Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 7. marca 2017
Sestanek je potekal med 16.00 in 18.15 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrditev zapisnika seje PS z dne 21. febr. 2017,
Poročilo o vlaganju novele Zakona o SDH (Cetinski – gradivo poslano);
Poročilo o projektih Drugi tir in Tretja razvojna os (Pintar);
Razprava o tem, kako doseči večjo odzivnost na naša stališča, predloge in pobude (Marc);
Razno

K posameznim točkam so bili sprejeti naslednji dogovori in sklepi:
Ad 1) K zapisniku pretekle seje je Vika predlagala spremembo formulacije v točki 5.1. in sicer tako,
da se prvi odstavek zaključi: »je imel možnost vplivanja«. S to spremembo je bil zapisnik sprejet.
Ad 2) Zakona o SDH:
Po informaciji Cetinskega, kako je potekal dogovor o vložitvi novele, ki sta jo zaradi zavlačevanja in
cincanja SMC vložili SD in Desus, se je razvila širša razprava, kako angažirati javnost, saj
nasprotniki novele v medijih že širijo dezinformacije.
Dogovorjeno je bilo, da Cetinski pripravi informacijo za medije, da se intenzivira stike in dogovore s
poslanskimi skupinami (prvenstveno s SMC), da pa SINTEZA-KCD ne solira, temveč se ponovno
skliče skupina (ZSSS+ZDUS+MSS+SINTEZA) in dogovori za eventualna pisna stališča in nadaljnje
aktivnosti.
Ad 3) 2.tir in 3.os:
Pintar je uvodoma informiral prisotne, da je Svet pripravil predlog Zakona o financiranju Projekta
»Drugi tir«, s katerim bi preprečili ministru Gašperšiču, da vsili najdražjo obliko financiranja.
Predlog bo v imenu državljanov še v tem tednu vložen v DZ, računajoč, da ga bo »posvojil« kateri od
poslancev ali skupina poslancev, za 14. marca pa je sklicana tiskovna konferenca.
Prisotni so vse te dejavnosti pohvalili, zavrnili pa so idejo, da se v imenu Sinteze ali Sveta organizira
nekakšna »mediacija« tistih, ki predlagajo alternative glede umeščanja trase v prostor ali tehnoloških
rešitev.
Ad 4) Večja odzivnost
Marc je uvodoma predlagal, da bi se dosledneje organizirali glede dogovorjenih nalog oz. obveznosti,
saj pogosto prihaja do tega, da na določenem sestanku zavzamemo stališče in pošljemo dopis, potem
pa ne preverjamo, kaj se s tem problemom dogaja in ne vztrajamo dovolj na nadaljevanju spremljanja
problematike.
Dogovorjeno je bilo, da bomo bolj intenzivno izkoriščali medije, tudi v obliki »javnih pisem«, da
bomo določena pomembna pisma (npr. predsedniku vlade) dostavljali osebno in zahtevali potrditev
prejema, da bomo spremljali seje parlamentarnih odborov, kadar razpravljajo o problematiki, glede
katere smo zavzeli stališča in da iščemo ideje in možnost za nekakšen tematski sestanek oz. posvet o
institucionalizaciji organizacijskih oblik Civilnih iniciativ in Državljanskih pobud.
Ad 5) Pod to točko ni bilo razprave ali dogovorov.
Naslednja seja bo 21. marca 2017 ob 16. uri na istem mestu.
Zapisnik pripravila: Emil Milan Pintar in Miroslav Marc.

