Zadeva: Zabeležka 67. seje PS SINTEZA-KCD z dne 6. marca 2018
Seja je potekala med 16.00 in 18.00 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled zapisnika zadnje seje;
2. Razprava in dogovor o aktivnostih v projektu »Volitve 2018« (A. Baričič);
3. Priprava pisma Evropski komisiji o primeru NLB;
4. Predlogi za izboljšanje učinkovitosti inovacijskih procesov (D. Babič);
5. Pobuda Ž. Rusa, da vlada umakne ZIUGDT;
6. 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
2.1. A. Baričič telefonsko opomni glavne stranke, da nam še niso odgovorile na naša vprašanja;
2.2. A. Baričič v enem tednu pripravi osnutek drugega opozorilnega pisma, v katerem določi nov rok za odgovore;
2.3. Informacijo za medije v roku enega tedna pripravi E. M. Pintar;
2.4. Razprava in odločitev o tiskovni konferenci se prenese na naslednjo sejo PS.
Ad 3) NLB
3.1. Kljub odsotnosti g. J. Mencingerja je treba intenzivno nadaljevati s pripravo protestnega pisma Evropski
komisiji glede poteka bančne sanacije in načrtovane obvezne prodaje NLB - Najava;
3.2. Oblikuje se delovna skupina v sestavi: J. Mencinger, Glavič, Cetinski, Babič, Baričič, Marc in Pintar.
3.3. Prvi osnutek pisma do 11.3. pripravi, če zaradi bolezni še ne bo mogel sodelovati J. Mencinger, D. Babič, ki pri
tem izhaja oz. upošteva že pripravljeno gradivo (J. Mencingerja in ostalih);
3.3. Sestanek delovne skupine se predvideva naslednji teden (11. - 15. marca).
Ad 4) Tehnološka politika
4.1. Zaradi razvojne pomembnosti inovacijskega kompleksa se oblikuje poseben projekt, ki ga bo vodil D. Babič;
4.2. Ime projekta še ni dogovorjeno, mogoče »Upravljanje tehnološkega razvoja« ali »(Nova?) tehnološka politika
Slovenije«. Prav tako še ni jasno, ali se bo projekt, ob fokusiranju na področju tehnoloških inovacij, nadaljeval
oz. razširil tudi na področja družbenih inovacij, ali pa celo na širša vprašanja razvojne strategije Slovenije;
4.3. V projektnem timu bodo sodelovali tudi Pintar, Marc, Ogrin, pričakuje pa se, pritegnitev tudi več kvalitetnih
zunanjih strokovnjakov. Sodelujoči naj bi dobro poznali tehnološke politike primerljivih (uspešnih) držav.
Ad 5) Drugi tir:
5.1. PS ocenjuje, da je pobuda Ž. Rusa neprimerna, saj po obstoječi zakonodaji Vlada ne more umakniti ali
spreminjati zakona, ki še ne velja, je pa v proceduri (ki še ni bil objavljen);
5.2. Vlado smo že opozorili, naj delo nadaljuje po »B scenariju«, naj torej aktivnosti z nadaljevanjem projekta »drugi
tir« prenese na DRSI in z delom intenzivno nadaljuje (kar dejansko že izvaja);
5.3. Ker nekateri člani PS smatrajo, da bi se morala SINTEZA-KCD še enkrat distancirati od tega zakona (ZIUGDT),
čeprav smo to že večkrat in jasno storili, bo B. Damjanovič pripravil osnutek take izjave (varianta: članka za
objavo), kjer bo lahko upošteval tudi posamezne poudarke iz gradiva Ž. Rusa.
Ad 6) Razno:
6.1. PS pozdravlja pobudo g. Sušnika o okrepitvi sodelovanja ZDUSa in SINTEZE ter sprejema njegov predlog o
rednem sodelovanju predstavnika ZDUSa na sejah PS. Hkrati predlaga, da bi tudi na sejah ustreznega organa
ZDUSa sodeloval predstavnik Sinteze, zlasti pri obravnavi problematik, ki jih pokriva naše delovanje.
6.2. V tem smislu pozdravljamo tudi pobudo o ustanovitvi Koordinacije seniorskih klubov. Ustanovnega sestanka
7.3.2018 se bo z vsemi pooblastili udeležil A. Cetinski, ki bo nato pripravil kratko pisno poročilo.
6.3. SINTEZA-KCD oz. posamezni člani PS dobivajo številne odzive na našo dejavnost. Ocenijo naj, kdaj so ti
odzivi pomembni in o njih poročajo na PS, obenem pa pripravijo notice za našo spletno stran.
6.4. V. Šoukal je pripravil članek o nepreglednosti vladnega financiranja »zunanjih sodelavcev« oz. »svetovalcev«.
Čaka na objavo. Članek bo objavljen tudi na naši spletni strani (Marc).
Naslednji sestanek PS bo v torek, 20.3.2018, na istem mestu.
Predlog zapisnika pripravila E. M. Pintar in M. Marc

