
 
 

Zadeva: Zabeležka skupne 28. seje NSVS in PSS z dne 30. avgusta 2022 

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

Programskega sveta Sinteze-KCD (PSS) je potekala med 17 in 17.40 uro v torek 30.8.2022. 

 Razprava je potekala po naslednjem dnevnem redu: 

1. Dogovor o predstavitveni razpravi o predlogu nove volilne zakonodaje v okviru GL; 

2. Informacija in dogovori glede sestankov s kandidati/kami za predsednika/co Republike: 

- Sestanek z gospo Natašo Pirc Musar; 

- Sestanek z g. Ivom Vajglom. 

3. Dogovor s Predsednikom Republike g. Borutom Pahorjem; 

4. Sestanek s PV g. Robertom Golobom; 

5. Razno 

Pred pričetkom sestanka smo se z nekaj izbranimi besedami spomnili našega člana, prijatelja, 

strokovnjaka in velikega človeka prof. dr. Jožeta Mencingerja.  

Dogovorili smo se, da I. Svetlik in E. M. Pintar pripravita kratek zapis, s katerim izrazimo 

spoštovanje do Jožeta in izgubo ob njegovi prerani smrti. 

Ad 1) Razprava o predlogu nove volilne zakonodaje v okviru GL: 

Operativo GL obvestimo, da bosta NSVS in SINTEZA-KCD pripravila strokovno predstavitev 

našega predloga nove volilne zakonodaje za vse člane – članice GL, ki jih to zanima. Predlagamo, 

da bi predstavitev potekala preko elektronske povezave v četrtek, 15. septembra ob 10 uri. Z naše 

strani bi na predstavitvi sodelovali vsi nosilni člani delovne skupine (dr. C. Ribičič, dr. R. Bohinc, 

dr. I. Svetlik, mag. E. M. Pintar). 

Ad 2) Srečanja s kandidati/kami za predsednika/co RS: 

2.1 Sestanka s kandidatko Natašo Pirc Musar (v sredo, 31. avgusta 2022 ob 17 uri) se bodo 

udeležili: C. Ribičič, R. Bohinc, A. Peršak in E. M. Pintar. 

2.2 Sestanka s kandidatom Ivom Vajglom (v četrtek, 1. septembra 2022 ob 11 uri) se bodo 

udeležili: R. Bohinc, I. Svetlik, B. Nemec in E. M. Pintar 

Ad 3) Dogovor s Predsednikom Republike g. Borutom Pahorjem: 

V dogovoru z gospo Natašo Kovač (po telefonu, 30. avgusta 2022 ob 16.30 uri) je bilo potrjeno, da 

Predsednik Republike g. B. Pahor še naprej načrtuje širši posvet o problematiki spremembe volilne 

zakonodaje, kot smo se dogovorili (ne pa tudi ustanovitev kakšne »nacionalne delovne skupine«). 

Okvirni datum posveta je četrtek, 13. oktober. Ko se Predsednik vrne iz ZDA, se na krajšem 

operativnem sestanku pri njemu dogovorimo vse podrobnosti. 

Ad 4) Sestanek s PV g. Robertom Golobom: 

Preveriti, kaj je z načrtovanim sestankom pri PV g. Golobu (Vlado, Marc). 

Zabeležko pripravil E. M. Pintar 


