
 

 

Zadeva: Zapisnik trinajste TK Programskega sveta Sinteza-KCD z dne 28.7.2020 

Kljub dejstvu, da je večina članov PS odsotna, smo se odločili za krajšo telekonferenco (TK), ki so 

se je udeležili: P. Glavič, M. Maček, E. M. Pintar in M. Marc. 

V analizi politične situacije so se oblikovale naslednje ugotovitve in dogovori: 

1. Gospodarsko-politična situacija v Evropi, zlasti v EU, se še naprej komplicira. EU si bo 

načrtovanih 750 milijard evrov za obnovo gospodarstev držav članic EU povečini izposodila pri 

bankah. Te bodo seveda zahtevale ustrezne garancije, verjetno ne zgolj v obliki sklepa EU, 

temveč zelo verjetno ustreznega obvezujočega sklepa vsake države članice posebej. Tu lahko 

računamo na velike težave nekaterih članic, težka pogajanja in velike zamude. Denar torej še ne 

bo kmalu na voljo. 

2. Oblikovanje »kluba varčnih držav«, ki so izsilile spremembo razmerja med nepovratnimi in 

povratnimi sredstvi v korist slednjih in pogojevanje teh sredstev s »spoštovanjem vladavine 

prava« kaže na vse večje razpoke v EU. Vse glasnejši in vse bolj vidni so interesi razvitih članic, 

da (namenoma grobo rečeno) skrbijo predvsem zase, ostali pa naj zagotavljajo predvsem 

kvalificirano delovno silo zanje. 

3. V tej situaciji kasnitve EU denarja za po-pandemijsko revitalizacijo gospodarskih tokov bo 

Janševa vlada še bolj pospešeno poskušala prodajati zadnja uspešna podjetja, ki jih Slovenija še 

ima. Tarča so zlasti Petrol, pa Tovorni promet SŽ, itd. Nekateri so celo prepričani, da je do te 

prodaje že prišlo, kar pa vlada prikriva. 

4. Hkrati pa je vse bolj jasno, da vlada ni sposobna voditi ključnih projektov.  Z  nekaterimi 

neustreznimi, celo poniglavimi odločitvami je tako zaostrila politično situacijo, da bo čedalje 

teže dosegala potrebno soglasje celo za vodenje projektov nacionalnega pomena, kot so npr. 

Drugi tir ali Tretja razvojna os. Večina njenih odločitev bo verjetno na tak ali drugačen način 

končevala na sodiščih, kar bo pomenilo velike zamude in ogrožena sredstva EU. Do 

uresničevanja energetske, okoljske ali prometne strategije pa v tem mandatu verjetno sploh ne 

bo prišlo. 

5. V tej situaciji smo se dogovorili: 

- Da poskušamo zbrati več informacij o eventualnih odprodajah slovenskih podjetij in ev. 

pripraviti stališče o tem vprašanju; 

- Ker od ministra g. Vrtovca nismo dobili nobenega odziva na naše opozorilo, bomo pismo, 

naslovljeno nanj, z ustreznimi dopolnili in konkretizacijami posredovali tudi Računskemu 

sodišču, Komisiji KPK in medijem, ter seveda tudi Projektnemu svetu za civilni nadzor 

(PSCN) in upravi podjetja 2TDK. V teh pripravah se bomo odločili, ali skličemo tudi 

tiskovno konferenco že zdaj ali šele v začetku septembra (gradivo pripravi E. M. Pintar);  

- Projekta »Prenova volilne zakonodaje« in »Racionalizacija upravljanja javnega sektorja« 

zaradi počitnic mirujeta; 

- Nekateri člani PS so z odobravanjem ugotovili, da se je tudi  g. J. P. Damijan v svojem 

blogu zavzel za »Tehnično vlado«, kar je SINTEZA-KCD storila že v maju »RUŠENJE 

VLADE? DA IN NE!« 

 Zabeležko pripravila E. M. Pintar in M. Marc. 

https://damijan.org/2020/07/26/ponovno-tehnicna-ne-prehodna-vlada/
http://www.sinteza.co/rusenje-vlade-da-in-ne
http://www.sinteza.co/rusenje-vlade-da-in-ne

