
 
 

Zadeva: Zabeležka 64. seje PS SINTEZA-KCD z dne 23. januarja 2018 

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

1. Pregled zapisnika zadnje seje PS; 

2. Odgovor direktorja SŽ na naše pismo in novosti glede 2TDK (poročata Pintar in Marc); 

3. Priprava predvolilnega vprašalnika (predstavijo Jadranka V., Andrej B. in E. Milan P.); 

4. Seznanitev z novostmi glede človekovih pravic (poroča Živko R.); 

5. Informacija o izjavi »Proti lestvici zdravstvenega doplačila« (Marc); 

6. Urejanje spletne strani Sinteza-KCD in aktiviranje družbenih spletov (Branko D. in Marc); 

7. Razno. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik se sprejme brez sprememb in dopolnil; 

Ad 2) SŽ in 2.TIR 

2.1. Marc uskladi datum sestanka z direktorjem SŽ g. Mesom. Sestanka se predvideno udeležijo: Pintar, 

Mencinger, Barišič, Marc, Ogrin in Rus; 

2.2. V skladu z dogovorom se g. Lebnu in g. Dragonji pisno (Pintar, Marc) predlaga sestanek v zvezi z 

gradivom vlade o udeležbi Madžarov v 2TDK; 

Ad 3) »Predvolilni vprašalnik«  

3.1. S pripravo predvolilnega vprašalnika o usmeritvah političnih strank se nadaljuje. Pripravi ga 

posebna skupina v sestavi: Jadranka V., Andrej B., Branko D. in Milan P., ki se bo sestala v četrtek, 

25.1.2018 ob 17h v restavraciji Slamič; 

3.2. Ko bo potrjen predlog gradiva, bo SINTEZA-KCD poskusila animirati tudi ostale subjekte civilne 

družbe za sodelovanje v tem projektu. 

Ad 4) »Človekove pravice« 

Nadaljevati s sodelovanjem z uradom varuha človekovih pravic. Zunanjih sestankov se praviloma 

udeležujeta (najmanj) 2 člana PS. Pisne komunikacije potekajo z naslova sinteza@t-2.net . 

Ad 5) »Izjava PROTI predlagani lestvici zdravstvenega doplačila« 

Potrjena je podpora deklaraciji. Tudi sicer se bo SINTEZA-KCD v bodoče aktivneje odzivala na 

podobne pobude subjektov CD in v tem smislu pričakujemo več pobud članov PS. 

Ad 6) Urejanje spletih strani in družbenih omrežij  

Za podporo aktivnostim v zvezi s točko 3 in še zlasti za aktivnejšo medijsko prisotnost, se bo Sinteza-

KCD aktivneje angažirala pri uporabi družbenih omrežij. V te aktivnosti se vključuje tudi Branko 

Damjanovič, ki prejme gesla za vzdrževanje domače strani SINTEZA-KCD in FB Koalicije civilne 

družbe ter FB javne skupine KCD. Branko do naslednje seje pripravi dodatne predloge.  

Ad 7) Razno 

7.1. Ne glede na naraščanje konfliktnosti v Luki Koper glede groženj sindikalistu o odpovedi službe se 

PS v tem primeru zaenkrat ne bo odzival s posebno izjavo. 

Naslednji sestanek PS bo v torek, 6.2.2018, na istem mestu. 

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