
 
 

Zadeva: Zabeležka 103. seje PS SINTEZA-KCD z dne 16. decembra 2019 

Seja je potekala med 16.00 in 18.00. uro v prostorih BF po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika pretekle seje PS; 

2. Poročilo o poteku projekta »Demokratična prenova volilne zakonodaje« (poročal Pintar); 

3. Predstavitev študijskega projekta »Platforma za izvajanje javnih demokratičnih razprav in 
posvetovanj« (poročal M. Maček); 

4. Pobuda J. Mencingerja o možni pomoči ljudem v begunskih centrih; 

5. Kratke informacije o ostalih projektih; 

6. 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 daljši razpravi, kako vendarle prisiliti politične stranke v dogovarjanje o temeljitejši prenovi 

naše nedemokratične in neprimerne volilne zakonodaje (očitno je, da se stranke zgolj med seboj 

dogovarjajo o spremembi volilnih okrajev in eventualni uvedbi neobveznega relativnega 

prednostnega glasu, kar problemov ne rešuje), so bili sprejeti naslednji sklepi: 

2.1. Pripravljeno gradivo (Elementi za program dela Iniciativnega odbora - IO za ustanovitev 

»Sveta civilne družbe za demokratično prenovo volilne zakonodaje«) je dobro; iz njega čim prej 

oblikovati celovit Program dela IO; 

2.2. Vztrajati na stikih in posvetih z vodstvi političnih strank – pripraviti pismo z opozorili in 

predlogi (Pintar, do 25. 12. 2019, pisne pripombe članov PS do 27. 12); 

2.3. Poslati vabilo za sodelovanje v »Svetu CD za demokratično prenovo VZ« izbranim 

sodelavcem (IO); 

2.4. Poslati pripravljen dopis ZA POSODOBITEV VOLILNE ZAKONODAJE vsem lokalnim 

medijem. 

Ad 3) Platforma študijskega projekta: 

M. Maček je podrobneje predstavil vsebino in pomen študijskega projekta, ki ga je skupina članov 

društva SINTEZA – AD prijavila na mednarodni razpis. Med tem potekajo zadnji koraki 

registracije društva. 

Ad 4) Pobuda za socialno pomoč ljudem v Bosanskih begunskih centrih: 

Pobuda je bila sprejeta. Dogovorjeno je bilo, da K. Stanič pregleda možnosti (in potrebe) 

neposredne pomoči ljudem v begunskih zbirališčih oz. oceni, ali bi bila smiselna izjava (javno 

objavljeno stališče) SINTEZE-KCD o tej problematiki. Izjavo pripravi J. Mencinger (po pridobitvi 

potrebnih informacij). 

Ad 5) Projekti: 

5.1. Drugi tir: Člani PS so bili podrobneje seznanjeni z dopisovanjem med SINTEZO-KCD in 

podjetjem 2TDK, ki vodi projekt drugega tira. Obtožba vodstva podjetja, da je SINTEZA-KCD 

obravnavala tajna gradiva in podatke o poteku projekta, je bila v razpravi ocenjena kot povsem 



 

neresnična in nesmiselna, stališče 2TDK, da SINTEZA ne sme sprotno spremljati in obravnavati 

poteka tega javnega projekta(!) pa kot povsem nesprejemljivo. (Očitno so pri stališču vodstva 

podjetja 2TDK prevladale izkušnje vodilnih ljudi tega podjetja iz časa vodenja gospodarskih družb; 

te seveda niti slučajno niso primerne za poslovanje javnega podjetja, ki je v celoti financirano 

javnim denarjem). Dogovorjeno je bilo, da se v odgovoru to posebej poudari in zahteva podatke o 

nekaterih pogodbah ter zahtevah po aneksih (pripravi Pintar, pošlje v korespondenčno obravnavo 

članom PS).  

Tiste strokovnjake, ki glasno kritizirajo SINTEZO-KCD in PSCN, da delujeta medlo in ne 

zaostrujeta odprtih vprašanj, se zaprosi, da svoje pripombe posredujejo v pisni obliki, saj je očitno, 

da vodstvo podjetja 2TDK in MZI ne sprejemata nobenih kritik in se ne zavedata, da njuno delo v 

očeh javnosti izgledata povsem drugače kot v lastnih. 

5.2. Karavanke: priprave na pogodbo z izbranim izvajalcem v DARSU stojijo, čaka se potrditev 

NO. Dobili smo neuradno informacijo, da naj bi se na odločitev pritožilo avstrijsko podjetje – 

sodelavec novomeškega CP in prosili DARS za preveritev te informacije. Če se bo izkazala za 

resnično, se bodo dela spet zavlekla, zlasti, če MZI ne bo odreagiralo z jasnim stališčem. 

5.3. Racionalizacija javnega sektorja: sodelovanje z MJU se je očitno ustavilo. Marc bo (tudi na 

podlagi dogovora z Zdusom in Sindikati) poskusil organizirati sestanek s predsednikom Državnega 

sveta, da se pripravi strokovno srečanje (posvet) na to temo. 

Ad 6) Razno: 

Odprla se je širša razprava ob problematiki »arbitraže o meji«. Razprava je vodila do (ponovne) 

ocene: da slovenske vlade že desetletje v mednarodnem prostoru delujejo medlo; da za zastopanje 

svojih stališč angažirajo neizkušene strokovnjake in pravne zastopnike; da Slovenija nima 

konsistentne zunanje politike z jasno opredeljenimi prioritetami; da nima usposobljenih in 

odgovornih nosilcev; da ne zna organizirati lobiranja v EU (Hrvaška ima tam vrsto takih podjetij, 

Slovenija le zametek enega samega), kar vse vodi do skupnega imenovalca: povsem neustrezen 

sistem volitev, ki povzroča negativno kadrovsko selekcijo in omogoča, da se vedno znova na 

ključnih mestih slovenske politike znajdejo neizkušeni ljudje brez ustreznih mednarodnih povezav 

in poznanstev, neusposobljeni in/ali nesposobni vodenja države. Slovenska politika pa kot, da nima 

pojma o tem vidiku delovanja. SINTEZA-KCD bo v začetku naslednjega leta širše odprla to temo 

in oblikovala svoja stališča do teh vprašanj. 

Današnja seja je zadnja v tem letu, zato: 

ŽELIMO VSEM ČLANOM PROGRAMSKEGA SVETA, SODELAVCEM, 

PODPORNIKOM IN SOMIŠLJENIKOM V NASLEDNJEM LETU VELIKO ZDRAVJA 

IN OSEBNIH USPEHOV, PA DA BI ŠE NAPREJ ZMOGLI TEŽKO NALOGO, 

OPOZARJATI SLOVENSKO POLITIKO NA NJENO POGOSTO TAVANJE V 

LJUBLJANSKI IN BRUSELJSKI MEGLI, V KATERI SE PREPOGOSTO DOBRO 

ZNAJDEJO LE PREVARANTI IN ZMIKAVTI.  

Srečno! 

 

Naslednja seja PS bo v torek, 7. januarja 2020 ob 16 uri. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


