Zadeva: Povzetek razprave in sklepov na skupni seji dne 9. 11. 2021
Sestanek je potekal na platformi JITSI med 16.00 in 17.45 uro. Namenjen je bil predvsem dvema
vprašanjema:
1. Pregledu odprtih vprašanj v Predlogu ZVDZ in
2. Razpravi o nadaljevanju dela na novem VS.
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Dogovori glede odprtih dilem v predlogu ZVDZ
V 8. členu ostane kot alternativa predlog, da se meja aktivne volilne pravice določi s 16. letom;
V 53. čl. se uveljavi prepoved prehajanja poslancev v druge poslanske skupine za vse poslance;
Omejitve kandidiranja v 8. čl. ostanejo, vendar preformulirati v bolj splošno obliko;
V 105. členu ostane varianta, da se z ustavno spremembo določi možnost povečevanja števila
poslancev zaradi ohranitve proporcionalnosti;
V 112 čl. redefinirati odpoklic: s predlogom za odpoklic postaviti tudi predlog za novega
kandidata. Na novih volitvah sodelujejo vsi državljani, vsi lahko postavijo svoje kandidate (?);
Vloga poslanca je profesionalna, zato med pogoje (v Izjavi) postaviti vprašanje psiho-fizične
sposobnosti);
Podpisovanje (overovitev) kandidatnih list: za vse enako, 150 podpisov državljanov iz VO oz. VE
(velja za parlamentarne in neparlamentarne stranke ter Državljanske liste). Vsak državljan iz
ustreznega VO/VE lahko podpiše podporo samo za 1 (enega) kandidata na glasovnici A in eno
listo na glasovnici B.
Nekatera vprašanja so prepuščena redakciji Delovne skupine.
Posebej je bilo dogovorjeno, da se povsod v Predlogu ZVDZ uveljavita ŽENSKA IN MOŠKA
oblika subjektov, za kar bo, hkrati z lekturo teksta, poskrbela T. Zorc.

2. Povzetek razprave o nadaljevanju dela.
2.1 V razpravi je bilo poudarjeno, da se nadaljuje in intenzivira promocija spremembe volilne
zakonodaje, ki vendarle daje nekaj več upanja za preboj v osrednje medije, hkrati pa opozorila, da
so še vedno preveč zanemarjeni lokalni mediji, profesionalna združenja in pisanje strokovnih
člankov. Že dogovorjeno: sestanek na ZDUS (11.11., Rado + Ivan), TK in predstavitev v MB
(17.11., organizirata Vlado in Dušan, udeležijo se Emil Milan, Tjaša in Marc);
2.2 Ko bo tekst predloga ZVDZ končan, se ga z vabilom na TK pošlje medijem. Oceniti, ali je glede
na načrtovano TK v MB smiselna še ena TK v Ljubljani;
2.3 Prevladala je ocena, da usklajevanje Predloga s političnimi strankami ter eventualno iskanje
možnosti, da katera od strank »posvoji« Predlog, ta trenutek ni prioritetna naloga. Več pozornosti
je treba nameniti pripravam na referendum v obliki Ljudske iniciative. Pri tem bo imelo ključno
vlogo uspešno povezovanje z vsemi subjekti civilne družbe, iniciativo pa skupina: T. Zorc, M.
Šonc, I. Svetlik, R. Bohinc in D. Keber;
2.4 T. Zorc bo pripravila kratek spot; zagotovljeno sodelovanje.
Zabeležko pripravil: Emil Milan Pintar

