
 

 

Zapisnik štirinajste telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

V SINTEZI-KCD smo na podlagi modelov Inštituta JŠ že pred časom predvideli, da so možnosti za 

delo PS na normalnih sejah praktično nične, zato smo se odločili, da se vrnemo k TK. 

TK je potekala dne 20.10.2020 med 16. in 18. uro po naslednjem dnevnem redu: 

   1. Razprava o Demografskem skladu (DS) (gradivi A. Cetinski in E. M. Pintar); 

   2. Problem korupcije v Sloveniji (gradivo D. Radonjič); 

   3. Problem zdravstva in dolgoročna reforma (gradivo dr. M. Česen); 

   4. Podpora političnim alternativam; 

   5. Razno 

Poleg rednih članov PS se je prve točke TK udeležil tudi g. J. Sušnik, direktor ZDUS. 

Na TK so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

   Ad 1) Demografski sklad (DS): 

Po uvodni  predstavitvi problematike »dveh predlogov zakonov o DS« (Pintar, Cetinski) je 

stališče ZDUSA predstavil tudi Sušnik. V razpravi se je pokazalo, da so stališča SINTEZE-

KCD in ZDUSA praktično enaka: 

- Oba predloga zakonov sta slaba, praktično nesprejemljiva in zavzeti se je treba za njihov 

umik; 

- Vztrajati je treba na modernem, parcitipativnem vodenju sklada z močno nadzorno vlogo 

civilne družbe, kjer politika ne bo imela odločujoče pozicije. Sedanja predloga zakonov 

oz. predvidenega upravljanja z DS celo po mnenju KPK predstavljata veliko korupcijsko 

tveganje; 

- Čeprav je ustanovitev DS aktualna politična zadolžitev vladne koalicije, mora imeti 

problematika trajnostne oskrbe starostnikov prednost. 

Dogovorjeno je bilo, da ZDUS v naslednjih dneh pripravi podrobnejšo utemeljitev za 

zavrnitev predlogov obeh zakonov o DS in s tem seznani tudi SINTEZO-KCD, ta pa tudi 

sama oblikuje svoje stališče (Pintar, Cetinski), ga posreduje medijem in pristojnim 

političnim organom (tudi Pravno-zakonodajni službi vlade in DZ). 

   Ad 2) Korupcija v Sloveniji: 

Gradivo in razprava sta pokazali, da zadnje vlade niso bile uspešne pri omejevanju korupcije. 

Ta se pod sedanjo vlado celo povečuje (nabava medicinske opreme za boj proti korona-

virusu), kar poskuša Janševa vlada prikriti in preprečiti preganjanje kršiteljev z vrsto 

kadrovskih zamenjav (Gale, Policija, NPU, itd.). 

Dogovorjeno je bilo, da pripravimo dopis o tej problematiki (D. Radonjič, s sodelovanjem 

P. Glaviča) in ga naslovimo na Državni svet ter poskušamo na sestanku z njimi doseči, da ta 



pošlje ostro opozorilo Državnemu zboru in Vladi. Navesti je potrebno ustrezne podatke in 

poudariti, da sedanje delovanje vlade vodi v razgrajevanje vrednot in blokiranje 

organiziranega civilno-družbenega nadzora koruptivnega dogajanja. Posebej je treba 

opozoriti tudi na manj vidne oblike korupcije – nameščanje SDS-ovih ljudi na vse ključne 

(politične, upravljavske, nadzorne…) funkcije in plačevanje pripadnikov z dobrimi 

sinekurami.  

Dopis bomo usklajevali preko interneta in ga potrdili na naslednji TK. 

   Ad 3) Problematika zdravstva v Sloveniji: 

Zaradi odsotnosti dr. M. Česna je bila točka prestavljena na naslednjo TK. V tem času bo 

Damjanovič dr. Česnu pomagal urediti uporabo Zooma. 

   Ad 4) O političnih alternativah:  

SINTEZA-KCD se bo aktivno odzivala na številne pozitivne pobude za večjo povezanost 

civilne družbe da se zaustavi sedanja »politična norost« Janševe vlade, pri čemer pa ima 

posebno težo in prioriteten položaj podpora Koaliciji ustavnega loka (KUL). 

Pri tem pa nujnost zamenjave sedanje vlade z novo ne sme ogroziti naših zahtev, da se mora 

nova vlada odločno zavezati demokratizaciji celotne družbe (boljšemu organiziranju 

civilnodružbenega nadzora), pri čemer sta ključni nalogi demokratična prenova volilne 

zakonodaje in odločen boj proti korupciji. Te zahteve je treba razumeti kot pogoj podpori 

nove vlade, saj obstoji nevarnost, da bo ta podlegla posebnim (zasebnim) interesom 

političnih strank, ki jim evidentno demokratični sistemu volitev ni pogodu. 

SINTEZA-KCD bo v naslednjih dneh navezala stike s predstavniki KULA in/oz. J. P. 

Damijanom kot potencialnim mandatarjem (Stanič, Babič), izrazila svojo podporo temu 

projektu, obenem pa poudarila zgoraj imenovane zadolžitve nove vlade (Marc, Pintar). 

Prav tako bo pripravila dopis obstoječim civilnodružbenim gibanjem (spisek pripravi 

Jadranka), ki se zavzemajo za demokratizacijo, in poskušala aktivirati več povezovanja in 

sodelovanja po načelu »k skupnemu cilju, čeprav ne pod eno kapo«. 

   Ad 5). Razno: 

Marc je posredoval informacijo, da je v sredo sestanek s predstavniki Piratov glede možnosti 

uvajanja modernejšega načina delovanja. Spoznati želimo platformo za učinkovitejše in bolj 

varno delovanje Programskega sveta, platformo, ki članom PS omogoča lažje vključevanje 

v razprave in glasovanja.  

Naslednji (TK) sestanek bo v torek, 3.11.2020 ob 16. uri. 

    

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 


