
 

   

Zadeva: Zapisnik sedme telekonference Programskega sveta Sinteza-KCD  

Konferenca je dne 26.5.2020 potekala med 17.00 in 18.20 uro. Na njej so sodelovali: 

D. Babič, A. Cetinski, B. Damjanovič, F. Demšar, J. Dular, P. Glavič, M. Marc, E. 

M. Pintar in K. Stanič. Na dnevnem redu je bila, poleg tekočih informacij, ena sama 

točka: Padec vlade – da ali ne?  

Po uvodnih informacijah o sestankih na ZDUSU (poročilo so člani PS prejeli) se je 

razvila obširna, toda disciplinirana razprava, ki je izpostavila in večinsko potrdila 

naslednje uvodne ugotovitve: 

- Janševa vlada bo nedvomno nadaljevala v sedanji smeri: nekulturno obnašanje, 

pritiski na medije, kadrovski cunami, zapravljanje ugleda Sloveniji in politična 

izolacija od držav srednje Evrope, poskusi všečkanja z delitvijo bonbončkov 

prebivalcem, obenem pa zmedeno in neučinkovito spodbujanje ponovne oživitve 

gospodarstva; 

- Tako vlado odklanja vse več državljanov, zato lahko pričakujemo nadaljevanje 

in povečevanje »kolesarskih« protestov, obenem pa tudi že poskuse bolj 

organiziranega odpora in iskanja alternative; 

- Čeprav je v tem trenutku še težko realno oceniti globino gospodarske krize, saj 

številni subjekti v prikazovanju svojih težav pretiravajo v poskusih, da si 

pridobijo večji delež državne pomoči, resne analize kažejo, da je kriza že tu, da 

se ta poglablja in da se bodo številni gospodarski subjekti in pomemben del 

številnih panog že julija, prav gotovo pa septembra, znašli v katastrofalni 

situaciji; 

- Ocenjujemo, da se bo vlada, ki se ukvarja predvsem s prevzemom totalitarne 

oblasti nad življenjem državljanov in nameščanjem svojih ljudi na ključne 

položaje oblasti, predvsem pa z izpostavljanjem ideoloških razlik, v taki situaciji 

slabo znašla, zato moramo računati s hitrim naraščanjem gospodarske in 

politične nestabilnosti. 

Na podlagi teh ugotovitev je jasno, da take vlade ne moremo podpirati oz. da je 

naravno, da podpremo iskanje ustrezne alternative. Pri tem pa je prav tako jasno, da 

taka alternativa ne more biti vračanje na neko drugo koalicijsko vlado, enako 

sestavljeno iz prvakov strank, ki vlade ne razumejo kot odgovorno upravljanje države 

in vodenje družbe, temveč kot priložnost zase in za svojo stranko. Toliko prej, ker se 

kot alternativa sedanji Janševi vladi ponujajo prav tiste stranke, ki so s svojo 

ozkosrčnostjo zapravile prejšnjo vlado. 



Desetletno menjavanje vlad ni iz naših političnih strank, levih in desnih,  izpostavilo 

nobenega državnika, temveč zmeraj znova prinaša na površje pritlikave politikante, 

mojstre manipulacij in kupčkanja. Kar je samo še en dokaz več, da je naš politični 

kadrovski bazen povsem osiromašen in tako iztrošen, da v njem ni mogoče iskati 

ustrezne kadrovske zasedbe, ki bi nas lahko uspešno vodila skozi krizo. 

SINTEZA-KCD mora zato gledati širše. Nesmiselno se nam zdi zavzemati se za 

zamenjavo te vlade, ki je povsem neustrezna in dolgoročno nevarna, za povsem enako 

neprimerno in neustrezno, mogoče malo bolj levo vlado. 

Rešitev vidimo v tem, da sedanjo vlado čimprej nadomestimo Z ZAČASNO 

TEHNIČNO VLADO, ki bi jo vodili in sestavljali civilni strokovnjaki. Taka vlada naj 

ne bi imela kompetenc, odpirati ali kakor koli reševati ključnih ideoloških vprašanj, 

temveč bi se posvetila predvsem obnovi gospodarstva, zaščiti okolja in obnovitvi 

socialnega in kulturnega tkiva družbe. 

V času delovanja začasne TEHNIČNE VLADE pa bi morali oblikovati od političnih 

strank neodvisno strokovno telo, nekakšen NACIONALNI SVET ZA OBNOVO 

DEMOKRACIJE, ki bi pripravil zakonske predloge za prenovo volilnega sistema in 

upravljanje javnega sektorja, predvsem državne uprave. 

V ta namen bomo v SINTEZI-KCD pripravili ustrezno PLATFORMO in se na njeni 

podlagi povezovali s subjekti, ki podobno iščejo izhod iz sedanjega političnega 

močvirja. 

Zabeležko pripravila: Emil Milan Pintar in Miroslav Marc 


