
 

 

Zadeva: Zapisnik 111. redne seje PS SINTEZA-KCD z dne 8. septembra 2020 

 

Seja je zaradi omejitev korona-virusa izjemoma potekala v gostišču Pri stari trti, v torek, 

8.9.2020 med 16 in 18 uro. Seje sta se udeležila tudi Vlado Pogorevčnik in prof. dr. Dušan 

Radonjič, bivši dekan EPF UNI-MB.  

Seja je potekala po naslednjem dnevnem redu: 

1. Nadaljevanje razprave o odzivu na aktualno politično situacijo (glej zapisnik prejšnje 

seje) ter obravnava gradiva A. Cetinskega: »Program prenove demokratičnega 

upravljanja države«; 

2. Obravnava predlogov mariborskih sodelavcev; 

3. Tekoče: 

- Projekt 2TDK; 

- Posvet o racionalizaciji javnega sektorja; 

4. Razno. 

Na sestanku so bilo sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Nadaljevanje razprave o odzivu na aktualno politično situacijo 

*(Glej tudi zapisnik prejšnje seje in gradivo A. Cetinskega: »Program prenove 

demokratičnega upravljanja države«.)*  

Razprava je pokazala upravičenost sklepov, sprejetih na zadnji seji. Situacija v družbi se 

ne izboljšuje, kvečjemu obratno. Na notranjem področju nadaljuje v smeri politične 

represije in podrejanja gospodarstva tujemu kapitalu, na zunanjem nas pelje v konflikt z 

institucijami EU, podrejanju »trumpizmu«, kar se v prihodnosti lahko pokaže kot skrajno 

neugodno za Slovenijo. 

Tudi kar zadeva analizo mogočih izhodov, razmere ostajajo podobne: na eni strani 

protestniki in oporečniki izražajo potrebo po povezovanju, na drugi se nihče ne želi 

izpostaviti v prvih vrstah protestov, niti se povezovati v konkretnejše oblike, ker to razume 

kot »podrejanje drugim«. 

V SINTEZI-KCD bomo sledili izoblikovanemu scenariju: poskušali bomo pridobiti nekaj 

somišljenikov v nekakšno »iniciativno skupino«, ki bi pripravila ustanovitev skupnega 

organa. Vsebinske in programske usmeritve so podane v dosedanjih naših gradivih, 

nazadnje v gradivu A. Cetinskega, ki je dobro izhodišče za dogovore. V procesu 

organizacije bo potrebno delovanje širiti in nasloniti na lokalne pobude, koristno pa bi bilo 

že uvodoma določiti kriterije za potencialnega mandatarja. 

  

http://koalicijacivilnedruzbe.si/wp-content/uploads/2020/09/PS-Zapisnik110-seje-z-dne-25.-8.-2020-a.pdf
http://koalicijacivilnedruzbe.si/wp-content/uploads/2020/09/Prenova-Program-AC-0.pdf
http://koalicijacivilnedruzbe.si/wp-content/uploads/2020/09/Prenova-Program-AC-0.pdf


   Ad 2) Predlogi mariborskih sodelavcev 

Kolega iz Maribora V. Pogorevčnik in D. Radonjič sta v svoji razpravi opozorila, da so 

interesi ljudi, ki zavračajo sedanjo vladno usmeritev in način njenega delovanja, (zlasti 

kadrovanje, ki poteka v nasprotju s pravnimi normami) zelo široki in da je zato potrebno v 

programskih razpravah  odpreti tudi nekatera druga vprašanja, npr.: 

- Vprašanja regionalizacije oz. ustanavljanja Pokrajin, ki je po stari slovenski maniri 

izpostavljeno pritisku drobljenja; 

-  Eno osrednjih vprašanj je položaj RKC v naši družbi, ki krši čedalje več določil 

dogovora o ločitvi cerkve od države; 

- V okviru razprave o spremembi volilnega sistema je treba odpreti tudi vprašanje, da bi 

se mandatarja volilo neposredno (kanclerski princip) in ga tako osvobodilo pritiska 

političnih strank. 

Nadaljnja razprava je pokazala veliko aktualnost teh predlogov in rezultirala v dogovor, da 

kolegi in somišljeniki SINTEZE-KCD v Mariboru čimprej ustanovijo podobno skupino 

(»podružnico«), ki bi že ob ustanovitvi temeljiteje odprla eno teh vprašanj. 

   Ad 3) 2TDK in POSVET 

3.1. Projekt 2TDK: V slovenskem medijskem in političnem prostoru se je odprla silovita 

ofenziva nekaterih slovenskih gradbincev, ki pod krinko »zahteve po enakopravnosti« 

poskušajo izločiti ali vsaj omejiti tujo konkurenco in tako priti do pogodb, do katerih zaradi 

svoje nekonkurenčnosti (razdrobljenost podjetij, slaba organizacija, neusposobljena delovna 

sila, nezadostna tehnična opremljenost, itd.) ne uspejo priti. Napad je usmerjen na 

investitorja projekta podjetje 2TDK in njegovo vodstvo, ki se, zavedajoč svojih obvez, da 

projekt poteka v dogovorjenih časovnih in finančnih okvirih, seveda upira. Po konstruktivni 

razpravi je bil sprejet sklep, da SINTEZA-KCD o teh vprašanjih pripravi svoje stališče 

(podpre 2TDK) in ga do četrtka posreduje javnosti in odgovornim (kabinet premierja, 

minister MZI, Komisija DZ, 2TDK, PSCN).  

3.2. Posvet o racionalizaciji javnega sektorja: sprejet je bil sklep, da M. Marc skupaj z F. 

Demšarjem intenzivira priprave, jih uskladi z DS. Po potrebi pritegne druge člane PS. 

   Ad 4) Razno 

Kje bo naslednja seja še ni določeno. Na MOL smo poslali prošnjo za prostor, če vloga še 

ne bo rešena, bomo predvidoma ponovno na vrtu gostišča Pri stari trti. Sicer pa se nadaljujejo 

prizadevanja za pridobitev nove stalne lokacije za sestanke. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


