
 
 

Zadeva: Zabeležka 66. seje PS SINTEZA-KCD z dne 20. februarja 2018 

Seja je potekala med 16.00 in 18.35 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:  

1. Pregled zapisnika zadnje seje; 

2. Poročilo projektu »Volitve 2o18« (poroča A. Baričič); 

3. Učinkovitost inovacijskega sistema (predstavi D. Babič); 

4. Spletne strani SINTEZA-KCD in internetne možnosti (predstavi B. Damjanovič); 

5. Tekoče in razno. 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik preteklega sestanka se sprejme brez dopolnil in popravkov. 

Ad 2) Volitve 2018 

V odsotnosti A. Baričiča sta poročala M. Marc in E. M. Pintar. Ugotovljeno je, da je poslanih večina 

dopisov političnim strankam, ob tem pa so bili sprejeti še naslednji sklepi: 

- Sukcesivno se dopis pošilja tudi novim strankam, ki se pojavijo; 

- Vsem strankam, ki odgovorijo, se M. Marc formalno zahvali; 

- Pošlje se pripravljeno Povabilo subjektom civilne družbe za sodelovanje (ev. pripombe še do srede 

do 12h); Jadranka V. tudi telefonsko preveri njihovo pripravljenost; 

- A. Baričič in B. Damjanovič pripravita shemo spremljanja in analiziranja odgovorov, po potrebi pa 

med člane projekta razdelita naloge telefonskega komuniciranja s strankami, ki še niso odgovorile; 

- V prvi polovici marca se pripravi javna predstavitev (TK) o problematiki spremljanja predvolilnih 

programov ter o odgovorih in odzivih strank (Baričič, Pintar, Marc). 

Ad 3) Učinkovitost inovacijskega sistema 

Po daljši in kvalitetni predstavitvi (gradivo-1, gradivo-2) je bilo dogovorjeno: 

- Do naslednje seje PS D. Babič pripravi predlog pristopa k tej tematiki; 

- V primeru oblikovanja samostojnega projekta, Babič pripravi predlog programa dela, opredeli cilje 

projekta in predlaga njegove nosilce. 

Ad 4) Internetno komuniciranje 

B. Damjanovič je predstavil »Medijsko shemo za delovanje in prepoznavnost Sinteze-KCD«. Prvi korak 

je ažuriranje spletne strani in vzpostavitev novega projekta »Volitve 2018« ter aktivno delovanje na FB.   

Ad 5) Razno 

Obravnavanih je bilo večje število vprašanj in dogovorjeno: 

- Pintar pripravi pismo za go. Selškovo in jo eventualno povabi k sodelovanju; 

- Jelko je poročal o nastajanju stranke »Glas ljudstva«. Marc posreduje vprašalnik Volitve 2018; 

- Glede dopisa g Varla pripravi Pintar kratko pismo za g. Mesa (SŽ); 

- Šoukal je opozoril, da ni dobil ustreznih podatkov od J. Vesel glede plačil vladnih svetovalcev. 

Podatke rabi za pripravo članka o tem vprašanju in (pre)številnih vladnih »pomožnih« organih in 

delovnih telesih (komisijah, odborih, komitejih itd.). Marc kontaktira Veselovo; 

- Soglasno so bile izražene najboljše želje gospodu Mencingerju. Marc mu pošlje pozdrave vseh. 

Naslednji sestanek PS bo v torek, 6.3.2018, na istem mestu. 

Predlog zapisnika pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2018/02/Učinkovitost-inovacijskega-sistema-v-Slovenij-tretjič.pdf
http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2018/02/Učinkovitost-inovacijskega-sistema-v-Sloveniji1.pdf

