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Kandidati za predsednika RS o volilnem sistemu 

V sredo, 31. avgusta 2022 in v četrtek, 1. septembra 2022 smo se predstavniki 

Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema (NS-SVS) in 

Sinteze-KCD (dr. C. Ribičič, dr. Rado Bohinc, dr. I. Svetlik, T. Peršak, B. Nemec in mag. 

E. M. Pintar) na naše povabilo ločeno sestali s kandidatko za predsednico Republike dr. 

Natašo Pirc Musar in kandidatom Ivom Vajglom. Tema razgovora je bila demokratizacija 

in prenova našega sedanjega volilnega sistema, ki jo zahtevamo tako v civilni družbi (ena 

od prioritet Glasu ljudstva) kot sedanja vlada, ki jo je opredelila celo kot prvo nalogo v 

svoji Koalicijski pogodbi. 

V poglobljeni analizi naše situacije smo se strinjali: 

- Da je volilni sistem eden najpomembnejših pravnih aktov sleherne države, na katerem 

demokratičnost državne ureditve temelji ali pade; 

- Da morajo volilni sistem določiti državljani, ne politične stranke, saj z njim določajo 

način, kako izbrati poslance, na katere volivci za določen čas (en mandat) prenesejo 

del svoje suverenosti; 

- Da bosta kandidata, če bosta izvoljena, takoj po izvolitvi imenovala poseben 

nacionalni gremij iz strokovnjakov in uglednih predstavnikov iz vseh regij in področij 

družbe, z nalogo, da pripravijo predlog novega volilnega sistema; izhodišče za ta nov 

sistem je lahko celovit predlog, ki sta ga že pripravila NS-SVS in Sinteza-KCD; 

- Kandidata ocenjujeta, da je to edini način, da se preseže sedanje več desetletij trajajoče 

neuspešno dogovarjanje in mešetarjenje političnih strank o demokratizaciji sedanjega 

sistema, iz katerega so državljani praktično izključeni; 

- Predlog novega sistema morajo potrditi državljani na referendumu in tako zavezati 

poslance k njegovi realizaciji; 

- Kandidata se zavezujeta, da bosta ta stališča javno in jasno predstavila v svojih javnih 

nastopih v predvolilnem boju kot svojo programsko usmeritev in ne zgolj predvolilno 

obljubo. 

V NS-SVS in Sintezi-KCD poudarjamo, da bomo na predsedniških volitvah podprli samo 

tiste kandidate, ki tako usmeritev javno sprejemajo kot zavezo svojega delovanja. 

Na razgovor smo povabili še nekatere druge kandidate, ki pa se doslej povabilu (še) niso 

odzvali. 
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