
 

 

Zadeva: Zapisnik desete telekonference Programskega sveta Sinteza-KCD  

Konferenca je potekala v torek, 26.6.2020 med 17.00 in 18.00 uro. Udeležili so se je: E. 

M. Pintar, A. Cetinski, M. Marc, K. Stanič, B. Damjanovič, M. Maček, P. Glavič, F. 

Demšar in M. Mlakar.  

Na konferenci smo obravnavali naslednja vprašanja: 

1. Aktivnosti v zvezi z volilnim sistemom: 

a. Smiselnost kontakta z SDS glede kombiniranega sistema; 

b. Možnosti za organiziranje javne razprave v Cankarjevem domu ob Festivalu 

upokojencev; 

2. Priprave na »Posvet o političnem kadrovanju v javnem sektorju«; 

3. Razno 

Na TK so bili sprejeti naslednji dogovori in sklepi: 

Ad 1.a) 

Razprava je pokazala, da je to vprašanje izjemno delikatno. Na eni strani ostaja naša ocena 

vlade skrajno negativna, na drugi strani strankokracija, ki se zaradi neustreznega sistema 

volitev krepi iz enega mandata v drugega (predvsem zaradi bega strokovnjakov iz politike in 

zato naraščajočega nezaupanja državljanov tako v politične stranke kot oblastne institucije) 

postaja primarni nacionalni problem. 

Ker stranka SDS kot edina javno izraža pripravljenost na pogovor o prenovi volilne 

zakonodaje v smeri iskanja ustreznega kombiniranega sistema, smo se odločili, da ji o tem 

predlagamo razgovor. Naše stališče ostaja nespremenjeno: Optimalna rešitev bi bila sprejetje 

že obstoječega (lahko tudi dopolnjenega) ZDUSOVGA predloga Zakona o volitvah v Državni 

zbor. V primeru, da to ne bo sprejemljivo, vztrajamo na stališču, da je za minimalne korekcije 

obstoječega sistema nujna uvedba absolutnega prednostnega glasu in domicila kandidatov. 

Dogovor: Pošlje se ustrezno pismo za SDS. 

Ad 1.b) 

Glede na to, da je ureditev volilne zakonodaje izjemnega pomena in podpiramo vsako 

možnost javne razprave o tem, z odprtimi rokami sprejemamo ponudbo upokojenskih 

organizacij, da na Festivalu upokojencev organiziramo Okroglo mizo na temo demokratične 

prenove volilne zakonodaje, ki bo jeseni v Cankarjevem domu. 

V razpravi je bil omenjen tudi neke vrste spor med ZDUSOM in Ljubljanskim združenjem 

upokojencev, vendar je bilo ocenjeno, da sodelovanje SINTEZE-KCD na Festivalu ne more 

biti podlaga za kakršen koli nesporazum z ZDUSOM. Tega seveda tudi ne bomo dopustili, 



saj je naš namen delovati konstruktivno in povezujoče. Zveza društev upokojenskih 

organizacij (ZDUS) povsem upravičeno predstavlja enega najmočnejših subjektov civilne 

družbe. Obstajajo pa tudi neprestane težnje političnih strank, da posamezna upokojenska 

društva iztrgajo iz civilnodružbenega okolja. 

Ad 2)  

Potrdi se predvideni termin – 8.10.2020 ob 10. uri – za POSVET O POLITIČNEM 

KADROVANJU V JAVNEM SEKTORJU, ki ga organiziramo skupaj z Državnega svetom. 

F. Demšar in M. Marc pričneta takoj s pripravami. 

Ad 3) 

Pintar je prisotne seznanil, da je tako, kot vsako leto, dobil povabilo na osrednjo proslavo ob 

osamosvojitvi. Tako kot vsako leto se je namerava udeležiti, saj jo razume kot državno (ne 

vladno!) proslavo, kot obeležje pomembnih odločitev slovenskega ljudstva, v katerih je takrat 

tudi sam aktivno sodeloval. Hkrati je nekaj članov PS prisotne obvestilo, da se bodo aktivno 

udeležili »alternativne proslave« in izrazilo začudenje nad izjavami g. Janše, ki je še lani tako 

proslavo sam organiziral, letos pa jo označuje za »zavržno dejanje«, čeprav jo organizirajo 

državljani. 

 

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


