Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 7. februarja 2017
Poleg rednih članov PS so se seje udeležili tudi predstavniki:
- Civilne fronte Vstala Primorska, g. Tomaž Slavec;
- Civilne iniciative Braslovče, g. Urban Jeriha;
- Civilne iniciative za 3. razvojno os, g. Matjaž Cerovac;
- Motiv plus, gospa Mateja Kričej;
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pregled in potrditev zapisnika seje PS z dne 24.1.2017;
Poročilo in razprava o delu Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir in KO Sveta;
Priprava na drugi posvet Sveta in vprašanje sodelovanja z drugimi civilnimi iniciativami;
Informacije o drugih projektih;
Akt o ustanovitvi Zavoda;
Razno.

Na sestanku je bilo dogovorjeno oz. so bili sprejeti naslednji sklepi:
Ad 1): Zapisnik prejšnje seje je bil potrjen brez sprememb.
Ad2):
Po uvodni informaciji predsedujočega je bilo v razpravi ugotovljeno, da je bil Prvi javni posvet Sveta
»Razgrnitev rezultatov prvih analiz« zelo uspešen in tudi odmeven. Medijska pozornost še vztraja (izjava
g. Pavliha na Radiju 1, daljši razgovor g. Pintarja za Radiom Študent, pripravlja se oddaja »Tarča«).
Veliko odzivov je bilo tudi na družbenih omrežjih in na bloge (Damijan, Pintar). To kaže tudi na dobro
načrtovanje dela Sveta, saj je medijska odzivnost in javnomnenjski pritisk edino »orožje« Sveta.
Na predhodnem sestanku KO Sveta je bila glavna tema, kako fokusirati razpravo na drugem posvetu
predvsem z vidika, ali odpreti razpravo (in kako široko) tudi o problemih drugih civilnih iniciativ. KO je
sklenil, da je naloga Sveta obravnavati predvsem v problematiko Drugega tira. Dogovorjeno je bilo, da se
poleg pisma Predsedniku vlade, ki je v osnutku že pripravljeno, pošlje posebno pismo o finančni
konstrukciji tudi ministru za infrastrukturo in ministrici za finance (g. Mencinger),.
O sestanku KO bo v tem tednu pripravljena kratka informacija in posredovana vsem Članom Sveta in
SINTEZE-KCD (Pintar).
Ad 3):
V razpravi o drugem posvetu, ki ga bo organiziral Svet so člani PS menili, da problematike Drugega tira
ne gre mešati z vsemi odprtimi problemi drugih civilnih iniciativ.
Dogovorjeno je bilo:
- da se predstavnike CI, ki so prav tako nastale na problematiki transporta, povabi na drugi posvet Sveta,
kjer bodo lahko predstavili svoje negativne izkušnje v pogovorih s predstavniki načrtovalcev oz. oblasti,
opozorili na netransparentnost sprejemanja sklepov in morebitno prisotnost interesov različnih lobijev;
- da si medsebojno tekoče posredujemo vsa gradiva, vključno z vabili in zapisniki;
- da osnutek programa drugega posveta pripravi Pintar v tem tednu.

Ad 4)
Andrej je prisotne informiral, da dogovor s prejšnjega sestanka PS o organizaciji sestanka s sindikati,
ZDUSom in ostalimi člani Delovne skupine, ki dela na noveli zakona o upravljanju SDH, še ni realiziran
in, da se Prah ne odziva. Bo pa še naprej poskušal zadevo spraviti z mrtve točke.
Ad 5)
Razprava o ustanovitvi Zavoda se prenese na naslednji sestanek PS.
Ad 6)
6. 1. Vito je postavil vprašanje, ali bi SINTEZA-KCD pristojne organe povprašala, kdo so odgovorni za
nepravilnosti pri prodaji Heliosa in kaj mislijo ukreniti v tej zvezi. Pripravil bo pisni osnutek dopisa.
6. 2. Marc je prisotne informiral o praznovanju 70-letnice začetka gradnje Nove Gorice in pripravi
posebne publikacije, v kateri bo tudi prispevek: »Kako smo gradili mesto Nova Gorica, mesto
kljubovanja in Kako smo gradili TEŠ 6, spomenik korupcije?«
Naslednja seja bo 21. februarja 2017 ob 16. uri na istem mestu.
Zapisnik sta pripravila in uskladila E. M. Pintar in M. Marc

