
POROČILO O DOGODKU (s kraja dogodka) 

Demonstracije ZA REFORMO VOLILNEGA sistema nas je obiskalo kakih 

30 ljudi, med njimi novo/stari EU poslanec Ivo Vajgl, ki smo mu, predlagali 

lobiranje v poslanski skupini DESUS. Na prizorišče nas je prišel podpret 

predsednik SLS Franc Bogovič, ki je obljubil poslanske glasove za 

kombinirani volilni sistem. Ob uvozu na prizorišče smo srečali  Dragutina 

Mateja iz SDS, ki nas je povabil na jutrišnjo sejo Ustavne komisije.  

Od daleč smo videvali poslance, ki so kot kobilice hiteli v stavbo Državnega 

zbora in iz nje. Na vratih DZ je bilo videti »borčevske demokrate« Tita 

Turnška in Mitjo Klavora, katerega nečakinja je dosegla najnovejšo 

»demokratično in svobodomiselno« prepoved filma UROK DEPALE VASI.   

Sicer pa so nas pozdravili Gvido Novak in Vladislav Stres s svojim kolegom 

Štefanom Perkičem. Prišel je dvorni »fotograf« Stefan Darino, ki je 

napravil nekaj fotografij za objavo. Podporo je prišel izrazit kronični 

kronist Vito Šoukal, ki je podporo podkrepil z lastnim pisnim sestavkom. 

Pozdravit in pomagat nam je prišel energetski strokovnjak Janez Šilc, ki 

nas je spremljal tudi k predsedniški palači. Na koncu je prišel še Ingo Paš, 

ki zelo podpira naše proteste. VSAK, KI PRIDE V BODOČE JE 

DOBRODOŠEL. Ni vrag, da se ne bi enkrat nekomu utrgalo in bi se zgodil 

demokratični zasuk.  

Protest je bil dovolj slišen in viden. Kompozicija glasbe in besedila je zelo 

ustrezna, sporočilo pa je dobro slišno in s strani ljudi dobro sprejeto. 

Posebej so nas pohvalili policisti, s katerimi smo odlično »sodelovali«. Rekli 

so, da so uživali v glasbi in besedilu. Megafon na USB je super zadeva !!!  

Po pogovorih z državljani je razvidno, da tudi ljudje mislijo, da je 

obstoječi volilni sistem neustrezen in ga je nujno treba zamenjati.  

Od sicer še pred enim letom najbolj glasnih vstajnikov zdaj ni ne duha ne 

sluha. Očitno vstajajo ponoči ali pa so se poskrili kot zajci med lubenicami. 

Tudi od ZDUS ni bilo nikogar, čeprav promoviramo njihov predlog. Imamo, 

občutek, da bolj ko ga podpiramo mi, bolj se od njega oddaljujejo oni.  

Izjemno smo pogrešali stranko Solidarnost, Verjamem Igorja Šoltesa, 

Mira Cerarja in Združeno levico. Od parlamentarne in tudi 

neparlamentarne demokratične levice sicer ni pričakovati navdušenja za 

spremembe, predvsem od poslancev stranke SD, razen od podpredsednika 



Dejana Židana, ki je - kot  mi je sam povedal na posvetu v Državnem svetu, 

za kombinirani volilni sistem. Stranka z Lukšičem na čelu pa je bila vsaki 

reformi nenaklonjena, razen seveda tistim, ki bi zagotovile, da bo še 

naprej vse ostalo isto. Sploh pa zdaj pričakujemo podporo Državljanske 

liste, kajti prav DL bi že po definiciji morala  biti za tak predlog najbolj 

zagreta. Oglasila sta se tudi poslanec Ivan Vogrin in novi kandidat za 

mandatarja, pogovarjali smo se tudi z Gašpar Gašpar Mišičem in ga 

nagovarjali za mandatarja ! Skratka bilo je pestro, celo veselo 

razpoloženje !  

PREDSEDNIŠKA PALAČA je danes ostala STOLP SLONOKOŠČENI. Za 

njeno obleganje si bo treba izmisliti kakšno inovacijo - zvijačo ! Emilu M. 

Pintarju ter »aktivistom« iz Koalicije civilne družbe ob tej priliki 

sporočamo, da so bile grožnje s kaznijo 20.000 eur izmišljotina, za 

odvrnitev nas od protestov.  Tem  se zdaj žal – verjeli ali ne - najbolj  

izogibajo prav VSTAJNIKI. Očitno so povsem izgubili MOTIV, 

IDENTITETO in KOMPAS. Nove identitete jim ing. arhitekt na levici 

Milan Kučan še ni uspel podeliti ! Zdaj zgolj čakajo na njegovo novo 

razodetje – in navodila. Skrivnostna so pota gospodova in duh veje kjer 

hoče !  

Ponižno počakamo na nov protest, ki bo predvidoma 4.junija. Naslednji 

teden bo v znamenju priprav za referendum PROTI ZAPIRANJU 

ARHIVOV. V skladu z našim geslom: pravica vedeti ne dolžnost verjeti,  

kar je seveda prav nasprotno od Šoltesovega slogana »VERJAMEM« ! Prav 

tako ne gre verjeti MIRU CERARJU – uničevalcu slovenskih referendumov. 

Volk v ovčji podobi, ki hodi v cerkev po mojem predvsem za to, da je z 

verskim pedigrejem bolj prepričljiv v svojih posvetnih zadevah. Stari Grki 

so rekli: bojte se  Danajcev, Slovenci se bojmo moralistov, vsakič ko jih 

srečamo,  se primimo za davkoplačevalski žep.  Med njimi ne spreglejmo 

tudi enega največjih zaslužkarjev državnega zbora in »demokratičnega« 

uničevalca referendumov Mira Cerarja !  

Ali se nam obeta nov volilni nateg ? »Pozorište u kući« v politiki že imamo, 

manjka samo še NATEG. Kajti le nategnjen Slovenec je pravi Slovenec !  

 

Ljubljana, 28.maj.2014                         Vili Kovačič – Državljan K.   


