
 
 

Zadeva: Zapisnik tretje Tele-seje PS Sinteza-KCD z dne 21. aprila 2020 

Tretja telekonferenca PS je potekala 21. aprila 2020 med 18 in 18.45 uro. Poleg rednih članov PS 

sta se jo udeležila tudi Dani Cokan in Maja Šumi. 

Tema je bila: KAKŠNA JE REALNA OCENA DELOVANJA SLOVENSKE VLADE ? 

V širši razpravi so bili izpostavljeni naslednji štirje poudarki: 

1. Pri iskanju in angažiranju sredstev za spodbudo gospodarskemu zagonu je vlada iz neznanih 

razlogov zanemarila možnosti vlaganj depozitnih sredstev državljanov in slovenskih podjetij. Z 

izdajo obveznic bi država in podjetja lahko pridobila znatna sredstva. Pred je tem potrebno 

popraviti krivice razlaščenim in izbrisanim vlagateljem in jim zagotoviti varnost njihovih vlog 

pred netržnimi posegi države in Evropske unije. 

2. Ugotovitve tujih analitikov, da je Slovenija na prvem mestu zaznavanja porasta korupcije v 

poslovnih odnosih, so pretresljive in opozorilne. V tem kontekstu je kaos, ki je nastal v vladnih 

službah in ministrstvih pri dobavi zdravstvene opreme v boju proti epidemiji korona virusa, 

samo vrh ledene gore naše gospodarske in politične skorumpiranosti. Vprašati se moramo, ali 

je vlada (pristojni ministri) povsem nesposobna in so ji stvari ušle iz rok ali pa je pod krinko 

usmerjanja naročil zavestno sprožila pretakanje javnih sredstev svojim somišljenikom. 

Odgovor na to vprašanje se bo razkril, ko bomo videli, kako se bo vlada lotila saniranja tega 

problema. 

3. Prav tako pretresljivi so podatki, da je Slovenija daleč na prvem mestu po odstotku sredstev 

proračuna, namenjenih boju s korona virusom in zagonu gospodarstva. Tudi tu dilema ostaja 

ista: ali se za tem skriva načrtno prelivanje sredstev podpornikom vlade (kar bi pomenilo, da 

smo priče največji orgiji načrtnega ropa državnega proračuna v zgodovini samostojne 

Slovenije in kupovanje politične privrženosti), ali pa je vlada povsem odpovedala in to 

perverzno plenitev vodijo iste nelegitimne interesne skupine (mafija), ki so vodile že 

pokrivanje bančnih črnih lukenj; 

4. Posebej pa smo zaskrbljeni zaradi cunamija kadrovskih zamenjav, ki ga je - tako kot vsaka 

nova vladna garnitura do sedaj - sprožila vlada. Pri tem postaja vse bolj očitno, da številne od 

teh sprememb lahko označimo kot zamenjave »slabega s slabšim«, saj je jasno, da so 

angažirani določeni kadri povsem brez strokovnih in profesionalnih izkušenj ter osebne 

verodostojnosti. Vrh te politične brutalnosti predstavlja imenovanje g. Mihe Potočnika za v. d. 

vodjo zakonodaje, ob poznanih dejstvih, da je v sodni preiskavi zaradi obtožbe o zlorabi in 

kriminalu. Gre za človeka, ki se je pred to obtožbo umaknil na Hrvaško, kjer naj bi leta 2017 

tudi pridobil njihovo državljanstvo.  

Spet se kaže kako zelo škodljiva je ta, s strani strank uzurpiran razvada, zato moramo 

intenzivirati aktivnosti na projektu o javni upravi (Posvet O POLITIČNEM KADROVANJU V 

JAVNEM SEKTORJU. 

Vsa ta dejstva in odprta vprašanja vplivajo na naš odnos do vlade in njenega delovanja in 

zahtevajo naše povečano politično angažiranje. Kot intelektualci in analitiki se ne moremo slepiti, 

kam nas zaznani pojavi in procesi vodijo, zato se naša odgovornost, da na to še odločneje 

opozarjamo, povečuje. 

Zapisnik pripravila: E. M. Pintar in M. Marc 


