
 
 

Zadeva: Zabeležka skupne izredne seje NSVS in PSS z dne 2. avgusta 2022 

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

Programskega sveta Sinteze-KCD (PSS) je potekala med 17 in 18 uro v torek 2.8.2022 po 

naslednjem dnevnem redu. 

1. Predlog Sporazuma, ki ga je pripravila skupina v Glasu ljudstva (GL) in 

2. Predlog pisma Predsedniku g. Borutu Pahorju. 

Ad 1) Sporazum GL 

V živahni razpravi je bil poudarjen pomen sodelovanja NSVS in SINTEZE-KCD v največji in 

trenutno najbolj aktivni skupini Civilnih iniciativ (CI), Glasu ljudstva (GL). Pozitivno 

ocenjujemo odločitev, da se oblikuje nekakšen Sporazum o delovanju GL in sodelovanju 

posameznih CI; to smo sicer že sami predlagali, saj je nemogoče usklajevati celotno delovanje 

brez sleherne notranje organizacije. 

Hkrati je bilo poudarjeno, da naj bi bil tak sporazum odprtega tipa, ki bi omogočal posameznim 

CI vstop oz. včlanjevanje tudi potem, ko bo Sporazum že podpisan. Kot posebno pomembno 

vidimo skupno nastopanje in podporo (tudi aktivno sodelovanje) vseh članov GL, ko gre za 

projekte, ki so prednostnega pomena. Sprememba volilnega sistema oz. njegova 

demokratizacija je prav gotovo eden takih projektov. Navsezadnje ga je kot takega prepoznala 

tudi vlada, saj ga je postavila v sam vrh svoje Koalicijske pogodbe. 

Dogovorjeno je bilo, da se GL posreduje ta stališča v pisni obliki, s predlogi, kako oblikovati 

odprt tip Sporazuma, ki bo ustrezal vsem potencialnim članicam GL. Osnutek pisma do konca 

tedna pripravi E. M. Pintar in ga posreduje članom NSVS in PSS. 

Ad 2) Pismo predsedniku 

Osnutek pisma Predsedniku Pahorju je bil ocenjen kot zelo primeren. Dogovorjeno je bilo, da 

člani NSVS in PSS svoje eventualne pripombe posredujejo koordinatorju Pintarju najkasneje 

do petka (5. 8.) zjutraj, čistopis bo poslan Predsedniku v ponedeljek, 8. 8. 2022. 

Ad 3)  Razno 

Čeprav ni bil na dnevnem redu, je pod »razno« sledil prost razgovor o bližajočih se  

predsedniških volitvah in že znanih kandidatih in kandidatkah. 

Dogovorjeno je bilo, da se s pomembnejšimi kandidatkami in kandidati (trenutno evidentirani 

4) navežejo stiki in poskušajo organizirati razgovori o njihovem odnosu do vprašanja 

spremembe volilnega sistema. Prve stike vzpostavijo posamezni člani, ki imajo take možnosti, 

vendar v imenu NSVS in SINTEZE-KCD. 

Zabeležko pripravil: Emil Milan Pintar 


