
NACIONALNI SVET ZA DEMOKRATIČNO SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA 

Programski svet SINTEZA-KCD  

 

 

Zadeva: Zabeležka skupne seje Sveta SVS in PS Sinteza-KCD z dne 4. 5. 2021 

Ker je bila problematika, ki naj bi jo na svojih rednih sejah obravnavala SVS in PS 

SINTEZE-KCD, praktično identična in ker so se zaradi praznikov pomešali datumi rednih 

sej, smo se odločili za organizacijo skupne seje preko TK. Ta je potekala v torek, 4. maja 

2021 med 17.00 in 18.30 uro. V obravnavi sta bili predvsem dve vprašanji: 

1. Poročilo Delovne skupine (DS) in 

2. Začetek promocijskih aktivnosti in javne razprave o predlaganemu sistemu nove 

volilne zakonodaje. 

   Ad 1) Poročilo DS 

Delovna skupina je po zadnji seji SVS, na kateri so ostala nekatera odprta vprašanja glede 

glasovnic v novem sistemu, na svoji seji »v živo« dne 28.4.2021 ponovno pregledala 

prednosti in tveganja enega ali drugega predloga (ena ali dve glasovnici) ter se opredelila za 

sistem dveh volilnih listkov, ločeno torej za glasovnico za volitve po večinskem principu ter 

drugo glasovnico za volitve po proporcionalnem sistemu. 

Dogovori: DS naj nadaljuje delo ter čimprej pripravi: 

a) Kompletno predstavitev celotnega sistema, ki bo primeren za medsebojno 

komuniciranje in javno razpravo (do 15. maja); 

b) Poenostavljeno in razumljivo predstavitev novosti in glavnih poudarkov (prednosti) 

novega volilnega sistema za »hitro uporabo« (razpravo) (po možnosti do 10. maja); 

c) Grafični prikaz obeh glasovnic kot priloga gradivu pod a); 

d) Razmislek, o poglobljeni predstavitvi novega sistema za skupino ljudi, ki bi lahko 

sistem predstavljali v medijih oz. na javnih razpravah. 

 Ad 2) Promocija in javne razprave 

Za razpravo pod drugo točko je bilo pripravljeno pisno gradivo, ki je bilo v razpravi potrjeno 

kot dobro izhodišče, hkrati pa dopolnjeno z vrsto dobrih predlogov in dodatkov. Razprava 

je izpostavila naslednje ključne točke: 

a) Ko bosta pripravljeni gradivi (glej tč. 1) se bomo dogovorili o konkretnih 

predstavitvah sistema političnim strankam in ostalim (župani, ZDUS, GZ, sindikati, 

civilne iniciative) in o možnostih skupnega nastopanja pri promociji novega volilnega 

sistema; 

b) Za dobro vodeno promocijsko aktivnost bomo potrebovali večje angažiranje 

strokovnjakov za družbena omrežja in novinarska sporočila (predstavitve); 



c) Enako ali še bolj pomembno pa bo osebno angažiranje vseh, ki lahko z osebnimi stiki 

in povezavami z novinarji, uredniki, ipd. omogočijo predstavitev tega sistema in 

razpravo o njem. Člani SVS do 15. maja sporočijo svoje osebne možnosti in 

predvidene aktivnosti (glej tudi prilogo). 

d) Nujno bomo potrebovali večjo (15 – 20 člansko) usposobljeno ekipo ljudi, ki bo lahko 

argumentirano razpravljala o novem volilnem sistemu; 

e) Celotna medijska predstavitev in javna razprava bo tako obsežna in razvejana 

dejavnost, da bomo potrebovali posebno vodilno operativno telo (nekakšen Odbor za 

promocijo in javno razpravo); 

f) Smiselno je organizirati še več skupnih sej SVS in PS. 

Razprava je bila izredno bogata, na njeni podlagi pa lahko oblikujemo naslednje sklepe: 

1. Delovna skupina, ki je pripravila nov sistem, poskrbi za poglobljeno predstavitev 

sistema ljudem, ki bodo nosilci njegove predstavitve in javne razprave; 

2. Pripravi se preglednik konkretnih poimenskih zadolžitev za posamezne aktivnosti (glej 

prilogo); 

3. Na naslednji seji se oblikuje Odbor za organizacijo promocije in javne razprave; 

4. Načrtovati moramo večjo telekonferenco na to temo. Največ izkušenj imata verjetno D. 

Keber in C. Ribičič, zato pripravita predlog njene organizacije; 

5. Kasneje načrtujemo večjo javno razpravo tudi v živo. 

Zabeležko pripravil Emil Milan Pintar 

Priloga! 


