
 
 

Zapisnik 25. telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

TK je potekala dne 30.3.2021 med 16 in 17.15 uro po naslednjem dnevnem redu: 

   1. Pregled zapisnika 24. TK PS; 

   2. Poročilo o delu SINTEZE-KCD v letu 2020; 

   3. poročilo o poteku projekta SVS; 

   4. Dejavnosti v spremljanju Projekta 2TDK; 

   5. Tekoče in razno. 

Na sestanku so bilo sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

   Ad 1) Zapisnik prejšnje seje se potrdi brez sprememb. 

   Ad 2) Poročilo 2020:  

Poročilo o delu SINTEZE-KCD za preteklo leto je bilo v taki obliki pripravljeno prvič, kar 

nedvomno pomeni velik napredek v organiziranosti. V razpravi je bilo ocenjeno, da je poročilo 

dobro pripravljeno in pregledno. Šele iz takega poročila je mogoče razbrati, kako zelo aktivna je 

bila naša »institucija« in na katera področja vse smo posegali.  

Gotovo obstoji še več področij, kjer bi radi in glede na našo vlogo morali poseči, toda to nam 

onemogočajo kadrovske omejitve. Rešitev je verjetno v organizaciji nekakšnih »podružnic« po 

različnih krajih, ki bi se lahko bolj posvetile tem področjem in problemom na njih. Zato bo to ena 

osrednjih zadolžitev našega bodočega delovanja. 

Sklep: gradivo se pošlje medijem in političnim subjektom, pa tudi sorodnim subjektom civilne 

družbe (Marc). 

   Ad 3) Projekt Sprememba volilnega sistema (SVS): 

Projekt SVS poteka v skladu z okvirnim programom dela. 

V četrtek, 25. marca 2021 je bila na kongresnem trgu izvedena tiskovna konferenca, na kateri je 

bil razglašen začetek delovanja »Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega 

sistema«. Ocena same tiskovne konference je zelo pozitivna, problem ostaja neodzivnost medijev. 

V razpravi smo poskušali razčleniti, koliko je ta neodzivnost posledica našega »preveč 

konvencionalnega« delovanja (premalo uporabe družbenih medijev), koliko pa popolne 

podrejenosti medijev obstoječi politični nomenklaturi, ki medijem vsiljuje objavo zgolj tej 

nomenklaturi sprejemljivih informacij. V razpravi je bilo ugotovljeno, da bi bilo sicer smiselno 

bolj uporabljati te novejše medije, da pa prisotnost v njih ni tista medijska pokritost, ki si jo želimo. 

Skupine na družbenih omrežjih praviloma pritegnejo veliko sledilcev s posamezno idejo ali 

dogodkom, kar hitro zbledi oz. sledilci se hitro razpršijo in tako ne predstavlja velike družbene 

moči. Zadnja pozitivna »medijska ofenziva«, ki je iz družbenih omrežij prešla v družbeno akcijo, 

je bil poziv »Očistimo Slovenijo«. 

Kot najbolj aktualni vprašanji nadaljnjega dela na projektu SVS se kažeta: 

- Vprašanje, kako smiselno ovrednotiti vse ideje o spremembi sedanjega volilnega sistema, ki 

jih je ustanovitev Nacionalnega sveta sprožila, in od katerih so številne protislovne in 

izključujoče, in 



- Drugič, kako preprečiti, da bi se zbrana energija porazgubila in usahnila v tekočem političnem 

dogajanju. 

Prvo vprašanje je predvsem namenjeno naši delovni skupini, ki bo morala delovati transparentno 

in v najtesnejši komunikaciji s Svetom. Prav ta komunikacija, predvsem redno JAVNO preverjanje 

dilem na sejah Sveta pa je tudi edini način, ki bo omogočal aktivno delovanje Sveta. Obenem pa je 

treba poiskati tudi načine za prenos relevantnih informacij o delu Sveta tako na družbena omrežja 

kot v klasične medije. 

Dogovorjeno je bilo, da v kontaktu z nekaterimi uredniki poskušamo ugotoviti, zakaj so se odločili, 

da ne povzamejo informacije STA o tiskovni konferenci oz. se dogovoriti z njimi o  objavi člankov 

in informacij o novem volilnem sistemu. 

Možnost razgovora na TV Maribor preverita Dušan in Vlado. 

   Ad 4) Projekt Drugi tir: 

Računsko sodišče se je iz svojih razlogov in pristojnosti ter tudi na našo pobudo odločilo za 

poglobljen pretres dogajanja v Projektu 2TDK. Za uvod je nekaterim institucijam, tudi SINTEZI-

KCD poslalo vprašalnik o tem, kako potek projekta spremlja javnost, kakšne so njene kritike in kaj 

predlagajo za izboljšanje stanja.  

Pripravili smo obširnejši odgovor na ta vprašanja s kar nekaj pogledi na dosedanjo aktivnost 

SINTEZE-KCD na tem področju in z opozorili, ki segajo v ozadje celotnega dogajanja. Razprava 

je pokazala upravičenost takega pristopa in pripravljeno gradivo ocenila kot zelo kvalitetno. 

Sklep: gradivo se še enkrat pregleda (Pintar) in v sredo takoj odpošlje na RS (Marc). 

Dodatna informacija (zanimiva tudi v kontekstu naše razprave o medijih in njihovi vplivnosti - 

zgoraj pod. tč. 3): po naši ostri reakciji (Pintar na TV Slo dne 23. marca) glede kriminalnega izbora 

»super-nadzornika« za Projekt 2TDK je investitor ta izbor razveljavil. Seveda ta reakcija ni bila 

edina, je bila pa prva, na javni TV in ne na FB(!). 

   Ad 5) Razno: 

Odprta ostajajo nekatera vprašanja, za katera so posamezniki predlagali, da jih uvrstimo na dnevni 

red. To so predvsem: 

- Problem razmerja med državo in cerkvijo (RKCS), ki postaja vse bolj megleno in RKCS vse 

večji potrošnik Proračuna. Prvi podatki (Dušan) so frapantni, treba jih je preveriti; 

- Problem statusa upokojencev in davčnih obremenitev (nekaterih) pokojnin. Tudi to vprašanje 

zahteva več uvodnega raziskovanja in zbiranja podatkov; 

- Tomaž Ogrin je predlagal, da se gradiva tistih, ki se ukvarjajo s problematiko finančne (in 

fiskalne) politike ter slabim vodenjem države, morda tudi korupcije (Glavič, Mencinger, 

Radonjič, Cetinski, Babič, itd.) povežejo v nekakšno trajno dostopno »edicijo«, kar se lahko 

organizira na naši spletni strani (Marc). 

Sklep: Začetek naslednjih sestankov PS se premakne na 17. uro. Telekonference bodo praviloma 

trajale do 18.30 ure, le izjemoma dlje. Naslednja TK bo 13.4.2021 ob 17. uri. 

Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

     

                          


