
 
 

 

Zadeva: Zabeležka 99. seje PS SINTEZA-KCD z dne 22. oktobra 2019 

Seja je potekala med 16.00 in 18.20. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje; 

2. Projekt »Prenovitev volilne zakonodaje« (Mlakar, Marc, Pintar); 

3. Organiziranost Sinteze (Maček); 

4. Kratke informacije o drugih projektih in aktivnostih; 

5. Razno. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

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

Ad 2) Volilna zakonodaja: 

Po pregledu opravljenega dela (pripravljeni dopisi za regionalne subjekte in medije so bili - z nekaj 

dopolnitvami - potrjeni) se je razvila širša razprava, ki je rezultirala v naslednje sklepe: 

- oblikuje se Projekt civilne družbe »Prenova Volilne Zakonodaje« (PVZ); 

- do formalne vzpostavitve PVZ delo še naprej vodita predvsem Klara Stanič in Mateja Mlakar; 

- od članov PS bodo na projektu PVZ sodelovali predvsem: Stanič, Mlakar, Maček in Pintar, ostali 

glede na potrebe in možnosti;  

- od zunanjih članov povabiti predvsem C. Ribičiča, M. Mihelčiča, J. Vebra in A. Magajno, ter še 

nekaj že doslej uveljavljenih strokovnjakov, lahko tudi iz političnih strank; 

- vabilo zanje pripravi oz. kontakte opravi Pintar; 

- imenovani sodelavci predstavljajo nekakšen »Projektni svet« tega projekta, ki ne nosi Sintezine 

oznake, saj je to Projekt širše civilne družbe; 

- Projektni svet PVZ izmed sebe imenuje vodjo, pripravi program, poroča na sejah PS Sinteze in 

drugim sodelujočim subjektom, itd; 

- Cilj projekta PVZ je, da se intenzivira delo v smeri temeljitejše prenove volilne zakonodaje 

(sedanji predlogi MJU niso dovolj) ter poveča pritisk na odločilne politične stranke, posameznike 

in poslance, da te spremembe v DZ tudi izglasujejo;  

- Uveljaviti je treba načelo, da volilni sistem ni (in ne sme biti) le stvar političnih strank, temveč je 

(oz. mora to biti) dogovor med POLITIČNIMI SUBJEKTI (predsednik RS, državni zbor, vlada, 
stranke, itd.) in DRŽAVLJANI (volivci, civilna družba). 

Ad 3) Organiziranost Sinteze 

M. Maček je opozoril, da obstajajo različni razpisi za aktualne teme (trenutno za projekte na 

področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in 

podnebne spremembe), ki pa praviloma zahtevajo večjo stopnjo formalne organiziranosti (društvo, 

zavod, itd.), kot ga ima danes SINTEZA-KCD. Zato je predlagal, da se obnovi iniciativa, ki je bila v 

PS že obravnavana (dogovor z dr. F. Demšarjem in njegovim društvom »Aktivni državljani«). Po 

razpravi, kjer je bil predlog sprejet, je bilo dogovorjeno, da razgovor z dr. Demšarjem opravijo M. 

Maček, K. Stanič in E. M. Pintar ter pripravijo konkreten predlog za naslednjo sejo PS. M. Mlakar pa 

se udeleži uvajalne delavnice. 



 

Ad 4) Kratke informacije o drugih projektih in aktivnostih 

4.1. V odsotnosti dr. Demšarja (pogovor z njim opravi V. Šoukal) PS predlaga, da F. Demšar pripravi 

daljši članek za medije o potrebi racionalizacije javnega sektorja in državnih služb, obenem pa 

bomo poskušali problematiko prenesti tudi v vizualne medije (Mlakar: StudioC, Pintar: TV3,...), 

vse v smeri širitve poznavanja stanja in možnih izboljšav;  

4.2. Branko D. prevzame kontakte z dr. Česnom in ga zaprosi, da za naslednjo sejo PS pripravi 

uvodno razmišljanje na temo: »kaj lahko stori SINTEZA-KCD oz. CD, da se  pospeši 

rehabilitacija slovenskega zdravstva«. Ko bo ta uvod pripravljen v pisni obliki (največ 2 strani), 

bomo to točko uvrstili na dnevni red PS in ji posvetili primeren čas; 

4.3. Sprejet je bil predlog, da SINTEZA-KCD v pisni obliki pripravi svoje stališče do »katalonskega 

vprašanja«. Kot izhodišče je bil sprejet pripravljeni osnutek, ki pa ga je treba dopolniti v smeri, 

da so nesprejemljive metode političnega in sodnega obračunavanja s pobudniki katalonske 

neodvisnosti;  

4.4. Pintar je prisotne informiral, da je bilo predsedniku vlade g. Šarcu poslano pismo s pojasnili, 

zakaj SINTEZA-KCD daje pobudo Računskemu sodišču za revizijo prve faze Projekta 2TDK. 

Pobuda je bila osebno vročena predsedniku RS g. Veselu dne 15.10.2019, v konstruktivnem 

razgovoru pa so bili predstavljeni tudi dodatni argumenti in informacije. Dne 16.10.2019 je bila 

organizirana tudi tiskovna konferenca, na kateri je sodeloval tudi član PSCN g. D. Josipovič. 

STA je o tiskovni konferenci pripravila dobro informacijo, a so jo žal povzeli le nekateri mediji 

(Primorske, Siol.net, Finance in Davki, Tax-Fin-Lex,…)  

4.5. Na področju sodelovanja s sindikati, mladimi in zvezo upokojencev je potrebno delo intenzivirati 

zlasti v smeri boljšega upravljanja države in njenega premoženja (racionalizacije v javnem 

sektorju, spremembe zakona o SDH, skupno stališče do volilne zakonodaje). A. Cetinski pripravi 

informacije o aktivnostih na tem področju. 

Ad 5) Razno 

Zaradi pomanjkanja časa posebne razprave in predlogov pod to točko ni bilo. 

Naslednji sestanek PS bo 5.11.2019 ob 16. uri na BF. 

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

 


