
SKRPUCALO LAŽI, NEUMNOSTI IN SOVRAŠTVA 

Včeraj sem na moj elektronski naslov dobil tekst, ki ga je J. Strah objavila v Demokraciji. Ker je 

prišel v mapo »o volilnem sistemu«, sem najprej pomislil, da gre za predstavitev ali celo analizo 

našega (Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, naprej SVS) predloga 

demokratične spremembe volilnega sistema. 

Že prvi stavek njenega zapisa pa je pokazal, da gre za nekaj povsem drugega. Bolj, kot sem prebiral 

to njeno skrpucalo, bolj mi je postajalo jasno, da ne gre ne za članek ne za analizo, temveč za 

nekakšno vnaprej plačano komunalno storitev: polivanje z gnojnico vseh, ki s(m)o na listi 

sovražnikov Nove zaveze slovenskega klero-fašizma. 

Od številnih neumnosti in laži, serviranih v njenem skrpucalu (naštel sem jih več kot 10!) sem se 

odločil, da tukaj odgovorim samo na tri. 

1. Prva je trditev, da se je Kučan tri mesece pred volitvami odločil, da zahteva spremembo 

volilnega sistema. Oprostite, večje neumnosti že nekaj časa nisem slišal ali bral. Ne poznam 

nobenega slovenskega politika, ne levega, ne desnega, ne konkretno marogastega, ki bi tvegal 

svoj že tako okrnjen ugled, da bi kaj takega predlagal. In nobenega slovenskega novinarja, ki 

bi tvegal preostanek svoje profesionalne etike s tem, da bi kaj takega poskušal komu 

podtakniti. Iz tega jasno izhaja, da je obtožba gospe Janje je čista izmišljotina, umeten 

konstrukt, ki ga lahko spiše samo nekdo, ki je za to posebej plačan, pri tem pa ga dejstva niti 

ne zanimajo niti ne motijo. 

2. Prav tak konstrukt je njena trditev, da smo bili z upravljanjem slovenske države povsem 

zadovoljni, dokler ni prišla na oblast sedanja vlada.  

Sinteza je kot organizirana skupina Civilne družbe (CD) že leta 2019 (te dni bo ravno tri leta!) 

pisala pismo Predsedniku Republike, g. Pahorju, da je po naših analizah veljavni volilni sistem 

zastarel (sprejeli smo ga leta 1992 za enkratno uporabo!), nedemokratičen, zgolj pogojno 

skladen z Ustavo in da povzroča negativno kadrovsko selekcijo. Na pogovoru z njim smo ga 

opozorili, da je vsak sklic Državnega zbora operativno slabši in da to nujno vodi v politično 

nestabilnost ter mu predlagali, da v skladu s svojo odgovornostjo pokrene javno razpravo o 

nujnih spremembah volilne zakonodaje. 

Nato smo se ločeno sestali z vodstvi večine parlamentarnih strank, tako vladnih kot 

opozicijskih (Janja, poglejte, kdo je bil takrat na vladi!). Posebej zanimiv, pa tudi najbolj 

strokoven in odprt, je bil razgovor s predstavnikoma SDS. Naj povem nekaj iz doslej ne-javne 

in ne razkrite zabeležke. Na strani SDS je sodeloval g. Grims, ki se je v razgovoru izkazal za 

presenetljivo dobrega poznavalca volilne problematike. Bistvo njegovega sporočila je bilo, da 

je on osebno prepričan, da bi Sloveniji najbolj ustrezal »kombiniran sistem«, da pa tega SDS 

»ne more predlagati in če bo to storila SD, ne more podpreti takega predloga«. Politika pač: 

interesi strank pred vitalnimi interesi Slovenije! 

Skratka, v letu 2019 smo političnim strankam predlagali, da skupaj ustanovimo delovno 

skupino, ki bo pripravila predlog spremembe volilnega sistema, ki bo šel v smeri 

demokratizacije in vključevanja CD (državljanov) v vse volilne postopke, od določanja 

kandidatov do izvolitve poslancev. Podpore nismo dobili pri nobeni stranki, ne levi, ne desni, 

vse so uživale in še danes uživajo v udobju strankokracije. 

Nato smo se napotili ponovno k g. Pahorju. Predlagali smo mu, da po zgledu uspešnih 

demokratičnih držav (Irska, Nova Zelandija, …) on sam imenuje Nacionalni svet. V rahlo 

mučnem razgovoru pa je hitro postalo jasno, da tega ne bo storil; ocenili smo, da mu je 

prioriteta skrb za odplačevanje »menic«, izdanih ob njegovi izvolitvi. Ta njegov mandat je, z 

vidika naporov za demokratizacijo volilnega sistema, pet izgubljenih let. 

V vsem tem času (2019 - 2020) smo poslancem, vodjem poslanskih skupin, vladi, strankam, 

predsednikoma Republike in DZ, medijem, itd., pisali številna pisma s predlogi in opozorili. 

Brez odgovora. Ponosna karavana strankokratov je strumno korakala dalje in v jedru razžirala 

slovensko demokracijo.  

Sedanja vlada in njen način vladanja sta le vrh ledene gore umazanih dogovorov pod mizo, s 

katerimi stranke blokirajo spremembo neustreznega volilnega sistema. Novo je le to, da 

poskuša ta vlada popolnoma blokirati vse informacije o našem delovanju: mediji niso objavili 

prav nobene vesti o posvetih v SAZU in Državnem svetu. 

Imamo podatke o vseh sestankih s strankami in kopije pisem, tudi Predsedniku države, ki vašo 

tezo, gospa Janja, da v Sintezi govorimo o strankokraciji in slabi vladi šele po prihodu sedanje 

vlade, postavljajo na laž. (Kot je navadna izmišljotina tudi podatek, da sem osebno član SD). 

3. G. Kučan z vsemi temi našimi napori ni imel nič: nismo ga ne kontaktirali, ne vabili, niti se 

nismo z njim posvetovali. Bivši tovariši, ki bolehajo za kronično »murglofobijo«, naj torej 

svoje PTS zdravijo drugje, ne na nas. Bili pa smo veselo presenečeni in številni izmed nas 

ponosni, ko se je g. Kučan pojavil na ustanovitvi SVS. Navsezadnje gre za človeka z 

neprecenljivimi političnimi izkušnjami, človeka, ki je največ prispeval k temu, da v Sloveniji 

ni prišlo do državljanske vojne in obračuna z JLA! In njegova ugotovitev, da je res nujno 

spremeniti sedanji nedemokratični, neustavni volilni sistem, šteje. 

Očitno šteje do te mere, da so »murglofobiki« in slovenska NZKF pripravljeni plačati, da se njega 

in »njegove« poliva z gnojnico. In zmeraj znova poiskati nekoga, tokrat gospo Janjo Strah, ki to 

tudi stori.  
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