
 

 

Zadeva: Zapisnik 110. redne seje PS SINTEZA-KCD z dne 25. avgusta 2020 

 

Seja je izjemoma potekala na terasi kavarne Slamič med 17. in 19. uro. Poleg rednih članov 

PS so se jo udeležili tudi: g. Miloš Šonc, g. Marjan Lah, g. Matjaž Ribaš. 

Kot vsako leto je bila na dnevnem redu prve jesenske seje programska razprava o delu 

SINTEZE-KCD v prihajajočem jesensko-zimskem obdobju, opredelitev prioritetnih 

vprašanj in tekoči dogovori. 

Ad 1. O vsebini: 

1.1. V razpravi je bilo poudarjeno, da se je Slovenija znašla v izrazito turbulentni situaciji. 

Po propadu neuspešne leve vlade je nastopila desna. Vse več državljanov ocenjuje, da vlada 

sprejema vrsto spornih (celo nezakonitih) odločitev, ki lahko Sloveniji močno škodujejo. 

Posebej smo opozorili na: 

- Da pričenja vlada s svojim pridruževanjem Madžarski in Poljski igrati negativno oz. 

razdiralno vlogo v EU; 

- Da oblikuje nedemokratičen, avtokratski državni sistem, kar je v nasprotju z našo 

Ustavo; 

- Da z nasiljem nad mediji in ukinjanjem njihove neodvisnosti (ter materialnih pogojev 

zanjo) dejansko uveljavlja politični informacijski  totalitarizem; 

- Da uvaja skrajno nekulturne obrazce političnega komuniciranja; 

- Skratka, da je sramota tako navznoter kot v širšem mednarodnem okolju. 

Enovit zaključek teh dejstev je, da mora SINTEZA-KCD še aktivneje delovati v smeri 

spremembe volilnega sistema, tako, da bo omogočal izvolitev tudi kompetentnejših 

poslancev in zmanjšal vpliv strank na izvolitev, za kar pa je PREDHODNO potrebna 

zamenjave te vlade s prehodno, tehnično vlado, ki bo pripravila predlog nove volilne 

zakonodaje ter organizirala REFERENDUM o teh predlogih in nato pripravila izvedbo 

volitev po novem sistemu.  

1.2. Ugotavljamo, da je to večinsko mnenje državljanov, ki se izraža v neštetih pozivih 

posameznikov in posameznih ljudskih iniciativ, da se skupine protestnikov povežejo in 

nastopijo enotneje k uresničitvi te zahteve. V teh pozivih je bila pogosto poklicana tudi 

SINTEZA-KCD, kar nas postavlja pred nov izziv in odgovornost, saj doslej SINTEZA-KCD 

ni težila k delovanju v operativni politiki. Na drugi strani pa se moramo zavedati, da bo vsak 

poziv k povezovanju, ki bi prišel od enega političnega subjekta, razumljen ali vsaj 

interpretiran kot nekakšno »siljenje v ospredje« (samo-promocija, oblastna želja po vodenju, 

itd.).  



V tej dilemi smo se dogovorili, da skupinam, ki so nas kontaktirale, odgovorimo s 

predlogom, da skupaj organiziramo uvodni razgovor o teh vprašanjih in ugotovimo, ali in 

»kako narediti korak naprej po protestih« (Šonc). V tem predlogu bi določili datum in kraj 

prvega srečanja, vsakega od kontaktiranih subjektov pa zaprosili, da po svoji izbiri povabi 

svoje sodelavce oz. aktivne somišljenike, vendar bi število vabljenih na ta prvi sestanek 

omejili na razumno mero. Če bo ideja o takem sestanku sprejeta, bo SINTEZA-KCD na 

podlagi svojih izkušenj in analiz za ta sestanek pripravila kratek osnutek skupnega 

»akcijskega programa«. 

1.3. Delo na tej nalogi pa ne sme ovirati naših prizadevanj, da tudi v nastali situaciji 

poskušamo popraviti določene napake ali težave v tekoči politiki. Zato bodo naši »projekti« 

tekli naprej, vse člane PS pa pozivamo, da oblikujejo nove projekte in zanje izven kroga PS 

zberejo ustrezne, kvalificirane projektne teame.  

   Ad 2. O načinu dela: 

2.1. Dogovorili smo se, da PS ostaja pri dosedanji obliki delovanja: sestanek PS vsak drugi 

torek med 16.00 in 19.00 uro. 

2.2. Nekaj članov PS je bilo zadolženih, da poskušajo najti ustreznejšo rešitev prostora za 

sestanke. 

 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


