
 

 

Zadeva: Zapisnik 109. redne seje Programskega sveta SINTEZA-KCD 

 

Po daljšem premoru zaradi ukrepov zoper epidemijo korona – virusa je v torek, 16. junija 2020, 

med 17 in 19.20 uro v restavraciji Park v Domžalah potekala 109. redna seja PS. Ker je to bila 

zaključna spomladanska redna seja (videokonference bodo potekale normalno dalje, po potrebi pa 

bo sklicana tudi izredna seja), smo na dnevni red uvrstili kot osrednjo točko: 

1. Ocena politične situacije in programske usmeritve delovanja SINTEZE-KCD; 

2. Tekoče. 

Na seji je bilo prisotnih 14 članov PS, kot gost pa se je seje udeležil tudi g. Andrej Jus, organizator 

Festivala upokojencev. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) 

Po obširni razpravi, v kateri so sodelovali prav vsi prisotni, so bile sprejete naslednje ocene in 

usmeritve: 

1.1. Delovanje vlade ocenjujemo zelo negativno. Posebej opozarjamo na naslednje elemente: 

- »Privatizacija« poslovanja z EU, ki močno krni ugled Slovenije, zmanjšuje njene operativne 

možnosti za konstruktivne dogovore in jo potiska v mednarodno izolacijo; 

- Nejasna gospodarska politika; posebej moteči so njeni nedorečeni ukrepi oz. načrti na 

področju investicijskih projektov (projekti 2TDK, Tretja razvojna os, itd.), ki kažejo 

uklanjanje ameriškim zahtevam po izločanju izvajalcev izven EU ali celo iz EU (v ozadju 

so očitno interesi proti »svilni poti« in kitajskemu nosilcu 5G tehnologije); 

- Negativen odnos do institucij Civilne družbe (CD), kjer, med drugim, prikriva evropske 

standarde in trošenje evropskih sredstev; 

- Nedemokratičen pritisk na medije; 

- Grožnje protestnikom, ki kažejo na trende oblikovanja policijske države; 

- Nejasna stališča do privatizacije zdravstva (in šolstva), čeprav je epidemija korona-virusa 

jasno dokazala prednosti javnega osnovnega zdravstva; 

- Silovit kadrovski cunami, v katerem pogosto dobre kadre nadomešča s slabšimi (NIJS, 

Agencija za pranje denarja, SURS, NPU) ali celo močno spornimi (Vladna služba za 

zakonodajo, itd.); 

- Itd. 

1.2. Ocenjujemo, da dobršen del ministrske ekipe ne ustreza običajnim demokratičnim 

standardom oz. zahtevnosti svojih funkcij, predvsem pa ne kriterijem integritete in 

pripadnosti pravnemu redu, zato na številnih od omenjenih področij tudi v bodoče ne moremo 

pričakovati uspešnega delovanja vlade. 

1.3. Z neprestanim izpostavljanjem ideoloških vprašanj vlada vnaša razdor med ljudi in hromi 

prizadevanje za normalno počutje državljanov in skupne razvojne usmeritve. 



1.4. V SINTEZI-KCD ocenjujemo, da bi bilo nujno sedanjo vlado čimprej nadomestiti s prehodno 

»tehnično« (projektno) vlado, ki bi imela prvenstveno nalogo, da izvede demokratično 

prenovo volilnega sistema in postavi sistem nepolitične, strokovne in avtonomne 

administracije, sposobne učinkovito upravljati skupno dobro (državo). To pomeni, da se ne 

zavzemamo za preprosto zamenjavo sedanje vlade z neko drugo, sestavljeno na enak način 

in s predstavniki strank, ki so zapravile prejšnjo. Vsem tem strankam je namreč skupna 

kadrovska kriza, nekompetentnost izvoljenih poslancev in njihovo pomanjkanje osebne 

integritete, ki vse močneje prihaja do izraza. Zelo jasen je vse močnejši beg strokovnjakov 

od politike, ki je vse manj cenjena in ji zaupa vse manj ljudi. Očitno je, da sedanji volilni 

sistem povzroča negativno kadrovsko selekcijo in vodi v politiko ljudi, ki niso uspeli na 

svojih delovnih področjih. To vsekakor niso ljudje, ki bi jim lahko zaupali vodenje države ali 

vlade. 

1.5. Te ugotovitve so hkrati programske usmeritve za delovanje SINTEZE-KCD v naslednjem 

obdobju. Kot prva naloga se nam kaže, da te programske usmeritve povežemo in 

preoblikujemo v Platformo našega delovanja in na njej gradimo povezovanje ljudi, ki so 

pripravljeni in sposobni preoblikovati sedanje negativne politične trende v pozitivne. Naš 

pristop do teh vprašanj mora biti konstruktiven, povezovalen in predvsem kulturen. K temu 

nas zavezujejo tudi ustanovne programske zaveze SINTEZE-KCD. Razprava je pokazala, da 

člani PS poznamo kar nekaj takih ljudi, levo in desno od nas, ki jih bomo v prihodnosti 

kontaktirali (konkretnejši pregled načrtovanih kontaktov se nahaja v tajništvu).  

Ad 2) 

2.1. D. Babič bo v naslednjih dneh posredoval prva gradiva o nastajajočem gospodarsko-

ekonomskem programu, ki ga pripravlja posebna skupina. 

2.2. SINTEZA-KCD je prejela povabilo organizatorjev Festivala za tretje ž. obdobje za 

sodelovanje s predstavitvijo svojih dveh osnovnih projektov. Povabilo z veseljem 

sprejemamo v pričakovanju konstruktivnega sodelovanja vseh krovnih upokojenskih 

organizacij.  

2.3. SINTEZA-KCD sprejema predlog Slovenskega društva evaluatorjev, da v našo delovno 

platformo vključimo tudi zahtevo po vpeljavi zunanjega neodvisnega vrednotenja učinkov 

javnih politik na vseh ravneh in sicer za vse politike, programe, za večje projekte in 

zakonodajne predloge. Kontakt in razgovor o nadaljnjem sodelovanju z društvom 

evalvatorjev organizirata Marc in Pintar.  

2.4. POSVET O POLITIČNEM KADROVANJU V JAVNEM SEKTORJU, ki ga organiziramo 

skupaj Državnim svetom bo v prvi polovici oktobra. 

2.5. Pintar pripravi dopis I. Koršiču za društvo pisateljev Slovenije. 

2.6. Marc poišče informacije, kaj je z odgovori na pisma Predsedniku države. 

 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 

 


