
 

 

Sestanek Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema in 

Programskega sveta Sinteza-KCD. 

Zadeva: Predlog dogovorov glede sestanka v okviru GL in odnosa z vlado ter 

poročilo o srečanjih s kandidati za predsednika RS 

 

Najprej seveda opravičilo: Prešli smo na drug sistem elektronske mreže, ki pa se je po 

20 min delovanja izklopil in seje nismo mogli nadaljevati. Po tem, ko smo po več kot 

letu dni uspešno organizirali sestanke preko video povezav, se je to zgodilo prvič. Za 

ta polom se v svojem imenu in imenu organizatorjev iskreno opravičujem. 

Zato predlagam, da iste predloge, ki smo jih pripravili za razpravo in dogovor v 

nadaljevanju predstavimo kot sklepe oz. dogovore, vse člane pa prosimo, da jih do 

petka, 16. 9 2022 potrdijo ali dopolnijo ali opozorijo, da so neprimerni in predlagajo 

svoje. Svoje stališče sporočite po elektronski pošti na naslov SINTEZE-KCD 

(sinteza@t-2.net). 

Na sestanku bi predlagali naslednje sklepe:    

Ad 1. Razprava in sprejetje stališč o aktivnostih v zvezi z volilnim sistemom  

1.1 Za prestavitev našega sistema na sestanku znotraj GL se kot uvodničarji potrdijo: 

Ciril Ribičič, Rado Bohinc, Ivan Svetlik in Emil Milan Pintar; 

1.2 Predstavitve se udeleži čim več članov NSVS oz. SINTEZE-KCD; 

1.3 M. Marc v ponedeljek še enkrat opozori vse člane o sestanku in tistim, ki jim še 

ni dostavil gradiva »Pregled kritičnih vprašanj prenove volilnega sistema« 

gradivo posreduje po E-pošti; 

1.4 Marc preveri, če je GL ustrezno zavrnil sestanek, ki ga je predlagala ga. Kociper; 

1.5 M. Marc čimprej vsem članom posreduje osnutek pisma za g. Goloba, PV.  

Člani svoje pripombe, predloge in sugestije k temu pismu sporočijo na naslov 

SINTEZE-KCD in na moj E-naslov: emilmilan.pintar@siol.net.  

E. M. Pintar ustrezno dopolni in zlika pismo, ki ga odpošljemo A) pred ali B) po 

sestanku v okviru GL – (?); 
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AD 2. Poročila in razprava o srečanjih s kandidati za predsednika RS 

2.1. Danes je bil uspešen in ploden razgovor s kandidatom za predsednika Republike 

g. Vladimirjem Prebiličem (z naše strani R. Bohinc, T. Peršak in E. M. Pintar), 

ki je enako kot kandidata na prejšnjih razgovorih (N. Pirc Musar in I. Vajgl) 

potrdil svojo zavezanost poti, ki jo predlagamo za spremembo volilne 

zakonodaje: imenovanje delovne skupine CD in referendum. 

2.2. O sestanku se pripravi kratko obvestilo za javnost (Pintar), ki se posreduje vsem 

članom in medijem; 

2.3. Od 5 kandidatk/ov, ki smo jih zaprosili za razgovore, so se doslej odzvali trije, 

gospa M. Kos je od kandidature odstopila; samo g. A. Logar se ni odzval. 

2.4. Glede na to, da se pojavljajo novi kandidati, se postavlja vprašanje, ali še koga 

povabiti na razgovor; 

2.5. Kandidatoma in kandidatki, ki so se odzvali, bomo poslali pismo (osnutek 

pripravi E. M. Pintar) in jih zaprosili, da nas obvestijo, kdaj in kje so oz. bodo 

eksplicitno in obširneje spregovorili o nujni spremembi volilnega sistema. 

Mogoče jim lahko obljubimo celo pomoč v tej točki. 

Ad 3. Informacija o odgovorih vodstva projekta 2TDK 

Od 2TDK smo prejeli odgovore na naša vprašanja. Odgovore smo ocenili kot 

nepopolne, kar smo na 2TDK tudi z dopisom sporočili (oboje ste prejeli z vabilom). 

 

S pozdravi in opravičilom! 

Pripravil: E. M. Pintar 


