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POZORNA

Odgovor na to vprašanje je zelo preprost. S svojim 

dosedanjim delovanjem kot aktivna državljanka, z 

znanjem, izkušnjami in aktivnostmi na različnih področ-

jih javnega življenja ter kot odvetnica v zasebnem 

sektorju sem tako doma kot po svetu na najrazličnejših 

področjih in v okoljih dokazala, da razumem, kaj so 

državni interesi in kako jih uresničevati. Odločno, 

artikulirano, resno, premišljeno in zavzeto. Sprošče-

no, pristno in s posluhom za ljudi ter interese države. 

Ni pomembno kje, na najbolj kriznih območjih, v najbolj 

razvitih državah ali v slovenski soseščini. Tam, kjer se 

države šibijo pod bremeni zgodovine in sedanjosti, 

tam, kjer države počasi in s težavo okrevajo od razdi-

ralnih konfliktov, a tudi v državah, ki so v svetovnem 

vrhu po razvitosti, blaginji in sreči. Državniška drža 

nikoli ne more in ne sme biti odvisna od sogovornikove. 

To so moje izkušnje, ki jih prinašam na predsedniško 

funkcijo. 

Prepričana sem, da imam dovolj moči, strasti in 

znanja za to delo. Ob tem pa mi podporo dajejo tako 

rekoč vsi, ki me poznajo. Tesno ob meni stoji tudi 

družina  - soprog, sin, starši, sestra. 

Prepričana sem tudi, da je v Sloveniji napočil čas, da 

dobimo prvo predsednico republike, ki bo samozave-

stno in pogumno, z novo, drugačno energijo stopila 

naprej in okrepila njeno državniško vlogo. Predsednica 

republike je tista, ki mora to sprožiti in spodbuditi s 

pristno, iskreno željo ter namero. Zato potrebujemo 

samozavest, upanje in zaupanje. Potrebujemo prekipe-

vajočo energijo, ki mora biti spretno odeta v državni-

ško držo. Vem, da to imam. Menim, da morajo biti za 

predsednico republike na prvem mestu državljanke in 

državljani ter prebivalke in prebivalci Slovenije. Ravno 

predsednica republike mora biti tista, ki se bo zavze-

mala in opozarjala na to, da bo Slovenija pravna in soci-

alna država, kot to veleva ustava. Vedno in povsod. 

Jasno in zavzeto. Treba je ustaviti revščino v Sloveniji. 

Mladim je treba dati možnosti in jim odpreti priložnos-

ti, da najdejo smisel življenja doma. Starejšim je treba 

izkazati konkretno spoštovanje za njihovo delo v prete-

klosti. Čeprav smo mlada država, imamo stoletja dolgo 

zgodovino. Vemo, da je vse treba graditi iz roda v rod 

ter biti skrben gospodar.

Zakaj sem se odločila kandidirati za
predsednico Republike Slovenije?



Predsednica republike se mora tega v celoti zavedati 

in to simbolizirati. 

Vse, kar delam, delam zavzeto, naj bo to moj poklic, 

moj prosti čas, moje športno delovanje, nagnjenost h 

kulturi, kulinariki, humanitarnosti …, ker v to verjamem 

in zato, da delim z drugimi. Trdno verjamem tudi, da je 

človek le tako lahko na dolgi rok uspešen, zadovoljen in 

sprejet. S takim pristopom ponujam alternativo, 

drugačno, drugo možnost. Takšno, ki ima dolgoleten, 

izkazan čut za povezovanje ter občutek za javno dobro 

in sočloveka. Vse to je sestavni, nepogrešljivi del 

mene. Vse to je del moje identitete. 

Z ničemer od naštetega se mi ne bo treba začeti 

ukvarjati zaradi kandidature, da bila bolj všečna. Prav 

nasprotno: kandidaturo najavljam, ker sem taka že ves 

čas. To je moja ključna prednost. Ves čas to potrjujem 

s svojimi dejanji. Življenje me prepleta z ljudmi različnih 

značajev, družbenih položajev, politične naravnanosti, 

nazorskih usmeritev, starejšimi, mladimi, urbanimi ali 

ljudmi s podeželja. Delovala sem v številnih domačih in 

tujih strokovnih telesih in institucijah. Od vseh sem se 

veliko naučila. Hkrati sem spoznavala svet in ugotavlja-

la, da Slovenija vendarle lahko prispeva svoj delež v 

mednarodnih odnosih, da ima v evropski družini prav 

tako svoj glas kot velike države, da je in mora biti 

upoštevanja vredna. Stičišče vsega tega - domačih in 

mednarodnih poti - ter spoznanja, ki sem jih pridobila, 

so moja dodatna popotnica. 

Na volitve se bom podala kot neodvisna kandidatka, s 

podporo in podpisi volivcev. Štirinajst izjemnih osebno-

sti, ki so podpisane spodaj, me podpira že pri najavi 

kandidature. Vesela bom podpore družbenih gibanj, pa 

tudi političnih strank. Vendar pa nikdar v življenju 

nisem bila članica nobene stranke in ne bi vstopila 

vanjo zaradi nikakršne kandidature, niti predsedniške. 

Oziroma še posebej ne zaradi predsedniške. Zame je 

glavna naloga predsednice republike biti branik demo-

kracije, pravne države in temeljnih človekovih pravic. 

Predsednica ima dolžnost ne biti tiho, kadar pride do 

odklonov v družbi, kršitev pravic državljanov ali napa-

dov na neodvisne institucije pravne države. Predsedni-

ca republike mora biti sposobna in pripravljena naglas 

povedati, kdaj poteze vladajoče politike škodijo demo-

kratičnemu ustroju družbe. Še posebej, kadar to 

počnejo tisti, ki so ji po političnih prepričanjih blizu. 

Prav zato menim, da predsednica ne sme imeti do 

nobene politične stranke dolgov, ki bi lahko vplivali na 

njeno presojo. Slovenske volivke in volivci me poznajo. 

Vedo, da nisem tiho, kadar menim, da se v družbi doga-

jajo nepravilnosti. 

Obljubim, da bom tako ravnala tudi kot predsednica 

republike.

 

Nataša Pirc Musar

Kandidaturo Nataše Pirc Musar za predsednico

Republike Slovenije podpirajo: 

 · Slavko Bobovnik, novinar 

 · Pavel Gantar, nekdanji predsednik DZ RS

 · Alenka Godec, pevka

  · Tadej Golob, pisatelj 

 · Nataša Barbara Gračner, igralka 

 · Ninna Kozorog, zdravnica in humanitarka     

 · Milan Kučan, prvi predsednik RS

 · Biserka Marolt Meden, humanitarka

 · Boštjan Nachbar, nekdanji košarkar 

 · Anita Ogulin, humanitarka 

 · Dragan Petrovec, pravnik in humanitarec    

 · Alenka Šelih, profesorica prava 

 · Danilo Türk, nekdanji predsednik RS

 · Milena Zupančič, igralka

 

Kontaktna oseba: Darinka Pavlič Kamien, 041 769 360,

darinka@predsednica.bo, www.predsednica.bo 

»Spremembe se nikoli ne zgodijo
z medlostjo in tišino.
In nikoli nobena sprememba
ne bo všeč vsem. Tudi kritika ne. 
Prizadevati si moramo,
da bodo spremembe sprejemljive 
za večino - z jasno obsodbo 
nesprejemljivih ravnanj.«


