Zadeva: Zabeležka 68. seje PS SINTEZA-KCD z dne 20. marca 2018
Seja je potekala med 16.00 in 18.25 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1.
2.
3.
4.

Pregled in potrditev zapisnika ... sestanka PS;
Poročilo o projektu »Volitve 2018« (poroča A. Baričič);
Predlog projekta »Tehnološka politika« (poroča D. Babič);
Informacije o:
A) pismu EK o primeru »prodaja NLB« (poroča M. Marc);
B) sestanku z g. J. Lebnom dne 19. 1. 2018 (poročata E. M. Pintar in M. Marc);
C) sodelovanju z ZDUSom (poročata A. Cetinski in M. Marc).
5. Razno.
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1) V Zapisnik pretekle seje se vnese naslednje popravke oz. dopolnila:
-

V točki Ad 4.3. se k sodelujočim v projektnem teamu doda Živkota Rusa;

-

V točki Ad 5.1. se črta beseda »neprimerna«, tako da stavek pravilno glasi: PS ocenjuje, da pobude
Ž. Rusa ne more upoštevati, saj po obstoječi zakonodaji Vlada ne more umakniti ali spreminjati
zakona, ki še ne velja. Zakon ZIUGDT je v proceduri in še ni objavljen;

-

V točki Ad 5.2. se črta tekst v oklepaju »(kar dejansko že izvaja)«;

-

Točka Ad 6.4. se pravilno glasi: V. Šoukal je pripravil članek o nepreglednem financiranju in
neučinkovitem nadzoru uporabe javnih sredstev v slovenskih državnih organih in institucijah.
Članek je objavljen tudi na spletni strani Sinteze.

Ad 2) Projekt »Volitve 2018«
Baričič nadaljuje s telefonskim preverjanjem o vzrokih za zamude pri vračilu izpolnjenih vprašalnikov.
Odgovore pričakujemo predvsem od glavnih strank, ki tega še niso storile.
Sprejme se povabilo koroške TV Uršlja za predstavitev projekta Volitve 2018. Snemanja se udeleži A.
Baričič, po potrebi pa še kdo. Priprave koordinira M. Marc.
Ocena PS je, da za organizacijo tiskovne konference še ni primeren čas. V tem času je potrebno pripraviti
več objav na to temo, kjer se avtorji lahko podpišejo kot člani PS SINTEZE-KCD. Do 27.3.2018 E. M.
Pintar pripravi osrednje sporočilo za javnost.
Ad 3) »Tehnološka politika«
Gradivo »predlog za ustanovitev projekta Tehnološka politika s programom dela in predvidenimi sodelavci
– člani PS in zunanjimi« še ni pripravljeno. Dogovorjeno je bilo, da D. Babič na to temo v naslednjem
tednu pripravi poseben razgovor s sodelujočimi, nakar za naslednjo sejo PS pripravi ustrezen predlog (do
30.3.2018).
Ad 4)
4.1. NLB: Pismo Komisije o NLB v UL EU še ni izšlo, zato priprava čistopisa našega odgovora še ni
urgentna. Še vedno upamo, da ga bo lahko pripravil g. J. Mencinger, sodelovanje v zadnji fazi pa je potrdil
tudi g. T. Kotnik.

4.2. Drugi tir: Na sestanku pri g Lebnu smo dobili informacijo, da se pripravlja razširitev koncesije Luki
Koper na vsa zemljišča, kar izključuje možnosti, da bi to zemljišče dobila zaledna država kot sestavni del
pogodbe o sofinanciranju projekta »drugi tir«. Prav tako je vlada že naročila korekcijo gradbenega načrta
(po dva predora polnega profila) in koncem meseca pričakuje soglasje ARSO.
E. M. Pintar do 30.3.2018 pripravi osnutek stališča PS do teh vprašanj (za potrebe razprav pred ponovitvijo
referenduma).
4.3. ZDUS: PS Sinteze-KCD pozdravlja poglabljanje sodelovanja z ZDUSom.
Za našega predstavnika v SEKOS, kjer je SINTEZA-KCD eden od ustanovnih članov, potrjuje A.
Cetinskega.
Pričakujemo imenovanje predstavnika ZDUSa na sejah PS. Za našega predstavnika na sejah UO ZDUS
predlagamo M. Marca.
Ad 5)
5.1. Informacija o drugem AC karavanškem predoru.
Dela pri gradnji 2. AC KP napredujejo z manjšo zamudo. Zbrane so ponudbe izvajalcev (9), katerih
vrednost sega od 90 mio (Turško podjetje) do 140 mio evrov (Pomgrad). Ker v tem času MOP ni podelil
koncesij za uporabo peska iz naplavin zgornjega toka Save, grozi, da bo prišlo do večjih transportov
gradbenega materiala, kar bi lahko močno degradiralo zgornjesavsko dolino. Ocenjujemo, da je do take
situacije prišlo načrtno, kar pomeni, da so že vpleteni interesi bodočih izvajalcev.
Dogovor: tudi za ta projekt se pripravimo zahtevo za civilni nadzor. O tem bomo obvestili predsednika
uprave DARS g. Vidica, potem pa tudi Vlado. Obvestilo pripravi E. M. Pintar.
5.2. Sociologi odpirajo razpravo o strategiji razvoja Slovenije.
Ustanovljena je nova sociološka sekcija, ki se bo ukvarjala s sociološko analizo tranzicij slovenske družbe,
s poudarkom na tistem, kar je od včeraj pomembno za danes in jutri (»sociologija družbenega časa«). Ker
je tudi v Sintezi družbeno-sociološki razvojni vidik ena osnovnih programskih usmeritev, bo za novo
sociološko sekcijo Pintar pripravil krajšo informacijo o delu SINTEZE-KCD in poskušal vpeljati tekoče
sodelovanje. M. Marc poskuša k aktivnejšemu sodelovanju pritegniti tudi Andreja Rusa, Rudija
Rizmana,…
5.3. Na naslednjo sejo PS se povabi g. P. Černigoja (Pintar), da podrobneje predstavi svoje pomisleke oz.
opozorila glede projekta Drugi tir. Po potrebi bo zato sestanek PS podaljšan za 30 min.
5.4. Predstavljen je bil »Javni poziv k udejanjanju arbitražne odločbe«. Poziv so pripravili Zveza
društev pravnikov Slovenije, Zveza društev za gospodarsko pravo Slovenije in Društvo slovensko
hrvaškega prijateljstva. Člani PS SINTEZA-KCD k pozivu pristopamo kot individualni podpisniki.
5.5. OO ZSSS Gorenjske je objavila »Peticijo proti korupciji in mobingu v podjetjih«, ki jo lahko podpišete
na povezavi: http://proti-korupciji-in-mobingu.si/
Naslednji sestanek PS bo v torek, 3.4.2018, na istem mestu.
Predlog zapisnika pripravila E. M. Pintar in M. Marc

