NACIONALNI SVET ZA DEMOKRATIČNO SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA
Programski svet SINTEZA-KCD

Zadeva: Zabeležka skupne seje Sveta SVS in PS Sinteza-KCD z dne 18. 5. 2021
Druga skupna seja SVS in PS je potekala v torek, 18. maja med 17 in 18.20. Na njej smo
obravnavali predvsem dve vprašanji:
1. poročilo o nadaljevanju dela Delovne skupine za pripravo novega volilnega sistema in
2. oblikovanje platforme za promocijo in organizacijo javne razprave o novem volilnem
sistemu.
Ad 1) Poročilo o delu skupine za pripravo novega VS:
Delo v delovni skupini se intenzivno nadaljuje. V ponedeljek, 17. 5. 2021 se je sestala s
predsednikom Državne volilne komisije g. Vučkom, ga seznanila z vsebino našega predloga
ter pričela razpravo o tehničnih podrobnostih glede poračuna surovih volilnih rezultatov. O
tej problematiki je C. Ribičič pripravil zabeležko in dogovorjeno je bilo, da se zabeležka
posreduje vsem članom SVS – priloga 1.
Dogovorjeno je bilo, da bo še v tem tednu izdelan čistopis krajšega opisa predlaganega
kombiniranega sistema, v začetku prihodnjega tedna pa tudi bolj poglobljena predstavitev
sistema in sistemskih rešitev, primerna za strokovne razprave o predlaganem sistemu.

Ad 2) Promocija in javne razprave:
Razprava o tej točki je bila poglobljena in temeljita. Vprašanje, kako izpeljati uspešno
promocijo novega sistema oz. organizirati demokratično razpravo je ključno. Poudarjeno je
bilo, da ne moremo nastopiti na način »kupi ali pusti«, temveč na način iskanja soglasja za
pripravljene rešitve. Samo ob veliki javni podpori lahko pričakujemo, da bodo pogovori s
političnimi strankami o spremembi sedanjega volilnega sistema enakopravnejši in
uspešnejši.
Posebno vprašanje je zadevalo ritem dela oz. časovno perspektivo, ki je zaradi specifične
politične situacije (možnost predčasnih volitev) še bolj zapletena. Obstoji možnost, da bo
razprava o spremembah volilnega sistema ponovno sprožena tudi v parlamentu, saj sprejeta
rešitev o minimalnih spremembah velikosti VO ne ustreza zahtevi Ustavnega sodišča. Če se
bo med političnimi strankami odprla ta razprava in se bo v njej pokazala možnost, da se
stranke dogovorijo za uvedbo prednostnega glasu, je smiselno, da to podpremo, saj je ta
zahteva del našega predloga za tisti del volitev, ki naj bi potekal po proporcionalnem načelu.
Sicer pa moramo delo intenzivirati, da bi lahko v skladu s sprejetim programom jeseni imeli
kompleten predlog nove zakonodaje.
Dogovorjeno je bilo:

-

S promocijo in javno razpravo začeti takoj in jo intenzivno voditi tudi preko poletnih
mesecev;

-

V ta namen čimprej dokončati dogovorjeni gradivi iz točke 1);

-

Takoj se začne vzpostavljati komunikacija s civilnodružbeno sfero (na primer:
Strokovna združenja, Zavezništva, ZDUS, Kolesarji, Državni svet, ipd.);

-

Ker vseh vprašanj in tekočih odločitev o promociji in organizaciji javne razprave ni
mogoče reševati v plenumu, je bila oblikovana delovna skupina za promocijo in
organizacijo javne razprave, »Odbor za promocijo«, ki ga vodi prof. dr. Ivan Svetlik,
evidentirani za člane pa so: Rado Bohinc, Nina Stankovič, Klara Stanič, Miloš Šonc,
Anton Rupnik, Tone Peršak, Vlado Pogorevčnik, Emil Milan Pintar, Ciril Ribičič,
Dušan Radonjič, Jadranka Vesel, Jože Pirjevec, Zvone Dragan, Luka Lisjak
Gabrijelčič, Slavko Gaber, Dušan Keber, Marjan Lah, Niko Toš in Miroslav Marc.

-

Potrjena so izhodišča za pripravo strategije, ki jih je pripravil I. Svetlik (Priloga 2), s
poudarkom, da delovna skupina z delom takoj prične, strategija naj se dopolnjuje sproti,
SVS pa tekoče obvešča o poteku akcije. Načrtovan obseg te dejavnosti je po oceni
sodelujočih tolikšen, da bo potrebno ne le angažiranje vseh članov SVS, temveč tudi
pridobivanje novih.

Naslednjo sejo SVS in PS načrtujemo za 1. junij 2021.
Zabeležko pripravil E. M. Pintar
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