
 
 

Zapisnik 18. telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

TK je potekala dne 15. decembra 2020 med 16. in 17.55 uro (ob udeležbi 13 rednih članov in številnih 

gostov: A. Jordan, D. Pretnar, A. Jus, delno C. Ribičič, J. Bavdaž) po naslednjem dnevnem redu: 

   1. Pregled in potrditev zapisnika 17. seje; 

   2. Pregled informacij in razprava o volilnem sistemu; 

   3. Predlog 2. dopisa DS o problemih korupcije in neaktivnosti DS; 

   4. Nadaljevanje razprave o denarni politiki ECB; 

   5. Informacije o ostalih projektih (2TDK, Racionalizacija uprave); 

   6. Razno. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

   Ad 1) Zapisnik prejšnje seje se sprejme brez dodatkov in sprememb. 

   Ad 2) razprava o volilnem sistemu: 

Uvodoma so bile podane številne informacije o pripravah na ustanovitev Nacionalnega sveta za 

demokratično prenovo volilne zakonodaje (NSPVZ), med drugim: 

- O kontaktu s kabinetom Predsednika države, ki je potrdil okvirni termin za sestanek v prvi polovici 

januarja naslednjega leta, ko se zaključi v DZ razprava o dveh predlogih (predlog opozicije za 

uveljavitev prednostnega glasu in predlog koalicije za korigiranje velikosti volilnih okrajev); 

- Gospoda C. Ribičič in M. Mihelčič sta potrdila sodelovanje v NSPVZ; dr. Mihelčič je predlagal tudi 

nekaj dodatnih imen; 

- Vzpostavljen je kontakt z dr. Tošem; 

- Od nekaterih drugih Civilnih iniciativ smo dobili potrdila, da podpirajo našo namero. 

V razpravi je bilo ponovno poudarjeno, da moramo z našo akcijo nadaljevati ne glede, ali bo kateri od 

predlogov, ki so sedaj v obravnavi v DZ, sprejet ali ne. Vsak od njiju namreč pomeni le kozmetične 

spremembe sedanjega elitističnega sistema s tem, da je prilagajanje velikosti VO navadna farsa. Hkrati je 

bil potrjen preliminarni »Program dela NSPVZ v 7. korakih«. 

Dogovorjeno je bilo: 

- Da so iz PS za NSDPVZ evidentirani M. Maček, M. Šonc in E. M. Pintar, lahko pa svojo 

pripravljenost izrazi še kdo; 

- Da v naslednjih dneh pripravimo (osnutek: Pintar) povabilo vsem pomembnejšim CI, ki delujejo na 

tem področju (Spisek pripravita Jadranka in Marc), da skupaj ustanovimo NSDPVZ; 

- Da člani PS predlagajo imena strokovnjakov za ta Svet, upoštevajoč pri tem tako geografske vidike 

kot različnost profilov. 

   Ad 3) Neodzivnost Državnega sveta in problematika koruptivnosti: 

V razpravi je bilo kot povsem nesprejemljivo opredeljeno dejstvo, da DS praktično ne deluje več. 

Postavilo se je celo vprašanje kršenja Ustave, zakona o DS in moralne upravičenosti svetnikov do 

»plačevanja tega molka in ne-dela«. Verjetno ni primerno iskati možnosti za opozorila Ustavnemu 

sodišču, prav gotovo pa bi glede tega kazalo opozoriti javnost. Osnutek takega opozorila pripravi Pintar. 

Obenem bomo poskušali (Pintar, Marc) kontaktirati g. D. Kosa in g. B. Kečanovića ter ju povabiti k 

pripravi argumentiranih zahtev za zakona o spremljanju izvora premoženja in odvzemu neupravičeno 

pridobljenega premoženja. 



   Ad 4) Razprava o denarni politiki: 

V uvodu je najprej A. Cetinski na kratko povzel dosedanjo razpravo in opozoril na nenormalno finančno 

in ekonomsko, ter iz tega izhajajočo politično moč ECB, ki je pričela s plasiranjem ogromnih sredstev 

neposredno vplivati na vladne odločitve posameznih držav.  Glede na različno odzivnost teh držav postaja 

vse bolj jasno, da daje prednost »trdim« (desno usmerjenim) državam in s tem direktno vpliva na 

opuščanje demokratičnih principov delovanja vlad teh držav. D. Babič je opozoril, da je na razpolago 

ogromno »prostega denarja« in da bi bilo tragično, da države z njim zgolj zagotavljajo ekonomski mir v 

času epidemije in po njej. Morale bi oblikovati ustrezne investicijske projekte, kar edino lahko pospeši 

revitalizacijo gospodarstva. G. J. P. Damijan tak predlog za Slovenijo ključnih projektov že ima in Babič 

ga bo posredoval članom PS. Pintar je opozoril, da se v tem iskanju modela, kako po koncu epidemije 

revitalizirati gospodarstvo, izgubljajo poudarki »zelene ekonomije« in učinkovitejšega ščitenja Planeta, 

zato moramo pričakovati hitro slabšanje generalnih civilizacijskih pogojev bivanja in življenja. Prišli smo 

v obdobje, ko v vse večjem številu držav stroški odpravljanja posledic naravnih ujm v najširšem smislu 

že presegajo letni prirast DBP, kar pomeni, da so se te družbe že znašle na negativni spirali kvalitete 

življenja. In takih družb bo vse več in več. 

Dogovorjeno je bilo, da tej razpravi posvetimo osrednjo točko naslednje TK. Teze za to razpravo 

pripravijo A. Cetinski, V. Pogorevčnik, D. Radonjič  in P. Glavič. Marc kontaktira g. Kordeža in ga povabi 

v razpravo. 

   Ad 5) Informacije o ostalih projektih: 

5.1. Pintar je prisotne seznanil, da je za petek, 18. 12. 2020, sklicana seja PSCN, na kateri naj bi dobili 

nekaj več informacij o poteku Projekta 2TDK pod novo vlado. Opozoril je, da bo krčenje števila podjetij, 

ki bi lahko sodelovala pri izvedbi projekta (zaradi netočnih podatkov je zdaj odslovljena tudi GGD s 

češkim partnerjem in novomeškim CP; ostala so tri podjetja) nedvomno bistveno zmanjšalo konkurenco 

med njimi (nevarnost dogovorne razdelitve sektorjev dela!), in vodilo k velikim podražitvam. 

Nobene informacije nimamo o reviziji IP, se je pa Računsko sodišče zahvalilo SINTEZI-KCD za 

opozorilo o problemih vstopa Madžarov v so-financiranje in so-lastništvo projekta (splošna informacija 

vsem političnim strankam). 

5.2. Dobro zastavljen projekt »Racionalizacija javnega sektorja« (dr. Demšar) na žalost stoji; očitno je 

(le) ena od zgodnjih žrtev covida-19 in Janševe vlade. Kar je velika škoda, saj nam državna administracija 

vsak dan posebej kaže, kako slabo obvladuje svoj posel. 

   Ad 6) Razno: 

6.1. Dobili smo pretresljiv prikaz sramotnega delovanja politike in administracije: član našega PS je 

nabavil večjo količino hrane in igrač za najrevnejše otroke in se v nekaj različnih občinah dogovoril z 

ustreznimi institucijami, da jim to preda. Policija mu ni dovolila prehoda občinskih meja, birokrati mu 

niso hoteli izdati soglasja. S tem bomo seznanili pristojna ministra. 

6.2. Naslednjo TK načrtujemo 5. januarja 2021. 

 

Spoštovani sodelavci, podporniki in somišljeniki, 

Naj vam ob tem zadnjem zapisniku v letu 2020 zaželiva mnogo lepše in prijaznejše leto 

2021. Leto, v katerem bodo naša prizadevanja za prijaznejšo družbo, za več 

tolerantnosti in sprejemanja drugačnosti vsakogar od nas, za manj sovraštva in  manj 

robavsasto vlado in politiko, rodila več uspeha. Mogoče pa si v teh težkih dneh lahko 

zavrtite znano Mlakarjevo »Srečen Božič« in z njo voščite tistim, ki jim je namenjena. 
 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


