Zadeva: Zabeležka skupne seje z dne 23. novembra 2021
Skupna seja Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema in Programskega
sveta Sinteza-KCD, dvanajsta po vrsti, je potekala preko elektronskih medijev v torek, 23.11.2021
med 16 in 18.40. uro. Za sejo sta bili pripravljeni dve gradivi:
-

Programske usmeritve za nadaljnje delo (E. M. Pintar) in

-

Predlog konkretnih akcij (T. Zorc in M. Šonc)

Po uvodni informaciji, da je priprava predloga novega ZVDZ v tej fazi končana (Predlog je v
lektoriranju), se je razvila razprava, kako uskladiti tri glavne smeri delovanja:
1. Intenziviranje promocije, seznanjanja javnosti o našem predlogu in organizirana javna
razprava;
2. Priprava na zbiranje podpisov za zadostitev pogojev za »ljudsko iniciativo«;
3. Kontaktiranje, predstavljanje in usklajevanje predlaganih zakonskih rešitev novega
volilnega sistema s ciljem, da se politične stranke, ki žele na volitvah našo organizirano podporo,
verodostojno obvežejo, da bodo v svojo »koalicijsko pogodbo« in delovne programe med prve
točke zapisale temeljito in celovito spremembo ter demokratizacijo volilnega sistema.
Poglobljena razprava o teh vprašanjih je pokazala, da je zbiranje podpisov kompleksna naloga, na
katero moramo biti dobro pripravljeni in potekati mora intenzivno. Cilj ni zadostitev predpisanemu
številu zbranih podpisov, temveč bistveno več, če naj ti podpisi prepričajo politične stranke, da je
demokratizacija volilnega sistema nujna in prioritetna naloga. Da bi jo uspešno zastavili, mora
informacija o našem predlogu in razlogih zanj zajeti in prepričati vsaj nekaj sto tisoč državljanov.
Za to pa potrebujemo vsaj še en mesec ali mesec in pol intenzivne promocije in javne razprave.
Na podlagi teh ugotovitev se je oblikovala naslednja terminska shema našega dela:
1. Promocijska aktivnost, ki jo usklajujeta I. Svetlik in T. Zorc, se intenzivno nadaljuje. Poudarke
je potrebno usmeriti tudi na »žive stike in razprave« preko socialnih omrežij, na pripravo kratkih
spotov (Zorc), na sestanek z društvom novinarjev in ZDUSOM (Marc, Pintar), sindikati (Bohinc,
Marc, Pogorelčnik), študentsko organizacijo (Radonjič), rektorsko konferenco (Bohinc, Svetlik)
itd. Čimprej je potrebno organizirati mobilizacijski sestanek z neparlamentarnimi strankami
(Zorc, Marc) ter se povezati z lokalnimi mediji (vsi). Na teh predstavitvah morajo z naše strani
sodelovati člani delovne skupine in razširjeni krog strokovnjakov (npr. Matej, Ciril, Rado, Ivan,
Matjaž, Milan, …).
Predlagamo, da v okviru te promocije obiščemo, če bo mogoče (če ne bo, pa javno »dostavimo«
naš predlog), tudi Predsednika države, predsednika DZ in DS, Predsednike Vlade, SAZU in
Ustavnega sodišča, predsednika GZS, Varuha ČP in Informacijsko pooblaščenko.
2. Ob uspešno izvedeni promocijski aktivnosti ocenjujemo, da bi lahko z zbiranjem podpisov pričeli
sredi januarja. Nosilca te dejavnosti smo imenovali že na eni prejšnjih sej (Miloša Šonca), ki bo
oblikoval vodilno skupino iz naših članov in zunanjih sodelavcev. Seveda akcija ne more uspešno

steči brez ustreznega dogovora z drugimi subjekti civilne družbe (Zorc, Svetlik, …), zato je
potrebno sestanek z njimi načrtovati za prve dni decembra. Šonc bo kot koordinator celotnega
projekta zbiranja podpisov za naslednjo sejo SVS + PS (najkasneje do 3. decembra) pripravil
pregled dejavnosti (zbiranje podpisov preko stojnic, organizatorje stojnic in njihova lokacija,
ostale oblike zbiranja, itd., itd.). Še ta teden naj bi pripravili osnutek uvodne strani dokumenta
za zbiranje podpisov. Seveda je ta projekt izvedljiv samo ob velikem in vztrajnem angažiranju
nas vseh in uspešni povezavi SVS + PS z vsemi pomembnimi organizacijami civilne družbe.
3. Kontaktiranje političnih strank je permanentna naloga, vendar moramo glavno dejavnost
načrtovati za zadnji del januarja, ko bomo imeli zbranih dovolj podpisov za prepričljiv pogovor
z njimi. Seveda pa je smiselno, da jih z našim predlogom seznanimo že prej, že v fazi seznanjanja
strokovne in druge javnosti. Ta informacija ne sme vsebovati samo predloga zakona, temveč tudi
uvodni del, kjer navajamo razloge za ta projekt. Aktivnosti na tem področju koordinirata Bohinc
in Pintar.
4. Naslednja seja SVS in PS bo predvidoma potekala 7. decembra in bo v 1. točki namenjena oceni
uspešnosti promocijske aktivnosti, v 2. pa akcijskemu programu za zbiranje podpisov.
Zabeležko pripravil: Emil Milan Pintar

P. S. Takole na prvo žogo, zgolj v razmislek, še predlog naslovne strani za zbiranje podpisov:

