
 
 

Zadeva: Zabeležke skupne 24. seje SVS in PSS z dne 10. maja 2022 

Skupna seja Nacionalnega sveta za demokratično prenovo volilnega sistema (SVS) 

in Programskega sveta Sinteze-KCD (PSS) je potekala prek elektronskih medijev v 

torek, 10. maja 2022 med 17 in 18.30 uro. Na dnevnem redu sta bili dve vsebinski 

točki: 

1. Aktivnosti SVS in PSS po volitvah (interregnum); 

2. Povezovanja z Glasom ljudstva (GL). 

 

Ad 1) Aktivnosti po volitvah: 

V daljši uvodni informaciji je koordinator prisotne seznanil, da dejavnost SVS in SPP 

poteka v nezmanjšanem ritmu. Posebej je opozoril na naslednje točke: 

- V tem času je imel C. Ribičič razgovore na dveh TV programih, na POP TV in na 

RTV Slovenija, kar kaže, da so mediji delo SVS in SINTEZE-KCD ne le zaznali, 

temveč so pripravljeni (ob primernem angažiranju z naše strani) tudi predstaviti 

širši javnosti; 

- Koalicijskim strankam smo poslali pismo, da pričakujemo, da bo projekt 

»demokratizacije volilnega sistema« v Koalicijski pogodbi označen kot ena 

prioritetnih nalog nove vlade. Ob pismu smo posredovali štiri avtorske tekste na 

to temo in izvlečke iz nemške koalicijske pogodbe, ki kaže na pripravljenost in 

model komuniciranja nove nemške vlade s civilno družbo. Odziv ni bil ravno 

vzpodbuden: odgovorila nam je kandidatka za ministrico za javno upravo, go. 

Sanja Ajanović, in nam s pozicije nove oblasti pojasnila, da naše predloge pozna 

in da ni potrebe za sestanek z nami.  Novi obrazi se očitno hitro navajajo na 

ohranjanje stare strankokracije, kar ni obetajoče znamenje za opredelitev te 

naloge v Koalicijski pogodbi; 

- Stekel je program sodelovanja z manjšimi političnimi strankami, ki niso uspele 

priti v DZ, prinašajo pa vrsto spodbud za novo obliko sodelovanja oblasti s civilno 

družbo. Sestanek v živo je dogovorjen s šestimi strankami, predlagana je tudi 

Povežimo Slovenijo (POS), glede katere bomo preverili situacijo; 

- Ostalih strank (NSI, SDS) trenutno ne bomo vabili v razpravo in usklajevanje 

glede predloga novega volilnega sistema, bomo pa se k temu predlogu vrnili v 

primeru, da bodo pogajanja s koalicijskimi strankami zašla v slepo ulico (kar 

moramo glede na poznana stališča SD in Levice vsekakor pričakovati).  

http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2021/12/K528-PROGRAMSKE-POSTAVKE-V-SEMAFORSKI-a-1.pdf


 

Ad 2) Sodelovanje v Glasu ljudstva (GL): 

Začenja se intenzivnejše sodelovanje in usklajevanje z GL. Usklajevalni sestanek 

GL je bil sklican za sredo, 11. maja, udeležili se ga bodo I. Svetlik, R. Bohinc, M. 

Marc in E. M. Pintar. Oblikovali smo tudi nekakšno platformo za to sodelovanje:  

- V celoti podpiramo delovanje GL; 

- Če se bo to usmerilo bolj na populistično delovanje in politične akcije, ki 

temeljijo na opredeljevanju tega, česa nočemo in kaj želimo, bomo mi 

nadaljevali s poglobljenim strokovnim delom in pripravo predlogov, kako to, 

kar pričakujemo, tudi doseči, ter pri tem iskali pomoč in sodelovanje GL, po 

potrebi pa tudi v skupini »malih strank«; 

- V skupino GL, ki bo analizirala Koalicijsko pogodbo z vidika, katere od zahtev 

GL so v njej upoštevane, bomo predlagali svoje člane (SVS – I. Svetlik, SINTEZA-

KCD - E. M. Pintar). 

Zabeležko pripravil E. M. Pintar 


