Zadeva: Zabeležka sestanka PS SINTEZA-KCD z dne 21. novembra 2017
Seja je potekala med 16.00 in 18.10 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika preteklega sestanka PS;
2. Kratko o projektih: a) drugi tir, b) bančništvo, c) analiza privatizacije, d)sodelovanje z ZDUS in ZSSS;
3. Razprava o organiziranosti SINTEZE-KCD (gradivo poslano za prejšnjo sejo);
4. Tekoče in razno.
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1) Razprava o organiziranosti (tč. 3) je bila opravljena v tej točki.
Ker je prišlo pri pripravi zapisnika zadnjega sestanka do določenih nesporazumov glede stališč PS okrog
organizacije oz. delovanja PS, se je odprla širša razprava o teh vprašanjih že pod prvo točko.
Na eni strani je bila nekakšna rdeča nit razprave, da PS (oz SINTEZA-KCD) deluje dobro in uspešno,
zato bi kazalo »nadaljevati po starem«. Na drugi strani pa se je v razpravi vse bolj uveljavljalo spoznanje,
da se okolje, v katerem delujemo, spreminja, v določenem smislu zaradi prihajajočih volitev celo
radikalizira, kar od nas zahteva večjo DOREČENOST nekakšnih »pravil delovanja PS«. In ta Pravila
morajo biti zapisana in sprejeta, če se hočemo v bodoče izogniti nevarnostim, da jih bo nekdo kršil, ker
jih »ni poznal«.
Dogovorjeno je bilo, da se zapisnik pretekle seje ne spreminja, pač pa se na koncu zapisnika te seje, kot
poseben dodatek, zapišejo Pravila in sicer kot PREDLOG, da lahko, če bo kdo želel predlagati spremembe
oz dopolnila, to stori, o čemer bi razpravljali na naslednjem sestanku PS.
Ad 2) Poročila o tekočih projektih:
2.1. Drugi tir: Pintar je prisotne seznanil z dopustniško odsotnostjo g Lebna, zaradi česar se bo
usklajevanje nadaljevalo v naslednjem tednu. Po informacijah oblikovani predlog Sklepa o ustanovitvi
PS podpirajo ministri (Vlada), nasprotuje pa mu Pravna služba vlade.
Dogovorjeno je bilo, da se o nastalih zastojih konzultira g Pavliho in po potrebi vzpostavi stik s
predsednikom vlade.
(PS: v tem času je prišlo obvestilo, da bi bil naslednji sestanek z g. Lebnom v poned, 27. 11.ob 11.30).
2.2. Bančništvo: dosedanje delo je bilo ocenjeno kot uspešno, posebej še zadnje pismo PV g Cerarju.
Dogovorjeno je bilo, da trojka, ki ta projekt vodi, za naslednji sestanek PS pripravi predlog nadaljnjega
delovanja na tem področju (drugi sestanek ekspertov, priprava izhodišč, javno angažiranje, itd ...);
2.3. Analiza privatizacije: Pintar je uvodoma poročal, da dogovori o zagotovitvi minimalnih sredstev za
to analizo še potekajo.
Dogovorjeno je bilo, da bo analiza izdelana v okviru SINTEZI-KCD in s podpisom Sinteze, s čemer se
avtorji strinjajo.
2.4. Sodelovanje z ZDUS in ZSSS: v razpravi je bilo poudarjeno, da je sodelovanje koristno, zato ga je
treba negovati in še poglobiti.
Dogovorjeno je bilo, da Marc organizira sestanek ZDUS + ZSSS + SINTEZA. Z naše strani naj bi se ga
predvidoma udeležili Cetinski, Mencinger, Marc in Pintar.
Ad 4) Pod to točko smo razpravljali o Gibanju za družbeno odgovornost in o stranki Dobra država:
4.1. Mencinger je prisotne seznanil z vabilom »Gibanja za družbeno odgovornost«, ki ga vodi g Rado
Bohinc. Dogovorjeno je bilo, da Mencinger posreduje gradivo »10 zahtev gibanja«. PS naj vzpostavi
kontakt z Gibanjem, o eventualnem tesnejšem sodelovanju se bo PS odločal kasneje.
4.2. Podobna je situacija v zvezi z novonastalo stranko g Dobovška.
Naslednji sestanek PS bo v torek, 5.12.2017, na istem mestu.
Predlog zapisnika pripravila E. M. Pintar in M. Marc

