
 

 

Ljubljana, 10.11.2020 

 

Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor 

 

Zadeva: Pobuda za nadaljevanje razgovora o ureditvi volilne zakonodaje 

 

Spoštovani g. Predsednik, 

V skladu z našim dogovorom spomladi (16.7.2020), da pogovore o tem, kako 

demokratično preoblikovati volilno zakonodajo, nadaljujemo jeseni, vas 

prosimo za sestanek na to temo. 

V tem času smo v SINTEZI-KCD opravili kar nekaj razgovorov; med drugim z 

SDS (g. Grims) in SD (ga. Fajon). V teh razgovorih je postalo jasno, da politične 

stranke v bistvu ne nasprotujejo temeljitejšim spremembam volilne zakonodaje, da 

pa so razmerja med strankami tako zapletena, da praktično ni izhoda. Posamezna 

stranka take pobude za spremembo noče dati, ker je prepričana, da bi jo druge 

stranke odklonile, hkrati pa ona sama iz istih razlogov ni pripravljena sprejeti enake 

ali podobne pobude druge stranke. In tako smo že leta v pat situaciji. Ki bi jo lahko, 

v to smo prepričani, presekali samo vi, gospod Predsednik. 

Ker nam je to dejstvo že dalj časa poznano, smo v teh razgovorih testirali tudi 

možnost, da predlog sprememb pripravi nekdo tretji, torej ne ena od političnih 

strank, ter da poiščemo pot, kjer bi se maksimalno izognili parlamentarnim 

prepirom za politično prevlado. Drugače povedano: vsi ti razgovori so nas vrnili k 

predlogu, s katerim smo vas že seznanili. Ponovno torej predlagamo, da vi, kot 

Predsednik države, ustanovite nekakšen (Nacionalni?) Svet za prenovo volilne 

zakonodaje. Njihov predlog sprememb pa s pomočjo Civilne družbe peljemo na 

referendum in prisilimo DZ, da ga sprejme. Seveda imamo določene ideje oz. 

predloge za sestavo takega Sveta, predvsem pa vztrajamo pri zahtevi, da to ne more 

biti nekakšen pravniški gremij. Prepričani smo namreč, da se v tej zadevi morajo 

pravniki posvetiti odgovoru na vprašanje KAKO (oblikovati), ne na vprašanje KAJ 

(potrebujemo in želimo). 

 



 

Ob vsem tem bi vas radi seznanili še s problemom naraščajoče korupcije v 

Sloveniji. Gotovo je eden glavnih razlogov zanjo ne dovolj dobra zakonodaja (za 

kar so odgovorne vse stranke, ki so v zadnjih desetletjih sodelovale v vladah), še 

večji problem pa je, da je koruptivno delovanje, nepotistično kadrovanje in 

plenjenje javnih sredstev očitno postala za slovensko politiko povsem sprejemljiva 

praksa. Ne želimo iskati ali titulirati odgovornosti za to stanje, jasno pa nam je, da 

brez spremenjene volilne zakonodaje ni mogoče zarezati v to sprevrženo prakso 

obstoječe slovenske politične nomenklature. Zato je sprememba te zakonodaje 

primarna naloga. 

Spoštovani g. Predsednik, v prilogi vam dajemo kratek opis stanja glede 

koruptivnosti. O sestankih z SDS in SD nismo delali pisnih zabeležk, s 

posameznimi informaciji pa vas bomo seznanili na razgovoru, ki ga predlagamo.  

V pričakovanju vašega odgovora vas s spoštovanjem pozdravljamo. 

    

   Za SINTEZO-KCD 

   Predsedujoči 

   Emil Milan Pintar      

 

 

Priloga: Koruptivnost - problem slovenske družbe  

 


