vrednosti 

dobrih 550.000 evrov. Ocenjujemo, da je z vidika MZI, kjer je ministrica v odstopu, tak podpis tik 

pred odstopom vlade politično nehigienično dejanje. Nova vlada načrtuje ukinitev družbe 2TDK oz. 

prenos njenih pristojnosti na SŽ. EM Pintar in K. Stanič zbereta ustrezne podatke in pripravita pismo 

za predsednika PSCN, vodjo uprave 2TDK (in eventualno direktorja SŽ g. Mesa), ali je to v skladu 

z evropsko zakonodajo oz. pogoji, pod katerimi je Slovenija dobila evropska sredstva. 

Tretje poročilo PSCN je dostopno tukaj in v priponki. 

   5.3. Tretja razvojna os –  po nesporni ugotovitvi prednosti variante F6 pred traso F2-2 ter obširnem 

posredovanju teh naših stališč, žal tudi na tem projektu ugotavljamo, da v samem PS nimamo 

kadrovskih kapacitet za tekoče spremljanje tega projekta. Če se kdo lahko posveti tej problematiki 

je toplo vabljen. 

Ad 6) Naslednja seja PS bo 17. marca 2020. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

     

  

 

 

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MzI/Dokumenti/3.-porocilo-projektnega-sveta-za-civilni-nadzor-nad-izvajanjem-projekta-izgradnje-drugega-tira.pdf

