
INICIATIVNA SKUPINA ZA USTANOVITEV 

NACIONALNEGA SVETA 

ZA DEMOKRATIČNO SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA (SVS) 

 

Zadeva: Zabeležka 3. seje Iniciativne skupine  
 

Tretja seja Iniciativne skupine je potekala v torek, 9. februarja 2021 med 16.00 in 17.25 uro. 

Obravnavali smo predvsem naslednja vprašanja: 

1. Obravnava in potrditev Pristopne izjave; 

2. Potrditev delovne skupine; 

3. Razgovor o kandidatih za člane Sveta (SVS); 

4. Predvidena ustanovitev Sveta (SVS); 

5. Druga odprta vprašanja. 

Na TK so bili sprejeti naslednji dogovori: 

   Ad 1) Pristopna izjava 

Po daljši razpravi o imenovanju Nacionalnega sveta je bilo dogovorjeno, da se  celo ime Sveta glasi: 

Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema, v komuniciranju pa uporablja 

skrajšava Svet oz. kratica SVS. Dogovorjene so bile tudi naslednje spremembe predloga Pristopne 

izjave: 

1.1 V prvi točki se izraz »osebnostne kvalitete« nadomesti s pojmom »osebnostne odlike«; 

1.2 Izraz v oklepaju »participativni sistem« se nadomesti z izrazom »čisti proporcionalni sistem«; 

1.3 V 5. točki se izraz »paritetne« nadomesti z izrazom »sorazmerne«. 

Hkrati je bilo dogovorjeno, da se pripravi čistopis Pristopne izjave v primerni obliki in še v tem 

tednu (do 13. 2. 2021) posreduje vsem članom IS. 

   Ad 2) Delovna skupina 

Predlagana je bila ožja delovna skupina, ki bo pripravila (najprej) predlog novega Zakona o volitvah 

v DZ (ZVDZ) v sestavi: Miran Mihelčič (vodja), Ciril Ribičič, Matjaž Maček in Emil Milan Pintar. 

Predlagatelja sta predlog utemeljila predvsem z željo po učinkovitosti dela in obenem pojasnila, da 

oblikovanje tako majhne skupine nikakor ne pomeni zapiranje razprave ali sprejemanje odločitev v 

zaprtem krogu. Prav o teh vprašanjih se je razvila poglobljena razprava, v kateri se je oblikovalo 

naslednje zaporedje delovnih faz: 

- Priprava delovnega osnutka Zakona o volitvah v Državni zbor - ZVDZ (pričakovano v mesecu 

marcu); 

- Delovna razprava o osnutku na TK Sveta; 

- Priprava Predloga novega ZVDZ (predvideno v mesecu aprilu); 

- Dogovor z nekaterimi vodilnimi strokovnjaki za volilne sisteme, da strokovno recenzirajo 

Predlog novega ZVDZ (verjetno april); 

- Priprava nekaterih spremljajočih odločitev (volilni okraji, model vlaganja kandidatnih list, 

poračun volilnih rezultatov, itd.); 

- Poziv predstavnikom političnih strank, da se v javnem nastopu in v soočenju s predstavniki 

civilne družbe opredelijo do predlaganega volilnega sistema in posebej do Predloga ZVDZ. 



Ta osnutek delovnega programa se bo po potrebi spreminjal in prilagajal, nikakor pa ne na škodo 

najširši razpravi o predlaganih rešitvah v predlogu novega ZVDZ. V času nastajanja in oblikovanja 

tega predloga pa bodo seveda potekale druge dejavnosti, predvsem: 

- Iskanje načina, kako politične stranke pritegniti v konstruktiven dialog oz. kako poslance DZ 

prepričati, da so na osnovi podatkov, da je kar 85 % vprašanih volivcev – državljanov 

prepričanih, da je sedanji volilni sistem neprimeren, DOLŽNI obravnavati predlog novega 

sistema. 

- Pri tem bi moral igrati pomembno vlogo tudi Predsednik države, saj je evidentno, da bi bil 

razpis novih volitev po sedanji zakonodaji zgolj pogojno legitimen, prej evidentna kršitev 

Ustave RS, ki bi zahtevala ustrezen odziv državljanov. 

Način, kako izpeljati javne razprave o tako pomembnem vprašanju, kot je volilni sistem, bo seveda 

v sedanjih pogojih epidemije korona-virusa, bo seveda zahteval veliko inovativnih rešitev in napora. 

Predlagana Delovna skupina je bila potrjena. 

   Ad 3) Članstvo Sveta 

V okviru razprave o oblikovanju Sveta (SVS) je bilo ponovno opredeljeno stališče, da bi velik Svet 

pomenil močno podporo javni opredelitvi za predlog novega volilnega sistema. Zato je bilo 

dogovorjeno, da se vsi člani Iniciativne skupine osebno angažirajo za pridobivanje novih članov, s 

poudarkom na ljudeh, ki v družbi uživajo ugled, ter na uravnoteženo strukturo kandidatov. Najbolj 

pomemben pri tem je osebni stik in zgled. 

   Ad 4) Ustanovitev Sveta 

Po sedanjih načrtih bo imela IS naslednji sestanek čez 14 dni (23. 2. 2021), kjer bi obravnavali 

evidentirane kandidate za Svet ter se po potrebi dogovorili o dodatnih pripravah in datumu 

ustanovitve Sveta (predvideno v aprilu). 

Celoten predlog teh priprav in izvedbe bomo pripravili naslednji teden in ga pravočasno predložili 

v obravnavo za naslednjo TK IS. 

   Ad 5) Drugih vprašanj tokrat nismo odpirali. 

 

Zabeležko pripravil 

Emil Milan Pintar 


