Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 19. septembra 2017
Seja je potekala med 16.00 in 18.15 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika seje z dne 5.9.2017;
2. Nadaljevanje razprave o prioritetnih vprašanjih delovanja SINTEZE-KCD v naslednjem obdobju;
3. Tekoče in razno.
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1): Zapisnik se sprejme brez dopolnil.
Ad 2): Obravnavanih je bilo več odprtih vprašanj in sicer:
2.1. Bančništvo: po daljši razpravi o pomenu te problematike za nadaljnji razvoj Slovenije, predvsem
v luči vprašanja, ali Slovenija MORA imeti lastno sistemsko oz. nacionalno banko, je bilo
ugotovljeno, da o tem potrebujemo globljo razpravo. Zato je bilo dogovorjeno, da se na to temo
organizira interni strokovni razgovor, na katerega bi povabili več znanih strokovnjakov.
Evidentirani so bili: Sibil (kontaktira Pintar), Aljoša (kontaktira Cetinski), Stegne (kontaktira
Živko), Glavič, Kotnik, Verlič, Zaplotnik, Mencinger, Mrak, Bole (kontakte organizira Marc).
Razgovor bi bilo verjetno mogoče organizirati v prvem tednu meseca oktobra, kraj ni določen.
Marc pripravi scenarij razgovora in se dogovori, da Mencinger pripravi uvodna izhodišča.
2.2. Dolga razprava je bila o problematiki drugega tira. Odprto je vprašanje, kako zagotoviti vsaj
minimalno zavezanost članov Projektnega sveta (PS). Sproženo je bilo tudi vprašanje o možnosti
odpoklica. Ali bodo imeli predlagatelji po vladnem imenovanju PS še kakršnokoli možnost
odpoklicati člana, ki so ga predlagali? Pomemben je tudi poslovnik PS in čeprav pričakujemo, da
ga bo oblikovala vlada (ali PS sam), bi bilo treba pripraviti vsaj osnovne teze oz. izhodišča (Ž.
Rus). Pred določitvijo kandidata kontaktirati tudi ZDUS. V petek pričakujemo čistopis SKLEPA
o ustanovitvi in POZIV za prijavo kandidatov.
2.3. Rezervni demografski sklad: vse bolj jasno postaja, da bo zelo velike razlike med stališči SMC,
DeSUSa ter ZDUSa in Sindikatov težko uskladiti in do ustanovitve RDS mogoče sploh ne bo
prišlo. Kljub temu je treba preveriti, ali je vlada, MF ali SMC na pripombe Sindikatov in ZDUSa
sploh odgovorila (Cetinski).
2.4. Dolga razprava o teh vprašanjih ni omogočila razprave o drugih, enako pomembnih. Zato se bo
nadaljevala na naslednji seji, Pintar pa bo kot izhodišče pripravil nekaj uvodnih točk.
2.5. Odpira se tudi vprašanje, kako delo bolj enakomerno razdeliti med vse člane PS. Bolj moramo
upoštevati osnovno zamisel o organiziranju tematik po projektih in samostojnejšem delu nosilcev
aktivnosti na teh projektih. Sinteza že zaradi široke palete tematik ne more delovati centralizirano.
Sinteza je le »marela«, kjer imajo nosilci različnih pobud, potem ko so le-te sprejete na PS,
možnost aktivnega in samostojnega delovanja.
Ad 3):
Postavilo se je vprašanje novega okoljskega zakona, o katerem ni mogla biti opravljena ustrezna javna
razprava, saj jo je MOP nerazumno določil za julij in avgust. Odzivajo se razna ekološka cd gibanja.
Uroš Macerl aktivno povezuje in širi krog CI (EKO krog). Podan je bil predlog za aktivnejšo podporo
in navezavo tesnejših kontaktov, mogoče tudi s povabilom g. Macerla na eno naslednjih sej PS.
Naslednja seja bo čez 14 dni, ob isti uri na istem mestu.
Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc

