
 
 

Zadeva: Zapisnik šeste TK seje PS Sinteza-KCD z dne 19. maja 2020 

Sodelujoči: Emil Milan Pintar,Klara Stanič,Jože Dular, Andrej Cetinski, Branko Damjanovič, 

Drago Babič, Matjaž Maček, Peter Glavič, Maja Šumi, Mateja Mlakar, Miroslav Marc in delno 

Janez Sušnik. 

Šesta telekonferenca Programskega sveta (TK-PS), ki je potekala dne 19. maja 2020 od 17:00 do 

18:15 ure po naslednjem dnevnem redu: 

1. Ocena aktualne politične situacije; 

2. Sodelovanje z ZDUSOM; 

3. Projekt »Racionalizacija javnega sektorja«; 

4. Projekt AJVM 

Po razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1. Ocena aktualne politične situacije 

Razprava je pokazala veliko enotnost v oceni, da je politična situacija dokaj nenavadna. V kratkem 

času dveh mesecev je prišlo do škandaloznih nastopov vsaj petih ministrov sedanje vlade, vladno 

Poročilo o nepravilnostih pri nabavi medicinske opreme je dejansko neprebavljiv pamflet vladne 

samo-promocije in sprevračanja odgovornosti na bivšo vlado, pritiski vlade na medije naraščajo, 

diplomatski odnosi s tujino so polni primitivnih napak, kadrovski cunami prinaša v politično 

ospredje vrsto spornih osebnosti, premier na družbenih omrežjih epigonsko oponaša Trumpa itd., 

kar kaže, da se vlada ne zna organizirati in da očitno ni sposobna korektno opravljati svojega dela. 

V nekaterih nastopih njeni predstavniki celo dajejo vtis, kot da namerno izzivajo javnost, 

državljane in drugače misleče – oz. da premier ne obvlada situacije in ministrov. V tem kratkem 

času je vlada zapravila pretežen del zaupanja in svoje kredibilnosti, saj vedno znova odpira 

ideološka vprašanja in poglablja zgodovinska nasprotja, na drugi strani pa ne rešuje tekočih 

vprašanj. 

V delu razprave je bilo poudarjeno, da politično vodstvo očitno ni sposobno doumeti, da v Evropi 

že nekaj časa potekajo procesi ukinjanja avtonomnosti in suverenosti manjših članic EU in 

uveljavljanja moči mednarodnih finančnih institucij. Vse bolj očitno je, da sedanja vlada pri tem 

zavestno ali iz nerazumevanja aktivno sodeluje. Ena prvih žrtev tega procesa je bila npr. Banka 

Slovenije, ki izgublja svoje nacionalno obeležje in suverenost ter postaja podrejeni del 

mednarodnega bančnega kapitala – s tem pa Slovenija poleg denarnih rezerv, s katerimi BS  

razpolaga, izgublja tudi pomemben delež nacionalnega premoženja. Zaradi neprimernega vodstva 

Banke Slovenije in nestrokovnega vodenja vlad je v zadnjem desetletju prišlo do razprodaje ali 

uničenja petih nacionalnih bank in vrste največjih nacionalnih podjetij.  

Vse bolj očitno je, da zamenjava vlade ne rešuje naših razvojnih problemov in bistvenih vprašanj 

naše samostojnosti in suverenosti. Vse vlade zadnjega desetletja so se oblikovale iz istega kroga 

negativno selekcionirane politične nomenklature, ki jo zapuščajo strokovnjaki na vseh področjih. 

Zato se kot edina realna opcija kaže v iskanju začasne »tehnične vlade« in razpis novih volitev – 

po novi, temeljito prenovljeni volilni zakonodaji. Prav sedanja volilna zakonodaja je namreč 

temelj negativne politične kadrovske selekcije, s tem pa nekvalificiranosti in nekompetentnosti 

tako DZ kot vlad, ki jih politične stranke »zmorejo«.  



Delovanje v tej smeri je temeljna orientacija SINTEZE-KCD v naslednjem obdobju. Dolgoročno 

sta zato prioritetna dva projekta: demokratična prenova volilne zakonodaje in de-politizacija 

državnih strokovnih služb in upravljanja javnega sektorja. 

Kratkoročno pa je treba preveriti, ali je sedanjo nakopičeno politično energijo »kolesarskega 

revolta« mogoče preusmeriti in organizirati javno tribuno za prenovo volilne zakonodaje ter javno 

tribuno o posledicah »neoliberalizma«, na katerega je opozoril F. Drenovec v svoji analizi. 

Ad 2) Sodelovanje z ZDUSOM; 

S predsednikom ZDUSA, g. J. Sušnikom je dogovorjen sestanek na ZDUSU dne 25. maja ob 13. 

uri. Z naše strani se ga bodo udeležili A. Cetinski, E. M. Pintar in M. Marc, po želji še en ali dva 

člana PS. Tema: ocena situacije, možni skupni projekti in nastopi. 

Ad 3) Projekt »Racionalizacija javnega sektorja«; 

Kadrovski cunami, ki ga sproži vsaka menjava vlade (pri čemer smo pri sedanji vladibolj kot nad 

obsegom zgroženi nad nekaterimi aktualnimi kadrovskimi rešitvami!), samo poudarja pomen 

projekta, ki ga vodi F. Demšar. Zato je nujno, da poskušamo to situacijo opredeliti kot dodaten 

argument za izvedbo projekta. 

Ad 4) Projekt AJVM 

SINTEZA-KCD podpira projekt AJVM in je pripravljena v njem aktivno sodelovati, toda za to 

potrebujemo več informacij in poglobljeno razpravo s pobudniki (M. Mihelčič, A. Dobnikar), zato 

bosta Marc in Maček organizirala sestanek z njimi. 

 

Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 

Priloga: Predlog Poziva za zaščito demokracije 

 


