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Zadeva: Povabilo subjektom civilne družbe k sodelovanju 

 

Spoštovane kolegice in kolegi, 

Volitve v Državni zbor se naglo bližajo! Spet bodo potekale po stari volilni zakonodaji, kljub številnim pobudam, 

predlogom in zahtevam državljanov in nevladnih organizacij, da se ta spremeni. 

Obstoječa volilna zakonodaja je evidentno neprijazna do vseh subjektov civilne družbe (CD) in daje političnim 
strankam izrazite privilegije pri oblikovanju kandidatnih list kot tudi pri razvrščanju kandidatov. Ustavne 

zahteve, da morajo pri volitvah imeti odločujoč vpliv volivci oz. državljani, ne upošteva v zadostni meri. 

Posledica je ponavljajoča se negativna kadrovska selekcija oz. ohranjanje obstoječe politične nomenklature tako 
na levi kot desni opciji. Tega trenda ne spremeni niti nastajanje povsem novih političnih strank, ki se pojavijo le 

nekaj mesecev pred volitvami. 

Junijske volitve v DZ bodo tako skoraj gotovo ponovitev tistega, kar že poznamo, kar smo že videli in doživeli. 

Na njih bo zato, ker ne bo nobene resnične alternative, ponovno izvoljena obstoječa politična nomenklatura, ki ji 

ne zaupamo, ki bo spet vodila Slovenijo v razprodajo gospodarskih podjetij in bank, v hlapčevanje evropskim 

institucijam, v medlo in neučinkovito ščitenje okolja, v vztrajno drsenje v kapitalski neoliberalizem in izgubljanje 
naše suverenosti. 

Kaj lahko storimo? 

SINTEZA-KCD v skladu s svojo programsko usmeritvijo ne bo kandidirala na volitvah niti ne nameravamo 

podpreti katere od obstoječih ali nastajajočih političnih strank. Nasprotno pa smo odločeni podpreti vse politične 

programe in kandidate, zlasti iz CD, ki bodo svoje programe tudi ustrezno zagovarjali in uresničevali. 

Da bi bili pri tem čim uspešnejši, predlagamo, da se posamezne civilne iniciative in posamezni aktivni državljani 

povežemo in skupaj določimo ključna programska področja in usmeritve za naslednje mandatno obdobje. Vse 

kandidate in liste, ki bodo potrdile zavezanost usklajenim programskim usmeritvam, bomo javno podprli. 
Uresničevanje zavez in obljub kandidatov in list  bomo spremljali celotno mandatno obdobje, o naših ugotovitvah 

pa bomo redno spremljali volivce. Želimo si, da skupaj izberemo in podpremo prave kandidate ter izločimo vse 

tiste, ki so se v preteklosti dokazali kot neprimerni in neverodostojni. 

V SINTEZI-KCD smo prepričani, da je to edini legitimni način, da vplivamo na izbor kandidatov in izvolitev 

boljših oz. ustreznejših poslancev. Če nam uspe v pravem času opozoriti politične stranke, kakšne programe in 
katere oz. kakšne kandidate bomo podprli, bo to zagotovo vplivalo tudi na oblikovanje volilnih programov 

posameznih političnih strank in izbor ljudi za njihove kandidatne liste. 

Zato smo se odločili, da oblikujemo projekt »Volitve 2018«. Iz številnih vprašanj, ki Slovenijo mučijo že 

desetletja, smo izbrali štiri področja, ki se nam zdijo meritorna za vrednotenje kandidatov in list. Predstavili jih 

bomo političnim strankam in jih povprašali, kakšen je njihov odnos do teh vprašanj. V drugem krogu jih bomo 

zastavili tudi vodilnim kandidatom na listah. Vse zato, da javnost pravočasno opozorimo na stranke in kandidate, 
ki po našem mnenju ne ustrezajo potrebam časa. 

Vabimo vas, da se nam pridružite, da skupaj oblikujemo dokončni program projekta. Da ga skupaj izvajamo, da 

skupaj poskušamo na legitimen način vplivati na volivce in volitve. 

Pošiljamo vam tri gradiva. (Razume se, da je glava in podpis le začasen in za skupni nastop neustrezen!): 

   -  Spremni dopis strankam in listam, ki bodo sodelovale na volitvah 2018; 

   -  Opredelitev štirih področij; 

   -  Vprašalnik za kandidate in kandidatne liste oz. stranke. 

Dodatna pojasnila in informacije dobite v našem tajništvu – E-naslov: sinteza@t-2.net , ali direktno pri Andreju 

Baričiču ali Emilu Milanu Pintarju. 

Iskreno vabljeni v skupno akcijo za boljši rezultat volitev 2018! 

S pozdravi in zavedanjem, da smo skupaj močnejši! 

Za projekt Volitve 2018       Za PS SINTEZA-KCD    

dr. Andrej Baričič      Emil Milan Pintar 

http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2018/02/V_2018-P.c.d.-Spoštovani-aa.pdf
http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2018/02/V_2018-P.c.d.-Opredelitev-4-bistvenih-vprašanj-aa.pdf
http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2018/02/V_2018-P.c.d.-VPRAŠALNIK-aaa.pdf
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