
 

 

Zadeva: Zapisnik devete telekonference Programskega sveta Sinteza-KCD  

Konferenca je potekala v torek, 9.6.2020 med 17.00 in 17.50 uro. Udeležili so se je: E. 

M. Pintar, A. Cetinski, M. Marc, K. Stanič, B. Damjanovič, M. Maček, M. Šumi, J. 

Urbančič in D. Cokan.  

Potekala je po naslednjem dnevnem redu: 

1. Volilna zakonodaja in pismo Predsedniku RS g. Pahorju; 

2. Projekt AVJM; 

3. Razno  

   Na VK so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Pred obravnavo vprašanj po dnevnem redu je potekala krajša razprava o problematiki civilne 

družbe in njene organiziranosti, ki je postala aktualna zaradi predloga ministra Vizjaka, da 

nekaterim institucijam CD odreče status pravnega upravičenca. Po znanih podatkih je spisek 

»cd« in nevladnih organizacij izredno velik (10.000 organizacij?) in nepregleden, saj vsebuje 

vsa društva in zavode itd. s številnih področij. Razprava je pokazala, da bi verjetno kazalo 

oblikovati nekakšne »razrede« (uporaba statistične razvrstitve?), odprlo pa se je tudi 

vprašanje porabe evropskih sredstev in spoštovanja evropske zakonodaje. 

Dogovorjeno je bilo, da Klara S. organizira sestanek z odvetnico Ano S., nato pa bomo 

ocenili, ali bi bilo smiselno, da se v to razpravo javno vključimo. 

   Ad 1) Volilna zakonodaja in pismo Predsedniku Pahorju: 

V zvezi z razpravo o demokratični prenovi volilnega sistema smo (ponovno, četrtič letos) 

pisali pismo Predsedniku RS in zahtevali, da se opredeli, ali je na strani političnih strank, ki 

preprečujejo sleherno vsebinsko spremembo obstoječe zakonodaje, ali na strani »svojih« 

državljanov, katerih več kot 80 % zahteva spremembe. Dobili smo odgovor, da bomo 

povabljeni na razgovor. (Pismo je priložen zapisniku.) 

Evidentirali smo tri možnosti za intenziviranje razprave: 

- Predlog ZDUSU, da poslanci vložijo v postopek predlog ZVDZ, ki ga je že pred leti vložil 

ZDUS s podpisi državljanov; 

- Poiskati drugega poslanca ali aktivirati Državni svet za vložitev; 

- Povprašati SDS, ki je pred časom izjavljala, da se strinja s kombiniranim volilnim 

sistemom, zakaj tega zdaj ne predlaga, ko je na oblasti. 

 

 



   Ad 2) AVJM: 

E. M. Pintar in M. Maček sta poročala o sestanku na Centru za raziskavo javnega mnenja 

(CRJM, »Tošev center«), kjer naj bi preverili možnost, da sistem AVJM prevzame in vodi 

CRJM (ali podobna institucija). Izkazalo se je, da CRJM (in podobne institucije) pri tem 

ovirajo toga univerzitetna določila, čeprav vsi priznavajo pomen takega sistema.  Pobudnika 

(M. Mihelčič, A. Dobnikar) sta prisotne obvestila, da bosta (verjetno 17. 6. 2020) na to temo 

organizirala odprt sestanek, Marc pa bo še ta teden poskušal dobiti dokončen (pozitiven) 

odgovor od ZDUSA. 

   Ad 4) Razno: 

3.1. Dobili smo povabilo od ljubljanske mestne organizacije upokojencev za sodelovanje na 

njihovem Festivalu (september). Stvar je delikatna, saj je ta organizacija v sporu z 

ZDUSOM, s katerim SINTEZA-KCD dobro sodeluje. Nam se zdi ta spor nesmiseln, 

škodljiv za obe strani in upokojence sploh, v njem ne želimo ne sodelovati ne biti 

razsodniki. Če se bomo odločili za sodelovanje, bo to poskus, da se spor umiri in v bodoče 

omogoči tudi njihovo medsebojno sodelovanje.  Pintar bo naslednji teden opravil 

razgovor z g. Jusom. 

3.2. Naslednji torek (16.6.2020 ob 17 uri) bomo organizirali sestanek PS v živo v restavraciji 

Park v Domžalah (rezervacijo uredi Pintar). Vabljeni tudi nestalni člani in sodelavci (ob 

predhodni najavi).  

Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 

 


