
 
 

Ljubljana, 15.2.2018  

 

Zadeva: Vprašalnik za stranke, ki bodo sodelovale na »Volitvah 2018« 
 

Spoštovani(a)  ..… , predsednik(ca) .…. , 

V SINTEZI-KCD intenzivno spremljamo priprave na letošnje volitve v DZ. Toliko bolj, ker smo 

trdno prepričani, da je eden osnovnih razlogov, da se z določenimi razvojnimi vprašanji, težavami in 

dilemami Slovenija neuspešno sooča že desetletja, tudi zaradi neustrezne volilne zakonodaje in 

predvsem neustreznih odzivov vlade. Očitno je, da sedanji volilni sistem ne omogoča, da bi izvolili 

poslance DZ, ki bi bili spravljivejši in bolj konstruktivni navznoter ter bistveno odločnejši navzven, 

zlasti do institucij EU, kamor smo vse bolj vpeti, kot država pa vse pogosteje obravnavani 

neenakopravno. 

Zato smo se v SINTEZI-KCD odločili, da se v letošnje predvolilno dogajanje vključimo intenzivno,  

kot aktiven in organizirandeležnik Civilne družbe. Naš cilj je, da po svojih močeh prispevamo k 

boljšemu oblikovanju (pred)volilnih programov političnih strank, h kvalitetnejšemu izboru 

kandidatov za poslance DZ, pa tudi k usmerjanju volivcev h kandidatom, ki po našem mnenju 

predstavljajo pozitiven izbor glede na razvojne izzive Slovenije. 

Ker nas pri tem ne vodi ideološka opredelitev, temveč predvsem ustreznost političnih programov in 

verodostojnost njihovih nosilcev (kandidatov), smo iz preštevilnih odprtih vprašanj izbrali štiri 

ključna področja, v odnosu do katerih se po našem mnenju izpričuje  pripravljenost kandidatov in 

političnih strank, da se odločneje lotijo temeljnih problemov našega razvoja. 

V prilogi vas seznanjamo s temi štirimi sklopi vprašanj. Dodajamo tudi vprašalnik, s katerim 

poskušamo ugotoviti, kakšen je odnos vaše stranke do teh vprašanj. Prosimo za kratke, natančne in 

zavezujoče odgovore, iz katerih bomo lahko odgovorno povzeli, KAJ so prioritete vaše stranke in 

KAKO se nameravate lotiti reševanja teh izzivov. 

Seveda nam na vprašalnik niste dolžni odgovoriti. Toda neodzivnost, pavšalne odgovore ali 

zasipanje z goro gradiv namesto natančnih in zavezujočih odgovorov bomo razumeli, da se v 

predvolilno dogajanje podajate po vzoru prejšnjih let, ko se je pred volitvami mnogo obljubljalo, po 

volitvah pa malo storilo. Izredno nizka stopnja zaupanja državljanov v politične stranke, predvsem pa 

hitro padajoča udeležba na volitvah, opozarjata, da civilna družba zahteva spremembe in drugačno 

delovanje političnih strank in deležnikov zakonodajne in izvršilne sfere. Nadaljevanje dosedanje 

prakse, ki povečuje odtujenost in prepad med oblastjo in ljudstvom, prav gotovo ni dobra perspektiva 

za Slovenijo.Kot naš prispevek k odgovornejšemu upravljanju države in njenega premoženja bomo v 

odvisnosti od vsebine in verodostojnosti odgovorovvolivkam in volivcem priporočali ali odsvetovali 

izvolitev posameznega kandidata in/ali liste oz. stranke. 

Odgovore na naš vprašalnik pričakujemo do 1.marca in v tem pričakovanju vas pozdravljamo. 

 

Za SINTEZO-KCD  

Vodja projekta Volitve 2018  dr. Andrej Baričič 

 

Prilogi: - opredelitev štirih bistvenih vprašanj 

             - vprašalnik za kandidate in kandidatne liste oz. stranke 


