
 

 

Zadeva: Zabeležka 31. redne seje NSVS in PS SINTEZE-KCD 

Po dveh ne najbolj uspešno izpeljanih sejah (prvo nam je prekinila tehnologija, druga je bila 

organizirana »v živo«, kar je povzročilo težave članom iz drugih regij) je sekretar našel rešitev: seja je 

potekala preko elektronskih medijev v dveh časovnih blokih. 

Potekala je v torek, 11. oktobra 2022 med 17. in 18.45. uro po naslednjem dnevnem redu: 

1. Poročilo o sestanku pri predsedniškem kandidatu M. Brglezu;  

2. Poročilo o zapletih pri usklajevanju z GL o volilni zakonodaji in dogovor o nadaljevanju; 

3. Informacije o drugih projektih (2TDK - PSCN; strateški svet MGRT; drugi projekti); 

4. Razno. 

Ad 1.) Sestanek s kandidatom M. Brglezom 

Člani so o sestanku z g. M. Brglezom dobili pisno informacijo, zato dodatnih vprašanj ni bilo. Razvila 

pa se je zanimiva razprava o možnih rezultatih volitev, zlasti zato, ker bo na neki način zelo verjetno 

odločal prvi krog, torej glasovi za Natašo Pirc Musar in Milana Brgleza o uvrstitvi v drugi krog. 

Ad 2.) usklajevanju z GL o volilni zakonodaji: 

Podano je bilo pojasnilo k zapletu z GL, kjer »operativa GL« ni upoštevala dogovorov, doseženih na 

usklajevalnem sestanku. Člani so o tem sporu dobili pisno gradivo, zato se je razprava usmerila k temu, 

da zagotovimo ustrezno zastopstvo na seji operative, sklicane za sredo,12. 10.2022, in oblikovanje 

naših stališč.  

Dogovorjeno je bilo, da se seje udeležita R. Bohinc in E. M. Pintar, članom pa se kasneje pošlje 

zapisnik s seje in po potrebi dodaten komentar. 

Ad 3) O drugih projektih 

V SINTEZO-KCD dobivamo več opozoril, da se je SINTEZA-KCD preveč usmerila samo v volilno 

zakonodajo, zaradi česar trpijo tako ostali projekti, kot tudi tekoča odzivnost Sinteze v aktualnem 

političnem dogajanju. 

Dogovorjeno je bilo, da se temu vprašanju posveti posebna izredna seja Programskega sveta, na katero 

so vabljeni vsi, ki jih ta problematika zanima. 

Ad 4) Razno 

4.1 Od GL smo dobili obvestilo, da bo v torek,18.oktobra, s pričetkom ob 17uri, na Trgu revolucije 

javno soočenje  PREDSEDNIŠKIH KANDIDATOV IN KANDIDATK Z LJUDSTVOM. Vabljeni! 

4.2 Med pobudami za vrnitev SINTEZE-KCD v javno dogajanje je bil tudi predlog, da odpremo 

posebno spletno stran za objavljanje razmišljanj o dogajanjih v Ukrajini, ki v javnih medijih ne najdejo 

možnosti objave, ker se njihov pogled na to vojno in razloge zanjo razlikuje od uradne interpretacije. 

Ta je tako nasilno prezentirana v nastopih politikov in v medijih, da lahko govorimo o zmagi enoumja, 

kot je Slovenija še ni poznala. Pobuda je bila sprejeta, spletna stran je v pripravi. 

Zabeležko pripravil E. M. Pintar 


