
 
 

Zapisnik 22. telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

TK je potekala dne 16.2.2021 med 16. in 18. uro po naslednjem dnevnem redu: 

   1. Pregled zapisnika 21. TK; 

   2. Projekt »Imenovanje Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema«(SVS); 

   3. Projekt »2TDK«; 

   4. Denarna politika in finančni sistem; 

   5. Tekoče in razno. 

Na  sestanku so bilo sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

   Ad 1) Zapisnik je sprejet brez sprememb in dodatkov. 

   Ad 2) Svet za demokratično spremembo volilnega sistema: 

Razprava se je najprej zadržala na informaciji, da je DZ potrdil predlog sprememb Zakona o volilnih 

okrajih. Še enkrat je bilo ugotovljeno, da je to le formalna, toda skrajno nekorektna korekcija 

obstoječih volilnih okrajev, sprejeta z namenom, da se zadosti Odločbi Ustavnega sodišča. Sprejeti 

popravki vsebini ustavne odločbe ne ustrezajo, saj so minimalni in tudi po tej korekciji ostajajo razlike 

med volilnimi okraji prevelike in nesprejemljive (1 : 2,7). Dogovorili smo se, da se o tem našem 

stališču obvesti Ustavno sodiščeJe možna ustavna pritožba? Če je, jo je potrebno razširiti s stališčem, 

da spreminjanje VO ne rešuje nobenega od glavnih problemov sedanjega volilnega sistema, temveč je 

treba menjati ta sistem, kar mi poskušamo; kontaktirati C. Ribičiča in/ali M. Krivica (Pintar, Marc). 

V nadaljevanju je Pintar prisotne obvestil, da je Iniciativna skupina oblikovala in posredovala posebno 

Pristopno izjavo za člane bodočega Sveta. Nekaj Pristopnih izjav je v teh dneh že prispelo, iz 

dosedanjih kontaktov pa je evidentiranih približno 60 oseb, ki so izrazile pripravljenost na sodelovanje. 

Po daljši razpravi je bilo dogovorjeno, da se v Svet vključijo vsi člani PS, vsak pa bo iz svojega kroga 

angažiral še 3 – 5 oseb, upoštevajoč željo po spolni, geografski in izobrazbeni uravnoteženosti Sveta. 

Iniciativna skupina bo imela naslednji sestanek v torek, 23. 2. 2021, ki bo predvidoma zadnji sestanek 

Iniciativne skupine. Na tem sestanku naj bi se dogovorili o razglasitvi Sveta (SVS). 

Drugi del informacije se je nanašal na imenovanje delavne skupine za pripravo predloga nove volilne 

zakonodaje. V njej so vodja dr. M. Mihelčič, dr. Ciril Ribičič, dr. M. Maček, E. M. Pintar in sekretar 

M. Marc. Skupina je že pričela z delom. Da bi poenostavili komuniciranje z zunanjimi sodelavci in 

oblikovali enotno podlago za predstavljanje našega dela navzven, bomo pripravili kratko (največ eno 

stran) predstavitev modela novega Zakona o volitvah v DZ. 

   Ad 3) Projekt 2TDK: 

Na vprašanja, ki smo jih pisno postavili podjetju 2TDK, MZI in MF smo dobili nepopolne odgovore 

od prvih dveh. Zlasti MZI se spreneveda, da ne pozna razlike med interno novelacijo IP in korektno 

strokovno revizijo IP, ki sta jo zahtevala Računsko sodišče in PSCN. Kdaj bo »novelacija« gotova, še 

nimamo podatka, niti ni jasno, ali bodo z njo odpravljene največje napake sedanjega IP, kot so: 

- Korekcija nadstandardnih parametrov predorov, ki so v nasprotju z evropskimi standardi, in 

posledično časovna in finančna korekcija predvidenih stroškov izkopa in gospodarjenja z 

izkopanim materialom; 



- Vnos celotnega sklopa gospodarjenja z materialom, ki je v sedanjem IP praktično izpuščen, 

navedeni pa so le stroški, kar pomeni, da je vrednost izkopanega materiala očitno namenjena 

nekakšni »plenitvi«; 

- Korekcija napihnjenih stroškov za vodenje in nadzor projekta, kar je posebej sporno z vidika 

dejstva, da 2TDK vse bolj za te namene angažira DRI; 

- Vprašanje financiranja projekta, tudi z vidika napovedi o madžarskem (zalednem?) vložku (in 

posledično solastništvu) projektu. 

Ker MF ni odgovorilo v zakonskem roku, je treba o tem obvestiti Informacijsko pooblaščenko, obenem 

pa zaradi drugih vprašanj obvestiti KPK in/ali RS (ter NPU) (počakati na »noveliran« IP?)  

   Ad 4) Denarna politika in finančni sistem: 

Daljša razprava je potekala glede problematike naše finančne in fiskalne politike, zlasti ob dejstvu, da 

Slovenija najema velika posojila v tujini, ni pa sposobna angažirati sredstev domačih varčevalcev. 

Verjetno ni težava samo v dejstvu, da so naše vlade s svojo finančno politiko uničile zaupanje 

varčevalcev, temveč prej v perfidni politiki (nagrajevanje naših petokolonašev v bančnih sistemih in 

politiki) mednarodnih finančnih skladov, ki z vsiljevanjem posojil rešujejo probleme svojih viškov 

sredstev, obenem pa z njim vzpostavljajo sistem sprotnega uvida v naše gospodarstvo in NADZORA 

nad njim. 

Dogovorjeno je bilo, da skupina, ki se ukvarja s temi vprašanji (Cetinski, Glavič, Radonjič, Vlado, 

eventualno Babič + zunanji sodelavci) nadgradi sedanje gradivo, ki se pošlje v DZ oz. poslancem, 

obenem pa analizirajo možnosti, da se na tem področju oblikuje poseben projekt, mogoče v povezavi 

s problemi korupcije. 

   Ad 5) Tekoče in razno: 

   5.1. Klara S. je opozorila na zelo dobra intervjuja g. Lipovška, ki na področju turizma odkriva iste 

probleme (plenitve, korupcijo, nesmiselne reorganizacije, itd.), na katere že dolgo opozarjamo tudi mi. 

Dogovorjeno je bilo, da ga kontaktiramo in povabimo, da na sestanku (TK) PS predstavi svoje 

ugotovitve. 

   5.2. Dušan R. je opozoril na nesprejemljiv nastop predstavnika RKC v Intervjuju na TVS, ki je 

utemeljeval in tako rekoč napovedal, da prihaja čas za večjo oblast RKC (Poljska, Hrvaška). V 

razgovoru je bilo ugotovljeno, da že obstojijo nekatere institucije civilne družbe, ki spremljajo položaj 

RKC v Sloveniji. Kontakte z njimi bo poskušal vzpostaviti Radonjič. 

   5.3. Vse kaže, da je »slaba vlada uspela dobiti dobrega ministra« za zdravje. Ko bo potrjen v DZ, mu 

bomo čestitali in poslali gradivo M. Česna. 

   5.4. Po neuspelo konstruktivni nezaupnici (ki so se je številni v KUL razveselili, saj niso želeli 

Erjavca za predsednika vlade, njegovih sprevrgljivih poslancev pa ne v svojem taboru) lahko 

pričakujemo pospešeno delovanje Janše in njegove vlade v smeri oblikovanja »avtoritarne personalne 

vladavine«. Eden prvih korakov bo verjetno  zakon o Demografskem skladu. Bomo pozorni (Cetinski). 

   5.5. Naš član Vito Šoukal je uspel izdati najnovejšo knjigo o svojem spremljanju dogajanja. Nekaj 

podarjenih izvodov je še na razpolago pri Marcu. Bravo Vito, vse čestitke! 

  5.6. Kljub odpravi nekaterih omejitev v boju proti korona-virusu, ki zdaj omogočajo zbiranje do 10 

ljudi, bomo s sestankovanjem preko telekonferenc nadaljevali. Naslednja seja bo predvidoma 2. marca. 

Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


