
 

Ljubljana, 5. 1. 2021 

Predsedniku Državnega sveta g. Alojzu Kovšca 

Zadeva: Ponovna pobuda 

Spoštovani g. predsednik Kovšca,  

Pred časom (točneje 10. 11. 2020) smo Vam poslali pobudo, da se DS aktivno angažira v boju zoper 

naraščajočo korupcijo v državi. (Če se je naša pobuda nekje zgubila, vam jo v prilogi ponovno 

pošiljamo). Prepričani smo namreč, da je tako visoka stopnja korupcije v naši državi mogoča samo 

zato, ker so se v koruptivno delovanje ujeli posamezniki vseh ali vsaj večine političnih strank. To 

zdaj blokira tako vlado kot DZ, da bi se spopadli s tem problemom, ki ne razkraja samo integritete 

posameznikov in moralno strukturo družbe, temveč predstavlja tudi ogromno ekonomsko škodo. 

V SINTEZI-KCD se nameravamo povezati z nekaterimi zunanjimi strokovnjaki, da bi dobili 

ustrezne odgovore, kako v nastali situaciji ukrepati. Verjetno bo potrebno pripraviti določene 

korekture zakonskih določil, prav gotovo pa tudi številne druge ukrepe, ki zadevajo politično in 

pravno prakso. 

Pri tem projektu bi potrebovali pomoč DS, ki je, kot kažejo podatki, edino politično telo, ki ga ne 

bremenijo koruptivna tveganja in vprašanja politično-moralne integritete. Zato nas čudi vaša 

neodzivnost na tem področju. V zadnjih mesecih so bili predlagani ali celo sprejeti številni ukrepi, 

ki z bojem z epidemijo korona-virusa nimajo nič skupnega, pomenijo pa nevarno prakso ukinjanja 

demokratičnih pravil političnega delovanja in upravljanja države. Nekateri od teh ukrepov so sami 

veliko koruptivno tveganje (npr. Zakon o demografskem skladu, razgrajevanje DPU, manipulacije s 

filmskimi in drugimi kulturnimi delavci, politično nasilje nad mediji, način vodenja investicijskih 

projektov, kot je 2TDK itd.). Pri teh in podobnih akcijah vlade bi pričakovali buren odziv DS kot 

varuha in nosilca ustavne zakonitosti in demokratičnega nadzora zakonodajne aktivnosti DT in 

vlade. 

Številni naši sodelavci se sprašujejo, kaj pomeni nenavaden molk DS, ki zdaj traja že več kot pol 

leta. Pozivajo nas, da javno zastavimo vprašanje, ali ta neodzivnost DS, to nesodelovanje DS v 

številnih postopkih sprejemanja nove zakonske ureditve, uveljavljane v zadnjem času, ne pomeni že 

tudi kršenje oz. neizvrševanje ustavnih pravic in dolžnosti DS. 

Kakorkoli, v SINTEZI-KCD smo prepričani, da je prav področje boja proti korupciji, ki razgrajuje 

družbo in državo (poleg uzakonitve nove volilne zakonodaje), tisto področje, kjer bi se moral DS 

odločno angažirati. Zato vas ponovno prosimo za sodelovanje in pomoč pri oblikovanju nekakšnega 

»delovnega načrta«, kako tej hidri, ki vse bolj kazi slovensko družbo, odrezati vsaj nekaj glav. 

Zavedamo se namreč, da politične, gospodarske in poslovne korupcije ni nikdar mogoče povsem  

izkoreniniti, hkrati pa je jasno, da je potreben vsakodnevni politični boj proti njeni prevladi.  

V pričakovanju Vašega skorajšnjega odgovora in povabila na pogovor Vas s spoštovanjem 

pozdravljamo.  

SINTEZA-KCD 

Predsedujoči Emil Milan Pintar  


