Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 22. novembra 2016
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:

1. Pregled in potrditev zapisnika seje KO z dne 8. 11. 2016;
2. Razprava o delu Sveta za civilni nadzor Projekta Drugi tir;
3. Pregled tekočih projektov:
3.1. Združenje za ekonomsko demokracijo (ZED);
3.2. Novela Zakona o SDH;
3.3. Trasa tretje razvojne osi.
4. Razno
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1) V zapisniku pretekle seje jasneje zapisati, da SINTEZA-KCD ostro nasprotuje poskusom g.
Gašperšiča, da bi se drugi tir DK gradil v nekakšnem javno-zasebnem partnerstvu. S tem dodatkom je
bil zapisnik sprejet oz. potrjen.
Ad 2): Sveta za civilni nadzor Projekta Drugi tir
V širši razpravi je bilo ugotovljeno, da delo Sveta dobro poteka. Potrjeni so bili predlogi, ki so
pripravljeni za konstitutivno sejo Sveta: večji Svet (okrog 20 članov), znotraj njega operativni KO (6
članov), brez predsednika oz predsedujočega. V razpravi o dodatnih imenih sta bila omenjena g Jurij
Banovec (kontaktira ga Šuokal) in g Jan-Vid Golob (kontakt Pintar), ki bi jih povabili v članstvo Sveta.
Posebej je bila obravnavana možnost, da napihnjena vrednost projekta služi le kot izgovor za potrebo po
vključevanju tujih sredstev in s tem za dejansko prepustitev tujemu upravljanju in nadzoru železniški
tovorni promet in vsaj delno tudi pristanišče Koper. Če je to igra lobijev, gre za izdajo slovenskih
interesov vseh, ki pri tem sodelujejo.
Ker so se pojavile določene informacije, da bi nekatere institucije, ki niso ideološko ali politično
nevtralne želele aktivnejše kontakte s Svetom, je bilo poudarjeno, da je treba vztrajati pri politični
nevtralnosti Sveta, ki zastopa interese vse civilne družbe in je pri sodelovanju raznih inštitucij treba
striktno paziti, da se ne bi pojavili razlogi za očitek o levi ali desni kontaminaciji.
Posebno vprašanje je, kako aktivirati Svet in njegove člane. Kot dobra možnost se kaže organizacija
širše javne tribune (v sredini januarja), priprava poslanskih vprašanj, pa tudi intenziviranje informacij v
medijih. Poseben izziv je postavitev spletne strani Sveta za interaktivno komunikacijo vseh članov
Sveta. Trenutno so najbolj aktualni dokumenti dosegljivi na strani SINTEZA-KCD – Svet-DT.
Ad 3): Tekoči projekti
3.1. V razpravi smo kot dobro ocenili sodelovanje z ZED. Analizirali pa smo razhajanje s
predstavnikom Združenja svetov delavcev, g Šego. Ponovno smo opozorili na nekonsistentnost
pretiranega poudarjanja le ozkega segmenta Civilne družbe, kar sveti delavcev in njihovo
združenje objektivno so. Upravljanje državnega premoženja združenega v SDH zahteva etične in
visoko strokovno usposobljene člane Nadzornega sveta, ki bodo na eni strani skrbeli za
kapitalski interes (5-članov) in na drugi strani za dolgoročni širši družbeni interes (5-članov).
3.2. Pri tem projektu je nova informacija, da SD pripravlja vložitev novele Zakona o SDH v
državnozborsko proceduro.
3.3. Dogovorili smo se, da se stiki s Civilno iniciativo za racionalno graditev tretje razvojne osi
ohranjajo in krepijo. Treba jih je obvestiti (Marc), da smo pripravljeni sodelovati pri nekaterih
njihovih manifestacijah.
Naslednja seja bo 6.12.2016 ob 16. uri na istem mestu (BTF).

Zapisnik pripravila: Emil Milan Pintar in Miroslav Marc

