
 

 

Zadeva: Zapisnik dvanajste telekonference Programskega sveta Sinteza-KCD  

Konferenca je potekala v torek, 7.7.2020 med 17.00 in 17.50 uro. Udeležili so se je: E. M. 

Pintar, A. Cetinski, M. Marc, K. Stanič, J. Urbančič, M Šumi in M. Maček.  

Na seji smo obravnavali 4 vprašanja: 

- Potek priprav na posvet o demokratizaciji upravljanja javnega sektorja; 

- Okrogla miza o volilni zakonodaji na Festivalu, 

- Problematika Projekta 2TDK; 

- Stališče SINTEZE-KCD glede predlagane aplikacije za zbiranje informacij o okuženosti z 

virusom covid-19 

Oblikovana so bila naslednja stališča: 

   Ad 1) 

Priprave na potek posveta potekajo. Čeprav je pomembno, da bi za realizacijo tam sprejetih sklepov 

dobili najširšo možno politično podporo, nas stališče, da bi morale sodelovati vse politične stranke ne 

sme omejevati. Si pa bomo prizadevali, da bodo na posvetu aktivno prisotne vse parlamentarne 

stranke.  

   Ad 2) 

Dobili smo prvi osnutek programa okroglih miz na Festivalu in prijavili svojo o volilni zakonodaji. 

Če bo potrjena, bomo pripravili scenarij in z njim seznanili PS. 

   Ad 3) 

Naše pismo J. Bajcu, predsedniku PSCN, je naletelo na širok odziv, saj ga je predsednik razumel kot 

podporo javnosti (CD) prizadevanjem za boljše upravljanje Projekta 2TDK, za boljše informiranje 

javnosti (CD) o poteku Projekta, predvsem pa za bolj transparentno odločanje. S stališči, ki jih izraža 

Služba za zakonodajo vlade, je transparentnost odločanja praktično ukinjena, PSCN pa nepotreben. 

Dogovorjeno je, da pripravimo predlog pisma ministru Vrtovcu s predlogi za reševanje teh 

problemov. Predlog pisma bo jutri poslan vsem članom PS v usklajevanje. Člani PS naj se opredelijo 

tudi do vprašanja, komu pismo poslati v vednost (mediji?) oz., ali in kdaj sklicati tiskovno 

konferenco na to temo. 

   Ad 4) 

Prisotni člani PS ocenjujejo, da vlada nima potrebnega zaupanja, da bi lahko podprli njen predlog za 

uvedbo aplikacije. Tudi institucije, ki jim bolj zaupamo kot vladi (npr. Inf. Pooblaščenka, Varuh 

pravic), opozarjajo  na nedorečenost predloga in nevarnost, da se bo aplikacija zlorabila tudi za 

nadzor državljanov. Enotni smo, da bi SINTEZA-KCD morala glede tega oblikovati svoje 

(odklonilno) stališče. Osnutek bo pripravil Urbančič, Marc bo poskušal kontaktirati Biščaka. 

Pod »Razno« je Maček informiral prisotne, da projekt AVJM sicer poteka, vendar zelo počasi. Marc 

bo poskušal od drugih strokovnjakov pridobiti tudi »drugo mnenje«. 

   Zabeležko pripravila M. Marc in E. M. Pintar 


