
 
 

Zapisnik 21. telekonference (TK) Programskega sveta (PS) Sinteza-KCD 

TK je potekala dne 2.2.2021 med 16.00 in 17.35 uro po naslednjem dnevnem redu: 

   1. Pregled zapisnika 20 TK PS; 

   2. Problemi denarne politike v Sloveniji (gradivo A. Cetinski); 

   3. projekt NSVZ (Pintar): 

   4. Projekt »Korupcija v Sloveniji« (Pogorevčnik, Radonjič); 

   5. Projekt 2TDK (Pintar); 

   6. Gradivo o zdravstveni reformi (M. Česen); 

   7. Razno: Sodelovanje z Zavezništvom 

Na  sestanku so bilo sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

   Ad 1) Zapisnik je sprejet brez sprememb in dodatkov. 

   Ad 2) Problemi denarne politike: 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je gradivo, ki ga je pripravil A. Cetinski, dopolnili pa Glavič, Babič 

in Radonjič, izjemno dobro pripravljeno. V uvodu je Cetinski še enkrat opredelil razliko med finančno 

in denarno politiko države in opozoril, da vsaka večja zloraba denarne politike praviloma vodi v veliko 

zadolževanje države in gospodarsko krizo. To se nam spet dogaja, saj se danes veliki denarni viški 

kažejo v bankah, država pa svoje primanjkljaje rešuje z enormnim zadolževanjem v tujini. To je le del 

procesa, na katerega smo že večkrat opozorili: da politiko držav vse bolj direktno določajo bančne 

korporacije in mednarodni finančni skladi v skladu s svojimi profitnimi interesi in na škodo 

prebivalstva. 

Dogovorjeno je bilo, da se gradivo pošlje BS, MF, medijem in našim rednim prejemnikom, če bo 

potrebno, z različnimi spremnimi dopisi (Cetinski). 

   Ad 3) Projekt Volilni sistem: 

Dejavnosti v projektu NSVZ (Ustanovitev nacionalnega sveta za demokratično prenovo volilne 

zakonodaje) tečejo po programu, opredeljenem v gradivu »7 korakov«): oblikuje se delovna skupina 

(mandat sta dobila C. Ribičič in dr. M. Mihelčič), pripravljena je Pristopna izjava, ki bo potrjena na 

sestanku Iniciativne skupine naslednji torek, zanimanje je veliko, saj smo v stiku s skoraj 40 

zainteresiranimi sodelavci. Nominacije za članstvo v Svetu bomo zbirali med 9. in 20. februarjem, 

vendar bo pristop mogoč tudi kasneje. 

   Ad 4) Projekt Korupcija v Sloveniji: 

Razprava o stanju korupcije v Sloveniji na podlagi gradiva, ki sta ga pripravila Radonjič in 

Pogorevčnik, je še enkrat pokazala, da je stanje izredno težko in depresivno, saj je korupcija nedvomno 

postala sistemska. Korupcija se kaže na vseh področjih, na vseh ravneh in v številnih oblikah, tudi 

skozi klientelizem, nepotizem, podarjanje dobro plačanih služb sorodnikom in  sledilcem, uničevanjem 

nadzornih institucij, kot je npr., KPK, razgradnjo organov pregona (NPU), instrumentaliziranjem 

medijev, itd. Prevladala je ocena, da ti pojavi, ki so se še posebej razbohotili prav pod sedanjo vlado, 

povzročajo veliko materialno škodo gospodarstvu in družbi in grozijo s popolnim zlomom družbenih 

in osebnih vrednot, kar nujno vodi v razpad pravnega reda in družbeni kaos ter izredne razmere. 



Dogovorjeno je bilo, da spodbudimo profesionalna združenja družboslovcev (pravnikov, sociologov, 

politologov, kriminologov, ekonomistov itd.), da se profesionalno lotijo te problematike. V ta namen 

se jim pošlje naše gradivo z ustreznimi spremnimi dopisi (Pintar). Prav tako se gradivo pošlje na vlado 

in nekaterim odborom DZ (spremni dopis pripravi Radonjič), s posebnim dopisom (Pintar) pa tudi 

osebno vsem državnim svetnikom. Prav tako se gradivo pošlje medijem. 

S posebnim dopisom se gradivo pošlje tudi KPK in RS in obenem zaprosi za krajši sestanek o tej 

problematiki. 

   Ad 5) Projekt Drugi tir: 

Projekt 2TDK, ki ga v SINTEZI-KCD intenzivno spremljamo od vsega začetka, še naprej poteka 

negospodarno in ne-transparentno. Še več, govorimo lahko o načrtnem prikrivanju podatkov javnosti, 

ki ga izvajata MZI in investitor, podjetje 2TDK. Hkrati pa naraščajo zamude pri poteku projekta: 

pogodbe z izvajalci, ki naj bi bile podpisane že v lanskem letu, prav gotovo ne bodo podpisane pred 

marcem. Ker potrebujejo izbrana podjetja vsaj pol leta za pripravo del, to pomeni, da je pol letošnje 

gradbene sezone praktično izgubljene. Obenem pa so odločitve 2TDK, da k vložitvi prijav na razpis 

pozove le po tri (ista) podjetja tako za istrski kot kraški del proge, sporne, saj bo omejena konkurenca 

vodila v višje cene del. 

Na našo vlogo za pridobitev nekaterih podatkov (še) nismo dobili odgovora., zato ga bomo z novim 

dopisom urgirali. Če tudi potem ne bomo dobili odgovora v zakonskem roku, se bomo obrnili na 

Informacijsko pooblaščenko, po potrebi pa tudi na Računsko sodišč in a preiskovalni urad (NPU). 

Posebej je treba poudariti, da smo iz novinarskih krogov iz tujine dobili informacijo, da v EU poteka 

preiskava o slovenskem kršenju mednarodnih pogodb o financiranju tega projekta. 

   Ad 6) Gradivo o zdravstveni reformi: 

Marc in Česen sta pripravila čistopis Česnovega gradiva o problematiki v zdravstvu. Dogovorjeno je, 

da se z ustreznim dopisom (Pintar, Marc) gradivo čimprej odpošlje na potrebne naslove in v medije.  

   Ad 7) Sodelovanje z Zavezništvom: 

Po krajši razpravi o odprtem pismu, ki ga je delovna skupina Zavezništva za demokratično in 

pravično Slovenijo napisala poslancem in javnosti (objavljenem v Delu, 1. februarja 2021, str. 7) smo 

ugotovili, da Zavezništvo zagovarja iste vrednote kot SINTEZA-KCD. Zato je bilo dogovorjeno, da 

se z njimi povežemo in tesneje sodelujemo. Kontakte vzpostavi Pintar. 

Zapisnik pripravila E. M. Pintar in M. Marc 


