
 
 

Zadeva: Zabeležka 63. seje PS SINTEZA-KCD z dne 9. januarja 2018 

Seja je potekala med 16.00 in 18.00 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:  

1.  Pregled in potrditev zapisnika; 

2.  Projekt »2TDK«: Poročilo o usklajevalnem sestanku na MzI dne 4.1.2018 (Pintar, Marc, Bajželj); 

3.  Projekt »Upravljanje državnega premoženja - UDP« (Cetinski); 

4.  Potrditev »Osnovnih pravil delovanja SINTEZE-KCD« (Marc); 

5. Tekoče in razno. 

 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

 

Ad 1)  Po razpravi je bil Zapisnik sprejet brez dodatkov in popravkov. 

Ad 2) Poročilo o usklajevalnem sestanku o »2TDK« se sprejme in potrjene so naslednje aktivnosti: 

- Še naprej velja osrednja pozornost oblikovanju PS za civilni nadzor projekta; 

- Še naprej vztrajati na pridobivanju verodostojnih podatkov o vzrokih in vsebini madžarskega 

sofinanciranja projekta »2TDK«. Zahtevati te odgovore tudi od g Dragonje (Pintar); 

- Poslati pripravljeni pismi na US in g. Mesu, SŽ. Končno redakcijo opravi Marc, pred pošiljanjem 

seznaniti člane PS s končno verzijo. 

Ad 3) Projekt o upravljanju državnega premoženja »UDP«: 

Iz uvodnega poročila sledi, da projekt še ni dovolj dobro izoblikovan, zato se na pripravah (vsebinskih 

in kadrovskih) nadaljuje.  

Za projekt UDP, ki naj bi pokrival širše področje upravljanja (SDH, DUTB, Banke, Demografski 

sklad,…) poizkuša za razpravo na prihodnjem sestanku PS iniciativna skupina pripraviti cilje, način 

dela, sodelujoče, … Priprave do vzpostavitve projekta usklajuje Marc. 

Ad 4) Osnovna pravila delovanja SINTEZE-KCD so potrjena. Marc pripravi čistopis in ga pošlje 

vsem članom PS. 

Ad 5) Razno 

5.1. Ž. Rus za naslednjo sejo pripravi pisni predlog delovanja na področju človekovih pravic. 

5.2. J. Vesel v roku enega tedna pripravi predlog o oblikovanju in načinu postavitve »vprašanj za 

politične stranke v predvolilni kampanji« ter predlog delovanja SINTEZE-KCD pri tem.    

Naslednji sestanek PS bo v torek, 23.1.2018, na istem mestu. 

Predlog zapisnika pripravila E. M. Pintar in M. Marc  

 


