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Milan Jazbec –
dogovorjeni (?) „zajček“

je edini resnejši tekmec. 

Jazbec je profesionalni 

obračalec besed in stališč 

– diplomat trenutno 
slovenski veleposlanik v Skopju.

Milan Jazbec iz Spodnje Pohance (pri Brežicah) Jazbec je trenutno 

slovenski veleposlanik v Makedoniji, pred tem je bil nazadnje slovenski 
veleposlanik v Turčiji, akreditiran še v Azarbejdžanu, Iranu, Iraku, Siriji 
in Libanonu. Dela okrog 35 let v diplomaciji, gospodarstvu, novinarstvu 
in politiki, od tega 22 let na vodstvenih delovnih mestih. Po diplomah iz 
obramboslovja in novinarstva na ljubljanski Fakulteti za družbene vede 
in diplomatski šoli v Beogradu je na celovški univerzi dosegel doktorat iz 
filozofije. Objavil je več kot 120 znanstvenih in strokovnih člankov ter 37 
knjig v šestih jezikih, od teh 16 o diplomaciji. Predaval je na več 
univerzah v Evropi in ZDA in je med drugim urednik mednarodne 
znanstvene revije European Perspectives.

PONUDBA KANDIDATOV ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE V RS 
.

je načrtovana tako, da bi bil rezultat volitev ponovni izbor Boruta 

Pahora, saj proti sebi razen »zajčka« naj ne bi imel resnega 

tekmeca. Zajček je simbol za tekača, ki nekaj časa teče kot prvi 

in pred koncem odstopi zmago drugo uvrščenemu. 

Tako so volitve za opazovalce prepričljivejše. 

Upoštevajoč določbe Zakona o volitvah predsednika republike (Uradni list RS, št. 
39/92 in 73/03 – odločba US RS), bodo volitve predsednika republike v mesecu 

novembru 2017. Vir: Državna volilna komisija, Vir napovedi kandidatur:  1, , 2., 3.

http://www.dvk-rs.si/index.php/si/arhiv-predsednika-rs/volitve-predsednika-rs-leto-2017
http://www.delo.si/novice/politika/za-predsednika-gre-tudi-komik-ziga-papez.html
https://www.rtvslo.si/slovenija/nabor-kandidatov-za-predsednika-slovenije-se-siri/422972
file:///C:/Users/krtek/Documents/Desktop/Najnovejši Pahorjev protikandidat na predsedniških volitvah je novomeški komik Žiga Papež - Papster. Papež se je rodil v Novem mestu 5. avgusta 1993


Prav je da sami vplivamo na izbor osebe za 
predsedniški položaj ali da o tem vsaj izmenjamo 

stališča, da jih uskladimo ali najmanj zvemo za druga. 
Če sami ne verjamemo da je možno kaj premakniti, si 

sprememb ne zaslužimo. 

OSNOVNI KRITERIJI ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE RS SO:

- dobro poznavanje Družbene pogodbe – Ustave RS in 
poudarjanje njenih temeljnih členov, ki so že nekaj časa v RS v 
suspenzu. Kandidat mora poznati osnovno strukturo oblasti v 

RS, v kateri ključno vlogo igra „deblo oblasti“ - ljudstvo.  Iz tega 
debla oblasti – ljudstva izhajajo tri veje, to so zakonodajna, 

sodna in izvršilna oblast.

- da v soočenjih z sodržavljani stalno ugotavlja kaj so skupni 
interesi in jih postavlja nad interese posameznih interesnih 

skupin in nad osebne.

-osebna poštenost

Iz zgoraj zapisanih kriterijev je jasno, da se taka oseba 
zoperstavi REŽIMU. Tega pa preverjen, v režim umeščen kader -

kot npr. Milan Jazbec ni nikdar storil.

Z eno »jazbino« smo že imeli opravka, če je to lahko podobna 
zgodba sicer neposvečeni ne vemo.  Toda? Je lahko samo v 

vlogi zajčka za dejanskega tekača do nove lovorike iz katere se 
sicer dela norca Boruta Pahorja.

Za Gibanje za prenovo Slovenije: Vladislav Stres



 

Preko septembrskih predsedniških volitev v RS lahko sledimo spodnjim ciljem: 

 

1. DRUŽBA POSTANE CELOVITEJŠA IN BOLJ SODELUJOČA  

Predsednik države je edini politik, ki je izvoljen neposredno, zato je lahko za javnost 

najpomembnejši arbiter pri reševanju družbenih nesoglasij.  

Je strogo nadstrankarski in se ne meni za leve in desne ideologije, ampak v ospredje daje težo 

argumentov in predvsem splošnih vrednot in razvojnih ciljev skupnosti državljanov - države. 

Tako se rešimo pretiranih ideoloških delitev. Navedeno je tudi v skladu z 104. členom Ustave 

RS: Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi 

svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije. 

 

2. IZBOLJŠA SE NADZOR NAD DELOVANJEM OBLASTI  

Predsednik države je lahko stičišče vseh treh vej oblasti na način da spremlja in nadzira 

njihovo delo, predvsem parlamenta. V skladu z 107. členom Ustave RS razglaša zakone in z 

razglasitvijo postanejo veljavni. Če po njegovi presoji v zakonodajnem procesu parlament kot 

enovit organ (odločevalska parlamentarna večina) krši ustavne določbe zakon zadrži do 

razsodbe Ustavnega sodišča. Pred ali po tem pa v skladu z 85. členom Ustave RS skliče 

izredno sejo Državnega zbora. Tako se lahko izognemo nepotrebnim družbenim tenzijam 

zaradi slabo pripravljene zakonodaje, zlorabljanje na način vsiljevanja pravnega reda (npr. 

Referendum o Zakonu o družini, o Drugem tiru...).   

 

Predsednik države lahko zadrži tudi ratificiranje mednarodne pogodbe, saj po 107. členu 

ustave RS izdaja listine o ratifikaciji.  

 

3. AKTIVNEJŠE RAZREŠEVANJE DRUŽBENIH TENZIJ 

Z ojačanjem funkcije predsednika države  zgolj z polno uveljavitvijo ustavnih določb, bo 

prišlo tudi do nasprotne reakcije, torej do zahtev državnega zbora da predsednik republike 

izreče mnenje o posameznem vprašanju (glej 107. člen Ustave RS). Obenem pa bi se 

stopnjevali tudi pritiski glede odgovornosti kar pojasni 109. člen Ustave RS: "Če predsednik 

republike pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali huje krši zakon, ga državni zbor 

lahko obtoži pred ustavnim sodiščem. Le-to ugotovi utemeljenost obtožbe ali obtoženega 

oprosti, z dvotretjinsko večino glasov vseh sodnikov pa lahko odloči o odvzemu funkcije. 

Potem ko ustavno sodišče dobi sklep državnega zbora o obtožbi, lahko odloči, da predsednik 

republike do odločitve o obtožbi začasno ne more opravljati svoje funkcije." Ker Predsednik 

po svoji presoji na funkcijo predlaga ustavne sodnike je jasno, da jih dobro pozna in je prav, 

da ima z njimi redne pogovore tudi po tem, ko so na položaj izvoljeni. Skupaj z Ustavnim 

sodiščem RS namreč skrbi za stabilnost države. Tako glede morebitne ustavne obtožbe ni tako 

zelo izpostavljen kot se zdi na prvi pogled.  

 

Predsednik pri tovrstnih poteza opisanih zgoraj je lahko pomemben formalni in javno 

mnenjski jeziček na tehtnici političnega v RS. S tem pa se tudi izpostavi  in tvega lastno 

kariero.  

 

Samo za predsednika republike ustava posebej opredeljuje odgovornost  iz naslova funkcije. 

Zato je po Ustavi RS predsednik države najodgovornejša oseba v državi.  

 

RESNA DRŽAVA POTEBUJE RESNEGA PREDSEDNIKA. Borut Pahor zgornjih možnosti 

ni niti poskušal uveljavljati. Posredno in neposredno je predsedniško funkcijo celo hudo 

okrnil, saj si jo ljudje predstavljajo iz njegovih propagandnih prijemov. Tako kot predsedniška 



funkcija skladno s predsedniško funkcijo tako v RS tudi v ostalih segmentih umira tudi 

državnost sama. Številni tako nimajo več nič proti, da se ta funkcija UKINE.  

 

p.s.: Ko sem načel pogovor na to temo mi običajno sogovorniki odgovorijo. treba je vprašati 

ustavne pravnik Kot da ne i bila Ustava družbena pogodba, ki jo morajo državljani razumeti 

in si jo razlagati tudi mimo edinih, ki smejo razlagati - ustavnih pravnikov. Vsak polnoleten, 

opravilno sposoben in pismen državljan bi jo moral biti spodoben razumeti ter jo razlagati. 

   

Lep dan še naprej 

 

Za Gibanje za razvoj Slovenije 

Vladislav Stres, Fabianijeva 45, Ljubljana 

gsm: 031 578 981  
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Zadeva:  Re: Fw: TRETJA POT REŠEVANJA PROBLEMOV - Drugi tir 

Datum:  Thu, 18 May 2017 11:59:10 +0200 

Od:  Gp.Uprs@up-rs.si  

Za:  vladislav.stres@siol.net  

 

 
092-02-91/16-4  
 
Spoštovani gospod Stres,  
 
prejeli smo vaše pismo v katerem pozivate predsednika države k ukrepanju v zvezi z zakonom o 
drugem tiru Koper - Divača.  
 
Ustava in zakoni postavljajo pristojnosti posameznih državnih institucij. Predsednik Republike 
Slovenije nima izvršilnih pooblastil niti zakonodajne pobude, prav tako nima možnosti da bi lahko 
zavrnil razglasitev zakona s katerim se morda ne strinja. Vsled tega bi bilo prav, da svoje pismo 
naslovite na predsednika Vlade Republike Slovenije in poslance Državnega zbora.  
 
Z odličnim spoštovanjem,  
 
   

Od:  urad.predsednika/UPRS  
Za:  gp.uprs/UPRS@SVN  

mailto:Gp.Uprs@up-rs.si
mailto:vladislav.stres@siol.net


Datum:  15. 05. 2017 14:16  
Zadeva:  Fw: TRETJA POT REŠEVANJA PROBLEMOV - Drugi tir  
Poslal:  Špela Vovk 

 

 

 

 

Od:  Vladislav Stres <vladislav.stres@siol.net>  
Za:  Borut Pahor - urad predsednika RS <urad.predsednika@predsednik.si>, Nataša Kovač <natasa.kovac@up-rs.si>  
Datum:  15. 05. 2017 13:17  
Zadeva:  TRETJA POT REŠEVANJA PROBLEMOV - Drugi tir 

 

 

 

 

Iz vašega urada nisem prejel niti povratnice.  

Naslov urada pa je bil pomanjkljiv, zato vam sporočilo pošiljam še nekrat.  

 

 

-------- Posredovano sporočilo --------  

Zadeva:  TRETJA POT REŠEVANJA PROBLEMOV - Drugi tir  

Datum:  Sun, 14 May 2017 10:52:59 +0200  

Od:  Vladislav Stres <vladislav.stres@siol.net>  

Za:  Borut Pahor - predsednik RS <gp.uprs@predsednik.si>, "Borut Pahor - urad predsednika RS urad.predsednika"@predsednik.si, Emil Milan Pintar <emilmilan.pintar@siol.net>, Janko Veber DZRS <gp@dz-rs.si>, 

Predsednik Uprave Luke Koper <predsednik@luka-kp.si>, Mladen Jovičič <mladenaut@yahoo.com>, majcen >> PETER MAJCEN <peter.majcen@sindikat-ks90.si>  

Kp:  Nataša Kovač <natasa.kovac@up-rs.si> 

Pismo ima digitalni podpis  

BORUT PAHOR  

Urad predsednika Republike Slovenije 
Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana 

telefon: 01 / 478 12 09  

E-pošta: gp.uprs@predsednik.si,    

urad.predsednika@predsednik.si  

Kot predsednik države imate dolžnost in pravico podpisovati zakone. Sedaj na vašo mizo 

roma Zakon o financiranju Drugega tira (Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z 

drugim tirom železniške proge Divača–Koper).   

Ker pa bo v ponedeljek 15.52017 vložena pobuda za referendum o tem zakonu, bo postopek 

odložen. Zato bi bila na mestu izjava, da sta tako referendum kot zakon nepotrebna iz 

spodnjih razlogov.  

Projekt potrebuje investicijski načrt in se preko njega lahko izvaja brez sprejemanja 

posebnega zakona. S tem se izboljša zakonodajna preglednost in integriteta. Zakon lex 
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specialis bi sicer moral biti sprejet po rednem postopku, saj je ob sprejemanju prišlo do 

opaznih kršitev demokratičnega postopka sodelovanja civilne družbe kot tudi strokovnega 

dela le te. Obstajajo meje do katerih politični predstavniki državljanov lahko uveljavljajo 

svojo voljo mimo kakršnega koli resnejšega posvetovanja s stroko.  Odločati morajo namreč 

predvsem na načelni in nadzorstveni, nikakor pa ne na strokovni ravni.  

Tudi KPK pa je odkrila in odkriva nove indice koruptivnih tveganj.  

Trditev da je treba hiteti, ker potrebujemo sofinanciranje nepovratnih sredstev v višini do cca 

85 milijonov EUR projekta s strani EU, ne vzdrži presoje, saj za ta sredstva lahko vlada 

zaprosi za kakšen podoben projekt obnove infrastrukture. Ker se ocene investicije, v nujno 

potrebni Drugi tir, gibljejo med 800 milijoni in 2,5 milijarde za dvotirno proge (ki je edina 

smiselna tudi po mnenju vseh treh inženirskih zbornic), je jasno da 85 milijonov eurov ne igra 

izključujoče vloge, saj proti stroškom možne nasedle investicije predstavlja drobiž.  

V spodnjem PETICIJSKEM PISMU poslancem, ki ste ga preko pošte prejeli tudi vi, 152 

zaskrbljenih državljanov podpisuje pismo z zahtevo odškodninsko ter politično karierno 

odgovornost za vso škodo, katere nastavke sprejeti zakon vsebuje.  V  sprejemanje odločitev 

pa ste vključeni tudi vi osebno. »Naslanjanje na ograjo« tokrat ne bo dovolj. Kot državljani 

potrebujemo vašo jasno besedo in razsodbo kaj je prav in kaj ne.  

https://www.pravapeticija.com/proti_skodljivim_odlocitvam_o_drzavnih_investicijah__drugi_tir  

Sprejetje zakona sproža Referendumske in druge napetosti, ki se vse bolj sprevračajo v 

zlorabo političnega obračunavanja desno - leve polarizacije.  

Ker po funkciji in posledično zaposlitvi na delovnem mestu predsednika države, skrbite za 

razvojno stabilnost države,  je prav, da te procese, ki slabšajo tudi varnostno situacijo države, 

zaustavite.  

Obenem se spomnite svoje pasivnosti ob sprejetju Družinskega zakonika, ki je izločil termina 

mož in žena. Porabljenih je bilo več kot 4 milijone eur davkoplačevalskega denarja, da ne 

govorimo o porabljeni energiji medijev, državljanov in nepotrebnih razburjanjih, ko bi lahko 

to energijo usmerili v bolj produktivne namene.  Zakon je bil pripravljen očitno slabo in je 

zato padel.   

 

Predlog  

Borut Pahor, predsednik države (državljanov) RS.   

Ob  sprejemanju t.im. zakona o drugem tiru so se pojavili številni dvomi v njegovo 

upravičenost, ki dajo misliti. Preseči moramo vse delitve ob državnih investicijskih projektih 

in jih izpeljati na optimalen, učinkovit način, s konsenzom stroke. Da se presežejo delitve bi 

bilo prav, da bi bil zakon o Drugem tiru sprejet po rednem postopku. Referendum zavlačuje 

izvedbo nujne izgradnje investicije, na drugi strani pa so tudi postopki parlamenta ob 

sprejemanju zakona, zame kot podpisnika zakonov in državljana, nerazumni.  

Potrebujemo tretjo pot, ki ni tlakovana z medsebojnimi spori, ampak s sodelovanjem.    

Priloga:  

1. Peticijsko pismo zastopnikom državljanov (poslancem), s katerim zaradi prepozne 

https://www.pravapeticija.com/proti_skodljivim_odlocitvam_o_drzavnih_investicijah__drugi_tir


oddaje, nekaj ur pred začetkom seje po zavrnitvi zakona v DS RS, poslanci niso bili 

pravočasno seznanjeni.  

 

2. IZJAVA KOALICIJE CIVINE DRUŽBE (KDC) 

Vladna koalicija je v Državnem zboru ter po hitrem postopku ihtavo sprejela izjemno slab 

zakon, obremenjen z velikimi korupcijskimi tveganji. Po vetu Državnega sveta pa ga je zopet 

brez upoštevanja predlogov stroke, civilne družbe in opozicije potrdil v Državnem zboru. 

Pobuda skupine državljanov glede zbiranja podpisov proti zakonu je zgolj reakcija na vladno 

samovoljo in je najvišja demokratična oblika ljudskega odpora v skrajni sili proti 

samovoljnemu in ignorantskemu obnašanju vlade do stroke, nadzornih inštitucij, civilne 

družbe in politične opozicije ter posledično do vseh državljanov in davkoplačevalcev 

Republike Slovenije. PDF 

   

Lep dan še naprej 

 

Za Gibanje za razvoj Slovenije 

Vladislav Stres, Fabianijeva 45, Ljubljana 

gsm: 031 578 981  

[prilogo »pismo _Borutu_Pahorju_tretja_pot_resevanja_problemov.pdf« je izbrisal Vilma Pogačar/UPRS] [prilogo 
»podpisniki_zakon_drugi_tir_14_5_2017.pdf« je izbrisal Vilma Pogačar/UPRS]  

 

 
 

http://stres.a.gape.org/VTA/Drugi_tir/Svet_za_civilni_nadzor_Drugi_tir/13_5_2017_izjava_Sveta_referendum_KDC.pdf
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