
 

 

Ljubljana, 30.4.2020  

 

    

Zadeva: Odprto pismo predsedniku RS g. Borutu Pahorju 

  

Spoštovani g. Predsednik, 

 

V SINTEZI-KCD smo zelo zaskrbljeni zaradi najnovejšega toka dogodkov v slovenski 

politiki. O tem smo vam pisali že 16.4.2020, ko smo vas pozvali, da zagotovite demokratično 

in zakonito delovanje vlade, ki v primerih, ki smo jih izpostavili, prav gotovo ni bilo. 

Vsa leta smo spoštovali in podpirali vaša prizadevanja, da se v naši družbi preidejo 

zgodovinska nesoglasja med levo in desno usmerjenim polom družbe, ki desetletja hromijo 

uspešnejši razvoj Slovenije in vedno znova vodijo v pritlehno politično obračunavanje. 

Prizadevanja, da končno sprejmemo dejstvo, da smo lahko v širšem političnem prostoru 

doma in v tujini uspešni le kot družba, ki večinsko sprejema začrtano pot razvoja, ta pa je 

lahko le rezultat konstruktivnega in demokratičnega dogovora. 

V SINTEZI-KCD ugotavljamo, da je vlada v mesecu in pol svojega delovanja uspela v celoti 

izničiti vaša dolgoletna prizadevanja. S svojo kadrovsko politiko, ki poteka po načelu »samo 

naši«, je uspela ne le obnoviti, temveč še poglobiti vsa obstoječa ideološka razhajanja do 

nestrpnosti in vse očitnejšega družbenega izključevanja drugače mislečih. Vse bolj javno se 

uveljavljajo zahteve po »zgodovinskem  maščevanju«, hkrati pa vlada z imenovanjem 

nekaterih povsem nekredibilnih, nestrokovnih in celo inkriminiranih oseb na ključne 

politične položaje jasno kaže, da je pripravljena svoj mandat braniti in utrjevati z vsemi 

sredstvi, tudi z lažmi javnosti, manipulacijami, nedemokratičnim odločanjem, z 

nelegitimnimi pritiski na posameznike in zlasti na medije. To je pot oblastnega nasilja nad 

državljani.  

Spoštovani g. Predsednik, v SINTEZI-KCD smo zgroženi! 

Zgodovinske izkušnje nas učijo, da teptanje civilizacijskih političnih standardov, 

nespoštovanje pravnih  norm, zlorabe pooblastil in oblasti ter nekaznovano plenjenje javnih 

sredstev, ki si ga danes javno dovoljujejo določeni predstavniki vladajoče koalicije, zelo 

hitro pripelje do poglobljenega konflikta med (obstoječo) oblastjo in (civilno) družbo, to pa 

v povečano nasilje politične oblasti. Posledica takega konflikta je praviloma avtokracija in 

fašizacija oblasti.  

To, kar se dogaja, je, med drugim, posledica dveh velikih napak v našem političnem sistemu, 

na katere v SINTEZI-KCD opozarjamo že leta: neustreznega volilnega sistema in 

spolitizirane javne uprave. 

V sedanjem volilnem sistemu imajo nesorazmerno moč in manipulativne možnosti politične 

stranke, civilna družba pa je povsem odrinjena in izigrana. Posledica je negativen kadrovski 

izbor kandidatov za člane DZ in popolna odvisnost poslancev od političnih strank. Poslanci 

vseskozi in v celoti odgovarjajo samo vodjem (»svojih«) strank, ne volivcem in še manj 



državljanom, kar jemlje Državnemu zboru kredibilnost in dostojanstvo. Zato v SINTEZI-

KCD že leta zahtevamo demokratično prenovo sedanjega volilnega sistema. 

Podobno je s sistemom javne uprave in javnega sektorja nasploh. Namesto, da bi sistemsko 

zagotovili strokovno neodvisnost te uprave, njeno notranjo integriteto in samostojnost, smo 

jo spolitizirali in podredili vsakokratnim nosilcem oblasti. Zato je čedalje manj strokovna, 

manj konstruktivna, vsaka menjava vlade pa v njej sproža cunami kadrovskih menjav, s 

katerimi si tudi nova vlada poskuša zagotoviti lojalnost in podporo za vsako ceno – vključno 

s prikrivanjem napak in nepravilnosti oz. celo nezakonitosti »svojih« predstavnikov. Analizo 

te situacije je podal dr. F. Demšar v študiji »Javna hiša Slovenija«, v SINTEZI-KCD pa smo 

na podlagi te analize pripravili predlog zakonskih sprememb. 

Spoštovani g. Predsednik, POZIVAMO VAS, da z avtoriteto Predsednika države in svojo 

osebno karizmo zaustavite to nedemokratično preobrazbo slovenske politike in utrjevanje 

nedemokratične oblasti, ki jo vodi sedanja vlada. Da zaščitite mednarodni ugled Slovenije, 

da vrnete pristojnosti civilni družbi in dostojanstvo ljudem, ter da takoj zastavite vse sile za 

spremembo volilnega sistema in de-politizacijo (ter profesionalizacijo) državne uprave in 

javnega sektorja v celoti. POZIVAMO VAS, da zagotovite ponovno uveljavitev pravnega 

reda države, ki je danes vse bolj očitno zlorabljan za uveljavitev parcialnih interesov 

posameznih strank in  nelegitimnih združb.  

Zagotavljamo vam, da imate za tako interventno akcijo široko podporo v demokratični 

javnosti. Toda javnost pričakuje in zahteva odločno akcijo in pogumne odločitve, ki bodo 

Sloveniji zagotovile demokratičen razvoj, ne vračanja v obdobje ideoloških obračunavanj in 

izključevanja. Kakršnakoli že je vlada, bolj »leva« ali bolj »desna«, mora delovati po 

demokratičnih, civilizacijskih in pravnih principih! 

Če pa boste v tem neodločni, se bojimo, da Slovenijo čaka resen družbeni konflikt med 

civilno družbo in nedemokratično oblastjo, ki bo zaradi zgodovinskih reminiscenc nujno 

ideologiziran in, bojimo se, »bog-ne-daj«, tudi krvav. 

 

Naj bo 1. maj praznik pravic delavcev in državljanov, ne peščice oblastnikov! 

 

S spoštovanjem in pozdravi! 

 

Za SINTEZO-KCD 

Predsedujoči 

Emil Milan Pintar 

 

    

 

To pismo pošiljamo tudi vladi in ministrom, vodstvu Državnega zbora in poslanskim 

skupinam, Državnemu svetu ter medijem. 

 


