Zadeva: Zabeležka sestanka PS z dne 18. nov. 2014
Sestanek je potekal dne 18. nov. 2014 med 17 in 19 uro v prostorih BTF. Udeležilo se ga je 10 članov
(seznam prisotnih v arhivu). Potekal je po naslednjem dnevnem redu:
1. Razprava o zabeležki zadnjega sestanka;
2. Poročilo in razprava o projektih (po obrnjenem vrstnem redu);
3. Razno – informacije, pobude, predlogi.
Ad 1)
Zabeležka prejšnjega sestanka je bila sprejeta brez pripomb.
Ad2)
Projekt P4 (Upravljanje)
Uvodno obrazložitev je podal A. Cetinski. V izredni predstavitvi vhodne analize je poudaril, da imamo
danes v svetu dva temeljna tipa kapitalizma: "neoliberalni" in "socialni", ki pa se ponekod kombinirata
ali pa medsebojno konfrontirata. Prvega izrazito prepoznamo v ZDA, drugega v Skandinaviji. Nemčija
navznoter izvaja drugega, navzven, zlasti v odnosu do obrobnih članic EU, pa vsiljuje prvega.
Podrobneje je opredelil temeljne vrednote enega in drugega in opozoril na naraščajočo dominacijo
prvega, ki, zlasti v ZDA, s tiskanjem ogromnih količin denarja zagotavlja visoko povpraševanje
(potrošnjo), ki je pogoj za funkcioniranje tega tipa. Seveda pa to vodi v hkratno visoko zadolževanje
države – ta v ZDA znaša že skoraj 20.000 mrd $. Predstavil je tudi organiziranost in sestavo Nadzornih
svetov večjih družb v Nemčiji.
S tem uvodom je odprl intenzivno razpravo, v kateri se je pokazalo, da je ta analiza nekakšen
analitičen okvir vseh naših razmišljanj in že potekajočih projektov.
Ker v predvidenem času razprave ni bilo mogoče zaključiti, smo jo prekinili, obenem pa se dogovorili,
da vsi tisti, ki jim je ta razprava odprla razmišljanje o stanju v Sloveniji in naši poziciji (nalogah) v
njej, poskušajo v naslednjem tednu iz te analize potegniti nekaj (do 10) osnovnih zahtev oz izhodišč, ki
bi bile lahko v prihodnje osnova za delo na P4, pa tudi za oblikovanje ev. novih projektov. Zastavilo se
je tudi vprašanje komunikacije z vladnim ministrstvom, ki bo pripravilo strategijo razvoja Slovenije.
Projekt P3 (Legalizacija)
Iz kratkega poročila E. M. Pintarja izhaja, da je potrebno pripraviti pismo za predsednika vlade in
pristojno ministrstvo. Osnutek tega pisma bo pripravil nosilec projekta v naslednjem tednu in z njim
seznanil vse člane PS.
Projekt P2 (TEŠ 6)
Iz širšega razmišljanja Pintarja o problemih okrog TEŠ 6, ki je pod naslovom "Komat za vratom"
objavljeno na spletni strani SINTEZE-KCD in predhodnih gradiv je Marc pripravil predlog teksta o
temeljni zahtevi civilne družbe, da se izvede dosledna analiza tudi politične odgovornosti. Po
dopolnitvah bo tekst predstavljal zaokroženo Stališče SINTEZE-KCD o TEŠ 6. Tekst bo skupaj s tem
zapisnikom posredoval širšemu krogu PS. Vabljeni ste, da do ponedeljka do 12h posredujete pripombe
in dopolnitve. Nato bomo tekst distribuirali širšemu krogu somišljenikov s pripisom, da bi taka
Zahteva (po potrebi še dopolnjena), lahko predstavljala skupna stališča širšega kroga vstajniških in
družbenih gibanj.
Projekt P1 (volilna zakonodaja):
Pintar je prisotne informiral o sestanku avtorjev predloga novega Zakona o volitvah, o tiskovni
konferenci (13. 11), o neuspelem poskusu, da se točka umakne z dnevnega reda novembrske seje DZ
in nadaljuje z delom v razširjeni sestavi (pon., 17. nov. 2014) ter o predlogu, da se ob obrazložitvi na
seji DZ (v petek, 21. nov) ne sprejme odklonilno stališče Odbora DZ, kar pa verjetno ne bo sprejeto.
Ad 3)
- Pripravi se sestanek z ga Bulčevo, mogoče v razširjeni sestavi; osnutek pisma pripravi Pintar;
- M. Burger je prisotne informiral o pričakovanem sestanku z ga Smerkoljevo na temo Zakona o
državljanih oz projekta ugotavljanja dejanskih državljanskih stališč o posameznih vprašanjih.
Dogovorjeno je bilo, da ga SINTEZA-KCD pri tem podpira, da se nekdo iz PS z njim udeleži
sestanka pri ga Smerkoljevi, in ponujeno, da celoten projekt vodi kot 6. projekt v okviru, s pomočjo
in podporo SINTEZE-KCD;
- Naslednji sestanek PS bo čez 14 dni - 2.12.2014 ob 17. uri na istem mestu.

