
NACIONALNI SVET ZA DEMOKRATIČNO SPREMEMBO VOLILNEGA SISTEMA 

 
 

Zadeva: Zabeležka skupnega sestanka SVS in PS SINTEZE z dne 21. 9. 2021 

Osma seja SVS je v obliki telekonference potekala v torek, 21. junija med 17 in 18.30 uro. Osrednja 

točka dnevnega reda je bila koordinacija in planiranje aktivnosti za uveljavitev novega volilnega 

sistema. 

1. Okrog prvega sklopa vprašanj, ali moramo pričakovati nadaljnje zaostrovanje politične situacije 

in zaostrene konflikte vstajnikov s policijo oz. kako bi to vplivalo na naš program dela, se ni 

razvila prava razprava. Je pa bila vseskozi prisotna misel, da je vloga opozicijskih strank nejasna 

in nedorečena., zato se je potihoma vsiljeval zaključek, da lahko pričakujemo »normalen« potek 

političnih dogodkov: 

- Zaključek predsedovanja Slovenije EU; 

- Volitve v DZ po sedanji zakonodaji; 

- Volitve Predsednika države; 

- Lokalne volitve. 

2. Izhajajoč iz tega redosleda dogodkov ostaja naš osnovni program dela enak: 

- Intenziviranje promocije našega predloga nove volilne zakonodaje; 

- Izdelava predloga novega Zakona o volitvah v DZ; dogovor s političnimi strankami o vložitvi 

tega predloga v postopek DZ; 

- Hkratno pripravljanje alternativne variante organizacije referenduma oz. »ljudske 

iniciative« na podlagi povezovanja. 

3. V razpravi se je vse bolj krepila misel, da kakršne koli pomoči ali celo samo aktivnega soglasja 

opozicijskih strank za vodenje parlamentarnega postopka ne moremo pričakovati. Nasprotno, 

prej moramo računati, da bodo tudi te stranke aktivno sodelovale pri postavljanju ovir za ta 

postopek. Kar seveda pomeni, da s Predlogom v parlamentarni proceduri ne moremo uspeti v 

času, ki bi vplival na spremembo sedanje zakonodaje že za naslednje volitve – če bomo v tem 

času sploh dosegli začetek postopka (kar pa vseeno velja poskusiti). 

Na podlagi tega spoznanja, ki pravzaprav ni novo, saj smo ga kot najbolj verjetnega opredelili že 

v izhodiščih našega programa dela lansko leto, je še bolj izstopila nujnost »referendumske poti«. 

4. Izvedba referenduma v obliki »ljudske iniciative« je v celoti odvisna od uspešnega dogovora in 

skupnega nastopa večine sedaj aktivnih »civilnih iniciativ«, kot so vstajniki, inštitut 8. marec, 

Zavezništvo, SINTEZA-KCD, itd., pa tudi institucij, kot sta ZDUS, sindikati, itd. Osrednje 

organizacijske napore moramo torej usmeriti v povezovanje teh subjektov na skupni platformi. 

Če bi se izkazalo, da pri tem ne bi uspeli v zadostni meri (izvedba referenduma), moramo delo 

nadaljevati po »Planu B«, ki predvideva, da te iste načrtovane korake storimo v manjšem 

obsegu, hkrati pa se organiziramo v smeri pridobivanja operativne politične moči. (Prvi osnutek 

takega »plana B« so vabljeni na ta sestanek dobili v pisni obliki v razmislek in pripombe). 



5. Izhajajoč iz razprave so se oblikovale naslednje konkretne naloge: 

- Dokončanje zakonskega besedila - do 30. sept. (Pintar, Svetlik, Bohinc, Ribičič); 

- Kontakt z Zakonodajno-pravno komisijo, da se še enkrat preverijo vse etape zakonodajne poti 

za A) vlaganje Predloga zakona in B) referendumskega postopka (Pintar); 

- Priprava kratkega teksta bistva našega predloga (Pintar, Svetlik, Bohinc) za ponovno 

kontaktiranje vseh parlamentarnih strank, če so pripravljene na pogovore; 

- Poskus sestanka z vodstvi opozicijskih strank (Bohinc); 

- Organizacija sestankov civilnodružbenih skupin (levih in desnih) glede sodelovanja na 

projektu »nov volilni sistem« (Šonc, Damjanovič); 

- Kontakt z ZDUSOM (Marc, Pintar); 

- Kontakt s sindikati (Bohinc, Svetlik, ?); 

- Intenziviranje promocije (Svetlik); 

- Posvet na SAZU bo četrtek 23. septembra (Svetlik); 

- Posvet v Državnem svetu bo 21. oktobra (Marc); 

- Oblikovanje javnega vprašanja za vse kandidate za poslance o podpori demokratizaciji 

volilnega sistema v naslednjem mandatnem obdobju, če bodo izvoljeni. 

6. To so samo nekatere najpomembnejše delovne naloge, ki smo jih izpostavili v razpravi. Imena 

nosilcev so dodana bolj na osnovi dosedanjega dela kot na podlagi posebnega dogovora in so 

variabilna. Namenoma nisem poskušal dodati terminske opredelitve, saj so vse naloge nujne in 

prepričan sem, da se bomo potrudili po najboljših močeh. Sicer pa je večina datumov 

opredeljena v odličnem gradivu, ki ga je pripravila in na seji predstavila skupina Miloš-Tjaša-Ivan 

in veljajo po načelu, da so za normalen potek dela to zadnji mogoči roki. 

7. Ob koncu seje, ob že razpadajočih kontaktih, sem se poskušal posebej zahvaliti sodelujočim 

predstavnikom vstajnikov, pa verjetno ni bilo več slišano. Hvala za aktivno prisotnost na seji, naj 

bo to začetek dobrega sodelovanja. 

8. Prosim za pripombe in dopolnila! 

 

Zabeležko pripravil: Emil Milan Pintar 


