Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 6. decembra 2016
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:

1. pregled in potrditev zapisnika seje PS z dne 22. 11. 2016;
2. poročilo o delu Sveta za civilni nadzor projekta Drugi tir in Koordinacijskega odbora;
3. poročila o tekočih projektih:
3.1. informacija o pobudi Žnidaršiča;
3.2. novela zakona o SDH;
3.3. tretja razvojna os.
4. Razno.
Uvodoma smo odprli širšo razpravo o nastali politični situaciji v Sloveniji, s poudarkom na oceni resnosti
konflikta, ki je nastal med koalicijskimi vladnimi strankami, do katerega je prišlo zaradi podpisa
sporazuma ministrice Kolarjeve s stavkajočimi zdravniki oz Fidesom. Splošna ocena je bila, da je treba
nasprotovanja in razhajanja v koaliciji razumeti kot napenjanje mišic in medsebojna izsiljevanja, ki pa ne
bodo vodila v resno vladno krizo ali celo padec vlade. Vendar pa taka razhajanja kažejo, da koalicijo bolj
druži želja po vladanju kot skupne programske osnove ali podobni razvojni cilji. Pomembna je ocena M.
Bajžlja, da tam, kjer ni koncepta, vselej pride do kupčkanja.
Iz te razprave je sledila ocena, da bi se bilo potrebno s (pričakovano) zdravstveno reformo bolje seznaniti,
zato smo se dogovorili, da temu vprašanju posvetimo osrednjo pozornost na naslednji seji, hkrati pa
povabimo prof. Kebra, da nam osnovne elemente reforme podrobneje predstavi.
Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi ali dogovori:
Ad 1) Zapisnik je bil potrjen brez sprememb.
Ad 2) V uvodni informaciji je Pintar predstavil veliko aktivnost Sveta, ki je, poleg analize že zbranih
podatkov in italijanske Revizije, od Vlade oz MzI zahteval dodatne podatke o Projektu 2TDK, zlasti
izhodišča, ki jih je Vlada poslala Geodati za potrebe recenzije projekta. Obenem je prisotne informiral, da
interes za sodelovanje s Svetom še vedno narašča, javljajo se vedno novi strokovnjaki, ki bi radi
sodelovali, obenem pa veliko informacij o delu Sveta povzamejo tudi mediji.
Ob tem je posebej opozoril, da se je Svet že vsaj trikrat znašel na tankem ledu:
- prvič, ko so nekateri sodelujoči strokovnjaki, ki so analizirali napake »stroke«, ki je projekt
pripravila, to poskušali razumeti kot svojo priložnost, da se vključijo v ta projekt;
- drugič, ko so nekateri posamezniki poskušali uporabiti Svet za poračunavanje medsebojnih
strokovnih, političnih in osebnih sporov;
- tretjič, ko so nekateri člani KO povabilo Foruma 21, da tam predstavimo delo Sveta, razumeli kot
nevarnost za kontaminacijo Sveta, drugi pa so v njem videli priložnost, da ugotovimo, kako na te
probleme gledajo gospodarstveniki in politiki, ki se še zbirajo v tem Forumu.
V daljši razpravi se je oblikovala zelo pozitivna ocena delovanja Sveta in njegov velik pomen za
delovanje SINTEZE-KCD. Glede povabila Foruma 21 je bilo oblikovano stališče, da ga je treba sprejeti,
kot alternativa lahko povabilo sprejme Sinteza, če bi bila to edina varianta.
Ad 3.1) Podrobneje smo ocenili večkratno pobudo DSD oz Žnidaršiča, da se nekako povežejo levi
subjekti v slovenski politiki in civilni družbi. Ocenjujemo pa, da tega ne more izpeljati Žnidaršič, ki je
talec svojega spora z Luko Mescem. Za to nalogo bi bil potreben nov potencialni lider.
Ad 3.2.) Marc je prisotne seznanil o prejetem sporočilu, da bo SD sama vložila novelo Zakona o SDH.
Ad 3.3.) Šoukal je ocenil, da se v zvezi s sporom okoli trase tretje razvojne osi ne dogaja nič posebnega.
Ad 4) Osrednja tema naslednje seje, ki bo 20.12.2016 ob 16. uri na istem mestu, bo »zdravstvena
reforma«. Marc povabi prof. Kebra »uvodničar« Vika pa bo nekakšen »koreferent«.
Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc

