
 
 

Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 16. dec. 2014 

 

Sestanek je potekal dne 16.12.2014 med 17 in 19 uro v prostorih BF. Seznam udeležencev je v arhivu. 

 

   Dnevni red sestanka: 

1. Pregled Zabeležke in opravljenih zadolžitev prejšnje seje; 

2. Priprave na OM in protest v zvezi z razprodajo slovenskega premoženja: 

3. Pregled dela na ostalih projektih; 

4. Razno. 

 

Pregled dogovorov in sklepov: 

 

Ad 1) Zabeležka je bila potrjena brez pripomb. 

 

Ad 2) Marc in Pintar poročata o razgovorih na ZSSS (s Semoličem) in Žnidaršičem, Pintar pove, da je 

kontaktiral ZDUS (Donka) in naletel na pozitiven odziv. Razprava je pokazala, da je odziv na pismo 

Mencingerja, ki je zapisal iste misli, kot jih zagovarjamo v SINTEZI-KCD, izjemen. Dogovorili smo: 

- Bogdan preveri pri »Mladini«, ali bo organizirala javno zbiranje podpisov na osnovi 

Mencingerjevega pisma (peticije); 

- če ne bo tako, naj SINTEZA-KCD ponudi osnutek posebne peticije (pripravi Pintar); 

- v četrtek na sestanku z drugimi predstavniki CD se sproži pobudo za oblikovanje »koordinativne 

skupine«, v katerem bi bili predstavniki vseh sodelujočih institucij; 

- v četrtek dogovoriti (Marc), da OM prevzame in vodi SINTEZA-KCD, organizacijo uličnih 

protestov pa »koordinativna skupina«; 

- preveriti (Marc), ali je torek oz sreda (6 oz 7 jan), primeren datum za OM; 

- Z »Mladino« dogovoriti (Bogdan), da bi sledila javna predaja podpisov kot nekakšna demonstracija 

enotnega nasprotovanja razprodaji premoženja.  

 

Ad 3) 

Projekt 1: Pripravlja se javna razprava v DZ o volilnih sistemih. Marc prijavi tudi SINTEZO-KCD, 

Pintar pripravi pisni prispevek. 

Projekt 2: V ponovnem pismu Cerarju opozoriti, da preiskava poteka le na dveh ravneh 

(kriminološkem, ekonomskem), medtem ko na ostalih treh (tehnološkem, okoljskem in predvsem 

glede politične odgovornosti) ne vidimo ustreznih aktivnostih. Ne verjamemo v uspešno delo 

parlamentarne komisije; zahtevamo, da ta komisija deluje javno oz da se vanjo vključi tudi 

predstavnike CD. Osnutek pisma Cerarju do konca tega tedna pripravi Pintar. 

Projekt 3: Pintar poročal o razgovoru s predsednikom gospodarske komisije ZDUSa o problematiki 

ČG. ZDUS se vse bolj zaveda nevarnosti, da bo vsiljena legalizacija ČG po sedanjem zakonu, kar bi 

izredno prizadelo zlasti upokojence, ki so po nekaterih podatkih nosilci investicij kar v približno 80% 

primerov ČG. Razmisliti o posebnem pismu ministrici. 

 

Ad 4) 

- M. Burger je poročal o sestanku s predstavniki vlade glede zakona o državljanstvu. Iz tega predloga 

se oblikuje Projekt 5: »Oblikovanje modelov komuniciranja CD z vlado« (delovni naslov; opredeli 

Burger). Burger in Marc se dogovorita o predstavitvi projekta na spletni strani; 

- Pintar je poročal o pobudi L. Reharja, da oblikujemo Projekt 6: »Kako do koncepta razvoja cestnega 

transporta in logistike?«, ki bi ga vodil Rehar. Pobuda se sprejme, čeprav gre le za ožji izsek celovite 

obravnave prometa in prometne politike, za kar pa za enkrat v SINTEZI-KCD nimamo ustreznih 

kapacitet. Uvodno predstavitev za spletno stran pripravita Rehar in Pintar. 

 

Naslednji sestanek PS bo v torek, 6. jan 2015.     Zabeležko pripravil: EMP 


