
 
 

Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 10. januarja 2017 

Sestanek je potekal med 16. in 17.50 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:  

1. Pregled in potrditev zapisnika seje PS z dne 20. 12. 2916; 

2. Pregled in potrditev pisma Ministrici za zdravje; 

3. Razprava o problematiki Sveta za CN 

3.1. Registracija SINTEZE-KCD da ali ne? 

3.2. Priprave na strokovni posvet; 

3.3. Kako animirati neizkoriščene potenciale članov Sveta? 

   4.  Poročilo o ostalih projektih; 

   5.  Razno. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi ali dogovori: 

Ad 1)  Zapisnik prejšnje seje je bil sprejet brez pripomb. 

Ad 2): Pripravljen je bil čistopisni predlog pisma Ministrici za zdravje, v katerem so bile upoštevane 

nekatere pripombe, pismo pa je bilo usklajeno tudi z g. Kebrom, ki je bil uvodničar te razprave. Čeprav je 

bilo podanih še nekaj predlogov za dopolnila (npr o zavarovalništvu, itd), je bilo dogovorjeno, da se 

pismo v predlagani obliki pošlje čimprej, v vednost tudi Vladi, vodjem poslanskih skupin, medijem in 

članom KCD.    

Ad 3): Drugi tir 

3.1. Uvodoma je Marc seznanil prisotne o prednostih pri pridobivanju informacij javnega značaj, če bi 

bili registrirani in bi lahko spletno stran vnesli v register medijev. Po daljši razpravi o prednostih in 

slabostih posamezne oblike registracije je bilo dogovorjeno: 

- Registrirali bomo SINTEZO (ne SVET) kot zavod, pod imenom: SINTEZA - Inštitut za 

družbeno prenovo; 

- Jadranka pripravi potrebne obrazce in nekaj primerov, Pintar po potrebi konsultira IP; 

- Ko bodo papirji pripravljeni, se obvesti vse člane PS, da ustanovno listino podpišejo. Pri tem bi 

kazalo mogoče ravnati dvostopenjsko: eno je interna Ustanovna listina z večjim številom 

podpisov, drugo vložena registracijska listina z minimalnim številom podpisov, ki kasneje 

omogoča lažje spreminjanje in prilagajanje. 

3.2. in 3.3.  Svet je načrtoval širši sestanek vseh članov Sveta (na EF), kjer bi predstavili dosedanje delo 

KO in osnovne kritične ugotovitve o vladnem Projektu »Drugi tir«. Razprava je pokazala, da bi bilo 

v tem primeru verjetno premalo časa za aktivno vključitev članov Sveta, ki predstavljajo dragocen, a 

neaktiviran strokovni, pa tudi politični potencial. Zato je bilo dogovorjeno, da Svetu predlagamo dva 

posveta: poleg prvega, namenjenega predvsem politiki in novinarjem, malo kasneje še drugega, kjer 

bi zares dobili ustrezno možnost vključitve ostali člani Sveta. Skico drugega posveta (kdaj, kje, kako, 

itd) v nekaj dneh pripravi M. Bajželj. 

Tu se je v razpravo, kot nepovabljen gost, vključil g. Varl, ki je insistiral, da predstavi svojo verzijo 

projekta. Po daljšem prepričevanju, da niti SINTEZA niti SVET ne nameravata odpreti razprave o 

alternativah vladnega projekta (druga trasa, žičnice, podzemna proga itd), ker bi to lahko pomenilo 

večleten zamik, temveč sta usmerjena predvsem v civilni nadzor izvajanja projekta (kar je nova, 

pomembna oblika organizacije državljanov), je bil sprejet sklep, naj Varl v okviru Zveze inženirjev 

organizira posvet o različnih projektnih rešitvah. Na naših sestankih tovrstnih razprav ne bomo dopuščali. 

Ad 4): Pod to točko ni bilo razprave ali sklepov. 

Ad5): Postavljeno je bilo vprašanje, ali je Reporter objavil poslano naše pojasnilo k objavljenim 

podtikanjem, kot smo po zakonu zahtevali. Če še niso objavili, naj Marc urgira. 

Naslednja seja bo 24. januarja 2017 ob 16. uri na istem mestu. 

Zapisnik pripravila M. Marc in E. M. Pintar 


