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 Zadeva: Stališča in predlogi SINTEZE-KCD do kriznih ukrepov vlade - drugič 

  

   Spoštovani predsednik Borut Pahor; 

   Spoštovani predsednik Igor Zorčič; 

   Spoštovani predsednik Alojz Kovšca; 

   Spoštovani predsednik Janez Janša, 

  

V SINTEZI-KCD še naprej aktivno spremljamo situacijo, ki jo povzroča epidemija korona virusa, 

in ukrepe, ki jih sprejemata slovenska vlada in politika za njeno zajezitev oz. ublažitev. Zdaj je že 

jasno, da bo epidemija trajala bistveno dlje, kot smo upali, in zahtevala več žrtev, kot smo se bali.  

Čeprav so nekateri podatki o razvoju epidemije v Sloveniji tudi vzpodbudni (relativna saturacija 

prirastka okuženih v zadnjih dneh), so po naši oceni pred nami odločujoči dnevi in tedni. Zato 

podpiramo odločnost, s katero je vlada krenila v oblikovanje zaščitnih ukrepov proti širjenju 

epidemije na eni ter obsežnega programa za socialno stabilizacijo in ohranjanje vitalnih potencialov 

na drugi strani. Mogoče bi kazalo sprejeti še nekaj dodatnih ukrepov (začasno prepoved 

adrenalinskih športov, npr.), druge omiliti (kmetovanje, saj se začenja delo na poljih in v 

sadovnjakih), tretje pa bolje nadzorovati (obiski turističnih občin, itd.) 

Ko analiziramo in ocenjujemo načrtovane ukrepe za socialno in gospodarsko stabilizacijo, pa se nam 

zastavlja nekaj dodatnih vprašanj: 

- Po naših ocenah v predlaganih ukrepih niso v zadostni meri zajete banke, ki bi glede na visoko 

stopnjo donosnosti v preteklih letih lahko in morale več prispevati k socialni varnosti državljanov; 

- Med načrtovanimi ukrepi nismo uspeli najti predlogov za aktiviranje izjemno velikih rezerv BS, 

ki bi lahko predstavljale najcenejši denar za načrtovane ukrepe; 

- Čeprav prepoznavamo nujnost, da vlada te ukrepe sprejme čimprej, pa smo prepričani, da je vsako 

sprejemanje zakonov (in drugih aktov) po hitrem postopku treba razumeti in opredeliti kot izjemo, 

ki ne sme voditi v novo stalno prakso; 

- Aktiviranje SV in povečevanje njenih pristojnosti (37. a člen) se nam zdi opravičljivo in 

sprejemljivo le ob zelo jasni določitvi časovnih in prostorskih omejitev; 

- Povsem pa zavračamo predloge, da se Policiji v nasprotju z določili Ustave zagotovijo pooblastila 

za telefonsko sledenje državljanov, elektronsko prepoznavo obrazov ali celo vdiranje v 

stanovanja. Sprejem teh ali takih ukrepov ocenjujemo kot vzpostavljanje policijske države, kar bi 

nedvomno vodilo v socialne oz. politične konflikte in proteste, to pa bi obstoječo krizno situacijo 

samo še poslabšalo. Zato pozivamo vse poslance, tako koalicijske kot opozicijske, da take 

predloge zavržejo, saj kršijo Ustavo, na katero so prisegli!; 

- Predvsem pa predlagamo vladi, da opozori svoje ministre, da razne oblike postavljaštva pred 

mediji, ki smo jim bili priče prvi teden po zamenjavi, škoduje tako njim kot celotni vladi, 

predvsem pa tudi pripravljenosti državljanov, da sprejete ukrepe tudi zares spoštujejo. 

 

S pozdravi in spoštovanjem! 

  

Za SINTEZO-KCD 

Predsedujoči Emil Milan Pintar    


