
 
 

Zapisnik 20. telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

TK je potekala dne 19.1. 2021 med 16.00 in 18.20 uro po naslednjem dnevnem redu: 

   1. Pregled, dopolnitev in potrditev zapisnika pretekle seje; 

   2. Projekt NSVZ  (gradivo: zapisnik iniciativne skupine); 

   3. Projekt 2TDK (gradivo: 4. Poročilo PSCN in druga gradiva); 

   4. Generalna razprava o stanju v zdravstvu (gradivo: dr. M. Česen), 

   5. Tekoče in razno: 

     5.1. DS in problemi korupcije; 

     5.2. Denarna politika (gradivo A. Cetinski); 

     5.3. Poročilo o delu SINTEZE-KCD v letu 2020. 

Na seji so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

   Ad 1) Zapisnik: 

Predsedujoči je prisotne informiral, da je g. Branko D. poslal pismeno pripombo k zapisniku 19. 

TK PS in predlog, da se ta korigira v točki, ki zadeva vodenje spletnih strani. Sprejet je bil sklep, 

da se z njim pogovori Marc in po potrebi zapisnik dopolni. S tem je bil zapisnik v celoti potrjen. 

   Ad 2) Projekt NSVZ: 

Po uvodnem poročilu o tem, kako potekajo priprave za ustanovitev Nacionalnega sveta za volilno 

zakonodajo, se je razvila razprava, ki je potrdila dosedanje delo. Predsedujoči je še enkrat pozval 

člane PS, da do petka, 22. 1. 2021 evidentirajo kandidate za člane NSVZ, če to želijo. 

   Ad 3) Projekt 2TDK: 

V daljšem uvodu je E. M. Pintar predstavil tudi 4. Poročilo PSCN, ki vsebuje kar 13 opozoril in 

predlogov Vladi ter splošno oceno, da projekt ne poteka niti transparentno niti gospodarno, delo 

PSCN pa je močno ovirano tako s strani 2TDK (investitor) kot MZI. A. Cetinski, ki je predstavnik 

civilne družbe v Projektno-finančnem svetu, je prisotne obvestil, da je poskušal Poročilo PSCN 

dati na dnevni red njihove skupine, vendar je to državni sekretar na MZI, član sveta,  g. Mihelič 

zavrnil, da ni potrebno. 

Razvila se je daljša razprava, v kateri je bilo ponovno poudarjeno, da je treba o nastali situaciji 

seznaniti predsednika vlade (to je medtem že storil PSCN) in Računsko sodišče (že izvedeno, 

SINTEZA-KCD), pregledati pa tudi eventualne direktne indice, da že prihaja do negospodarnega 

trošenja ali celo prisvajanja javnih sredstev in ustrezno ukrepati (seznanitev Odborov DZ za 

finance in za infrastrukturo). 

   Ad 4) Analiza zdravstvenega sistema: 

Uvodoma je dr. M. Česen predstavil izjemno celovit in kompleksen pregled problemov v našem 

zdravstvu ter vrsto predlogov, kaj bi morali storiti in kako sanirati nastalo situacijo. Prisotni so se 



strinjali, da imajo redko priliko videti tako verodostojno in kompleksno analizo katerega koli 

družbenega podsistema, zato je bilo po daljši in izredno kvalitetni razpravi dogovorjeno: 

 - da se celovito gradivo pošlje tako Zdravniški zbornici kot poslancem in vladi oz. Ministru za 

zdravje, v spremnem dopisu pa opozori na najbolj aktualne probleme;  

  - mogoče bi kazalo v nadaljevanju na tej podlagi oblikovati (M. Česen) nekakšen program 

sanacije, ki bi zajemal tudi nosilce posameznih nalog oz. ukrepov; 

  - gradivo naj se z ustreznim uvodnim pojasnilom objavi tudi na naši spletni strani. 

   Ad 5) Tekoče: 

5.1. Tudi na drugo pismo Državnemu svetu, s katerim smo poskušali odpreti razpravo o 

naraščajoči sistemski korupciji v slovenski družbi, nismo dobili nobenega odgovora. Ker tudi 

sicer ni ne videti ne slišati o  delovanju DS, moramo sklepati, da je prišlo do nekakšnega 

sistemskega mrka. V skladu s prejšnjimi sklepi naj PS pripravi (Pintar) predlog javnega stališča 

do tega problema. 

Sta se pa na naše povabilo odzvala strokovnjaka in poznavalca naših in mednarodnih razmer o 

problemih korupcije, gg. D. Kos in B. Kečanović. Z njima bomo v petek, 22. januarja, organizirali 

razgovor zaprtega tipa v obliki TK. Geslo za vstop na telekonferenco bodo dobili samo 

dogovorjeni udeleženci. 

5.2. Razprava o slovenski denarni politiki, ki se je preko elektronske pošte sprožila na podlagi 

zapisa A. Cetinskega (sodelovali so tudi zunanji strokovnjaki), je odprla številna vprašanja, 

probleme in dileme. Na eni strani je bilo opozorjeno, da Slovenija z vstopom v denarno unijo, ni 

izgubila le nadzor nad svojo valuto, izgubila je tudi velik del gospodarske in razvojne, pa tudi 

politične suverenosti, na drugi, da Evropska centralna banka nekorektno obravnava majhne države 

(če te nimajo ravno dobrih osebnih povezav), ki zato postajajo nekakšen prirepek (za Slovenijo 

bolj velja: slepo črevo) v dialogu o finančni politiki EU, na tretji, pa da bi Slovenija vendarle 

morala oblikovati kompleksnejšo platformo svoje finančne politike.  

Razprava je rezultirala v dogovor, da A. Cetinski pripravi povzetek sedanje razprave za objavo 

stališča Sinteze o denarni politiki in pričakovanem delovanju Slovenije na tem področju.   

5.3. Predsedujoči je predlagal, da se pripravi nekakšen skrajšan pregled (»poročilo«) o delovanju 

SINTEZE-KCD, saj smo peljali kar nekaj projektov in odprli številna vprašanja. Za naslednjo TK 

bo E. M. Pintar pripravil shematski predlog takega poročila. 

5.4. D. Radonjič je prisotne obvestil, da postaja vse bolj zaskrbljen zaradi naraščajočega nakupa 

naših hiš, vinogradov, posesti itd. s strani tujcev; v Pomurju in na Goričkem so to predvsem 

Avstrijci (Madžari?), na Goriškem Italijani. S tem se po njegovem nekako brišejo nacionalne on 

narodnostne meje, kar ima lahko daljnosežne posledice. Javno je treba postaviti vprašanje, ali 

sploh kdo ima (ali zbira) podatke o obsegu tega dogajanja. Za naslednjo TK bo pripravil nekaj 

izhodišč za razpravo o tej problematiki. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 

 

 


