
INICIATIVNA SKUPINA ZA USTANOVITEV 

NACIONALNEGA SVETA 

ZA DEMOKRATIČNO SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA (SVS) 

 

Zadeva: Zabeležka 4. Telekonference Iniciativne skupine 

Četrta Telekonferenca je potekala v torek, 23. 2. 2021 med 16. in 17.25. uro. 

Obravnavali smo predvsem tri vprašanja: 

1. Določitev datuma razglasitve Sveta (SVS) in možne scenarije razglasitve; 

2. Program dele Delovne skupine in obravnavanje posameznih elementov nove 

zakonodaje  v SVS; 

3. Razprava o prispelih Pristopnih izjavah. 

Četrta TK je potekala z določenimi komunikacijskimi težavami (odsotnost sekretarja, 

motnje na zvezi in težave z vzpostavljanjem zveze). Na TK so bili sprejeti naslednji 

dogovori: 

   Ad 1) Razglasitev Sveta 

1.1 Uvodoma smo obravnavali stališče Ženskega lobija (ŽL), ki predlaga, da se 

SVS pridruži v statusu opazovalke. Čeprav je tudi to stališče sprejemljivo, je vendarle 

v razpravi prevladalo mnenje, da bi kazalo predhodno, pred razglasitvijo SVS, na 

posebnem sestanku razčistiti vprašanje, kaj je vzrok zadržku, da se ŽL ne želi 

pridružiti polnopravno. Izkazalo se je, da ne gre za načelno razhajanje, saj tako 

Iniciativna skupina kot SINTEZA-KCD njihova načelna stališča sprejemata in 

podpirata. Vzrok je v prepričanju ŽL, da sistem »dveh glasov« ženskam ne zagotavlja 

izboljšanja zdaj slabega položaja žensk v oblikovanju kandidatnih list in možnosti 

izvolitve. Vodja Delovne skupine g. M. Mihelčič je na podlagi že opravljenih 

simulacij volitev »po novem« prepričan nasprotno, je pa to izrazito tehnično 

vprašanje, ki zahteva poglobljeno analizo. Zato naj koordinator povabi predstavnice 

ŽL na strokovno razpravo o tem vprašanju s člani DS. Hkrati z vabilom se pošlje 

gradivo – simulacija izvedbe volitev s prvim glasom (neposredne volitve). (P.S.: 

vabilo na to razpravo je že poslano). 

1.2 Glede datuma razglasitve SVZ je bilo dogovorjeno, da se zamakne v sredo 

marca, določi pa se na naslednji seji IS, ki bo 9. 3. 2021. 

1.3 Organizira naj se tiskovna konferenca, na kateri bi sodelovalo 5 – 7 

predstavnikov IS. Člani IS naj čimprej posredujejo svoje predloge, skupina bo 

določena na naslednji seji. 

   Ad 2) Program dela Delovne skupine 

2.1. V tej točki je bila razprava zelo živahna, saj je nihala od vprašanja, ali 

obravnavati na SVS kompleten predlog ali izdvojiti in obravnavati posamezne sklope. 



Ker je to predvsem  organizacijsko vprašanje, je bilo dogovorjeno, da se sprotno 

obravnavajo posamezna vprašanja, Delovni skupini pa zagotovi zaupanje, da 

posamezna mnenja in stališča smiselno preoblikuje v celoto, kjer pa to ni mogoče, pa 

argumentirano zavrne. 

2.2. Preoblikovanje volilne zakonodaje seveda seže tudi na mejna področja, npr. 

zakonodajo o (pred)volilnih pravilih za nastope v medijih. Ker se je s tem že ukvarjala 

posebna skupina, je bilo dogovorjeno, da za eno prvih konferenc SVS g. A. Magajna 

pripravi gradivo, ki bo že vsebovalo predloge spremembe te zakonodaje. 

   Ad 3) Pristopne izjave 

Zaradi odsotnosti g. M. Marca je bila podana zgolj splošna informacija, da je prispelo 

že preko 60 Pristopnih izjav, preko 20 pa je najavljenih. 

Obnovljen je bil dogovor, da člani IS in PS SINTEZE-KCD poskušajo z dodatnim 

angažiranjem izboljšati spolno in geografsko strukturo članov SVS. V ta namen se 

članom (in javnosti) sicer ne bo distribuiral celovit spisek prispelih prijav, lahko pa se 

informacijo o posameznem članu pridobi pri M. Marcu, da ne bi prišlo do podvajanja 

povabil. 

Ad 4) Razno 

Nekateri člani IS so ponovno izrazili mnenje, da bi bilo koristno pripraviti kratko 

informacijo o novem sistemu, ki ga pripravlja Delovna skupina. 

Naslednja seja IC bo predvidoma 9. marca, na njej pa bomo poleg vseh vprašanj 

razglasitve obravnavali tudi prvi sklop vsebinskih vprašanj nove zakonodaje (npr. 

obveznost volilne udeležbe, možnost uvedbe odpoklica poslancev, itd.). 

Zabeležko pripravil Emil Milan Pintar 

 

 


