
 
 

Zapisnik 26. telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

TK je potekala dne 13.4.2021 med 17 in 18.30 uro po naslednjem dnevnem redu: 

   1. Potrditev zapisnika prejšnje TK PS; 

   2. Pregled odprtih vprašanj in dogovor o organizaciji dela PS; 

   3. Projekt SVS; 

   4. Projekt 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) Organizacijska vprašanja: 

Daljša razprava je pokazala, da se vsi člani PS zavedajo, da je v tem obdobju najpomembnejši 

projekt SINTEZE-KCD »Projekt SVS« (priprava novega volilnega sistema), ki mora dobiti 

absolutno prednost v obravnavi. (Drugi projekt, kjer moramo biti pozorni, je 2TDK). Člani PS so 

sicer predlagali še nekaj tem, ki so nedvomno aktualne (npr. problemi upokojencev, položaj RKC 

v odnosu na državo, itd.), že ves čas pa potekajo še nekateri drugi projekti: 

- Finančna in fiskalna politika v luči slabega upravljanja države; 

- Politična elita in sistemska korupcija; 

- Racionalizacija javnega sektorja; 

- Itd. 

Po daljši razpravi je bilo dogovorjeno: 

- Seje do nadaljnjega potekajo na vsake tri tedne, med 17. in 18.30 uro;   

- Če nekdo želi odpreti obravnavo novega projekta, je treba določiti nosilca ali skrbnika, ki bo 

pripravil vse potrebno tako za obravnavo a seji kot potem za realizacijo sklepov; 

- V sekretarske aktivnosti, zlasti z novimi projekti, se v sodelovanju z M. Marcem začne 

vključevati M. Šonc (Čestitamo!). 

   Ad 3) Projekt volilni sistem: 

Projekt SVS zdaj potrebuje pozornost vseh članov Nacionalnega sveta SVS, SINTEZE-KCD in 

drugih subjektov civilne družbe. V Delovni skupini so v pretežni meri opravljene teoretične 

strokovne razprave in mednarodne primerjave, tej »akademski fazi« pa je že sledila delovna skica 

modela, ki ga bo delovna skupina obravnavala 15. aprila, SVS pa verjetno 20. aprila. To pomeni, 

da delo poteka po časovnem planu, pripravljenem ob koncu lanskega leta: 

- Približno do konca aprila bo pripravljen predlog celotnega novega volilnega sistema v obliki 

vsebinskih določil; 

- Konec aprila in v celotnem maju bo potekala intenzivna notranja razprava v Nacionalnem SVS; 

- Junija naj bi bil pripravljen prvi osnutek ZVDZ za javno razpravo, ki naj bi potekala vse do 

septembra; po možnosti bomo organizirali veliko javno strokovno razpravo na prostem ali v 

večji dvorani; 



- na jesen bodo opravljene potrebne korekture in Predlog ZVDZ naj bi bil posredovan 

poslancem za začetek postopka v DZ. 

Seveda pri tako pomembnem in kompleksnem projektu lahko vselej pride do določenih problemov 

in manjših zakasnitev. Bistveno pa je, da v vsem tem času uspemo animirati večjo populacijo 

aktivnih državljanov, da se odzove na naš predlog za demokratično spremembo volilnega sistema. 

Samo ustrezen odziv javnosti je namreč pogoj, da poslanci oz. DZ sprejmejo dialog o spremembi 

volilnega sistema. Tudi alternativna pot (referendum) v celoti zavisi od uspešnega angažiranja 

javnosti, kar je, poleg vsebinske razprave o novem sistemu, najpomembnejša naloga vseh članov 

SVS. 

   Ad 4) Projekt 2TDK 

Za razpravo po tej točki je bilo pripravljeno pisno gradivo (Pintar), ki je bilo v uvodni predstavitvi 

problemov dopolnjeno z nekaterimi dodatnimi informacijami, med drugim s podatkom, da je za 

četrtek dogovorjena tiskovna konferenca PSCN ter da je Vili Kovačič vložil na NPU ovadbo zoper 

ministra Vrtovca zaradi načina, kako MZI vodi projekt 2TDK. Slednje je zanimivo tudi zato, ker 

je v uvodnem gradivu izpostavljena dilema, ali naj SINTEZA-KCD na NPU prijavi odgovorne za 

projekt (DRI, 2TDK, bivšo ministrico in sedanjega ministra). 

Po daljši in poglobljeni razpravi, ki je zajemala tudi probleme nezadostnega seznanjanja javnosti z 

dogajanjem v projektu (lastnik osrednjega častnika »Delo« je tudi lastnik glavnega izvajalca del v 

projektu in kritične informacije v tem mediju niso možne), je bilo dogovorjeno: 

- Programski svet enotno ugotavlja, da je stanje v projektu kritično; 

- Informacijo, ki jo je dobil PS, bo mogoče treba po četrtkovi tiskovni konferenci PSCN dopolniti 

in z njo seznaniti odgovorne (Pintar); 

- Dopolnjeno informacijo posredovati medijem s stališčem PS (Pintar), medtem pa bodo člani PS 

iskali možnosti za plasiranje teh informacij po direktni poti, skozi razne oddaje (Tarča, Studio 

ob 17h, 3TV, itd.) ali/in avtorske članke; 

- Na naslednji seji bomo ponovno analizirali vprašanje, ali je treba na NPU prijaviti vse 

odgovorne. 

   Ad 5) Drugo: 

   5.1. Letos SINTEZA praznuje 10 let svojega delovanja. V tem času je opravila dolgo pot 

uspešnega uveljavljanja v slovenskem javnem prostoru, obeleženo s številnimi rezultati in uspehi. 

Na eni naslednjih sej PS bo predstavljen program (Marc, Pintar), kako to obletnico dostojno 

obeležiti, kar v teh korona časih prav gotovo ne bo lahko. 

Že zdaj pa je oblikovan predlog, da bi poskušali oblikovati »spletni bilten« člankov, ki so jih v 

tem času objavili naši somišljeniki in člani. Članke bi grupirali po področjih (npr.: Politični sitem; 

Gospodarstvo in finance; Zdravstveni sistem; Upravljanje državnega premoženja; …) in po 

avtorjih. Za začetek o avtorji naprošeni, da posredujejo sezname člankov. 

   5.2. Ker se začenja razprava o ponovnem zagonu družbe po pandemiji oz. o tem, kako najbolj 

smotrno porabiti zagonska sredstva v višini 5,2 Mrd evrov, bo to ena od tem na naslednjem 

sestanku. Uvodno gradivo bosta pripravila P. Glavič in D. Babič. 

Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc                         


