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Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega sistema tik pred ustanovitvijo 
 

Ljubljana, 11. marec 2021 - V Sintezi, koaliciji civilne družbe za prenovo (v nadaljevanju 

SINTEZA-KCD) se pospešeno pripravljamo na ustanovitev Nacionalnega sveta za 

demokratično spremembo volilne zakonodaje. K sodelovanju smo povabili široko paleto 

eminentnih strokovnjakov in intelektualcev, sodelovanje pa je potrdilo več kot 60 uglednih 

osebnosti, tudi nekdanji politiki in ustavni sodniki. 

 

Formalna razglasitev Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema bo 

potekala javno in sicer v obliki novinarske konference, o kateri vas bomo pravočasno 

obvestili, predvideno pa v drugi polovici marca.  

 

Cilj iniciative je skupaj s strokovnjaki in civilno družbo pripraviti celovit, pravičen in 

ustavno nesporen zakon o volitvah v državni zbor, ki bi volivcem prinesel več vpliva, hkrati 

pa zagotovil bolj enakomerno zastopanost vseh krajev v Sloveniji.  

 

Menino, da poslanci svoje naloge, ki jim jo je naročilo ustavno sodišče, niso izpolnili po 

meri volivk in volivcev, saj so volilni zakon novelirali zgolj kozmetično, razmerja med 

volilnimi okraji pa še vedno ostajajo prevelika. Zato smo se odločili angažirati in resno 

pristopiti k prenovi volilne zakonodaje. Razmišljanja gredo v smeri kombiniranega sistema, 

tekom priprave samega predloga zakona pa se bo iskalo za slovensko družbo najbolj 

optimalen sistem.  

 

SINTEZA-KCD si že leta, skupaj z nekaterimi drugimi subjekti civilne družbe, prizadeva 

prepričati slovensko politiko, vključno s predsednikom države, Borutom Pahorjem, da nujno 

potrebujemo prenovljen zakon o volitvah v državni zbor. Kot je znano je veljavna 

zakonodaja ustavno sporna, saj ne omogoča odločujočega vpliva volivcev na izvolitev 

poslancev, kar nas vodi v vse globljo strankokracijo. Posledice tega se kažejo tudi kot 

pomanjkanje vsebine, upočasnjen gospodarski razvoj, vse slabše upravljanje države in 

naraščajoča korupcija. Pred dvema desetletjema je bila Slovenija uspešna in zgledna država 

v tranziciji v tržno gospodarstvo. Danes je država brez političnega ugleda, z razprodano 

državno lastnino, umiranjem pravnega reda in na poti v avtokracijo. Prepričani smo, da je k 

temu v dobršni meri prispeval tudi neustrezen volilni sistem.  
 

Prijazen pozdrav.  
 

Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 041 628 760.  
 

Za Iniciativno skupino 

Emil Milan Pintar, SINTEZA-KCD 
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