
 
 

 

Zadeva: Zapisnik 36. redne seje NSVS in PS SINTEZE-KCD 

 

V nasprotju s prvotnimi načrti smo se odločili, da za 20. decembra skličemo redno sejo 

Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema in Programskega sveta 

Sinteza KCD NSVS in PS SINTEZE-KCD. Razlog so bile spremenjene politične razmere 

(kontinuirani napadi na vlado oz. premierja), ki so zahtevale, da ponovno razmislimo in 

definiramo naše delovanje v tej situaciji. Seja je potekala po naslednjem dnevnem redu: 

1. Razprava o politični situaciji in našem odnosu do vlade; 

2. Javni poziv predsedniku vlade;  

3. Predlog za oblikovanje PSCN-E; 

4. Razno (čestitke, voščila, itd.). 

Kratka zabeležka (in spodbuda k razmišljanju): 

   Ad 1. O politični situaciji 

V okviru prve točke je predsedujoči SINTEZE-KCD podal daljši uvod, v katerem je opozoril, da 

nekateri nastalo situacijo (konflikt premiera z notranjo ministrico, skrivnostne napovedi o 

policijskih preiskavah GEN I, siloviti napadi GL na zdravstvenega ministra, itd.) že razumejo kot 

poskus rušenja vlade. Razprava je pokazala, da je nastala situacija zelo zapletena in da omogoča 

različna tolmačenja, od katerih naj opozorimo vsaj na nekatera: 

- Kar se dogaja, je normalno za sleherno novo vlado, ki po začetnem zagonu, temelječem na veliki 

volilni zmagi, začne izgubljati nekaj bleščečega perja; 

- Napadi na vlado s strani poražene desnice oz. SDS niso pomembni; nasprotno, celo krepijo 

enotnost vlade in njen položaj v javnosti, saj razkrivajo poniglavo obnašanje SDS (in deloma 

NSI); 

- Mnogo bolj zaskrbljujoči so konflikti znotraj vlade, ki kažejo, da manjši koalicijski stranki 

smatrata, da je premierjevo vodenje politike »preveč avtokratsko« in si poskušata na grob način 

pridobiti več prostora in vpliva; 

- Posebej problematičen pa je silovit napad Glasu Ljudstva na zdravstvenega ministra. Vse več 

dokazov namreč prihaja na dan, da obstoji tesna povezava med delovanjem Fidesa in SDS, s 

ciljem, da se ministra onemogoči in v nekem trenutku tudi zlomi. V ozadju je široko razpredena 

korupcijska mreža v zdravstvu, preko katere se pretaka več sto milijonov denarja državljanov, 

plačanega za zdravila, ki so pri nas, vsaj nekatera, tudi za 20 – 30 % dražja, kot v sosednjih 

državah. Reakcija Fidesa, ki vse bolj spominja na »zadnje fevdalno združenje v Evropi«, jasno 

kaže, da v skorumpiranem delu zdravstva prihaja do panike. V tej situaciji pa GL napada ministra 

(javni protesti in zborovanja), namesto, da bi ga podprlo. So vodilni v GL zavedeni ali je to njihova 

politična odločitev? 



Ad 2. Poziv predsedniku vlade 

Kljub tej zapleteni situaciji je prevladala ocena, da z našim delom nadaljujemo po načrtu: 

- Za Javni poziv predsedniku vlade, naj vendarle že ustanovi obljubljeno strokovno komisijo za 

pripravo predloga novega volilnega sistema, bomo preko praznikov poskušali pridobiti še več 

soglasja (podpisov) in ga takoj po praznikih vložili na vlado; 

- V januarju pričakujemo sestanek s predsednico DZ; 

- Pripraviti je treba sestanek z novo Predsednico Republike (v drugi polovici januarja); 

- Vzpostaviti kontakt z novim predsednikom Državnega sveta. 

   Ad 3. Svet za civilni nadzor 

Spremljanje delovanja Projektnega sveta za civilni nadzor (PSCN-2TDK), (ustanovljenega prav 

na pobudo SINTEZE-KCD), ki je v svojem delovanju uspešno prispeval h korekciji 

Investicijskega programa (IP-2TDK) (korekcija profilov predorov, hkratna gradnja daljših 

predorov za oba tira nove železniške povezave Divača – Koper, priprava podprojekta 

gospodarjenje z izkopanim materialom, kjer so bila korupcijska tveganja največja, itd.) na eni 

strani in spremenjen odnos vlade do sodelovanja s civilno družbo na drugi strani, je izhodišče za 

predlog vladi, da podobne nadzorne organe Civilne družbe ustanovi pri vseh večjih javnih 

projektih, kjer je delež javnih sredstev (sredstev državljanov oz. proračuna) pomembna postavka 

financiranja projekta. 

V začetku januarja bomo pripravili pisni predlog z utemeljitvijo, da to vlada stori čimprej, 

predvsem za projekte s področja energetike, transporta, varovanja okolja, itd. 

  Ad 4. Razno 

Pošlje se čestitka novemu predsedniku DS dr. Marku Lotriču 

Marc poskrbi za čestitke vsem našim članom, sodelavcem in simpatizerjem ter političnim 

sogovornikom. 

Zabeležko pripravil: Emil Milan Pintar 

 


