
 
 

Zadeva: Zapisnik prve Tele-seje PS Sinteza-KCD z dne 7. aprila 2020 

 

V torek, 7. aprila 2020 ob 18 uri je potekala prva Tele-seja PS, na kateri so sodelovali: A. 

Cetinski, B. Damjanovič, J. Dular, P. Glavič, M. Marc in E. M. Pintar. Seja je potekala po 

naslednjem dnevnem redu: 

1.  Dogovor o dnevnem redu; 

2.  Konflikt med vlado in NIJZ v luči izjav g. M. Kreka; 

3. Ocena potreb po spremembi obstoječih ukrepov proti epidemije korona virusa; 

4. Razno. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1)  

Potrjen je bil predlog dnevnega reda. 

Ad 2)  

V SINTEZI-KCD sprejemamo dejstvo, da so lahko stališča stroke do posameznih vprašanj 

različna oz. da se spreminjajo. Tudi WHO je spremenila svoja stališča glede uporabe obraznih 

mask. Kot povsem nesprejemljivo pa ocenjujemo, da je po opozorilnem pismu 25 kvalificiranih 

strokovnjakov v imenu vlade (tako je bilo mogoče razumeti njegov nastop) nastopil g. M. Krek 

s povsem izmišljenimi podatki in deplasiranimi izjavami, kako bi bilo brez ustreznih ukrepov 

vlade v Sloveniji okuženih 480.000 ljudi, umrlo pa bi jih 90.000. Ne glede na to, ali so take 

številke namenjene sejanju panike, promociji vlade ali samo-promociji g. Kreka, so groteskno 

nerealne in absurdne, saj smešijo tako vlado kot g. Kreka samega. 

Dogovorjeno je bilo, da Pintar pripravi kratko opredelitev stališča SINTEZE-KCD do tega 

škandala, na osnovi katerega se bomo člani PS odločili, ali je potrebno, da reagiramo z javno 

izjavo oz. pismom. 

Ad 3) 

Z ozirom, da je vlada že napovedala spreminjanje sprejetih ukrepov proti epidemiji, smo se 

odločili, da počakamo na te odločitve in jih nato ocenimo. 

Ad 4) 

Dogovorili smo se, da s Tele-sejami nadaljujemo po potrebi, tudi po odpravi prepovedi 

združevanja, vendar ne kot zamenjavo za redne seje PS, temveč kot neke vrste nadgradnja v 

nujnih primerih. 

O teh sejah se enako kot o rednih piše zapisnik in posreduje na dogovorjene naslove.  

Zapisnik pripravila: E. M. Pintar in M. Marc. 

 


