
 

 

Zadeva: Zapisnik 113. redne seje PS SINTEZA-KCD z dne 6. oktobra 2020 

Seja je torej potekala med 16.00 in 18.15 uro v sejni sobi na Vojkovi 1 po naslednjem 

dnevnem redu: 

   1. Interni posvet o civilni družbi in medijih; 

   2. Demokratska prenova volilnega sistema in referendumska zakonodaja; 

   3. Ocena aktualne politične situacije; 

   4. Kršenje zakonodaje ob odstopu ministra, Aleša Hojsa (»neodprta kuverta«); 

   5. Tekoče in razno. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Še pred pričetkom dela po dnevnem redu je predsedujoči podal kratko informacijo o 

sestanku s predstavniki »petkovih vstajnikov«. Cilj sestanka je bil, da protestnikom 

predstavimo stališče SINTEZE-KCD, da je problem globlji kot zgolj odprava Janševe 

vlade in jim predlagamo, da med svoje zahteve vnesejo zahtevo po temeljiti demokratski 

prenovi volilne zakonodaje. Z druge strani smo bili seznanjeni o napornem usklajevanju 

med različnimi strujami glede organiziranja in vodenja: od anarhističnega nepriznavanja 

kakršnekoli organiziranosti do vodstva, ki zmore usmeriti in fokusirati zahteve. 

   Ad 1) posvet o civilni družbi in medijih  

Po zanimivih uvodih povabljenih, v katerih so bile izpostavljene nagle spremembe v 

medijskem prostoru, ki jih povzročajo različni dejavniki (tehnologija, epidemija korona-

virusa, pritiski Janševe vlade, itd.), se je razvila zanimiva razprava, ki se je zaključila z 

nekaj oprijemljivimi nasveti za uveljavitev večje prisotnosti SINTEZE-KCD v medijskem 

prostoru. 

   Ad 2)  Demokratska prenova volilnega sistema in referendumska zakonodaja; 

Ob ponovni ugotovitvi, da je vsebinska sprememba volilne zakonodaje ob takem DZ 

utopija, je bila razprava usmerjena v probleme referendumske zakonodaje. M. Maček je 

predstavil referendumsko ureditev v nekaterih drugih državah (gradivo: tekst =  

Referendum kot oblika neposredne demokracije, stat. pod. =  Referendumi v državah EU), 

kjer predstavlja obliko nadzora politike, možnost korekcije vladnih odločitev ali celo 

obliko neposrednega odločanja državljanov (Švica). Pri nas ta zakonodaja ne omogoča 

nobene od teh funkcij (oz. deloma zgolj drugo, pod zelo težkimi pogoji), zato je tudi ta pot 

bolj ali manj zaprta. Ta popolna blokada nekatere potiska v razmišljanje, da ni ničesar 

mogoče storiti in s tem v družbeno dezaktiviranje, vendar je prevladalo prepričanje, da je 

treba delovati naprej. Ob intenzivnejšem podpiranju za zamenjavo sedanje vlade, ki nas 

nedvomno pelje v diktaturo, pa bomo tudi novo, če in ko do nje pride, opozarjali na te 

http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2020/10/Referendum-kot-oblika-neposredne-demokracije-Matjaž-print.pdf
http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2020/10/Referendumi-po-EU-Matjaž.pdf


napake. Namreč, pomemben krivec za sedanjo situacijo in za razgraditev institucij 

civilnega nadzora (KPK, referendumi, itd.) so že prejšnje vlade. 

Dogovorjeno je bilo, da se aktivira predlog za razgovor s predsednikom Pahorjem o tej 

problematiki (Pintar).  

Predstavnika »mariborske ekipe« sta nas seznanila s pripravami ustanovitve Sinteze v 

Mariboru, ki odlično potekajo. 

   Ad 3) Ocena aktualne politične situacije; 

Vprašanje ustanovitve »iniciativne skupine za povezovanje civilnih iniciativ za zamenjavo 

vlade« je preloženo na naslednjo sejo. V tem času bomo poskušali vzpostaviti stike z 

drugimi subjekti, ki delujejo v isti smeri. 

   Ad 4) Problem »neodprte kuverte«: 

Sprejet je bil sklep, da z aktivnostmi glede kršenja zakonodaje ob odstopu notranjega 

ministra, Aleša Hojsa, počakamo in pripravljena izhodiščna gradiva zadržimo. 

   Ad 5) Razno: 

5.1. Priloženo gradivo M. Česna o nevarnosti privatizacije zdravstva uvrstimo na 

naslednjo sejo PS (gradivo: Napotek za razpravo).  Avtor naj o tej problematiki opozori 

tudi medije. 

5.2. Sprejet je bil predlog K. Stanič, da se morajo člani PS bolj aktivirati na naših spletnih 

straneh: 

-   http://www.sinteza.co/demografski-sklad-nespodoben-nateg-volivcev,  

-   http://koalicijacivilnedruzbe.si/. 

In še zlasti na FB: 

- https://www.facebook.com/profile.php?id=100004926003460 

- https://www.facebook.com/groups/356456694477121 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 
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