
 

Ljubljana, 27. 12. 2020 

Zadeva: Vabilo v skupen projekt 

 

Spoštovani, 

Izteka se še eno leto, ko se na področju prenove volilne zakonodaje ni ničesar spremenilo. 

Ne samo, da se politične stranke, vlada, Državni zbor, Državni svet in Predsednik republike 

Slovenije niso uspeli dogovoriti za prenovo te zakonodaje, čeprav je več kot 85 % 

državljanov prepričanih, da sedanja ni ustrezna – storili so vse, da se nobena ideja, noben 

predlog za spremembo ni mogel razviti v resno razpravo in morebiten dogovor. Toliko o 

njihovem spoštovanju suverenosti naroda in o tem, da je Slovenija demokratična družba. 

V SINTEZI-KCD smo v preteklem letu obiskali vodstva praktično vseh političnih strank, 

DZ, DS in seveda tudi Predsednika države. V teh razgovorih nam je postalo jasno, da se 

imenovani ne žele, ne morejo oz. da se niso pripravljeni dogovoriti niti za skupno delovno 

ekspertsko skupino. Tako nam, če želimo stvari premakniti v smeri demokratizacije naše 

družbe, ki jo duši vse večja strankokracija, ostane zgolj možnost, da tako skupino, ki bo 

pripravila nov predlog Zakona o volitvah v DZ (in spremljajočo zakonodajo), ustanovimo 

aktivisti raznih subjektov civilne družbe. 

Odločili smo se, da vas povabimo v skupen projekt oblikovanja take skupine, ki smo jo 

delovno poimenovali »Nacionalni svet za demokratično prenovo volilne zakonodaje«. 

Če ste pripravljeni enakopravno sodelovati v tem projektu, vas prosimo, da imenujete 

svojega predstavnika v Organizacijski odbor, ki bo pripravil vse potrebno za ustanovitev oz. 

imenovanje Nacionalnega sveta. Da bi bolje predstavili našo zamisel, vam v prilogi 

pošiljamo prvo skico projekta v 7 korakih, ki poleg vsebinske opredelitve podaja tudi 

časovnico celotnega projekta. 

Vse, ki se boste odzvali na to naše povabilo, bomo v drugem tednu naslednjega leta povabili 

na vsebinski dogovor, ki bo morda moral potekati v obliki tele-konference (TK). Vendar 

smo prepričani, da nas to ne bo ustavilo in da se bomo realizacije tega projekta lahko lotili v 

začrtanih okvirih. 

Ob tem vam in vašim sodelavcem želimo uspešno delo v prihajajočem letu, osebno pa veliko 

zdravja in zadovoljstva. 

Predsedujoči SINTEZE-KCD                                                Sekretar 

Emil Milan Pintar                                                                   Miroslav Marc 

    

Priloga: Skica projekta v 7 korakih  


