
 
 

Zadeva: Zabeležka petnajste seje z dne 4.januarja, 2022  

Skupna seja Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema in Programskega 

sveta Sinteza-KCD je potekala preko elektronskih medijev v torek, 4.1.2022 med 16. in 17. uro. 

1. Uvodoma je Marc podal informacijo, komu je že bilo poslano gradivo, katerim subjektom pa bo 

v kratkem. Gre za izjemno obsežno delo, pri čemer dodaten problem predstavlja dogovor, sprejet 

na pretekli seji, da se različnim skupinam naslovnikov gradivo pošilja z različnimi spremnimi 

dopisi. 

2. Večina prisotnih se je strinjala, da moramo pripraviti različne spremne dopise tudi za A) 

parlamentarne stranke, B) za manjše, že obstoječe neparlamentarne stranke in C) za nastajajoče 

stranke. 

3. Obširna razprava se je odprla pri opredelitvi spremnih dopisov za parlamentarne  stranke, saj sta 

obstajali dve varianti. 

- Prva, da že v dopisu opozorimo, da je do potrebe po spremembi volilnega sistema prišlo 

predvsem zaradi parlamentarnih strank samih in jim jasno povemo, da pričakujemo od njih 

pozitivno opredelitev glede spreminjanja volilnega sistema, kar je pogoj, da jih podpremo na 

volitvah; in 

- Druga, da smo v dopisu bolj nevtralni, s čemer bi se v nadaljevanju z njihovimi vodstvi lažje 

dogovarjali za sestanek o sodelovanju  pri uveljavitvi novega volilnega sistema. Ves čas pa se 

je zastavljalo vprašanje, ali ima sploh smisel še en sestanek, ki ne temelji na predhodni 

pozitivni izjasnitvi glede spremembe volilnega sistema, saj so nam dosedanja stališča 

parlamentarnih strank do tega vprašanja poznana: praktično vse so zavrnile možnost, da se 

oblikuje skupna strokovna skupina, ki bi pripravila predlog nove volilne zakonodaje. 

Po daljši razpravi je prevladalo mnenje za formalno oz. vljudno obliko spremnega dopisa, odziv 

strank pa bo pokazal, če je bila odločitev pravilna.  

4. Predlog dopisa za parlamentarne stranke bo pripravil R. Bohinc, za subjekte CD Tjaša Zorc, za 

neparlamentarne in nove stranke pa po potrebi E. M. Pintar. 

5. Z odločitvijo o organizaciji tiskovne konference počakamo do drugega posveta, ki bo potekal v 

SAZU dne 6. 1. 2022, ko bomo videli odziv medijev. 

6. Udeleženci so posebej toplo pozdravili možnosti, ki jih je predstavil J. Sušnik v okviru rednih 

dejavnosti ZDUSA in medgeneracijskega sodelovanja. Dogovorjeno je bilo, da za te zbore in 

druge aktivnosti v okviru ZDUSA zagotovimo najboljše možne predstavnike. 

7. Za kontaktiranje subjektov, ki jim je (bo) poslano gradivo, ostaja dogovor iz prejšnje seje, kjer 

so bili določeni nosilci: R. Bohinc in E. M. Pintar: politične stranke; Tjaša Zorc in M. Šonc: 

civilno-družbena gibanja; I. Svetlik: institucije (npr. sindikati, veterani, mladi, župani, UE). 

Seveda se lahko iskanje kontaktov prepleta, zato naj nosilci o svojih aktivnostih seznanjajo tudi 

M. Marca. Nosilci pa naj v skupine, ki jih bodo oblikovali, vključijo čim več sodelavcev, tudi 

izven ožjega centra.  

Zabeležko pripravil: E. M. Pintar 


