
 
 

Zapisnik 15. telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

TK je potekala dne 3. 11. 2020 med 16.00 in 17.45 uro po naslednjem dnevnem redu; 

1. Potrditev zapisnika 14. seje; 

2. Problem korupcije v Sloveniji (gradivo); 

3. Demografski sklad in nerešeno vprašanje upokojencev; 

4. Programske usmeritve KUL; 

5. Razno. 

V izjemno poglobljeni, disciplinirani in usmerjeni razpravi so bili k posameznim točkam 

sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

   Ad 1) Zapisnik 14 TK seje PS z dne 20. 10. 2020 je bil potrjen brez sprememb in 

dopolnil. 

   Ad 2) Problem korupcije v Sloveniji: 

V razpravi je bilo poudarjeno, da je Slovenija ena najbolj skorumpiranih evropskih držav. 

Korupcija je v enaki meri posledica nedosledne zakonodaje, za kar nosijo odgovornost vse 

politične stranke, ki so v zadnjem četrt stoletja sodelovale v vladah, kot politična praksa, ki 

korupcijo ne le tolerira, temveč praktično preprečuje njeno preganjanje in penaliziranje. 

Ocenjeno je bilo, da situacije ne bo izboljšala niti sprejeta novela k Zakonu o integriteti in 

preprečevanju korupcije, saj vlada hkrati ukrepa popolnoma drugače: na eni strani poskuša 

demontirati razne inštitucije nadzora, na drugi spraviti (NPU) pod svoj lasten nadzor, na 

tretji ponuja Zakon o Demografskem skladu (DS), ki je direktno naravnan korupcijsko, na 

kar opozarja celo KPK. 

Sprejet je bil sklep, da celotno gradivo o korupciji, ki sta ga pripravila Radonjič in Glavič 

z ustreznim spremnim dopisom predstavimo Državnemu svetu. Hkrati v dopisu, ki ga 

pripravi Pintar, predlagamo, da Državni svet, problematiki korupcije posveti več časa in 

energije ter do teh vprašanj zavzame najprej jasna stališča in nato od celotnega političnega 

vodstva (DZ, vlada, politične stranke) ter pristojnih organov zahteva programe boja proti 

korupciji ter poročila o njihovem uresničevanju.  

S temi stališči je treba seznaniti tudi KUL in Damijana. 

Hkrati bomo poskušali (Marc, Pintar) vzpostaviti stik s KPK in preveriti, ali oni glede na 

novelo zakona pripravljajo kakšne dodatne ukrepe za zajezitev korupcije. S tega vidika bo 

Radonjič pregledal tudi pravkar sprejeto Novelo zakona. 

Če bomo pri vseh teh akcijah naleteli na medle odzive ali celo zavračanje, potem je jasno, 

da za korupcijo v Sloveniji stoji aktualna politična elita, ne neke imaginarne združbe. Takrat 

bomo tudi presodili smiselnost tiskovne konference na to temo in drugo ukrepanje.  



   Ad 3) Problematika upokojencev: 

Razprava je še enkrat potrdila, da Demografski sklad ne rešuje problema upokojencev ter, 

da sta predlagana Predloga zakona o Demografskem skladu povsem neprimerna in ju je 

potrebno zavreči, kar je SINTEZA-KCD že predlagala Zakonodajno-pravni službi DZ in 

drugim odgovornim. Tak sklad, kot je predlagan, ne rešuje ničesar v zvezi z upokojenci, 

ponuja le novo možnost za korupcijsko vodenje in plenjenje tam lociranih sredstev.  

Obenem pa je jasno, da se s tem še bolj zaostruje problem upokojencev, saj aktualna politika 

(leva in desna) reševanje tega vprašanja potiska nekam v prihodnost, nekim bodočim 

vladam. 

V gradivu Petra Glaviča »o možnih rešitvah« so ta vprašanja jasno opredeljena, oblikovani 

pa tudi predlogi reševanja. Zato je bil sprejet sklep, da poskušamo z njimi seznaniti najprej 

ZDUS (kontakt: Marc, Cetinski, Pintar), kjer naj bi celotno gradivo in predloge za reševanje 

na njihovem Upravnem odboru predstavil Glavič, ter se dogovoriti za skupno akcijo. ZDUS 

je treba opozoriti, da so sredstva za pokojnine ogrožena ne samo na dolgi rok, temveč se 

lahko to vprašanje nenadoma aktualizira že v zadnji fazi korona-krize oz. v pripravi vladnih 

ukrepov za oživitev gospodarstva. 

   Ad 4) Programske usmeritve KUL: 

Po naših informacijah se programske točke KULA oz. nove možne vlade (Damijan) še 

vedno dodelujejo, prav gotovo pa v njih še vedno niso kot prioritetno opredeljena vprašanja, 

ki so za nas ključna: demokratična prenova volilne zakonodaje in boj proti korupciji. Zato 

bomo poskušali vzpostaviti direkten stik z Damijanom in kom vodilnih iz KULA (Fajon, 

Šarec, Mesec, Bratušek) ter opozoriti na ta vprašanja. 

   Ad 5) Razno: 

5.1. Pintar je opozoril na nesprejemljiv nastop škofa Stresa in Komisije za pravičnost in mir 

(na kar opozarjajo tudi drugi), ter pripravil predlog odziva SINTEZE-KCD. Ker ni bilo 

časa za temeljitejšo razpravo, je bilo dogovorjeno, da se članom PS posreduje odziv M. 

Šonca in Pintarjev predlog našega odziva, nakar se preko e-pošte oblikuje stališče. 

5.2. Marc je prisotne seznanil, da nam Pirati omogočajo prehod na drug sistem vodenja TK. 

S to novo platformo nas bo seznanil naslednje dni in če jo bomo ocenili kot primerno, 

bomo svoje TK vodili preko nje. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 

    


