
Odprto pismo pomurskim poslancem DZ Republike Slovenije Dušanu Radiču,  
Francu Jurši in Aleksandru Kavčiču! 
 
 
 
Z vso odgovornostjo župan Občine Cankova z mirno vestjo pogledujem v oči občankam in 
občanom; Vam pomurskim poslancem in oblastnikom v Ljubljani postavljam ogledalo pred 
vaše obraze. Ko slovenska politika zaradi strankarsko-parcialnih interesov političnih elit in 
njenih servilnih oprod vladne večine ni sposobna v naši majhni Sloveniji vzpostaviti temeljnih 
postulatov, da bomo vsi državljani imeli zagotovljene osnovne ustavne in človekove pravice, 
cinično podpirate zakonodajo lastne hipokrizije. Vi preprosto brez slabe vesti se norčujete iz 
državljank in državljanov. Brutalna centralizacija državne birokracije uničuje razvojno 
prihodnost Slovenije, ki postaja provinca Ljubljana, z opustošenim demografsko opustošenim 
preostalim delom države. Vi preprosto živite v nirvani samopašnega egoizma; ker ko v 
Sloveniji ni pokrajin je potrebno za stanje gospodarsko razvojne amnezije poiskati grešnega 
kozla in si pilatovsko oprati roke. In krivci so vsi slovenski župani in županje, ki smo v 
vsakodnevnem primežu legitimnih zahtev občank in občanov za zagotavljanja ustavnih pravic 
naših ljudi v iskanju poti, da ne bodo se vsi mladi Pomurci in Pomurke izselili v iskanju služb 
in dela. Ko smo vas pomurske poslance, ki bi morali v DZ zastopati pravice in interese vaših 
volivcev, ki so vam zaupali javno povprašali, ko ste kot vojaki strumno dvignili roke za 
zmanjševanje ustavno zakonsko zagotovljene povprečnine, se vam ni zdelo vredno 
odgovoriti. Prepoznali smo vašo užaljenost, ker si domišljate, da ste posvečena kasta, ki bi 
vam morali ploskati za servilno dvigovanje rok po nareku strankarskih šefov. Javno vas 
sprašujemo pomurske županje in župani; kateremu ste na sedežih občin ali na Svetu 
razvojne regije predstavili, kaj ste v več kot polovici mandata pozitivnega pripomogli za 
pomursko krajino in ljudi, ki bi jih naj zastopali. Ko vladna koalicija izvaja demontažo že 
invalidne »lokalne samouprave« in uvaja centralizacijo države z zmanjševanjem povprečnine 
in sprejema dodatne finančne obveznosti občinam, kar večino slovenskih občin prisiljuje, da 
se zadolžujejo za dihanje na škrge. Večino slovenskih občin je zaradi vladne politike v funkciji 
karitasov, je pa zato potrebno obtožiti župane; kakšna hipokrizija rokodelstva pravniških 
čistunov, ki so zapisali predmetni zakon; obtožimo župane, ki so izvoljeni z glasom ljudi po 
večinskem sistemu; kako vas ni sram, ko pa enakih vatlov ne predlagate zakona odpoklica 
poslancev, ki ste bili izvoljeni na listah političnih strank. Pričakujemo, da boste takoj 
predlagali spremembo zakonodaje in volilnega sistema za vse javne funkcionarje z možnostjo 
odpoklica za poslance enako kot za županje in župane. Zelo suvereno zapisujem, ker 
spremljamo vaše nastope v državnem zboru, da preprosto nedostojno zlorabljate čast, 
dostojanstvo in opravilno sposobnost pomurskih volivk in volivcev. Z tem aktom kriminizirate 
večino slovenskih županov in županj in potrjujete stanje »pravne države«, ko bodo zaradi 
»domnevnih« zlorab posameznih županov stigmatizirani na ulicah javnih sojenj; preden bi 
svoje delo opravila policija, tožilstvo in sodišča. 
Poslužujete se parolam »deli in vladaj« ali »udaril bom po pastirju.. (županu..), da bom 
obvladoval ljudstvo. Ko sedi (jo) v Državnem zboru poslanci, ki so (ste) pred vsakimi 
volitvami pripravljeni menjavati stranke in prodati dušo za »biti zraven« brez odgovornosti za 
razvoj države in zaupanje ljudstva, ki vas je »poslalo« /poslanci/ v Državni zbor, pa za razliko 
od vas, ki se skrivate na volitvah za stranko, mene (župane) so ljudje izvolili neposredno in 
moja čast in duša ni na trgu menjavanja strank in iskanju lastnih interesov. Z suvereno 
odgovornostjo potrjujem, da bom brez pomisleka odstopil in se opravičil volivkam in 
volivcem, če bi zlorabil njihovo zaupanje za svoj kakršnikoli osebni interes.  
 
Predlagajte predlog sprememb Zakona o lokalni samoupravi, da se vsako kaznivo dejanje pri 
opravljanju vseh javnih funkcionarjev vključno z župani in poslanci obravnava z zakonskimi 
normativi pravne države. V kolikor tega ne zmorete potrjujete, da ste preprosto dvoličneži 



zavržne dvojne morale; ki se cinično norčujete iz državljank in državljanov, kliče po javni 
odgovornosti in vas javno pozivamo pridite nam z dokumentacijo predstavit kako 
predstavljate interese za razvoj pomurskih občin in državljank in državljanov 
severovzhodnega dela Republike Slovenije.  
 
 
 
                                                                                    Župan Občine Cankova 
                                                                                        Drago Vogrinčič 
 
V vednost; 
              -v vednost predsedniku DZ dr. Milanu Brglez 
              -Skupnosti in združenju občin Slovenije 


