
INICIATIVNA SKUPINA ZA USTANOVITEV »NACIONALNEGA SVETA ZA 

DEMOKRATIČNO PRENOVO VOLILNE ZAKONODAJE (NSVZ)« 

Ljubljana, 27.1.2021 

Zadeva: Zabeležka druge telekonference Iniciativne skupine (IS) 

Druga seja IS je potekala v torek, 26. 01. 2021 od 16.00 do 17.30 ure. 

Po kvalitetni in izredno racionalni razpravi so se oblikovali naslednji dogovori: 

1. Nacionalni svet za demokratično prenovo obstoječe volilne zakonodaje (krajše: Svet za volilno 

zakonodajo - SVZ) bo odprt za vse zainteresirane, pri čemer se bomo zavzemali za uravnoteženo 

strukturo Sveta. Da bi dosegli obvladljivo raven organiziranosti, bo članstvo v Svetu mogoče le 

na podlagi pristopne izjave (soglasja), ki bo vsebovala osnovna načela in cilje delovanja Sveta.  

2. Opredelitev teh načel (do 30. jan.) pripravita Sonja Lokar in Tone Peršak (svoje predloge seveda 

lahko prispeva vsak član IS), uredi pa SINTEZA-KCD in pošlje v potrditev vsem članom IS. 

3. V tej fazi dela v Svet ne bomo vključevali predstavnikov političnih strank, saj obstoji nevarnost, 

da bi ti namesto konstruktivne razprave prispevali le zagovarjanje stališč svojih strank, ki so že 

doslej blokirala vse možne  dogovore. Vključeni bodo v drugi fazi, vendar le na način javne in 

vsebinske razprave, ki jo bo organiziral Svet. 

4. Takoj se prične oblikovati delovna skupina. Mandat za sestavo te skupine imata dr. Miran 

Mihelčič in Ciril Ribičič. Skupina naj bo organizirana tako, da bo omogočila učinkovito delo. Pri 

tem naj bo osnovno vodilo, da želimo oblikovati volilni sistem, ki bo odprt do civilne družbe, kar 

pomeni možnost državljanov, da sodelujejo pri oblikovanju in vlaganju list kandidatov in 

direktnega vpliva volivcev na volilne rezultate. Prav tako mora zagotavljati zastopanje vseh 

volilnih okrajev v DZ (policentrizem razvoja) in ustrezno rešiti problem spolne enakopravnosti. 

Preprečiti mora reduciranje političnega prostora na dve stranki (problem razklanosti volilnega 

telesa) ali celo nevarnost, da se ena stranka polasti dvotretjinske večine v DZ, kar bi ji omogočalo 

absolutno oblast. Naš cilj je demokratični volilni sistem, zasnovan na dobrih izkušnjah tujine, saj 

razumemo volitve kot obliko začasnega prenosa (dela) suverenitete z ljudstva (volivcev) na 

demokratično izvoljeno oblast.  

5. Izhodišča za pripravo predloga nove zakonodaje bo Svet oblikoval na svoji prvi seji, predvideno 

v začetku marca. Da bi delo pospešili in v pričakovanju, da bo večina članov Iniciativne skupine 

svoje delo nadaljevala v Svetu, bomo do naslednje seje IS pripravili pregled nekaterih odprtih 

vprašanj in zaprosili člane IS, da se do teh vprašanj opredelijo, kar bi lahko prispevalo k 

učinkovitejšemu začetku dela delovne skupine. Vsekakor pa je izhodišče za njeno delo predlog 

zakona, ki ga je leta 2015 v parlamentarno proceduro vložil ZDUS. 

6. Naslednjo sejo IS načrtujemo za 9. februar. Na njej bi obravnavali predvsem naslednja vprašanja: 

- Potrditev pristopne izjave (soglasja) za člane Sveta; 

- Potrditev delovne skupine in izhodišč za njeno delo (glej tč. 4 in 5); 

- Razprava o tem, ali je potrebno oblikovati delovno skupino za noveliranje Zakona o vladi; 

- Druga tekoča vprašanja. 

Zabeležko pripravil E. M. Pintar  


