
 

 

Zadeva: Zapisnik 112. redne seje PS SINTEZA-KCD z dne 22. septembra 2020 

Uvodne besede 112. seje programskega sveta (PS) smo namenili naši interni problematiki. 
Pandemija korona-virusa oz. ukrepi za njeno omejitev so posegli tudi v naše delovanje. Dolga leta 
smo »gostovali« na Biotehnični fakulteti (iskrena hvala za prijaznost in razumevanje!), toda prostor 
je bil na žalost premajhen in ni omogočal minimalnih zdravstvenih normativov v novih pogojih.  

Prejšnjo (111) sejo smo imeli na čudovitem vrtu gostilne »Pri stari trti« (kdor jo ne pozna, nekaj 
zamuja!), pred-prejšnjo (110) pa terasi kavarne Pri Slamiču. 

Zdaj smo, upamo, da ne zgolj začasno, dobili prostor v zgradbi MOL na Vojkovi 1. Hvala  vsem, ki ste 
prispevali, da smo se (vsaj začasno) udomili. 

Ob tem, ko smo iskali ustrezen prostor (za dvakrat mesečno dvourno sejo Programskega sveta), smo 
potrkali na številna vrata. Večkrat smo pomislili, da je v Ljubljani gotovo na stotine raznih sejnih sob, 
zgrajenih iz sredstev državljanov-davkoplačevalcev, zdaj »v lasti« številnih institucij, inštitutov, šol, 
fakultet, itd., skoraj gotovo praznih v za nas primernem terminu. Pa smo pogosto naleteli na oholo 
zavračanje ali kvečjemu na zahteve po plačevanju visoke »najemnine«. Kar je za tako civilno 
iniciativo, kot je SINTEZA-KCD, ki že skoraj desetletje deluje »pro bono« (ne spadamo med tiste 
»nevladne organizacije«, ki jih (so)financira vlada, pogosto v zahvalo za njihov molk), nesprejemljivo. 

Torej še enkrat, hvala vsem za streho nad glavo! 

 

Zapisnik 112. seje Programskega sveta SINTEZA-KCD. 

Seja je torej potekala v torek, 22. septembra od 16. do 18. ure v sejni sobi na Vojkovi 1 po 

naslednjem dnevnem redu: 

   1.  Poročilo o razgovoru z SDS o volilni zakonodaji; 

   2.  Razprava o programski usmeritvi SINTEZE-KCD in bodočih projektih; 

   3.  Razprava o tekočih projektih; 

 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Poročilo o razgovoru z SDS o volilni zakonodaji: 

Predsedujoči je uvodoma podal zgoščeno informacijo o poteku razgovora na SDS, ki se ga je 

s strani SDS udeležil g. B. Grims s strokovnim sodelavcem D. Zadergal, s strani SINTEZE-

KCD pa dr. M. Mihelčič, M. Maček, M. Marc in E. M. Pintar. Naš cilj je bil, da predlagamo, 

da SDS ali vlada ustanovi posebno Komisijo (z močno prisotnostjo strokovnjakov iz CD) in 

tako odpre razpravo o demokratični prenovi volilnega sistema. 

V odgovoru na ta predlog je g. Grims poudaril, da se strinja z našo ugotovitvijo, da sedanji 

volilni sistem povzroča negativno kadrovsko selekcijo, kar je v politiko pripeljalo vrsto 

neustreznih oz. neprimernih posameznikov, ki blokirajo vsakršno spremembo volilnega 

sistema in vplivajo na rast bega možganov. Zato bi bilo potrebno sistem spremeniti in ga 

približati volivcem. Zaveda se, da je tim. »večinski sistem« nesprejemljiv, zato tudi on osebno 

vidi rešitev v nekakšnem kombiniranem sistemu. Blokade vidi v nekaterih ustavnih določilih, 



v slabem delovanju US ter v dejstvu, da smo ukinili referendumsko odločanje. Zato SDS ne 

bo sprožila tega vprašanja, saj niti v koaliciji ne bi dobila soglasja. 

V daljši razpravi, ki je sledila temu poročilu, so se izoblikovala naslednja stališča: 

- SINTEZA-KCD naj nadaljuje z osveščanjem javnosti o nujnosti demokratične prenove 

sedanje volilne zakonodaje; 

- V tem kontekstu je potrebno udejanjiti spomladi dogovorjeni sestanek s Predsednikom RS 

(Marc), pa tudi z SD (Pintar) in drugimi političnimi subjekti (Desus, ZDUS, …); 

- Več pozornosti je treba posvetiti problemu referendumske zakonodaje (uvodno 

informacijo bo pripravil Maček).    

Ad 2) Razprava o programski usmeritvi SINTEZE-KCD in bodočih projektih; 

2.1. V razpravi se je pokazalo, da je verjetno prioritetna naloga ustanovitev SINTEZE-KCD 

v Mariboru, kar naj bi se zgodilo konec oktobra. Tam bodo poleg podpore demokratizaciji 

volilnega sistema in zahteve po vrnitvi referendumskega odločanja, takoj oblikovali tudi nov 

projekt o regionalizaciji Slovenije (v razpravah o številu pokrajin se je že začel uveljavljati 

pritisk po drobljenju pokrajin, ki je v času nastajanja občin nazadnje pripeljal do nemogočega 

števila občin, med njimi takih, ki nimajo osnovne infrastrukture – npr. ZD, kar se v tej situaciji 

kaže kot velik problem, na kar je opozoril dr. Česen). Ko bodo to dopuščale kadrovske 

možnosti se bo odprl tudi projekt o ločenosti Cerkve od države.  

Nosilca priprav sta gg. V. Pogorelčnik in D. Radonjič. 

2.2. Številni so opozorili na preslabo medijsko prisotnost različnih iniciativ CD, tudi 

SINTEZE-KCD. Zato je bil sprejet sklep, da se začetni del naslednjega sestanka PS posveti 

temu vprašanju. Klara Stanič bo pripravila nekakšno interno strokovno okroglo mizo s 

sodelavci iz različnih, za nas zanimivih medijev. 

Ad 3) Tekoči projekti:  

   3.1. Racionalizacija upravljanja javnega sektorja: Posvet, ki smo ga na to temo pripravljali 

skupaj z DS je na žalost ponovno umaknjen zaradi zapore zunanjih dejavnosti v prostorih 

Parlamenta. Nosilec posveta dr. Demšar ocenjuje, da je pametneje počakati in posvet 

prestaviti na kasnejši datum kot iskati improvizirane rešitve. Marc bo to stališče pri dr. 

Demšarju ponovno preveril. 

   3.2. Volilni sistem: glej pod tč. 1. 

   3.3. Razprava o Demografskem skladu kaže vso bedo in pritlehnost naših političnih razprtij. 

Ustanovitev tega sklada bi bila priložnost, da vlada oblikuje Upravni odbor po evropskem 

(demokratičnem) zgledu, na kar smo prejšnje vlade že večkrat opozorili in predlagali nov 

model upravljanja. Žal pa je očitno, da to presega moralne in intelektualne norme 

uveljavljenih političnih »elit«. Marc bo preveril na ZDUSU, kakšno je njihovo stališče in 

ocenil, ali pismo, ki smo ga poslali prejšnji vladi (ustrezno korigirano) pošljemo tudi tej. 

   3.4. O odzivu na aktualno politično situacijo: Pintar ponovno pripravi poziv za oblikovanje 

Iniciativne skupine, najprej v okviru PS, nato širše. Na podlagi odziva bo odvisno, ali se 

resneje angažiramo na tem projektu. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


