Zapisnik 3. sestanka skupne delovne skupine
Anhovo, 8. 6. 2015
Trajanje: od 16.00 do 18.00
Prisotni Peter Korenjak, Klemen Stanič, Marko Bucik, Janez Medvešček, Bojan Stanič, Klara
Medvešček, Ivan Križnič
Zapisnikar: Peter Korenjak

Dnevni red 3. (usklajevalnega) sestanka:
1. Zapisnik prejšnjega sestanka
2. Pravila delovanja delovne ekipe
3. Vsebina naslednjega sestanka delovne skupine – predviden termin je 15.6. ob 17. Uri (Prisoten dr.
Vudrag)
Ad2: Delovni ekipi Peter Korenjak predstavi predlog pravilnika delovanja. Člani delovne ekipe povejo
svoje mnenje ter skupaj dopolnijo vsebino pravilnika.
Pri točki o sestavi delovne ekipe, smo na prejšnjem srečanju sprejeli sklep, da se povabi v delovno
skupino tudi člana Civilne iniciative (CI). Bojan Stanič, ki je bil s CI v kontaktu je sporočil, da se CI ne
bo pridružila delovni ekipi ter prebral e-sporočilo z naslednjo vsebino:
Pozdravljen. Krajani so se že več let pogovarjali s Salonitom za zaprtimi vrati, tako kot vi zdaj. Društvo EKO
Anhovo NE bo sodelovalo v teji komisiji zato ker:
1. Po mnenju naših članov, ki so bili na zadnjem seečanju, je komisija sama sebi namen in samo voda na mlin
Salonitu
2. Na vprašanja odgovorov ni
3. Zapisnik je prilagojen Salonitu
4. Na bomo prisostvovali sestankom, ker bo potem prišlo da ideje, da smo bili zraven in smo bili seznanjeni in se
strinjali z stvarmi, ki sploh niso bile obravnavane na teh sestankih.
5.komisija ne more delovati brez zunanjih strokovnjakov, saj ste(smo) popolnoma nepodučeni glede izpustov in
vplivov le teh
6. Društvo bo s Salonitom kontaktiralo izključno v pisni obliki in javno!
To lahko brez problema prebereš tudi na "komisiji", ki koristi samo Salonitu in občini. Ko boste to pogruntali bo
pa verjetno že prepozno. Salonit vas izkorišča za "sodelovanje z lokalno skupnostjo" in preko vas poskuša očrniti
nas.
Veliko sreče pri "dialogu", ki se je več desetletji izkazoval kot monolog, s Salonitom.
Lep pozdrav
Predsednik društva EKO Anhovo in dolona Soče
Bernik Mitja
Sklep Ad2:
Glede na predloge delovne skupine Peter Korenjak pripravi čistopis pravilnika delovanja
delovne skupine ter ga pošlje vsem članom v potrditev.
Ad1: člani preberejo zapisnik. Dogovorimo se, da morajo biti zapisniki krajši. Vsebujejo naj predvsem
sledeče elemente:
- Kratek povzetek vsebine
- Sklep
- Vprašanja predstavnikov krajanov ter odgovore
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Sklep Ad1:
Zapisnik 2. Sestanka se pripravi v krajši obliki, primerni za javno objavo. Peter Korenjak
pripravi zapisnik in ga pošlje vsem članom v potrditev.
Ad3: delovni skupini se predstavi osnutek vprašanj za dr. Vudraga, ki je ponudil termin obiska – 15.
junij 2015 ob 17. Uri. Člani se dogovorijo, da se do četrtka 11. 6. 2015 pripravi predlog vprašanj, ki jih
Peter Korenjak zloži v en dokument ter jih posreduje vsem članom delovne ekipe in dr. Vudragu.

Sklep Ad3: potrdi se termin obiska 15.6.2015 ob 17. uri.

Zapisal: Peter Korenjak
Dostavljeno: člani delovne skupine
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