Zadeva: Zabeležka 65. seje PS SINTEZA-KCD z dne 6. februarja 2018
Seja je potekala med 16.00 in 18.00 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled zapisnika zadnje seje;
2. Poročilo o sestanku pri g. Dragonji (Pintar, Marc); sklep o priglasitvi kandidata za PS za civilni
nadzor nad izvajanjem projekta izgradnje drugega tira železniške proge Divača – Koper;
3. Poročilo o sestanku pri generalnem direktorju SŽ g. Mesu (Pintar, Marc);
4. Poročilo o razgovoru z ministrico za finance go. Vraničarjevo (Pintar, Marc);
5. Projekt »Volitve 2018«;
6. Spletne strani SINTEZE-KCD (Branko D.);
7. Razno.
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1) Zapisnik se sprejme brez dopolnil in popravkov;
Ad 2) Poročilo o razgovoru pri g. Dragonji se sprejme;
2.1. Glede na spremenjene okoliščine v zvezi z Drugim tirom se pripravi »STALIŠČE SINTEZE-KCD
o tem vprašanju«, ki se posreduje medijem in pristojnim osebam in institucijam – Stališče glej tu;
2.2. PS je sprejel sklep, da se MzI kot člana Projektnega sveta za civilni nadzor predlaga E. M. Pintarja;
za prijavo še v tem tednu poskrbita Marc in Pintar;
Ad 3) Poročilo o sestanku pri generalnem direktorju SŽ se sprejme;
Poseben poudarek je dan informaciji, da se v SŽ bojijo, da bo Madžarska s pridobitvijo zemljišča v
(ob) Luki Koper organizirala svoj prevozni koridor in s tem odvzela SŽ večji del posla, kar bi negativno
vplivalo na poslovanje podjetja SŽ Tovorni promet, ki sedaj edino posluje z dobičkom in prav zdaj išče
strateškega partnerja za širitev.
Ad 4) Poročilo o zelo uspešnem sestanku z ministrico za finance se sprejme;
Ministrica je opozorila, da v kratkem pričakuje (o izidu uradnega lista EU bomo obveščeni) širšo
razpravo o pogojih prodaje NLB. V tem smislu je podprla, da se SINTEZA-KCD v to razpravo vključi
s svojimi stališči in predlogi (pripravljeno, deloma dopolnjeno pismo). Ta prispevek pripravijo
Mencinger, Cetinski, Glavič in Marc.
Ad 5) Volitve 2018;
5.1. Problematika spremljanja volitev se oblikuje kot projekt s skrajšanim imenom »Volitve 2018«, za
katerega odgovarja A. Baričič;
5.2. Skupina (Baričič, Vesel, Damjanovič, Bajželj, Pintar) se v naslednjem tednu sestane (organizira
Pintar) in dokončno pripravi vsa gradiva ter jih posreduje v informacijo članom PS.
Ad 6) Internetno komuniciranje;
Zaradi odsotnosti B. Damjanoviča, ki je pripravil predlog za novo ureditev Spletnih strani in medijsko
sceno se ta točka premakne na naslednjo sejo PS.
Ad 7) Razno;
Na opozorilo V. Šoukala, da se pojavlja informacija o velikih zaslužkih nekaterih svetovalcev vlade in
ministrov je bil sprejet sklep, da se verodostojnost podatkov predhodno preveri (J. Vesel).
Naslednji sestanek PS bo v torek, 20.2.2018, na istem mestu.
Predlog zapisnika pripravila E. M. Pintar in M. Marc

