Zabeležka sestanka 9.9.2014
V torek, 9. septembra smo se sestali prvič po dopustih in po izrednih parlamentarnih volitvah.
Seznam prisotnih na sestanku je v dokumentaciji Sinteze. Razpravljali smo o vsebini in obliki
nadaljnjega delovanja, saj so številni člani, tudi tisti, ki so se za ta sestanek opravičili, izrazili
prepričanje, da je treba z delom nadaljevati in so pripravljeni sodelovati.
Prvo vprašanje, ki se zastavlja že dalj časa, je opredelitev razmerja med Sintezo in KCD. Ali je
KCD nekakšno »politično krilo« Sinteze ali njena izpeljanka? Ponuja pa se tudi možnost, da postane
pojem Sinteza ciljna vsebinska opredelitev KCD. Torej: polno ime bi se lahko glasilo »KCD Sinteza«.
O tem bi se morali dogovoriti na naslednjem sestanku, pri tem pa izhajati iz miselnih opredelitev, ki
smo jih zapisali v vabilu za torkov sestanek.
Med njimi opozarjamo predvsem na naslednje: Vsi vemo, da so politiki hitro pokvarljivo blago in
da tudi zmagovalno stranko, SMC, čaka obilo težav. Že je zaznati močan pritisk včlanjevanja med
volilne zmagovalce in med temi "novimi podporniki" bo tudi cela vrsta vrinjencev, ki iščejo zgolj nove
pozicije za svojo staro raboto.
V kontekstu tega dogajanja se izrisujeta ti dve ambiciji:
- ostati pokončna, neodvisna in strokovno ekspertna skupina razmišljajoča predvsem o nadaljnjem
razvoju slovenske družbe:
- skupina, ki bo lahko analizirala politične probleme in opozarjala na lažne argumente nekaterih, ki
bodo za njimi skrivali svoje zasebne interese in interese svojih lobijev.
To lahko uspeva samo skupini izjemnih intelektualcev, ki nimajo lastnih političnih ambicij in so
sposobni probleme obravnavati ekspertno, politične sugestije in predloge pa oblikovati nepristransko.
To je naša naloga in naš dolg slovenski družbi potem, ko se je večina "vstajniških" subjektov izpela. O
vsem tem bo tekla razprava tudi na naslednjem sestanku.
»KCD Sinteza« bi morala delovati predvsem projektno, kar pomeni, da bi najprej identificirali
določen aktualni problem, ki zadeva večje število prebivalcev Slovenije. Nato bi zbrali večjo skupino
strokovnjakov in pridobili njihova stališča, po možnosti organizirali javno »okroglo mizo« (ali drugo
obliko javne razprave, vključno s pozivom članom in drugim, da se na portalu »KCD Sinteze« do tega
problema opredelijo). Nato bi pripravili sintezno mnenje in predloge »gibanja KCD Sinteza« in te
pisno posredovali pristojnim vladnim organom in javnosti.
Za razpravo so bili predlagani naslednji projekti. Vsak projekt bi imel svojega »skrbnika«, praviloma
člana »KCD Sinteza«, ki bi skrbel za njegov potek in organizacijo:
1. Sprememba volilnega zakona (ZVDZ)
2. Podporno okolje za inovativno podjetništvo: Ekonomija za višje dodane vrednosti in zaposlenost
3. Upravljanje države in podjetij
4. Legalizacija objektov (rešitev problema »črnih gradenj«)
5. Odliv denarja, kadrov in dobrih podjetij iz Slovenije
6. Depolitizacija javne uprave
7. Internacionalizacija gospodarstva
Dogovorili smo se, da do naslednjega sestanka pripravimo izhodišča za nadaljnjo pripravo projektov:
1. Sprememba volilne zakonodaje: (osnutek pripravi)  E. M. Pintar;
2. Upravljanje gospodarskih družb, vloga nadzornih svetov in dopolnitev zakonodaje: A.C.;
3. Dopis z zahtevo po dosledni reviziji TEŠ-6:  V. Šoukal;
4. Pobuda za legalizacijo »črnih objektov«:  E. M. Pintar in J. Dular.
Naslednji sestanek bo 23.9.2014 na BF.
Zapisala, M Marc in EM Pintar

