
 

 

SPOROČILO ZA JAVNOST 
 
********** 
 
Ustanovljen Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega 
sistema  
 
Ljubljana, 25. marec 2021 - V Sintezi, koaliciji civilne družbe za prenovo, 
smo ustanovili "Nacionalni svet za demokratično spremembo volilnega 
sistema". Na novinarski konferenci, ki je potekala ob ustanovitvi so 
sodelovali mag. Emil Milan PINTAR, predsedujoči Sintezi ter ugledna 
akademika dr. Ciril RIBIČIČ in dr. Miran MIHELČIČ.  

 
Mag. Emil Milan Pintar je uvodoma predstavil vzroke za civilnodružbene 
akcijo, ki bo prinesla nov predlog volilnega sistema. Pintar namreč meni, 
da je počelo vseh težav Slovenije prav v zastarelem, premalo 
demokratičnem in nedomišljenem volilnem sistemu.  
 
"Slovenija je bila pred 25. leti zgledna, ugledna država. Imeli smo cilje, ki 
smo jih uspešno realizirali z vstopom države v Evropsko unijo. Danes pa 
smo zašli, smo v veliki strukturni in razvojni krizi. Sistemska korupcija, 
klientelizem in nepotizem so postali naša nova normalnost. Država 
izgublja ugled, vse pogosteje smo predmet obravnav evropskih institucij," 
je pojasnil mag. Pintar.   
 
"Sredi 90-tih let so državo vodili ljudje, ki so jih državljani izbrali izmed 
večjega števila kandidatov. Kasneje so politične stranke ukinile institut 
prednostnega glasu, hkrati pa volivcem zaprle vse realne možnosti, da 
postavijo in izvolijo "svoje" kandidate. Politične stranke so nas postopoma, 
namesto v večstrankarsko demokracijo, pripeljale v strankokracijo. 
Negativna kadrovska selekcija, zapiranje političnih elit pred družbo, 
distanciranje od ljudstva. Tviteraška politika je duhovni obraz generacije, 
ki je, če parafraziram Mileno Milevo Blažič, v petem razredu nehala brati 
knjige in hoditi v muzeje. V takem stanju ni niti pripravljena niti sposobna 
začeti demokratičnega dialoga o nujnih spremembah volilnega sistema," 
je strnil misli mag. Pintar.  
 
"Oblikovali smo delovno skupino, ki že pripravlja predlog novega volilnega 
sistema, v roku meseca dni bomo organizirali strokovno razpravo znotraj 
nacionalnega sveta, delovno verzijo zakona dopolnili in nato jeseni 
organizirali javno, demokratično razpravo o tem, kaj volivci zares želijo in 



potrebujejo, to pa prelili v zakonska določila. Šele nato bomo predlog 
predstavili politiki. 
 
Pogovarjamo se tudi o vzporedni rešitvi, ki bi omogočala odpoklic 
poslanca, v kolikor bi le-ta izdal volivce oz. program, na podlagi katerega 
je bil izvoljen." 
 
"Pozivi strankarskih veljakov k disciplini svojih poslancev so živ primer 
diktata političnih strank, strankokracije. Z njimi zgolj ščitijo svojo oblast. 
Dovolj nam je strankokracije, hočemo bolj demokratičen volilni sistem," je 
zaključil mag. Emil Milan Pintar.   
Dr. Ciril Ribičič je pojasnil prednosti in slabosti različnih volilnih sistemov 
ter poudaril, da bi moral idealen sistem 21. stoletja ustrezno uravnotežiti 
vključenost in moč volivcev s težnjami po stabilni vladi.  
 
"Prednostni glas je danes premalo, sistem enega prenosljivega glasu pa 
vseeno prevelik korak naprej, zato se mi osebno zdi najbolj primeren 
kombiniran sistem dveh glasov. Le-ta povezuje najboljše rešitve 
proporcionalnega in večinskega sistema, prinaša večjo legitimnost 
izvoljenim predstavnikom ljudstva ter vrača zaupanje v parlament, v 
politične stranke ter politiko kot tako," je razložil dr. Ribičič. "S 
kombiniranim sistemom dveh glasov dosežemo manjše število strank v 
parlamentu, brez strahu po dvostrankarski polarizaciji, hkrati pa 
postavimo temelje za bolj stabilno vlado." "Slovenski volivci so že dokazali, 
da znajo družbeno odgovorno razporejati politično moč na lokalni in 
nacionalni ravni, če le dobijo priložnost za to", je sklenil dr. Ribičič.  
 
Dr. Miran Mihelčič je nadalje predstavil nekaj elementov, ki so jih v zadnjih 
mesecih že tehtali znotraj Sinteze, temelje pa imajo v kombiniranem 
sistemu.  
 
"Naša prizadevanja so šla v smeri sorazmernih volilnih sistemov, v smeri 
demokratizacije, saj želimo, da imajo volivci odločilen vpliv ne le na 
dodelitev mandatov, temveč tudi nadzor nad njihovim delom. Razmišljali 
smo o razpolovitvi volilnih okrajev na 44, pri tem pa bi volivci oddali dva 
glasova, enega po dvokrožnem večinskem sistemu, kjer bi liste 
kandidatov lahko predlagale tudi skupine državljanov, drugega pa bi po 
proporcionalnem sistemu oddali kandidatom političnih strank. 
Pogovarjamo se tudi o obvezni volilni udeležbi oz. pozitivnih spodbudah, 
ki bi povečale volilno udeležbo," je pojasnil dosedanje delo dr. Mihelčič ter 
dodal, da bodo vse na koncu predstavljene rešitve plod skupnega dela 
Nacionalnega sveta, ki je bil ravnokar tudi formalno ustanovljen ter seveda 
usklajene s splošno javnostjo.    
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Prijazen pozdrav.  
 
Za več informacij smo vam na voljo na telefonski številki 041 628 760.  
 
Za Iniciativno skupino 

mag. Emil Milan Pintar, SINTEZA-KCD 
 
********** 


