
SPOŠTOVANA PREDSEDNICA EVROPSKEGA PARLAMENTA GOSPA ROBERTA 
METSOLA IN POSLANCI VSEH DRŽAV ČLANIC  PARLAMENTA EU !

Z upanjem in velikim zanimanjem smo spremljali vašo izvolitev in jo z velikim veseljem 
dočakali. Zato vam pošiljamo to pismo. Obenem želimo, da bo vaša izvolitev pomenila novo 
poglavje in korak k slišnosti vrhovnih predstavnikov EU institucij - za potrebe ljudi in za 
dialog med politiki in državljani ter volivci, kar je osnovni gradnik ter smisel in cilj 
demokracije. Hkrati pa vam, gospa Roberta, za Vaš rojstni dan izražamo vse najboljše želje 
za osebno srečo, ki je predpogoj tudi za dobro in plodno delo v javno korist.

S pismom opozarjamo na problem, ki ga lahko skupaj z EU parlamentom rešimo v  korist 
blaginje in napredka evropske in slovenske demokracije.

PISMO IZ SLOVENIJE V EVROPO – EVRO POSLANCEM VSEH DRŽAV ČLANIC EU 
(vsem poslancem in novi predsednici parlamenta EU)

V imenu številnih državljanov iz Slovenije – davkoplačevalcev in hkrati volivcev slovenskih 
poslancev, pozivamo novo vodstvo parlamenta EU, da Slovenijo ponovno uvrsti v agendo 
svojega zanimanja tako, da Slovenijo čim prej obišče nova delegacija parlamenta EU, ki bo 
realno ocenila stanje demokracije in medijske svobode v Sloveniji, posebno še glede na 
stanje vladavine prava v Sloveniji.

Glavna ugotovitev vodje misije ob zaključku njenega zadnjega obiska v Sloveniji s poslanko 
Sophie in 't Veld je namreč bila povsem napačna, da namreč v Sloveniji ni večjih problemov,
ker institucije delujejo. Sprejeta končna resolucija pa je bila še bolj daleč od resnice, bila je 
celo za Slovenijo žaljiva in ponižujoča.

Državljani, ki svojo državo doživljamo konkretno, na svoji koži, se z ugotovitvijo, da institucije
v Sloveniji delujejo, vsekakor ne strinjamo. Resnica je prav nasprotna. Ključne institucije v 
Sloveniji ne delujejo: Dobro in celo odlično, sicer deluje vlada RS, ne opravljajo pa svoje 
dolžnosti druge ključne ustanove, predvsem nadzorne državne institucije - to so Tožilstvo, 
Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče, Sodni svet, Ustavno sodišče, Računsko 
sodišče, KPK - komisija za preprečevanje korupcije, NPU nacionalni preiskovalni urad itd. V 
teh institucijah pa ključna mesta  v veliki večini še vedno trdno zasedajo eksponenti 
nekdanjega, propadlega komunističnega režima.

Sodstvo in Tožilstvo, ki ju poročilo sploh ne omenja sta daleč od tega, da delata dobro ter v 
prid demokracije in blaginje državljanov. Služita predvsem ohranjanju statusa quo, to je 
starih podedovanih privilegijev. V STA in RTVSLO je namreč vsaka težnja po spremembi 
takoj označena kot napad na svobodo medijev. Odkrivanje korupcije in kriminala v sodnih 
dvoranah in celo skrivanje najhujših sodniških zlorab, pa v »neodvisne« medije ne pridejo. 
Poročilo misije tega žal ne zaznava, niti ne omenja. Čeprav gre za kriminal in goljufije v 
samem vrhu sodne  veje oblasti  z zlorabami najvišjih, to je funkcij vrhovnih sodnikov,  ki 
krojijo usodo ljudi povsem proti pravno, celo brez zakonsko predpisane temeljne pravne 
izobrazbe. Še več, »svobodni mediji« problem odpravljajo kot nedopusten napad na 
sodstvo. Mediji za katere se v svojem poročilu zavzema gospa Sophie in 't Veld so jedro 
problema, ne pa njegova rešitev. Resnicoljubne in poštene novinarje, ki to stanje razgaljajo 



do obisti, pa grobo žalijo in napadajo celo slovenski EU poslanci, žal pa tudi novinarji znotraj 
javnih ustanov to  je RTVSLO. Res je nepredstavljivo za vsako normalno demokracijo pa 
popolnoma nedopustno in nesprejemljivo!

Spoštovani poslanci EU parlamenta, taka je žal zelo groba, vendar realna aktualna slika 
stanja v Sloveniji, kar dovolj pove, da je obisk prve delegacije v celoti zgrešil bistvo.
Zato prosimo, da se dogovorimo za nov obisk – popravni izpit  z novo delegacijo, ki naj  
obišče  Slovenijo. Z delegacijo, ki se bo hotela in želela  pogovarjati z ljudmi in bo zaključila 
delo pošteno in demokratično z javno razpravo v Ljubljani, v slovenski Hiši Evrope. 
Verjamemo, da bi novo delegacijo sprejeli tudi predsednik vlade in ministra za zunanje 
zadeve ter minister za kulturo. Mi si bomo, čeprav na vlado nimamo vpliva, za ta obisk 
vsekakor močno prizadevali.

Slovenija je žal bolnik demokracije in potrebuje pomoč v smeri temeljite rekonstrukcije in 
prenove institucij, ki so pristojne za vladavino prava. Slovenija potrebuje tudi pomoč Evrope 
in kritiko, ki temelji na dejstvih. Institucije, tako Slovenske kot Evropske, pa si morajo ugled 
pridobiti z delom in poštenostjo do vseh, ne samo s poslušanjem posrednikov in pristranskih 
političnih somišljenikov, ki jim je primaren zgolj lasten ohranitveni politični interes, resnica in 
pravica in državljani pa zadnja skrb na svetu. Skratka: izrekamo vam vabilo in dobrodošlico v
Sloveniji!
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Vili Kovačič, državljan K.
Društvo Slovenski TIGR 13 Maj
Društvo Davkoplačevalci se ne damo


