
 
 

Ljubljana, 4.2.2021 

Državni svet Republike Slovenije 

Zadeva: Odprto pismo svetnikom 

Spoštovani svetniki oz. člani Državnega sveta! 

Odločili smo se poslati ta poziv vsem vam, saj na žalost do sedaj ni bilo nikakršnega odziva ali 

odgovora predsednika DS gospoda Kovšce na naše dopise z dne 10.11.2020 in 5.1.2021.  

V SINTEZI-KCD se že nekaj časa strokovno ukvarjamo s problemi naraščanja korupcije in 

koruptivnosti v Sloveniji. Na podlagi mednarodnih podatkov in primerjav je namreč nedvoumno, da 

ta pojav v zadnjem obdobju v Sloveniji narašča. Prepričani smo, da smo že dosegli raven, ko postaja 

gospodarska škoda ogromna, deformacija poslovnih manir vsakodnevna, razkroj družbene in osebne 

etike skoraj ireverzibilen. 

Posebej smo bili prizadeti s spoznanjem, da prav vlada s svojim nespoštovanjem obstoječe zakonodaje 

ali celo direktnim koruptivnim obnašanjem, kot si ga je dovolila v primeru nabave zdravstvene opreme 

za boj proti korona – virusu, koruptivnost legalizira in pospešuje. Izkušnje po celem svetu kažejo, da 

nas bo to slej ko prej vodilo v brezzakonje in kaos oz. v nedemokratične režime.  

Ob teh spoznanjih smo se obrnili na vodstvo Državnega sveta s pobudo, da poskušamo skupaj 

oblikovati nekakšen program osveščanja politike, strokovne sfere in gospodarstva, o tej hidri 

slovenske družbe. Prepričani smo namreč bili, da je prav DS najmanj vpet v mreže nelegitimnih 

združb, ki vsiljujejo take načine dela in poslovanja, obenem pa ustavna opredelitev pristojnosti in 

odgovornosti DS določa kot nekakšen »zgornji dom« parlamenta. To je posebej pomembno, kadar 

poskuša izvršna politika neposredno prevzeti zakonodajno funkcijo in vsiljuje zakonodajo, ki 

korupcijo na tak ali drugačen način dekriminalizira ali celo nagrajuje (npr. z ne-odvzemanjem 

nezakonito pridobljenega premoženja). To početje je toliko bolj nehigienično, kadar se skriva pod 

plašč nujnih ukrepov zoper epidemijo korona – virusa. 

Toda, kot omenjeno, vodstvo DS se na naše pobude ne le ni odzvalo, niti odgovora na naši pismi 

nismo dobili. Zato smo se odločili, da gradivo o obsegu korupcije v Sloveniji in obe pismi, naslovljeni 

na predsednika DS g Kovšco, pošljemo vsem svetnikom direktno. Skupaj z vprašanji: ali se vam zdi 

sedanji molk DS o teh vprašanjih zares primeren? Ali tudi osebno mislite, da DS s svojo neaktivnostjo 

na tem področju korektno opravlja svoje naloge, določene v Ustavi RS? Ste res prepričani, da je 

vrivanje nekaterih ukrepov iz arzenala avtokracije med ukrepe boja proti korona – virusu primer dobre 

demokratične prakse? Ali kdaj pomislite, da ste svetniki povsem odrinjeni od svojih pravic in 

dolžnosti in postajate zgolj institucija za tekoče legitimiranje vse bolj avtokratskega režima? 

Seveda pričakujemo pisne odgovore na ta naša vprašanja. 

S spoštovanjem. 

   Za SINTEZO-KCD  

   Predsedujoči 

   Emil Milan Pintar 

Prilogi: Dopisa predsedniku DS z dne 10.11.2020 in 5.1.2021 


