
 

 

Zadeva: Zabeležka devetnajste seje z dne 1. marca, 2022 

Skupna seja Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema (SVS) in 

Programskega sveta Sinteza-KCD (PSS) je potekala na JITSI v torek, 1.3.2022 med 16 in 

17.10 uro. Na dnevnem redu so bila tri vprašanja: 

1. Analiza nastale zunanje-politične situacije po ruski invaziji na Ukrajino z ozirom na 

Slovenijo in prihajajoče volitve; 

2. Vprašalnik za politične stranke, s katerimi smo imeli javne pogovore; 

3. Dogovor o prijavi strokovnjakov v arhiv GLAS LJUDSTVA; 

4. Razno 

Ad 1. O ruski invaziji na Ukrajino in o možnem vplivu na Slovenijo: 

Analiza nastale zunanje-politične situacije je bila živahna, racionalna in poglobljena. 

Temeljne ugotovitve lahko strnemo v naslednje teze: 

- Ruska invazija na Ukrajino je neupravičena in pomeni kršitev vseh mednarodnih pravil 

in dogovorov, zato jo je treba obsojati kot zavržno dejanje.  V tem smislu jo je mogoče 

primerjati z invazijo na Irak, ki je prav tako potekala brez privolitve VS OZN; 

- Invazija je velik fiasko evropske diplomacije, ki ni bila niti pripravljena niti sposobna 

urediti razmer v Ukrajini, nastalih v letih 2013 in 2014 po (od zunaj spodbujeni) 

meščanski revoluciji. Od takrat so na vzhodnem delu Ukrajine vladale vojne razmere, ki 

so zahtevale med 15 in 20.000 žrtev; 

- Informacije o dogajanju v Ukrajini so izrazito enostranske, ponarejene, usmerjanje v 

prikrivanje celovitih vzrokov agresije in vzpodbujanje pretiranega mednarodnega 

sovraštva do agresorja kot edinega »krivca«. Govorimo lahko o posebni medijski 

ofenzivi nekakšnega »informacijskega imperializma«. Potrjujejo znano dejstvo, da je 

resnica (informacije) prva žrtev vojne; 

- Odziv slovenske politike je pretiran, kar ponovno opozarja, da sedanji oblasti krizne 

razmere »genetsko ustrezajo«. Zato obstoji resna nevarnost, da bo cena, ki jo bo v tej 

vojni plačala Slovenija (zlasti gospodarstvo), bistveno večja, kot bi bilo sicer nujno; 

- Ob tem je treba  opozoriti, da obstoji resna nevarnost, da bi vlada oklicala nekakšne 

krizne razmere s ciljem, da poskuša zamakniti volitve; 

- Takim poskusom se morajo demokratične institucije in gibanja CD energično upreti. 

Ob tem je bilo dogovorjeno, da se za notranje potrebe oblikuje nekaj elementov ocene 

nastalega stanja, ki bi lahko služile za pripravo javnega stališča SVS in PSS do tega 

vprašanja. Javnega stališča zaenkrat ne bomo pripravljali. 



Ad 2. Vprašalnik: 

V javnih razgovorih so skoraj vsi prvaki političnih strank izrazili simpatije do našega 

predloga novega Zakona o volitvah v DZ in pripravljenost (nujnost), da nekatera odprta 

vprašanja pregledamo v manjših skupinah strokovnjakov. To je toliko bolj potrebno, saj so 

odgovori predsednikov strank na naša vprašanja večkrat nakazali, da našega predloga ne 

poznajo oz. ne razumejo v celoti. 

Zato smo predsednikom v začetku preteklega tedna poslali dopis in jih prosili, da določijo 

datume in ekipe za te razprave. Doslej nismo dobili nobenega odgovora, kar jasno kaže, da 

se bodo stranke verjetno poskušale iz tega procesa usklajevanja oz. podpore spremembi 

volilnega sistema nekako izvleči. 

Zato smo se dogovorili, da izvedemo še drugi del: na razgovorih so nam predsedniki-ce 

strank zatrdili, da so nas pripravljeni aktivno in javno podpreti tudi pri pripravah na 

referendum o tem vprašanju. Zato smo pripravili vprašalnik o tem, s katerim želimo obljube 

iz verbalne sfere prenesti na podpisani papir. Vprašalnik je pripravljen in ga bomo v tem 

tednu poslali vsem, s katerimi so potekali dogovori. 

Ad 3. Priglasitev ekspertov za strokovno pomoč GLASU LJUDSTVA: 

Dogovorjeno je bilo, da sekretar pripravi enotno listo strokovnjakov, ki bi jo posredovali 

Glasu ljudstva. Ker se nekateri želijo prijaviti sami in direktno na GL, smo se dogovorili, da 

o tem obvestijo Marca, da jih ne bi prijavljali dvakrat. 

Ad 4. Razno: 

Pod to točko smo obravnavali predlog, da poskušamo naslednjo sejo SVS in PSS organizirati 

kombinirano: torej »v živo« in hkrati preko elektronskih medijev. O tej možnosti bodo člani 

pravočasno obveščeni. 

Zabeležko pripravil Emil Milan Pintar 

 

 


