
 

 

Zadeva: Zapisnik enajste telekonference Programskega sveta Sinteza-KCD  

Konferenca je potekala v torek, 30.6.2020 med 17.00 in 18.20 uro. Udeležili so se je: E. M. Pintar, 

A. Cetinski, M. Marc, K. Stanič, B. Damjanovič in P. Glavič.  

Na dnevnem redu VK smo imeli štiri vprašanja. Poleg napovedanih dveh (3. volilna zakonodaja in 

udeležba na Festivalu ter 4. Priprave na posvet o demokratizaciji upravljanja javnega sektorja) 

smo na začetek dnevnega reda uvrstili dve dodatni aktualni točki: 1. ocena situacije po odstopu 

ministra Hojsa in direktorja Policije Travnerja ter 2. Pismo g. Bajcu, predsedniku PSCN, glede 

nerešenih vprašanj in zmede  pri poteku Projekta 2TDK. 

Ad 1) Odstopi 

Razprava je pokazala, da sta bila odstopa verjetno precejšnje presenečenje tudi za vlado ali vsaj 

koalicijske partnerje SDS. V ozadju je verjetno preiskava nepravilnosti pri nabavi zdravstvene opreme, 

ni pa izključeno, da tudi spor glede obravnave petkovih protestov in protestnikov, kjer je Hojs zahteval 

rigorozno ukrepanje, čemur se je Policija, po informacijah v medijih, upirala. Za natančnejšo analizo 

in ocenitev posledic odstopov bo potrebnih več informacij. 

Ad 2) 2TDK 

Evidentno je, da se prvotni načrti vlade o ukinitvi podjetja 2TDK niso izšli, plan B pa verjetno pomeni 

zamenjavo članov NS podjetja (predsednik Pirc je že bil odstopljen) in nato uprave podjetja. Vse to 

spreminjanje načrtov (vključno z idejo o razveljavitvi razpisa in odločanje o izločitvi tujih izvajalcev) 

pa rezultira v podaljševanje zamude pri nadaljevanju gradnje 2TDK, kar že ogroža dogovorjena 

sredstva sofinanciranja. 

Dogovorjeno je, da Pintar pripravi predlog pisma Bajcu, ki bi ga v sredo uskladili in v četrtek poslali, 

ker je za petek, 3.7.2020, sklicana seje PSCN. (Pismo je bilo poslano in je v prilogi.) 

Ad 3) Volilna zakonodaja 

Odposlali smo pismo SDS s pobudo za sestanek o kombiniranem volilnem sistemu, kajti edino SDS 

je javno nakazala pripravljenost za iskanje dogovora o temeljitejši prenovi volilnega sistema, saj 

sedanji predlogi in usklajevanje političnih strank zgolj za spremembo obsega volilnih okrajev ne 

rešujejo ničesar. Odgovora še nismo dobili. 

Pintar je prisotne informiral, da je (glede možnosti okrogle mize v Cankarju) bil v telefonskem 

kontaktu z A. Jusom (Festival), ki je napovedal gradivo. Ko ga dobimo, bo pripravil predlog za okroglo 

mizo in ga poslal v usklajevanje PS. Napovedal je možnost, da bi na OM povabili tudi Logarja, SDS. 

Hkrati je prisotne seznanil, da je bil v stiku tudi s sekretarko Predsednika države g. Pahorja, ki ga je 

obvestila, da je (v zvezi z našim pismom) Pahor že določil datum sestanka s predstavniki Sinteze. 

Ad 4) Posvet 

Določen je datum posveta o demokratizaciji upravljanja javnega sektorja, ki naj bi ga v sodelovanju z 

Državnim svetom organizirali 8.oktobra. Demšar je že imel napovedane sestanke z nekaterimi 

predvidenimi govorci, ki pa so zaradi nepričakovanih odstopov (glej tč. 1) odpadli. Priprave (Demšar, 

Marc, …) tečejo dalje. 

Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


