
V okviru Sinteze KCD aktivnosti za spremembe volilnega sistema 

Ljubljana, 25. marca - V Sintezi - Koaliciji civilne družbe za prenovo so ustanovili Nacionalni 

svet za demokratično spremembo volilnega sistema. Želijo pripraviti takšen volilni sistem za 

volitve v DZ, ki bi volivcem prinesel več vpliva in zagotovil bolj enakomerno zastopanost vseh 

krajev v Sloveniji. Javno razpravo z volivci načrtujejo za jesen.  

Predsedujoči Sintezi Emil Milan Pintar je na današnji novinarski konferenci ocenil, da je Slovenija v 

veliki razvojni in strukturni krizi. Kot je dejal, so "nova normalnost" postali sistemska korupcija, 

klientelizem in nepotizem, država pa je čedalje pogosteje predmet obravnave evropskih institucij. 

Eden od glavnih razlogov za to, kar se dogaja, je po njihovem mnenju volilni sistem. Po njegovih 

besedah se je namreč postopno vzpostavila strankokracija, kar ima za posledico negativno kadrovsko 

selekcijo. Civilna družba pa je daleč od tega, da bi imela kakršen koli vpliv. 

Zato so se, kot je pojasnil, odločili ustanoviti Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega 

sistema. Kot navajajo v Sintezi, je sodelovanje potrdilo več kot 60 uglednih osebnosti, tudi nekdanji 

politiki in ustavni sodniki. Oblikovali so delovno skupino, ki pripravlja predlog novega volilnega 

sistema. Po Pintarjevih navedbah so v njej poleg njega še Ciril Ribičič, Miran Mihelčič in Matjaž 

Maček, vsi pa so se v preteklosti že ukvarjali z vprašanji volilnega sistema. 

Mihelčič je danes pojasnil, da nameravajo oblikovati predlog komb iniranega kompenzacijskega 

volilnega sistema. Sistem bi imel 44 volilnih okrajev, ki bi bili razdeljeni v približno 11 volilnih enot. 

Volivec bi imel dva glasova. S prvim bi volil konkretnega kandidata - to bi lahko bil kandidat stranke 

ali pa civilne družbe oz. neodvisni kandidat -, z drugim bi volil stranko kot tako. 

Želijo tudi, da bi se znižalo število zahtevanih podpisov za kandidiranje neodvisnih kandidatov in da 

bi volivci dobili o kandidatih boljše informacije. Za obvezno volilno udeležbo, o kateri so se pogovarjali, 

pa po Mihelčičevih besedah ni bilo veliko navdušenja. Na vsak način pa je treba spodbujati večjo 

volilno udeležbo, je poudaril. 

Kot je pojasnil Ribičič, iščejo kombinacijo, da se sistem demokratizira in volivcem z dodatnim glasom 

za poslance omogočiti, da določijo "drugačen vrstni red, kot si ga je zamislilo vodstvo neke politične 

stranke". Mihelčič je izpostavil tudi, da sedaj nekateri volilni okraji ostajajo brez poslancev, pri sistemu, 

o katerem razmišljajo, bi vsak dobil vsaj enega. 

Pogovarjajo se tudi o rešitvi, ki bi omogočala odpoklic poslanca, "ki je izdal program, na podlagi 

katerega je bil izvoljen", je še povedal Pintar. Napovedal je, da bodo o rešitvah, ki jih bo pripravila 

delovna skupina, razpravljali v okviru omenjenega nacionalnega sveta, nato pa za jesen načrtujejo 

javno razprav 

  

 


