
 
 

   V Ljubljani, 5. junij 2020 

 

Spoštovani Predsednik g. Borut Pahor, 

 

V SINTEZI-KCD ocenjujemo, da se gospodarsko-politična situacija v Sloveniji 

hitro poslabšuje. Število podjetij, ki so v velikih težavah, narašča, povečuje se 

število brezposelnih in državljanov na robu revščine, hitro pada zaupanje 

državljanov v politične stranke in institucije države. Javno nezadovoljstvo, ki ga 

izraža vse več ljudi, narašča, pri tem pa je tudi vse več znakov, da bo na te proteste 

sedanja vlada odgovorila s pravnim nasiljem, kot ga v samostojni Sloveniji ne 

pomnimo. To bi (bo) situacijo samo poslabšalo in pričakovati moramo, da bo 

pravnemu sledilo fizično nasilje in politična nestabilnost. 

Prepričani smo, da je eden glavnih razlogov za naraščajočo gospodarsko in 

politično nestabilnost nekompetenten DZ, ki je produkt neustreznega volilnega 

sistema. To postaja toliko očitneje, od kar v DZ deluje nekakšna interna »borza 

nenačelnih prestopov«. V teh razmerah ocenjujemo, da je mešetarjenje strank za 

zgolj kozmetične popravke tega sistema zgodovinska napaka, ki bo nastopajočo 

krizo samo poglobila in podaljšala. Če kdaj, potem zdaj, še pred naslednjimi 

volitvami, nujno potrebujemo temeljito demokratično prenovo volilnega sistema, 

ki bo ponovno odprla vrata kompetentnim strokovnjakom z državniško integriteto. 

Očitno je namreč, da je sedanja politična nomenklatura, tako leva kot desna,  

izčrpana, brez razvojnih vizij in elana. V njej se že desetletja ni uveljavil noben 

državnik. Seveda pa politične stranke (deloma pa tudi poslanci) temu nasprotujejo, 

saj bi to omejilo njihove možnosti manipuliranja z volivci. 

Mešetarjenje in kupčkanje političnih strank glede spremembe volilne zakonodaje 

lahko preseže samo Vaša odločna akcija in avtoriteta. S tako pobudo se na Vas 

obračamo že četrtič v zadnjih mesecih. Zakaj? Ker smo tudi v SINTEZI-KCD, tako 

kot vse večja večina državljanov Slovenije, prepričani, da je to naloga Predsednika 

države. Če Predsednik v taki situaciji vsesplošnega nezaupanja v politične stranke 

njihovega sprenevedanje ne preseka, če misli, da to ni potrebno ali da tega ne 

zmore, potem svoje zgodovinske naloge in obveznosti ni opravil.  

Ankete kažejo, da je preko 80 % vprašanih državljanov prepričanih, da je volilni 

sistem slab in neustrezen. Tega glasu državljanov politične stranke nočejo slišati. 

Na katero stran se boste postavili Vi, g. Predsednik? Na stran svojih državljanov 

ali na stran diktature političnih strank, torej strankokracije? In kaj ostane 



državljanom, ki jim je politika ukinila možnost referenduma,  se polastila medijev 

in zlorablja pravni sistem in organe pregona zoper osnovne pravice državljanov, 

njihovega legitimnega mnenja pa ne želi ne slišati ne upoštevati? Protesti in 

državljanska nepokorščina. Ali še kaj več? 

Zadnjo rešitev vidimo v takojšnji ustanovitvi »Nacionalnega sveta za 

demokratizacijo«, katerega jedro bi sestavljali strokovnjaki in drugi predstavniki 

civilne družbe, ne predstavniki političnih strank. Samo takemu gremiju lahko 

zaupamo, da bo pripravil predlog nove volilne zakonodaje, ki bo presegala 

parcialne in pritlehne interese obstoječih političnih strank po vladanju, po oblasti 

zaradi oblasti same. Še najbolje pa bi bilo, da bi mu tako delo omogočili z 

vzpostavitvijo začasne »tehnične vlade«. Slovenci potrebujemo in zaslužimo 

odgovorno upravljanje države in skupnega; tega od sedanje vlade zaradi njene 

primarne usmerjenosti na ideologijo in »zgodovinsko maščevanje« ne moremo 

pričakovati, zamenjava te z neko enako nekompetentno drugo vlado pa tudi ničesar 

ne rešuje. Demokratska prenova volilne zakonodaje je zato nujna, saj načrtovani 

kozmetični popravki sedanje prav gotovo ne bodo ne zagotovili ne omogočili 

uspešnega razvoja Slovenije. 

Spoštovani g. Predsednik, nujno Vas prosimo za (krajši) sestanek, na katerem bi 

Vam lahko podrobneje predstavili idejo Nacionalnega sveta in argumente zanjo. 

Za razumevanje se Vam vnaprej zahvaljujemo in pričakujemo Vaš skorajšnji 

odgovor. 

S spoštovanjem in pozdravi! 

Za SINTEZO-KCD 

Predsedujoči 

Emil Milan Pintar    

 


