
 
 

Zadeva: Zabeležka štirinajste seje z dne 21.decembra 2021 

Skupna seja Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema in Programskega 

sveta Sinteza-KCD je potekala preko elektronskih medijev v torek, 21.12.2021 med 16 in 17.15 uro. 

Udeleženci so uvodoma dobili naslednje informacije: 

- Da je po hudih mukah in dodatnem usklajevanju uspešno končano lektoriranje predloga novega 

zakona o volitvah v DZ (ZAKON - ZVDZ); 

- Da je končano gradivo »OBRAZLOŽITVE k posameznim členom predloga novega ZVDZ«; 

- Da bi bilo smiselno še enkrat pregledati gradivo »UTEMELJITEV razlogov za demokratično 

spremembo volilnega sistema«, ki je nastalo že pred časom, in ga po potrebi uskladiti z ostalimi 

gradivi (E. M. Pintar).  

Na podlagi teh informacij se je razvila poglobljena razprava, ki je rezultirala v naslednje sklepe in 

dogovore: 

- Vsa tri gradiva oblikovati v enoten sklop in posebej označiti, da gre za »uraden predlog SVS«, saj 

zdaj kroži kar nekaj verzij posameznih členov našega predloga; 

- Preden se celoten tekst »zamrzne« (PDF) počakati do četrtka, 23. 12. 2021, če bo posredovano še 

kakšno opozorilo na napako ali nedoslednost v tekstih; na sami seji je bil podan predlog, da se 

gradivo dopolni z več primerjavami z drugimi državami (konkretno: Nova Zelandija) (C. Ribičič); 

- Celotno gradivo - trije sklopi: UTEMELJITEV, ZAKON, OBRAZLOŽITEV plus kratka 

integralna predstavitev se še letos pošlje vsem članom SVS in SINTEZE-KCD; 

- Kratko integralno predstavitev (primerno tudi za osnovne predstavitve in krajše pogovore) 

pripravi A. Avgustinčič;  

- Celotno gradivo se pošlje ključnim igralcem slovenske politične scene, od Predsednika republike 

do strank ter CD organizacij in združenj; spisek pripravi I. Svetlik; 

- V naslednjem obdobju se bomo posvetili iskanju kontaktov s političnimi strankami, obstoječimi 

in novo nastajajočimi. Seznam pripravi R. Bohinc, kontakte oz. eventualne sestanke usklajujeta 

R. Bohinc in E. M. Pintar. Za te potrebe se do naslednjega tedna pripravi osnutek spremnega 

pisma in razpošlje članom SVS in PS v dopolnitev; 

- V drugem tednu novega leta načrtujemo tiskovno konferenco, če bomo ocenili, da lahko 

zagotovimo dostojno zanimanje medijev; organizacijo usklajuje T. Zorc; 

- ZDUS, katerega člani večinoma podpirajo naš predlog, pripravlja v začetku leta več regionalnih 

zborov, za katere bo SVS zagotovil ustrezno predstavitev predloga (po en član delovne skupine 

in član SVS iz  tiste regije). ZDUS pripravlja tudi posvet s predstavniki političnih strank, kjer bi 

bilo primerno mesto tudi za predstavitev predloga nove volilne zakonodaje in naših pričakovanj 

v zvezi z uveljavitvijo le-te. 

- Na prvi naslednji seji bomo obravnavali predlog skrajšanja našega imena. Prve opravljene 

razprave so izpostavile predlog Ljudski svet za SVS. Prosimo vse člane, da sodelujejo v iskanju 

ustreznega imena. 

Zabeležko pripravil: Emil Milan Pintar 


