Zadeva: Zabeležka 69. seje PS SINTEZA-KCD z dne 3. aprila 2018
Seja je potekala med 16.00 in 18.45 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu:
1. Pregled in potrditev zapisnika zadnjega sestanka;
2. Pripombe in dileme glede projekta »drugi tir« - predstavi gost Peter Černigoj;
3. Poročilo o projektu »Volitve 2018« (poroča A. Baričič);
4. Predlog projekta »Tehnološka politika« (namen, cilji, aktivnosti, sodelavci...) Poroča D. Babič;
5. Informacija o pismu Komisiji EU glede NLB;
6. Razno.
Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori:
Ad 1) Zapisnik se sprejme brez popravkov in dopolnil.
Ad 2) »Drugi tir«:
2.1. Poglobljena predstavitev nekaterih dilem in odprtih vprašanj glede projekta »2T« zahteva širšo
razpravo, ki jo na redni seji PS ne moremo opraviti. Zato bo organiziran poseben razgovor na to temo z
zainteresiranimi člani PS, odprt tudi za druge. Razgovor organizirata E. M. Pintar in P. Černigoj.
2.2. S tega razgovora se pripravi kratka pisna informacija za PS.
2.3. PS ugotavlja, da Vlada bistveno opušča prizadevanja okrog nadaljevanja projekta »2T«. V tej situaciji
je za nas najpomembnejše vprašanje javnega nadzora velikih projektov, ki smo ga v tem projektu
dogovorili v obliki ustanovitve Projektnega sveta za civilni nadzor. Pri tem moramo vztrajati.
Ad 3) »Volitve 2018«:
3.1 PS ugotavlja, da ta projekt ne teče po pričakovanjih, zato je treba opraviti »programski pogovor« z
vodjem projekta A. Baričičem (M. Marc, E. M. Pintar) in pripraviti bolj opredeljen program dela.
3.2 Vsem članom PS se pošlje pripravljen osnutek obvestila za javnost (pripombe do 7.4.), nato se pripravi
končna verzija in posreduje medijem.
3.3 Kot ključna naloga v tej točki se kaže možnost, da vsem volilnim štabom strank, ki kandidirajo,
predlagamo dodatna stališča oz. opredelitve (zaveze), ki naj bi jih na volitvah nastopajoče stranke vnesle
v svoje programe. Predlog takega pisma pripravi A. Baričič do 9.4.2018.
3.4 Damjanovič do 10.4.2018 pripravi prvi pregled vseh strank, ki so že najavile sodelovanje na volitvah.
Ad 4) »Tehnološka politika«:
4.1 PS ugotavlja, da še vedno ni pripravljen predlog projekta »Tehnološka politika« na način, ki velja za
vse projekte PS (namen oz. cilji projekta, program dela, sodelujoči člani PS in zunanji eksperti, itd.). Na
naslednjem sestanku se mora PS odločiti ali pri tem projektu sploh vztrajati.
4.2 Ponovno je bila poudarjena ugotovitev, da je predlog za ustanovitev »še enega državnega sklada za
prenos rezultatov znanosti v prakso« v nasprotju z vsemi dosedanjim sklepi PS SINTEZE-KCD. Rešitve
je potrebno iskati v smeri uvajanja in bistveno večjega vpliva »skladov rizičnega kapitala in tržne logike«.
Ad 5) »NLB«:
5.1 Predlog sklepa Komisije še vedno ni bil objavljen v UL, zato s pismom še počakamo.
5.2 Ker so mnenja o optimalni lastniški strukturi NLB tudi med člani PS različna, se v naslednjem tednu
opravi dodatna razprava na to temo. Pisna izhodišča za to razpravo so teksti: A. Cetinskega, A. Baričiča,
D. Babiča in E. M. Pintarja. Razpravo organizira A. Cetinski, ki pripravi tudi osnutek skupnega stališča.
Ad 6) Razno: B. Damjanovič preveri informacijo, da vlada v paketu »tekočih nalog« pripravlja tudi »zakon
o nevladnih organizacijah« ter predlaga, da PS poda stališče do tega vprašanja. Z. O NEVLADNIH ORGANIZACIJAH
Naslednji sestanek PS bo v torek, 17.4.2018 na istem mestu.
Predlog zapisnika pripravila E. M. Pintar in M. Marc

