
 

 

 

Zadeva: Zabeležka 94. seje PS SINTEZA-KCD z dne 18. junij 2019 

Seja je potekala med 17:00 in 18:40 uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Obravnava in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Prenova volilne zakonodaje (Pintar, Marc); 

3. Kratke informacije o drugih projektih (Javni sektor, Karavanke, 2TDK, 3.RO); 

4. Pobuda o ponovni uvedbi naborniškega oz. kombiniranega sistema SV (Marc); 

5. Predstavitev 9. kronike »Strah in upanje« V. Šoukala; 

6. Razno 

 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Zapisnik pretekle seje se sprejme brez dopolnil ali popravkov. 

Ad 2) Volilna zakonodaja:  

Uvodoma je Pintar poročal o poteku Okrogle mize o nujni spremembi volilne zakonodaje, ki je 

potekala (v organizaciji SINTEZE-KCD) istega dne ob 13. uri v prostorih Evropske hiše in je dobro 

uspela. Od političnih strank se je OM udeležil le predstavnik NSi Blaž Pavlin, sicer pa vsi 

povabljeni: C. Ribičič, M. Mihelčič, M. Maček in B. Biščak. Od medijev so bili prisotni predstavniki 

STA, Dnevnika, Radio Slovenija, TV Vodušek, TV3 (Požar) pa pripravlja enourno oddajo zvečer 

ob 19h. OM je moderiral E. M. Pintar. 

Po daljši razpravi o nastali situaciji (»dogovor« političnih strank pri Predsedniku države g. B. 

Pahorju o kozmetičnih spremembah volilne zakonodaje) in naši programski usmeritvi je bilo 

dogovorjeno: 

- da Pintar pripravi krajši osnutek naših stališč o tej problematiki; 

- v njem je treba poudariti jedro naših zahtev, ki bistveno presega domet dogovorjenega pri 

predsedniku; 

- predvideti je treba tudi možnost, da stranke sprejemajo »dogovor« pri predsedniku države s figo 

v žepu in bi ob glasovanju v parlamentu padel;  

- gradivo bomo uskladili po elektronski pošti in ga nato posredovali Predsedniku države, 

prvakom političnih strank in vodjem poslanskih skupin ter seveda medijem; 

- še naprej si bomo prizadevali za objavo naših stališč oz. člankov;  

- pričeti je treba pripravljati javno tribuno na to temo v septembru ali začetku oktobra. 

 

Ad 3) Info o projektih: 

3.1 Projekt Javni sektor:  V. Šoukal preveri pri F. Demšarju, če ima nove informacije, če ne, pripravi 

osnutek kratkega dopisa, s katerim bi intervenirali na MJU; 



3.2 Projekt Karavanke: Politika še naprej zavira izvedbo (poziv DARSA za neposredna pogajanja 

je zadrževala 8 dni!), nanj se pričakuje pritožba (Kolektor, GGD?), začetek del se odmika v pozno 

jesen, škoda narašča in razmere se zaostrujejo. 

3.3 Drugi tir: Seja PSCN (petek, 14. 6. 2019) je samo potrdila, da so finančna vprašanja okrog 

zbiranja sredstev za financiranje projekta še naprej nerazčiščena, nekatera druga urgentna vprašanja 

pa nerešena (odlaganje izkopanega materiala, npr.) in da MZI blokira delo PSCN. Ta pripravlja svoje 

Tretje poročilo in tiskovno konferenco v zvezi z njim (julij). 

3.4. Tretja os: Ni novih podatkov. 

 

Ad 4) O Slovenski vojski: 

Pobuda, da naj Slovenija razmisli o možnosti (nujnosti) ponovne uvedbe naborniškega sistema in 

vzpostavitvi kombiniranega sestava SV kot temelja »domovinsko obrambne formacije«, je vse bolj 

aktualna.  

Preko poletja bomo na to temo oblikovali nekaj izhodišč in zaprosili obrambnega ministra in 

poveljnico GŠ za več konkretnih podatkov. 

 

Ad 5) Kronika Vita Šoukal: 

Naš »ultramaratonski kronist«, Vito Šoukal je izdal že deveto knjigo, ki pokriva leta 2016 do 2018. 

Vito že 53 let popisuje za Slovenijo in Slovence pomembne dogodke, tako kot jih sam vidi in doživi. 

S široko razgledanostjo, globokim intelektom in človeško etiko ter seveda z veliko truda nam in 

zanamcem podarja knjige, ki pomenijo pomemben prispevek k skupnemu slovenskemu spominu, 

pa tudi k boljšemu razumevanju časa, ki ga živimo, ko vsak naslednji dan pusti za sabo včerajšnjega. 

Kronika je svojevrsten »vademekum«, ki lahko mnogim prihrani trud in čas pri iskanju podatkov o 

preteklih dogodkih. Vito, hvala! 

 

Ad 6) Razno:  

To je zadnja redna seja PS v spomladanskem roku. Člani PS bodo do konca avgusta redno 

komunicirali preko elektronske pošte, po potrebi pa bo predsedujoči sklical izredno sejo. 

Srečne počitnice, zaslužili smo jih. 

 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


