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

Zadeva: Zabeležka skupne seje Sveta SVS in PS Sinteza-KCD z dne 15. 6. 2021
V obliki telekonference je 6. seja potekala v torek, 15. junija med 17 in 18.35 uro. Osrednja točka
dnevnega reda je bila: pregled promocijskih in predstavitvenih aktivnosti novega volilnega sistema.
Uvodoma je vodja I. Svetlik predstavil že izvedene dogodke, med katerimi so gotovo naslednji:
- Aktiven in odmeven nastop na največjem petkovem protestu (E. M. Pintar, dne 28.5.2021);
- Pogovor z C. Ribičičem in I. Svetlikom na Radio Slovenija (dne 11.6.2021);
- Predstavitev novega volilnega sistema v oddaji Studio City (I. Svetlik, pogovor z ministrom
Koritnikom, dne 14.6.2021);
- Polurni pogovor na TV Uršlja na Ravnah na Koroškem, ki bo širše distribuiran (E. M. Pintar,
15. junija 2021).
Tik pred izvedbo pa so še nekatere že dogovorjene aktivnosti:
Predstavitev novega volilnega sistema predstavnikom zavezništva za demokratično in
pravično Slovenijo (katerega članica je tudi SINTEZA-KCD), (sreda, 16.6.2021, I. Svetlik, E.
M. Pintar);
- Okrogla miza sociologov (I. Svetlik, C. Ribičič, E. M. Pintar, dne 17. 6. 2021);
- Predstavitev sistema na TVS Maribor in Radiu Maribor ob priliki ustanovitve podružnice
SINTEZE-KCD v Mariboru, 24. junija 2021 (V. Pogorevčnik in D. Radonjič);
- Predstavitev sistema predstavnikom neparlamentarnih strank (A. Magajna);
- Pogovor v okviru Društva pravnikov (R. Bohinc);
- Na družabnih medijih se opazno povečuje zanimanje in podpora novemu volilnemu sistemu.
V pripravi je širši posvet, skupaj z Državnim svetom predvidoma v prvi polovici julija. Priprave
vodi R. Bohinc, sodelovalo naj bi 5 – 6 uvodnih referentov ter okoli 40 vabljenih gostov.
-

Razprava je pokazala, da lahko te dejavnosti pozitivno ocenimo, hkrati pa se je izkazala potreba po
aktiviranju večjega števila članov SVS, če želimo promocijo razširiti tudi v druge centre po Sloveniji
(Maribor, Celje, Koper, Novo mesto, Mursko Soboto, …).
Ker se nekateri člani še ne počutijo dovolj kvalificirane za samostojne nastope na takih
predstavitvenih sestankih-posvetih, smo se dogovorili za poglobljeno predstavitev (z razpravo)
predlaganega volilnega sistema, ki bo v TOREK, 22.6.2021 ob 17. uri. Vabilo boste preko JITSI
prejeli vsi člani SVS.
Hkrati je bilo v razpravi poudarjeno, da bo v dialogu med državljani in SVS na eni strani ter vodilno
politično strukturo (politične stranke, poslanci, politični funkcionarji) na drugi odločilnega pomena
zaupanje, intelektualna moč in ugled Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega
sistema, zato je bilo dogovorjeno, da vsak član SVS v naslednjih dneh poizkuša pridobi vsaj še po
enega člana. Tako okrepljena intelektualna in politična moč SVS bo tudi ključnega pomena za
izvedbo referenduma.
-

Pod točko RAZNO smo bili informirani o ustanovitvi in podpisu sporazuma o skupnem
delovanju za zastopanje starejših (ZDUS, ZSSS, KS90, ZZB, Z. Seniorjev in Sinteza).

-

Dogovorjeno je bilo, da bo naslednji sestanek (29.6.2021) potekal v živo - lokacija ob vabilu.

Zabeležko sta pripravila: E. M. Pintar in M. Marc

