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

Zadeva: Zabeležka skupne seje Sveta SVS in PS Sinteza-KCD z dne 2. 6. 2021
V obliki telekonference je 5. seja potekala v torek, 2. junija med 17 in 18.50 uro. Osrednja
točka dnevnega reda je bila, v skladu z uvodnim gradivom, ki so ga prejeli vsi vabljeni,
razprava o strategiji in izvedbi promocije volilnega novega sistema.
Uvodoma je I. Svetlik prisotne seznanil, da je oblikovana širša koordinativna delovna
skupina za organiziranje in vodenje javne razprave, obenem pa je že pripravil izhodiščno
strategijo z mrežnim planom izvedbe osnovnih dejavnosti. Pri tem je posebej poudaril, da
tega načrta ne bo mogoče izvesti, če se ne bodo vanj aktivno vključili vsi člani SVS in pri
tem s svojimi predlogi in konkretnimi dejanji obstoječa izhodišča tudi nadgradili.
Popolnejšo informacijo so člani SVS in PS dobili iz zabeležke o 1. sestanku te »koordinativne
delovne skupine«, ki je v živo potekal v torek, 25. maja.
Razprava je opozorila predvsem na dve stvari:
-

Prvič, da moramo ustvariti pregleden sistem načrtovanih, potekajočih in opravljenih
akcij, da bi preprečili podvajanje in obenem imeli pregled nad nepokritimi področji.
Zato je bilo dogovorjeno, da se informacije o vseh iniciativah za vzpostavljanje stikov
pravočasno posredujejo vodji koordinacije I. Svetliku, vse informacije o opravljenih
akcijah z ustreznimi gradivi pa M. Marcu, ki jih bo arhiviral in usmerjal na spletno stran
Volilni sistem;

-

Drugič, da naj hkrati z vzpostavljanjem kontaktov za javno razpravo poteka tudi
intenzivna akcija za pridobivanje novih članov SVS, kajti v jesenskih »pogajanjih« s
politično strukturo o novem volilnem sistemu bo velikost in odličnost SVS eden od
pomembnih dejavnikov.

Prisotni so bili informirani o naslednjih konkretnih akcijah:
-

Na podlagi dosedanje korespondence je bil vzpostavljen stik s kabinetom Predsednika
Republike g. B. Pahorjem in dogovorjen sestanek s predsednikom, ki bi se ga z naše
strani udeležili I. Svetlik, R. Bohinc in E. M. Pintar. Pripravljena je nova informacija
(pismo) za Predsednika, ki bo v osnutku posredovana predvidenim udeležencem
sestanka, da se odločimo, ali jo Predsedniku pošljemo še pred sestankom;

-

Prav tako se obnavlja povezava z Državnim svetom (R. Bohinc), s ciljem, da bi še v
mesecu juniju skupaj z DS organizirali posvet oz. predstavitev novega volilnega
sistema;

-

Nadaljuje se dogovarjanje (I. Svetlik) s »kolesarji« o nadaljnjem usklajevanju oz.
skupnih nastopih;

-

Dogovorjen je širši razgovor s Sociološkim društvom (I. Svetlik, 17. junij 2021), kjer bi
sodelovalo več uvodničarjev;

-

Vzpostavljen je stik z društvom pravnikov (Svetlik), ki želijo, da jim sistem predstavi
pravnik;

-

Uspešno se nadaljuje dogovarjanje V. Pogorelčnika za predstavitev sistema v
Mariborskih medijih, medtem ko je dogovarjanje za posebno oddajo v okviru »Tarče«
na nacionalni TV zastalo (več informacij v ponedeljek);

-

M. Marc je dogovoril večji termin za predstavitev in razpravo v koroški TV (TV Uršlja),
ki ima širšo distribucijo; snemanje je predvideno za sredo, 9. 6. (Pintar, Šonc);

-

Poiskati je treba kontakt s skupino »Piščalka« (Skupina podpore Ivanu Galetu) in jim
predstaviti razloge in napore za spremembo volilnega sistema (Marc, Pintar);

-

A. Magajna je prisotne informiral, da se v krogu »neparlamentarnih strank« pojavljajo
nekatera vprašanja glede dopustnosti političnim strankam, da postavljajo svoje
kandidate v sistemu volitev po večinskem principu, nasproti »državljanski listi« in
kandidatom na njej. Ker gre očitno za nesporazum (predlagani sistem take skupne
»državljanske liste« ne predvideva), je bilo dogovorjeno, da Magajna čimprej (prva
polovica junija) organizira sestanek s predstavniki teh strank, Pintar pa zagotovi
prisotnost vsaj dveh članov strokovne skupine, da se nesporazumi razčistijo in
dogovori enoten nastop.

Ob zaključku razprave je I. Svetlik prisotne IN VSE DRUGE člane SVS še enkrat pozval k
aktivni udeležbi v akciji promocije in javne razprave o novem volilnem sistemu.
Zabeležko pripravil
Emil Milan Pintar

