
 
 

Zadeva: Zabeležka dvaindvajsete seje z dne 12. aprila, 2022 

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

Programskega sveta Sinteza-KCD (PSS) je potekala prek elektronskih medijev v torek, 12. 

aprila 2022 med 17 in 17.55 uro. Na seji smo obravnavali predvsem 2 sklopa vprašanj: 

- Poročilo o prvi seji razširjene delovne skupine (DSR) za pripravo predlogov nove 

referendumske zakonodaje, in 

- Oceno tekočega predvolilnega dogajanja 

Ad 1. Delovna skupina za referendumsko zakonodajo - DSR 

V razpravi se je izoblikovala dilema, ali pripraviti predlog nove referendumske zakonodaje 

v celoti (in kasneje opozoriti na tista ustavna določila, katerih spremembo tak predlog 

zahteva) ali pa oblikovati le predlog tiste oblike referenduma, ki bi omogočal, da se na 

pobudo civilne družbe izvede referendum, katerega rezultati bi bili pod določenimi pogoji 

(in katerimi) zavezujoči. 

Dogovorjeno je bilo, da delovna skupina za naslednjo sejo pripravi pisno gradivo. 

Ad 2. Pregled ostalih aktivnosti 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da se problematika spremembe volilne zakonodaje v 

predvolilnih nastopih vodij večjih strank ne pojavlja v takem obsegu, kot bi lahko pričakovali 

na podlagi njihovih stališč, izraženih na naših javnih pogovorih z njimi. Nedvomno to 

pomeni, da vodje političnih strank že zdaj, še bolj pa bo to prišlo do izraza po volitvah, te 

problematike ne dojemajo kot urgentne, svojih izjavljenih stališč pa ne kot zavezujoča. 

Zato je bilo dogovorjeno, da se vodjem strank v naslednjem tednu pošlje dopis, s katerim bi 

jih opozorili na dogovorjene obveze: da v svojih javnih predvolilnih nastopih izrazijo potrebo 

po spremembi te zakonodaje, takoj po volitvah pa pričnemo usklajevati predlog novega 

volilnega sistema. Predlog dopisa pripravita Ribičič in Pintar. 

V nadaljnjem smo pregledali že dogovorjene aktivnosti in kontakte ter opredelili nekatera 

izhodišča zanje: 

- Obisk pri Predsedniku RS g. Pahorju (13. 4. 2022) 

- Javni posvet v Mariboru (14. 4. 2022) 

- Predstavitev knjige g C. Ribičiča o volilni problematiki in razprava o njej (četrtek, 14. 4. 

2022 na PF) 

- Razprava o tej knjigi na FDV (torek, 19. 4. 2022) 

Naslednja seje bo potekala že po volitvah (26. 4.) in bo programsko usmerjena. 

Zabeležko pripravil Emil Milan Pintar 


