
 
 

Zapisnik 19. telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

TK je potekala dne 5.1. 2021 med 16. in 18. uro po naslednjem dnevnem redu: 

   1. Pregled in potrditev zapisnika 18. TK; 

   2. Projekt »Nacionalni svet za demokratično prenovo volilne zakonodaje«; 

   3. Pismo predsedniku Državnega sveta; 

   4. Projekt 2TDK; 

   5. Pismeno povabilo za sodelovanje v zvezi s korupcijo v državi; 

   6. Tekoče in razno; 

       6.1. Težave s stranjo na FB. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

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

   Ad 2)Nacionalni svet za demokratično prenovo volilne zakonodaje: 

Uvodoma je bilo ugotovljeno, da je naša pobuda za oblikovanje Nacionalnega sveta 

(NSDPVZ) naletela na velik odmev, saj so  številne skupine in posamezniki izrazili interes 

za sodelovanje oz. skupen nastop v tem projektu. Razprava je pokazala, da je najbolje, da 

delo nadaljujemo tako, kot je začrtano v gradivu »7 korakov«: najprej oblikujemo 

iniciativno skupino, ki se sestane na telekonferenci (predlagani datumza TK je 12. januar), 

kjer bi se pogovorili predvsem o organizacijskih in programskih vprašanjih. Na TK je treba 

povabiti še nekaj CD-organizacij in skupin, ki se s to problematiko ukvarjajo, pa so prvo 

povabilo zaradi praznikov spregledali. Tudi sicer bi Iniciativna skupina vse do imenovanja 

NSDPVZ ostala »odprtega tipa«. Gradivo za 1. TK pripravita Pintar in Marc, hkrati pa je 

bilo dogovorjeno, da člani PS aktivno predlagajo imena strokovnjakov, ki bi bili primerni 

za člane Sveta. 

   Ad 3)Pismo predsedniku Državnega sveta: 

Predlog drugega pisma, s katerim predlagamo DS oz. predsedniku g Kovšci sodelovanje 

pri pripravi širše družbene akcije proti naraščajoči korupciji v slovenski družbi, je bilo 

potrjeno. Kritična ocena do ne-dela DS narašča, zato bomo v naslednjem tednu, če tudi na 

to pismo ne bo nobenega odgovora,začeli pripravljati javno izjavo o ne-delu DS. Ta 

»samo-izolacija« DS nedvomno pomeni kršitev ustavnih določb, prav gotovo pa je skrajno 

nehigienično, da DS ne sodeluje pri sprejemanju obsežne zakonodaje v zadnjem času. 

Toliko bolj, ker vlada na poniglav način neprestano poskuša v pakete ukrepov proti 

korona-virusu podtakniti številna sporna vprašanja, ki imajo po večini značaj krepitve 

avtarkične oblike vladanja (povečevanje pooblastil policiji in vojski, kaznovanja, kazensko 

ukinjanje financiranja, itd., itd.). V tem kontekstu je treba razmisliti, ali bi že to drugo 



pismo poslali direktno vsem svetnikom, saj verjetno ne dobivajo korektnih informacij od 

svojega vodstva. 

   Ad 4) Projekt 2TDK: 

V daljši uvodni informaciji je Pintar (potem pa tudi Cetinski, predstavnik CD v Projektno 

finančnem  svetu 2TDK)opozoril na naraščajočo zaskrbljenost PSCN(in njegovo nemoč) v 

zvezi s potekom projekta 2TDK.V projektu narašča zamuda, večino odločitev poteka ne-

transparentno in nekonsistentno, korupcijsko tveganje narašča iz dneva v dan. Niti 

Investitor niti MZI ne kažeta volje, da bi izpolnila zahtevo Računskega sodišča, da je 

potrebno takoj opraviti neodvisno revizijo Investicijskega progama (za katerega avtor sam 

ni hotel sprejeti nobene odgovornosti), ker bi le tako dobili korektno podlago za izvajanje 

projekta. Načrti 2TDK, da namesto neodvisne revizije investitor sam opravi nekatere 

novelacije in korekture IP (kadar in kakor mu bodo ustrezale!) seveda vodijo direktno v 

ustvarjanje pogojev in podlag za mafijsko plenjenje državnih sredstev, kot se je to dogajalo 

v projektu TEŠ 6. 

Dogovorjeno je bilo, da se vladi, MZI in 2TDK pošljejo vprašanja o teh ključnih problemih 

(na uradnem obrazcu), Računskemu sodišču in Odboru za finance pa opozorilo o 

dogajanju. Takoj, ko bo podpisano 4. Poročilo PSCN vladi in bo postalo javno, bo 

posredovano vsem članom PS in s potrebnim komentarjem objavljeno na naši spletni 

strani. 

   Ad 5) Povabilo za sodelovanje v zvezi s korupcijo v državi: 

Pismo, pripravljeno kot povabilo g. D. Kosu, za sodelovanje pri obravnavi problematike 

korupcije v slovenski družbi, je bilo potrjeno, hkrati pa je bilo dogovorjeno, da se enako 

povabi tudi g. B. Kečanovića. Pisma ustrezno pripravi Pintar. Nosilci tega »projekta« bodo 

D. Radonjič, P. Glavič in V. Pogorevčnik. 

   Ad 6) Razno: 

6.1 FB: Članom PS je bilo uvodoma pojasnjeno, da ima SINTEZA na FB tri ločene strani 

(osebni Gibanje Sinteza in Koalicija civilne družbe Sinteza, ter javno odprto skupino 

Koalicija civilne družbe). Prvi dve ureja Marc, tretja pa je neke vrste »klepetalnica«, 

dostopna vsem in vsakomur. Na tej strani so se v zadnjem obdobju začeli v večjem številu 

pojavljati prispevki »aktivistov zoper korona-ukrepe in cepljenje«, nekateri nedvomno z 

neresničnimi podatki. Ker ni bilo dovolj dobro označeno, da je stran odprta, so nekateri 

obiskovalci te strani pričeli take prispevke povezovati s SINTEZO-KCD. Po daljši razpravi 

je bilo dogovorjeno, da se v predstavitvenem opisu poudari odprtost strani, zato ni nujno, 

da objave predstavljajo stališča SINTEZE-KCD. Zadevo še v tem tednu uredijo Marc, 

Damjanovič in Pintar. 

Zapisnik Pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


