
 
 

Zapisnik 24. telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

TK je potekala dne 16.3.2021 med 16. in 17.30. uro po naslednjem dnevnem redu: 

   1. Pregled in potrditev zapisnika 23. TK; 

   2. Razprava o politični situaciji; 

   3. Poročilo o projektu SVS; 

   4. Pregled dogajanja na ostalih projektih; 

   5. Tekoče in razno 

 

Na sestanku so bilo sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

   Ad 1) Zapisnik prejšnje seje se potrdi brez sprememb. 

   Ad 2) Politična situacija 

Razprava je pokazala, da se po eni strani slovenska politična pokrajina hitro spreminja 

(ustanavljanje najmanj treh novih političnih strank), po drugi strani pa vse ostaja isto: sprta 

družba, slabo vodenje države, pospešeno drsenje v korupcijo, klientelizem in nepotizem, 

izgubljanje etičnih norm v obstoječi politični eliti, ki je vse bolj iztrošena, amoralna in 

neproduktivna. Vse to se bo nedvomno nadaljevalo tudi s pojavom novih strank, ki ne 

prinašajo nič novega, zato so naši napori za oblikovanje novega volilnega sistema še toliko 

pomembnejši in nujnejši. 

   Ad 3) Volilni sistem 

Priprave za ustanovitev »Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega 

sistema« (SVS) tečejo po programu. Razglasitev Sveta bo predvideno 25. marca na 

Kongresnem trgu, kjer bo tudi tiskovna konferenca. Ožja delovna skupina, ki pripravlja nov 

sistem, je zelo aktivna, naslednji sestanek ima 22. marca, kjer bo pregledala dosedanje delo 

in se odločila o nekaterih odprtih sistemskih in tehničnih vprašanjih. Ko bo prvi osnutek 

kot delovno gradivo pripravljen, bomo najprej organizirali razpravo v okviru Sveta SVS, 

nato pa, v danih pogojih, širšo razpravo v civilni družbi, obenem pa zaprosili pravne 

strokovnjake za volilne sisteme za neodvisno strokovno revizijo. 

   Ad 4) Ostali projekti 

4.1. Projekt 2TDK: Leto dni po nastanku nove vlade in pol leta po menjavi vodilne in 

nadzorne ekipe v podjetju 2TDK niso odpravljene osnovne napake projekta, ki jih vsebuje 

IP. Nasprotno, želja po pospešenem začetku gradbenih del razkriva številne druge oz. nove 

probleme: 

   - podpisovanje spornih aneksov k pogodbam o graditvi pristopnih cest; 

   - pretirano izločanje potencialnih izvajalcev, ki bo kasneje nedvomno vodilo v 

izsiljevanje višjih cen, je pa tudi zakonsko sporno; 



   - zanemarjeno delo na drugem tiru te trase in obenem odlaganje nujnih popravil in 

vzdrževanja stare proge, kar lahko pripelje do tveganih situacij (težave na stari progi, še 

neusposobljena nova); 

   - vprašanja precenjenih stroškov vodenja in nadzora projekta, ki evidentno poteka ne-

gospodarno in ne-transparentno; 

   - nerazčiščena struktura načrtovanih prihodkov projekta (3mrd) in njihove porabe. 

Očitno pa je Računsko sodišče sprožilo proces zunanjega pregleda in nadzora dogajanja v 

projektu 2TDK (tudi na našo pobudo) in nam poslalo vprašalnik, na katerega bomo 

odgovorili. 

Pintar je prisotne obvestil, da je dobil vabilo za sodelovanje v oddaji TV3 na to temo. Tudi 

zunanji strokovnjaki opozarjajo, da je treba ocene o dogajanju v projektu in opozorila o 

nujnih spremembah IP in vodenja projekta zaostriti. Toliko bolj, ker je v zadnjih mesecih 

zaznati upad angažiranosti PSCN. 

4.2. Marc naveže stike z Demšarjem glede projekta »Reforma javnega sektorja«, ki bi bil 

še kako aktualen. 

4.3. PS ponovno poziva vse strokovnjake, ki so se ukvarjali s problematiko državnih financ, 

da z delom nadaljujejo in poskušajo oblikovati projektno organiziranost, čeprav na vladni 

strani nimajo dostojnega sogovornika. 

4.4. Poročilo za leto 2020: člani PS so prejeli »Poročilo o delu SINTEZE-KCD v letu 2020« 

(predlog). Dogovorjeno je bilo, da člani PS  Poročilo pregledajo in svoje pripombe 

posredujejo do vključno ponedeljka, 22. marca. Poročilo bo nato posredovano vsem članom  

SINTEZE-KCD, medijem in nekaterim institucijam. 

Naslednja TK bo predvidoma čez 14 dni. 

Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

     

                          


