
 
 

   

Zadeva: Zapisnik osme telekonference Programskega sveta Sinteza-KCD  

Konferenca je potekala v torek, 2.6.2020 med 17.00 in 18.15 uro. Udeležili so se je 

naslednji člani PS: D. Babič, A. Cetinski, F. Demšar, J. Dular, P. Glavič, M. Marc, M. 

Mlakar, E. M. Pintar in K. Stanič.  

   Na konferenci smo obravnavali dve tematski vprašanji in sicer: 

- Oblikovanje stališča do predloga o uvedbi sistema AVJM in 

- Spodbuda Predsedniku države, da prekine kupčkanje političnih strank o frizerskih 

korekcijah volilne zakonodaje ter z vso svojo avtoriteto zahteva njeno demokratsko 

prenovo.  

- Pod točko  »razno« smo obravnavali več tekočih vprašanj. 

 

Ad 1) Avtorizirano Večinsko Javno Mnenje (AVJM) 

Ocenili smo, da bi bila uvedba AVJM lahko močno orodje za aktiviranje CD in dodatni 

argumenti za naša opozorila pristojnim organom. Hkrati pa je jasno, da SINTEZA-KCD sama 

tega finančnega in kadrovskega zalogaja ne zmore, zato lahko projekt izpeljemo samo v 

sodelovanju z večjimi (profesionalno organiziranimi) subjekti CD (ZDUS, Center za raziskavo 

javnega mnenja, …) Na predvidenem sestanku v četrtek se je treba dogovoriti za poskusni 

zagon sistema, ki bi omogočal končno odločitev. 

Ad 2) Volilna zakonodaja 

Čeprav je večina prisotnih izražala skepso glede Predsednikove pripravljenosti, da se odločneje 

zavzame za demokratsko prenovo volilne zakonodaje, je bilo dogovorjeno, da se mu v tej zvezi 

pošlje pismo in predlaga vsebinski razgovor o tej problematiki. 

Hkrati naj bi ponovno poskušali animirati stranke za kaj več kot figo v žepu. 

Intenzivno bomo iskali poslanca, ki bi v parlamentarno proceduro ponovno vložil nekdanji 

ZDUSOV predlog ZVDZ, ki je še vedno aktualen. V tej zvezi kontaktirati predsednika DS. 

Ad  3) »Tekoče« 

3.1. Če bo g. Hojs res uresničil grožnjo, da bodo »kolesarski protestniki« kaznovani zaradi 

kršenja corona-zakonodaje in pisanja s kredo »po javnih površinah« (kar je čista zloraba 

oblasti!), bomo na to reagirali ter se povezali s protestniki za odločnejše akcije. 

3.2. Med vsemi zgrešenimi kadrovskimi menjavami, ki si jih dovoli vlada za utrjevanje svoje 

nedemokratične oblasti, smo vendarle zaznali dve (seveda ne vladni), ki zaslužita čestitke: 

menjavi na vrhu SAZU in SD. 

3.3. Ker se končuje spomladansko obdobje delovanja SINTEZE-KCD,  bomo koncem junija 

organizirali sestanek PS v živo. Redno organiziranje video-konferenc bo seveda teklo dalje. 

Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


