
 

 
 

Ljubljana, 19. 9. 2019  

 

Predsedniku Socialnih demokratov 

 

Zadeva: Predlog za sestanek o problematiki prenove volilne zakonodaje. 

 

Spoštovani g. Predsednik Dejan Židan, 

 

V SINTEZI-KCD se trudimo po svojih močeh prispevati k odločnejši prenovi sedanje volilne 

zakonodaje, predvsem ZVDZ, ki je po naših prepričanjih nedemokratična in neustrezna, saj 

med drugim povzroča negativno kadrovsko selekcijo v slovenskem političnem prostoru. S tem 

namenom smo se ločeno sestali s predstavniki večine parlamentarnih strank. 

Da bi prihranili na času, poskušamo konkretneje opredeliti večino glavnih vprašanj, na katere 

iščemo odgovore. To so predvsem naslednja: 

1. Za kakšno prenovo volilne zakonodaje se zavzema SD: zgolj za ureditev problema 

neenakih volilnih okrajev, na kar je opozorilo US, ali za temeljitejšo prenovo? 

2. Če ste pripravljeni sprejeti korekcijo v obliki uvedbe prednostnega glasu, za kakšno obliko 

prednostnega glasu se zavzemate: 

- Obvezni in absolutni PG? 

- Neobvezni in relativni PG? 

- Tretjo kombinacijo – kakšno? 

3. Kakšno je vaše stališče do predloga ZVDZ, ki ga je pred leti v postopek sprejemanja vložil 

ZDUS (t.i. »kombinirani sistem, z dvema glasovoma vsakega volivca po nemškem vzoru)? 

4. Ali verjamete, da lahko Civilna družba, če se bodo politične stranke izkazale za 

nepripravljene-nesposobne, da se dogovorijo za kaj več kot ukinitev oz. preureditev VO, 

povzroči pravno negotovost in politično nestabilnost pred naslednjimi volitvami? 

5. V slovenskem političnem prostoru je moč zaznati hitro upadanje zaupanja javnosti v 

obstoječe politične stranke, nekakšno »umiranje strank na obroke«, ki enako prizadeva tako 

stranke na levici kot desnici, tako večje kot manjše stranke, kar odpira prostor vedno novim 

gibanjem, ki se običajno pred volitvami organizirajo v nekakšne »instant stranke«. 

Pričakujete, da se bo to zgodilo še četrtič zapored? 

 

Z željo, da bi se o teh odprtih vprašanjih temeljiteje pogovorili tudi z vodstvom vaše stranke, 

vas prosimo za ustrezen termin. Z naše strani bi se pogovora udeležili štirje sodelavci, ki se s 

temi vprašanji ukvarjajo že dalj časa in probleme dobro poznajo. 

S spoštovanjem in pozdravi.  

 Za INTEZO-KCD 

 Predsedujoči 

 Emil Milan Pintar    


