
 
 
 

ORGANOGRAM AKTIVNOSTI V PROJEKTU »NOVA VOLILNA ZAKONODAJA« 

 

1. IZHODIŠČE 

DZ oz politične stranke so v prejšnjem sklicu DZ uspešno blokirale razpravo o spremembi volilnega 

sistema za drţavnozborske volitve, čeprav so bile zahteve civilne druţbe in številnih strokovnjakov 

jasne in odločne. 

Smatram, da je treba z aktivnostmi za spremembo te zakonodaje nadaljevati. Predlagam naslednje: 

 

2. PISMO ZDUSu 

SINTEZA-KCD preveri ali velja tudi v novem sklicu DZ zahteva, vloţena marca 2013, ali je treba 

zahtevo »obnoviti«. Če se izkaţe slednje in ZDUS ne bi vloţil, potem pošlje SINTEZA-KCD pismo 

s podpisi avtorjev predlaganega »kombiniranega predloga« direktno predsedniku DZ in Vlade. 

 

3. OKROGLA MIZA 

Predlagam, da se v sodelovanju z ZDUSom v najkrajšem moţnem času organizira nekakšna 

»okrogla miza« o tej problematiki, kjer bi sodelovali: 

- predsednik Drţavne volilne komisije, ki bi predstavil zastopanost volilnih okrajev v sestavi DZ in 

število »zavrţenih glasov« ter njihovo porazdelitev uspešnejšim strankam; 

- predstavnik avtorjev alternativnega predloga, ki bi pojasnil, kolikor je to mogoče, kakšni bi bili 

rezultati teh izrednih volitev, če bi te potekale po »kombiniranem« sistemu; 

- prof. dr Ciril Ribičič, ki bi predstavil teoretske prednosti kombiniranega sistema;  

- predstavnik SINTEZA-KCD, ki bi nakazal nadaljnje aktivnosti v tem projektu. 

Okroglo mizo bi vodil predstavnik SINTEZA-KCD. 

 

4. UDELEŢBA 

Na OM bi povabili: 

  -     avtorje kombiniranega predloga (4); 

  -     predsednika ustrezne (pristojne) komisije DZ (1); 

- po dva poslanca koalicijskih strank (6); 

- po enega poslanca opozicijskih strank (4); 

- nekaj vidnejših strokovnjakov s tega področja (3-5); 

- po dva predstavnika ZDUSa in KCD (4): 

- medije. 

Ob realizaciji v tem obsegu bi dobili aktivno skupino okrog 15 – 20 sodelujočih (jedro s 4 

udeleţenci in »aktivno udeleţbo« še kakih 10 ostalih), kar omogoča smiselno vodenje razprave. 

 

5. CILJI IN PREDVIDENI REZULTATI 

5.1 S to okroglo mizo bi ponovno obudili spoznanje, da je sprememba volilne zakonodaje nujna, 

danes, po znanih rezultatih izrednih volitev še bolj kot prej (nenavaden porast števila »zavrţenih 

glasov«, »poraz« civilne druţbe). 

5.2  Obenem bi vprašanje spremembe ponovno umestili v javno razpravo in, po moţnosti, aktivirali 

medije. 

5.3 Hkrati bi v okviru KCD oblikovali projektno skupino, ki bi intenzivirala tako razpravo v javnosti 

kot strokovno-političen pritisk na pristojne institucije. 

 

To je le prva skica, ki jo je pripravil EMP za razpravo na Sintezi-KCD. 

 


