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Spoštovana gospa Predsednica, 

Najprej iskrene čestitke. V SINTEZI/KCD smo z zanimanjem spremljali dogajanje v 

zvezi z volitvami v vaši stranki in upali, da bo prišlo do spremembe. Prepričani smo 

namreč, da DESUS z vami dobiva novo profiliranost, kar je vsekakor dobrodošlo, saj je 

v zadnjih letih postajal programsko in vsebinsko vse bolj medel in utrujen.  

Seveda vas čaka težko delo, saj boste morali na novo premisliti številna aktualna 

vprašanja in nekatera tudi drugače opredeliti, če boste hoteli stranki vdihniti svežino. 

Eno od pomembnih vprašanj, za katera upamo, da jih boste na novo domislili in 

definirali, je vprašanje naše volilne zakonodaje. Verjetno veste, da je vsaj 80% 

državljanov – volivcev prepričanih, da je zastarela in neustrezna, večina od njih pa tudi, 

da je ustavno sporna, kar postavlja pod vprašaj celo legitimnost naslednjih volitev, če bi 

potekale po sedanjem sistemu. Pri tem ni odveč spomniti, da je prav populacija 

upokojencev pred leti z več kot 5.000 glasov podprla predlog novega Zakona o volitvah 

v Državni zbor, ki ga je v parlamentarno proceduro vložil ZDUS. Je bilo to sporočilo 

dovolj jasno? 

Mogoče je prav ta predlog zakona edina prava podlaga za razpravo o demokratični 

prenovi volilne zakonodaje. Toda nekatere politične stranke ne premorejo dovolj 

politične modrosti ali poguma, ne uspejo dovolj prisluhniti opozorilom državljanov, da 

je skrajni čas za temeljito prenovo sedanjega sistema. Najdlje, do kjer seže njihova 

pripravljenost, je minimalni popravek, katerega bistvo je ukinitev volilnih okrajev in 

uvedba preferenčnega glasu. Ta je zdaj preskusni kamen v Državnem zboru. 

Te spremembe so korak v pravo smer. Čeprav je za nas volivce to le majhen korakec, je 

za politične stranke, ki že leta cepetajo na mestu, očitno največ, kar danes zmorejo. Če 

sploh, kajti tudi ta predlog minimalnih sprememb še nima zadostne podpore  

(kvalificirane večine) za sprejem v DZ. Sprašujemo se, zakaj tudi vaše ne? 

Prednostni glas je znak zaupanja v volivce. Ne razumemo strank, ki tega zaupanja ne 

zmorejo, hkrati pa pričakujejo, da bodo volivci zaupali njim. Prepričani smo, da boste 

to vprašanje še enkrat premislili in vloženi  predlog minimalnih sprememb podprli, v 

prihodnje pa storili še korak naprej in podprli celovitejšo demokratično prenovo 

volilnega sistema, ki bi Slovenijo iz sedanje strankokracije ponovno uvrstila na listo 

držav z demokratičnim volilnim sistemom. 
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V SINTEZI/KCD nimamo lastnih političnih ambicij, v določenem smislu smo celo 

ideološko nevtralni. Toda zelo natančno spremljamo, kdaj posamezni politiki ali stranke 

sprejemajo odločitve, ki so za Slovenijo škodljive ali celo dvomljivo zakonite. Eno od 

takih vprašanj je seveda volilni sistem, zato smo se odločili, da pred naslednjimi 

volitvami opozorimo volivce na tiste kandidate in stranke, ki najbolj vztrajno 

preprečujejo demokratično prenovo sedanjega neustreznega volilnega sistema. 

V SINTEZI/KCD se s problematiko volilnih sistemov ukvarjamo že dolgo, aktivno smo 

tudi sodelovali pri pripravi ZDUSOVEGA predloga. Če lahko kar koli prispevamo v 

sodelovanju v vaši razpravi, smo z veseljem to pripravljeni storiti. 

S spoštovanjem in pozdravi! 

Koalicija civilne družbe SINTEZA-KCD 

Predsedujoči 

Emil Milan Pintar   

 

 

 

 

 


