
INICIATIVNA SKUPINA ZA USTANOVITEV  

»NACIONALNEGA SVETA ZA DEMOKRATIČNO SPREMEMBO  

VOLILNEGA SISTEMA« (krajše:  Svet oz.  SVS) 

 

PRISTOPNA IZJAVA 

 

_ _ 

ime,priimek, leto rojstva, e-naslov, telefon 

 

Kot član/članica Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema se zavezujem, 

da bom pri svojem delu v tem svetu zasledoval/-a predvsem naslednje cilje in temeljna izhodišča:    

1. Uresničiti hočemo ustavno določbo o odločilnem vplivu volivcev na izvolitev poslancev. Pri 

tem nas temeljita preučitev izkušenj drugih držav opozarja, da se moramo izogibali 

skrajnostim, ki vodijo na eni strani do polarizacije in osvojitve večine poslanskih sedežev z 

manjšino glasov (večinski sistem), na drugi strani pa takšnemu uveljavljanju načela 

sorazmernega zastopstva (čisti proporcionalni sistem), ki zanemarja izbiro glede na 

osebnostne odlike kandidatov (personalizacijo oz. uveljavitev absolutnega prednostnega 

glasu). Oblikovali bomo torej kombinirani volilni  sistem, upoštevajoč pozitivne in negativne 

izkušnje drugih članic Evropske unije, zlasti Nemčije in Irske (načela kombiniranih volilnih 

sistemov, prednostni glas, alternativno glasovanje). 

2. Cilj prenove volilnega sistema je okrepitev vezi med poslanci in volivci njihovih volilnih 

enot, k čemur naj prispeva tudi domicil kandidatov za poslance v volilni enoti, pa tudi večja 

preglednost volitev in možnost kandidiranja predstavnikov civilne družbe.  

3. Zagotoviti želimo realne sistemske možnosti za izvolitev neodvisnih (nestrankarskih) 

kandidatov in za uspeh neparlamentarnih političnih strank ter okrepiti samostojnost 

poslancev pri njihovem delovanju v Državnem zboru.  

4. Zavzeli se bomo za ohranitev z ustavo določenega štiri odstotnega praga za vstop v 

parlament in za takšno ureditev volilnega sistema, ki bo posamezni stranki ali koaliciji 

otežkočila, da bi osvojila ustavno, ⅔ večino (demokratični pluralizem).   

5. Posebno pozornost bomo posvetili enakopravnosti spolov v kandidacijskih in volilnih 

postopkih, ki bo vodila do sorazmerne zastopanosti žensk in moških ter uveljavljanju drugih 

zdaj premalo zastopanih družbenih skupin.  

6. Ko bo predlog prenove volilnega sistema izdelan, bomo k sodelovanju in vložitvi tega 

predloga v zakonodajni postopek povabili poslance in člane Državnega sveta, ki so jim blizu 

zgornje usmeritve. 

 

S podpisom potrjujem, da soglašam s temi načeli in da bom pri svojem delu deloval/-a konstruktivno 

in povezovalno, zavedajoč se, da lahko le tako, ob številnih izključujočih interesih v slovenski 

družbi, dosežemo soglasje za bolj demokratičen volilni sistem. 

 

Datum:     Podpis: 

 

 

*Iniciativna skupina zagotavlja, da bomo varovali vse navedene podatke v skladu s slovensko zakonodajo. 


