
 
 

Zadeva: Zabeležke skupne 25. seje NSVS in PSS z dne 24. maja 2022 

Skupna seja Nacionalnega sveta za demokratično prenovo volilnega sistema (NSVS) in 

Programskega sveta Sinteze-KCD (PSS) je potekala preko platforme JITSI v torek 

24.5.2022 med 17 in 18.30 uro. Na dnevnem redu so bile tri zadeve: 

1. Informacija o sestanku s predstavniki malih strank (Tjaša Zorc); 

2. Sodelovanje z GL (Pintar); 

3. Pismo predstavnikom koalicijskih strank in medijem. 

Ad 1) Male stranke: 

Razprava na sestanku z malimi strankami, ki se niso uspele uvrstiti v DZ, je pokazala, da je 

večina teh strank še vedno v šoku zaradi volilnega neuspeha, hkrati pa so v njihovem 

razmišljanju še vedno močno prisotni razlogi, zaradi katerih se niso uspeli povezovati med 

seboj za skupen nastop na volitvah. To hkrati pomeni, da bodo te stranke zelo težko našle 

moduse medsebojnega sodelovanja v skupnih projektih. Še najbolj verjetno je to na 

področju spreminjanja referendumske in volilne zakonodaje ter mogoče na problematiki 

odnosa Cerkev – Država. 

V razpravi smo si bili enotni, da je treba s poskusi sodelovanja s temi strankami vsaj na teh 

področjih nadaljevati, saj bo brez njihovega močnega angažiranja izvedba referenduma o 

novem volilnem sistemu veliko težja. To povezavo z njimi bo vodila in razvijala Tjaša Zorc 

in o tem redno obveščala NSVS in PSS. 

Ad 2) Glas ljudstva (GL): 

GS je tudi po volitvah močno aktiven. Na seji 18. 5. 2022 je bilo dogovorjeno, da se pripravi 

celovito stališče GL do Koalicijske pogodbe na podlagi prispevkov posameznih članov GL 

in ob redakciji Keber – Žerak. NSVS in PSS sta svoja stališča že posredovala (pismo vodjem 

koalicijskih strank). Hkrati je bilo dogovorjeno, da bodo kontakti z nastajajočimi ministrstvi 

najprej potekali v zaprti obliki (brez obveščanja javnosti). 

Oblikovana je bila delovna skupina za sodelovanje z vlado. V njej po dogovoru NSVS 

zastopa Ivan Svetlik, SINTEZO-KCD pa E. M. Pintar. 

Na sestanku je bila predstavljena (Nejc Horvat) dejavnost skupine »Obljuba dela dolg«, ki 

je doslej spremljala 51 področji, na katerih je bivša vlada podala konkretne obljube ali 

definirala cilje svojega dela. Analiza je pokazala, da je Janševa vlada uresničila manj od 

tretjine svojih obljub (napovedi). Skupina bo svoje delo nadaljevala tudi s spremljanjem 

dela nove vlade, pri čemer pa nekaj odprtih vprašanj sproža dilema, ali naj kot področja 

spremljanja sprejme spisek 138 zahtev GS ali Koalicijsko pogodbo + eksplicitne napovedi 

https://obljubadeladolg.si/


vlade oz. novih ministrov. Glede tega in ostalih odprtih vprašanj bo potekala javna razprava 

v četrtek, 26. maja ob 17. uri na stopnicah Mestne hiše. 

Dogovorjeno je bilo, da s skupino okrepimo stike (pismo oz. direktni kontakt) in z njo redno 

sodelujemo na področjih, kjer delujemo, torej predvsem demokratizacije volilne in 

referendumske zakonodaje, da pa zato svoje dejavnosti ne širimo na druga področja. 

Določen je tudi datum Strateškega sestanka GL – 15. junija 2022 od 13 do 17 ure. 

Ad 3) Pisma: 

V razpravi je bilo opozorjeno, da je mogoče v pismu, ki smo ga poslali vodjem koalicijskih 

strank premalo eksplicitno navedena zahteva po direktnih volitvah polovice poslancev po 

dvokrožnem večinskem principu, sicer pa je bilo ocenjeno kot odlično.  Ob tem pismu se je 

sicer razvila tudi razprava v širino (da bi morali opozoriti tudi na druge probleme – 

gospodarstvo, upravljanje v javnem sektorju itd.). Dogovorjeno je bilo, da teh problemov 

ne mešamo z našo prioritetno nalogo (volilni sistem), če pa bi se oblikovala kompetentna 

skupina, ki bi analizirala druga vprašanja in želela na njih opozoriti vlado ali določeno 

ministrstvo, bomo to storili kot doslej. Avtor takega gradiva to predlaga  in gradivo pošlje 

članom NSVS in PSS, ki nato odločijo, ali gre gradivo naprej z glavo naših institucij. 

Mogoče so prvo tako gradivo Bohinčeve pripombe na zakon o RTV. Gradivo pripravita 

Bohinc in Svetlik. 

Ko bodo imenovani ministri in bo jasno, ali bo za stike s CD imenovan sekretar na ravni 

vlade, bomo v svojem 2. pismu predlagali ustanovitev pogajalske skupine za usklajevanje 

predloga novega volilnega sistema v smislu predlogov, ki jih je I. Svetlik že pripravil. 

S pismom javnosti še počakamo.  

Zabeležko pripravil E. M. Pintar 

 

    


