Zadeva: Kratek povzetek razprave in dogovorov na deveti seji SVS. Seja je potekala skupno
Programskim svetom SINTEZE dne 5. oktobra 2021 med 17. in 18.30 uro na platformi JITSI.
1. Uvodoma je bilo podano poročilo o seji razširjene delovne skupine z naslednjimi poudarki:
- Delovna skupina je v člene obstoječega ZVDZ vnesla vse spremembe, ki izhajajo iz našega
predloga novega sistema, razen poglavja »ugotavljanje rezultatov volitev«, ki ga pripravljata C.
Ribičič in M. Maček;
- Pri tem nastaja določena težava: sedaj veljavni zakon je iz leta 1992, vanj pa so bile v teh 30 letih
kar 12 krat vnašane spremembe. Jezik zakona je pravno zastarel, vsebina pa po nekje
nekonsistentna. Vse to zahteva razmislek, ali zakon pisati povsem na novo, kar pa zahteva
ogromno dela;
- Tudi sicer bo potrebno nove formulacije po nekje še »pravno izbrusiti«.
2. Razprava se je razvnela ob vprašanju, kako v zakonu opredeliti vprašanje odpoklica poslanca.
Obravnavani so bili številni predlogi oz. ideje:
- Da je treba ločiti primere »prenehanje mandata« od odpoklica;
- Da se pred sprožitvijo postopka obvezno izvede poizvedovalna anketa med volivci dotičnega VO;
- Odpoklic temelji na »izgubi zaupanja volivcev v poslanca«, ta pa na njegovi spremembi stališč
oz. programa, na osnovi katerega je bil izvoljen;
- To bi verjetno zahtevalo njegovo decidirano izjasnjevanje v fazi kandidiranja (predstavljanja), kar
bo težko opredeliti;
- »Testne volitve«
Razprava ni dala končne rešitve problema, ki je toliko težji, ker zanj ni oprijemljive prakse v tujih
zakonodajah. Večina držav problem rešuje skozi instrumente »zamrzovanja mandata zaradi kršitve
poslanskega kodeksa«. Prevladala pa je ocena, da naše izredne razmere (ničelno spoštovanje
poslovne in politične etike poslancev, nesprejemanje odstopa s političnih funkcij zaradi subjektivne
ali objektivne odgovornosti) ZAHTEVAJO institut odpoklica.
3. Dogovorjeno je bilo:
- Da Pintar kontaktira dr. Mihelčiča in ga povabi k sodelovanju na posvetu v Državnem svetu;
- Da člani SVS in PS, ki želijo sodelovati na posvetu, o tem še ta teden obvestijo Marca (v dvorani
imamo samo 30 mest), obenem pa sporočijo imena ljudi, za katere predlagajo, da se jim pošljejo
poimenska vabila;
- Marc poskuša zagotoviti direkten prenos posveta in njegov posnetek;
- Tjaša pripravlja video dokument o vsebini, našega predloga novega VS. Zagotovimo sodelovanje.
Zabeležko pripravil: Emil Milan Pintar

