
K rešitvi sistemskih brezpotij slovenskega političnega sistema

V januarju je Zares javnosti predstavil dokument z naslovom Za odpravo blokad. V dokumentu smo 
opisali  tri  vrste  blokad,  ki  ovirajo in  omejujejo  razvoj  Slovenije.  Eden od  razlogov za to  je  tudi 
problematika slovenske ustavne in zakonodajne ureditve parlamentarnega političnega sistema.

Politični sistem namreč praktično onemogoča razpustitev parlamenta in predčasne volitve ter s tem 
razrešitev političnih kriz tudi v primerih, ko je očitno, da je to edini učinkovit izhod. Referendum, ki 
naj bi omogočal uresničevanje volje ljudstva, je postal v Sloveniji predvsem 
orodje za politična preigravanja v primerih, ko se politična manjšina ne more sprijazniti z legitimno  
odločitvijo  državnega  zbora.  Namesto  izjemne  varovalke  in  korektiva  je  instrumentaliziran  v 
generalno nezaupnico predstavnikom, ki jih je isto volilno telo pooblastilo za sprejemanje odločitev.  
Državni svet se vse bolj krči v organ blokade, ki pretežno uporablja vzvod veta namesto, da bi v 
oblikovanju  politik  kreativno  sodeloval;  postaja  organ,  ki  zgolj  nasprotuje  in  skuša  preprečevati 
uveljavitev  odločitev  državnega  zbora.  Netransparentno  financiranje  volilnih  kampanj 
obremenjuje  racionalno  porabo javnih  sredstev  v  postopkih  javnega  naročanja  in  krepi  vezi  med 
političnimi strankami in kapitalskim zaledjem. 

Na podlagi teh dilem se nam zastavljajo naslednja vprašanja:

1. Ali in na kakšen način spremeniti  ureditev razpustitve parlamenta ter omogočiti  predčasne 
volitve, tako da tak sistem ne bo na drugi strani prinašal politične nestabilnosti? Kakšno vlogo 
naj pri tem igra predsednik republike ? Kako okrepiti funkcijo predsednika vlade kot nosilca  
izvršne  veje  oblasti  v  razmerju  z  zakonodajno  vejo?  Ali  naj  se  določanje  sestave  vlade 
prepusti predsedniku vlade in ali naj se v zvezi s tem odpravi možnost interpelacije o delu 
ministra? 

2. Kako  urediti  institut  referenduma,  da  ne  bo  več  orodje  za  politično  preigravanje?  Ali  je 
potreba  po  ponovni  vzpostavitvi  predhodnega  referenduma?  Kaj  storiti  s  posvetovalnim 
referendumom? Ali bi bilo potrebno uvesti referendum na podlagi ljudske iniciative in če da,  
na  kakšen  način?  Ali  bi  bila  ureditev,  da  bi  bilo  za  nekatere  vrste  zakonov prepovedano 
razpisati referendum dobra in če da, za katere vrste zakonov? Ali omejiti število kvalificiranih 
predlagateljev za razpis referenduma in na kakšne način? Ali naj se za veljavnost referenduma  
predpiše število glasov oz. odstotek glasov volivcev, ki je potreben, da izglasovana odločitev 
velja in s tem poveča legitimnost izida?

3. Ali  velja Državni  svet  ukiniti  ali  pa ga preoblikovati  v zastopnika lokalnih in regionalnih 
interesov: v ti Zbor pokrajin in občin? Kako oblikovati sestavo tako spremenjenega drugega 
doma in kakšne pristojnosti naj bi imel?

4. Kako  zagotoviti  večjo  transparentnost  financiranja  volilne  in  referendumske  kampanje  in 
zagotoviti učinkovitejši nadzor nad kampanjo? Kako zmanjšati odvisnost političnih strank in 
drugih, ki kandidirajo na volitvah - državnozborskih, lokalnih, evropskih in predsedniških - od 
velikih donatorjev sredstev za volilno kampanjo in s tem preprečevati možnosti za korupcijo? 
Kako  volilno  kampanjo  urediti  na  način,  da  čimbolj  služi  informiranju  volivcev  in  ne 
oglaševanju? Lahko z delnim financiranjem volilne kampanje iz sredstev državnega proračuna 
posredno omogočimo čimveč akterjem v političnem prostoru udeležbo na volitvah? 

5. So, poleg navedenih, še kakšne druge blokade, ki bi jih bilo potrebno nasloviti oz odpraviti z  
ustavnimi spremembami?


