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Javni poziv k spoštovanju Ustave in zakonov 

 

Spoštovane poslanke in poslanci, 

 

Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin - Odbor 2014 od vseh novoizvoljenih 

poslank in poslancev oz. poslanskih skupin pričakuje, da Janezu Janši ne odvzamejo poslanskega 

mandata, ki mu je bil zaupan s strani volivk in volivcev in s tem izrazijo spoštovanje do Ustave RS 

in predmetne zakonodaje. Potrebno je zavedanje da je ustavna pravica, voliti in biti voljen, 

nedotakljiva. Nikakor ne gre zanemariti dejstva, da je Janezu Janši kar prek šest tisoč volivcev 

podelilo mandat, kar ga uvršča na prvo mesto po številu zaupanih glasov na državni ravni. Od 

Državnega zbora zato upravičeno pričakujemo, da bo odločno voljo ljudstva izraženo v nepošteni 

volilni bitki dosledno spoštoval in Janezu Janši ne bo odvzel mandata, ki mu je bil potrjen v petek 

1. avgusta 2014.   

 

Na ustanovni seji Državnega zbora ste mu mandat potrdili, za kar očitno tedaj niste videli ovir, zato 

odvzema mandata na naslednji seji Državnega zbora ne bi bilo mogoče razumeti drugače kot 

prevaro ne le Janeza Janše in njegovih volivk in volivcev, temveč vse slovenske javnosti. Janezu 

Janši po našem trdnem prepričanju grobo krati temeljne človekove pravice že ena veja oblasti v 

državi, to je sodna veja. Če bi se za to pot odločila tudi druga veja – zakonodajna, ki je tesno 

povezana z izvršilno, bi to pomenilo nadaljnjo grobo erozijo demokratične in pravne države v 

Sloveniji. 

 

V Odboru 2014 upamo, da boste zmogli modrost in države ne boste takoj na začetku mandata 

pahnili v nevzdržno nepravno in nedemokratično stanje. Verjamemo, da se zavedate odgovornosti, 

ki ste jo prejeli na volitvah in se boste začeli ukvarjati z nakopičenimi gospodarskimi, socialnimi in 

drugimi problemi Slovenije ter ne boste začeli mandata z odstranitvijo političnega konkurenta iz 

Državnega zbora. V upanju, da boste upoštevali naš poziv, vam čestitamo za izvolitev in vam 

želimo dobro delo v korist vseh državljank in državljanov. 

 

Lepo pozdravljeni, 

 

Odbor za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin-Odbor 2014, 7. 8. 2014 


