
 
 
SINTEZA-KCD – Koalicija za družbeno prenovo 

 

Zabeležka sestanka 23.9.2014 
 
Sestanek je potekal v torek, 23. sept. 2014 od 17 – 19 ure po naslednjem dnevnem redu: 
1. Potrditev Zabeležke prejšnjega sestanka in razprava o imenu  
2. Projekti 
3. Razno 
 
Sprejeti so bili naslednji dogovori oz sklepi: 
 
Ad 1) 
1.1. Marc pripravi pregled »članov« Sinteze-KCD in jih razdeli v tri skupine: 

- ožja delovna skupina (nekakšen programski svet - PS), v katerem so tisti člani, ki se sestankov bolj ali 
manj redno udeležujejo; 

- člani – aktivni somišljeniki Sinteze-KCD; 
- širši krog somišljenikov, ki jih na našo ali njihovo željo obveščamo o delovanju Sinteze-KCD. 

Seznam s podatkoma o elektronski pošti in tel. št. pošlje vsem članom prve skupine. 
1.2. Do nadaljnjega uporabljamo ime Sinteza-KCD, z dodatkom, kjer je potreben in smiseln: "Koalicija civilne 

družbe za družbeno prenovo" ali krajše "Koalicija za družbeno prenovo". 
1.3. »Uradne dokumente« podpisujemo »predsedujoči«. Do naslednje rotacije je v tej funkciji EMP.  
1.4. Zabeležka prejšnjega sestanka je potrjena. 
 
Ad 2) 
2.1. Sprejete so bile naslednje smernice za oblikovanje in vodenje projektov: 

- vsak projekt mora imeti svojega »skrbnika« ali vodjo, ki je član ožje delovne skupine; 
- kdor predlaga nov projekt, obenem predlaga tudi vodjo oz prevzame vodenje projekta; 
- vodja projekta pripravi kratko utemeljitev in predstavitev projekta, njegove cilje in način dela; 
- ta predstavitev se objavi na prenovljeni spletni Sinteze-KCD, kjer vodja povabi širšo strokovno javnost k 

sodelovanju; 
- vodja po možnosti problematiko širše predstavi v medijih in organizira tudi druge sodelujoče, da se 

vključijo v razpravo; 
- če je mogoče, se o problematiki projekta organizira Okrogla miza ali Posvet, odprt za strokovno javnost; 
- vodja projekta sam ali s sodelavci pripravi zaključni zapis projekta s predlogi ukrepov ter opredeli 

institucije, na katere je treba te predloge posredovati; 
- končni tekst tega zaključka potrdi PS Sinteze-KCD. 

2.2.  Marc opravi ustrezno prilagoditev sedanje spletne strani KCD, da bo mogoče širši javnosti posredovati 
dogovorjene predstavitve projektov; 

2.3.  Potrjeni so bili naslednji štirje projekti: 
P1 - Sprememba volilne zakonodaje – skrbnik EM Pintar; 
P2 - TEŠ 6 – skrbnik Vito Šoukal; 
P3 - Legalizacija črnih gradenj – skrbnika EM Pintar in Jože Dular; 
P4 - Problemi upravljanja velikih družb s posebnim ozirom na NS – skrbnik Andrej Cetinski. 

2.4. Skrbniki tekst predstavitve Projekta pripravijo najkasneje do ponedeljka (29.9.) in ga posredujejo 
članom PS Sinteze-KCD (oz se za to dogovorijo z Marcem); 

2.5.  Do istega roka V. Šoukal pripravi predlog zaključne zabeležke za svoj Projekt, ki bi ga po razpravi na  
naslednjem sestanku PS posredovali tistim, ki jih to zadeva in javnosti;  

2.3.  A. Cetinski čim prej posreduje članom PS članek, ki ga je pripravil za objavo in predstavlja gradivo 
njegovega Projekta. 

 
Ad 3)  
3.1. Naslednji sestanek bo predvidoma čez 14 dni (7.10.2014), na Jamnikarjevi 101, prav tako ob 17 uri.   
 
 
Zapisala: EM Pintar in M. Marc 


