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Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 2020, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in umiritev političnih sporov v času trajanja
epidemije COVID-19 ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem
svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12
– ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti in predlaga predsedniku Republike Slovenije, Vladi Republike Slovenije,
Državnemu zboru Republike Slovenije in političnim strankam, da pobudo proučijo in
nanjo odgovorijo.
Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti se glasi:
Predsednik Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, Državni zbor
Republike Slovenije in vse politične stranke naj si v času trajanja epidemije
COVID-19 prizadevajo za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in umiritev
političnih sporov.
Obrazložitev:
V Sloveniji smo trenutno priča močnemu in vztrajnemu drugemu valu epidemije
nalezljive bolezni COVID-19, ko vsak dan spremljamo njeno hitro oz. eksponentno
rast med populacijo. Slovenija je po epidemioloških podatkih glede na število
prebivalcev v zadnjih tednih med najslabšimi na svetu. V dveh dneh umre približno
toliko ljudi kot med celotno zadnjo slovensko vojno.
Ne glede na krute podatke in izjemno stisko ljudi, tako zdravstveno (fizično in
psihično) kot socialno in ekonomsko, smo v javnem prostoru priča ostrim, žal tudi
žaljivim, besedam in medsebojnemu obtoževanju pripadnikov in podpornikov
različnih političnih strank, kar kaže tudi na pomanjkanje pietete do umrlih in sočutja
do soljudi. Slovenska politika je zagotovo v težkem položaju, vendar bi bilo prav, da
bi si vsi v tem času prizadevali za medsebojno spoštovanje in razumevanje in, dokler
se razmere v državi z epidemiološkega vidika ne izboljšajo, za umiritev političnih
strasti. Podobno kot med zadnjo slovensko vojno, ko so vse politične stranke v težkih
časih konstruktivno sodelovale, bi bilo v času, ko so po človeških žrtvah razmere

hujše kot v vojni, primerno, da tako pozicija kot opozicija pri obvladovanju epidemije
združita sile in opustita politično motivirane enostranske poteze.
Za vsako demokracijo je značilen obstoj različnih mnenj, kar je za delovanje družbe
dobro, saj na podlagi soočanja različnih stališč pride do objektivno optimalnih rešitev,
a pri tem si je treba vedno prizadevati, da se ta izmenjujejo na spoštljiv in
dostojanstven način. Ko pa so razmere tragične, tako kot so zdaj, ko je večina ljudi
tako ali drugače prikrajšana za normalno življenje, ko zaradi pandemije izrednih
razsežnosti številni umirajo, ko zbolevamo ali žalujemo za preminulimi svojci in
prijatelji, pa je že zaradi človečnosti in naših vrednot treba medsebojne politične
konflikte umiriti.
S tem namenom se na državne organe in politične stranke naslavlja pobudo, da
začnemo ravnati odgovorno, da zdaj umirimo politična nesoglasja, da začnemo
sodelovati ter da si prizadevamo za medsebojno strpnost in sočutje do tistih, ki v
trenutnih razmerah najbolj trpijo.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Predsedniku Republike Slovenije, Vladi
Republike Slovenije, Državnemu zboru Republike Slovenije in političnim strankam,
da pobudo proučijo in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega
sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v
roku 30 dni odgovorijo.
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