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Spoštovani predsednik republike, 
 
 
znani ste po svojem zavzemanju za sodelovanje pri iskanju odgovorov na izzive v Sloveniji.  
 
Naša ustava določa točno določen okvir tega sodelovanja. Imenuje se parlamentarna 
demokracija, in je določena z razmerji med vejami oblastmi, jasnimi poslovniškimi pravili in še 
posebej možnostmi manjšine, da preko demokratičnih vzvodov nadzira oblast. 
 
Odločitve Kolegija predsednika Državnega zbora nevarno ogrožajo parlamentarno demokracijo. 
Delu izvoljenih poslank in poslancev, ki so se odločili za samostojno pot, vladajoča koalicija 
neutemeljeno odreka pravice, ki jih imajo po ustavi in zakonu. Povedano drugače: vladajoča 
koalicija onemogoča enakopravno delo poslankam in poslancem, ki ne podpirajo več sedanje 
vlade. Država, ki onemogoča delo in možnosti opozicije, pa je država na zanesljivi poti v 
avtokracijo. 
 
To ogroža demokracijo. In to je trenutek, ki zahteva jasen glas vas kot predsednika, da se v državi 
ustavi nevarna pot razgradnje demokracije. Končna postaja te poti je namreč diktatura, kjer je 
dovoljeno in omogočeno govoriti in misliti le tako, kot misli oblast. To ni vizija in ideja naše države. 
 
Ob tem ni mogoče biti neopredeljen. Molk pomeni strinjanje z avtokratskimi težnjami, pomeni 
pritrjevanje oblasti. 
 
Odločitve Kolegija niso napaka. So zavestna odločitev vladajočih, da se ustvari okolje, v katerem 
ni opozicije, neodvisnih medijev in institucij, kjer je utišan glas civilne družbe in drugače mislečih.  
 
Slovenija je v ranljivem obdobju. Vladno strokovno skupino za obvladovanje epidemije je včeraj 
protestno zapustil edini epidemiolog, ki ima visoko zaupanje javnosti. Iz tedna v teden 
spremljamo nove zaplete pri izvajanju cepljenja, testiranj, urejanja pouka. Zaradi nepremišljenih 
potez vlade drsimo v fiskalni kaos, ki lahko ogrozi naše možnosti za okrevanje. Le nekaj dni nas 
loči od roka za oddajo nacionalnega načrta, pa ne javnost ne deležniki nimamo nobene 
relevantne informacije o enem najpomembnejših razvojnih dokumentov v tem desetletju. V 
mednarodnih odnosih smo sredi sramotne afere, ki je očrnila ugled Slovenije v mednarodni 
skupnosti. Pred nami je predsedovanje Svetu EU, ki je sodeč po dosedanjih vladnih potezah velika 
nevarnost in ne velika priložnost. 
 



 

Zato vam predlagam, da kot predsednik republike skličete posvet vseh parlamentarnih strank, 
da se pogovorimo o tem, kako naprej. Sama sem prepričana, da so edina rešitev za izhod iz tega 
političnega, zdravstvenega, gospodarskega in fiskalnega kaosa predčasne volitve. 
 
 
 

 
Tanja Fajon, 
predsednica Socialnih demokratov 


