
 
 

Zapisnik 23. telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

TK je potekala dne 2.3.2021 med 16. in 17.30. uro po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled zapisnika pretekle TK; 

2. Poročilo o delu Iniciativne skupine za ustanovitev SVS; 

3. Projekt 2TDK; 

4. Drugi projekti; 

5. Tekoče in razno 

 

Na  sestanku so bilo sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

   Ad 1) Zapisnik prejšnje seje se potrdi brez sprememb. 

   Ad 2) Volilni sistem 

Po daljši razpravi po uvodni informaciji o delu Iniciativne skupine je bilo dogovorjeno: 

- Še naprej velja, da je varianta A za razglasitev Sveta (SVS), ki naj bi se dogodila v 

tretjem tednu marca, tiskovna konferenca v Ljubljani. Za pripravo je predvsem 

zadolžena K. Stanič z zunanjo sodelavko. Varianta B je razglasitev v Mariboru, kjer je 

stike vzpostavil V. Pogorevčnik. 

- Kot ena oblik priprave naj se še ta teden pripravi kratko obvestilo za medije o 

načrtovanem dogodku (Pintar); 

- Sestanek s predstavniki Ženskega lobija ocenjujemo kot ne posebej uspešen, saj nismo 

mogli identificirati strokovnih dejstev, da naj bi bil volilni sistem »dveh glasov« za večjo 

izvolitev kandidatk manj primeren od sedanjega. Odločitev, da bo Ženski lobi le pasivno 

sodeloval (kot opazovalke), na koncu pa ocenil naše napore, je rahlo pretenciozna. Kljub 

temu se bomo vse skozi, kot doslej, zavzemali za enakopravnost spolov. Delo Delovne 

skupine naj teče normalno dalje; 

- Za večjo informiranost naj se članom IS in PS predstavi glavne poudarke nove 

zakonodaje in pripravi vprašalnik o nekaterih odprtih vprašanjih (Pintar, člani Delovne 

skupine); 

- Nekateri člani, ki so bolj prisotni v javnosti (Pogorevčnik, Stanič, itd.) bodo pripravili 

spisek (javnih, uglednih, naprednih) oseb, ki naj bi jih posebej povabili k sodelovanju v 

Svetu. 

   Ad 3) 2TDK 

Projekt 2TDK še vedno ne poteka v skladu z dogovorom, torej gospodarno in transparentno. 

Posebej moramo opozoriti na naslednje. 



- Zamude niso obvladane. Poleg ostalega to povzroča težave pri financiranju. Po 

neuradnih podatkih (podatkov nam MF noče posredovati) naj bi denar iz vira, 

imenovanega »povečana cestnina« preko Proračuna sicer prišel do investitorja (2TDK), 

tam pa ni porabljen. Njegovo deponiranje v bankah naj bi že povzročilo preko 60.000 

evrov stroškov (»ležarina«) (podatka še nismo uspeli preveriti, saj ga odgovorni 

prikrivajo!); 

- Zadeve z IP niso rešene. Očitno je, da je investitor v prekršku, saj bi moral imeti 

kompleten IP, potrjen od posebne, neodvisne strokovne skupine. Ugotovimo lahko, da 

se podaja v razpise brez dokončane, urejene in zakonsko potrjene gradbene 

dokumentacije; 

- Prav tako niso ustrezno razrešena nekatera druga vprašanja (pogodba o izdelavi IP je 

sporna, ocena stroškov vodenja projekta je napihnjena, itd.). 

- Skratka, ugotovimo lahko, da je način vodenja in izvajanja močno sporen in nedvomno 

pomeni veliko korupcijsko tveganje in nevarnost plenitev javnih sredstev. 

   Ad 4) Drugi projekti 

Prisotni so bili seznanjeni z odgovorom MF na naše gradivo o denarni politiki, ki kaže na 

skrajno neaktivnost in deprimiranost nekaterih državnih organov, utemeljeno na premisi: »saj 

nič ne moremo«. Dogovorjeno je bilo: 

- Da se osnovno gradivo z ustreznim spremnim dopisom (Cetinski) pošlje relevantnim 

organom (Marc); 

- Da Glavič pripravi spremni dopis za pošiljanje njegovega gradiva organom, ki jih določi. 

Po potrebi pa pripravi tudi izvleček nalog in ukrepov, ki jih predlaga. 

   Ad 5) Tekoče 

Odprta so še nekatera vprašanja: 

- Priprava poročila o delu SINTEZE-KCD v lanskem letu (Marc); 

- Kontakt s civilno-družbenimi skupinami, ki se ukvarjajo s problematiko rastočih zahtev 

RKC (Radonjič); 

- Kontakt z Lipovškom (Stanič). 

Naslednja TK bo predvidoma čez 14 dni. 

Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

     

                          


