
 
 

Zadeva: Zapisnik 33. redne seje NSVS in PS SINTEZE-KCD 

33. redna seja Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema in Programskega sveta 

Sinteza-KCD je potekala preko elektronskih povezav v torek, 8. novembra 2022 med 17. in 18.35. uro po 

naslednjem dnevnem redu: 

1. Pismi Predsedniku vlade in neparlamentarnim strankam, vključno s problemom oblikovanja 

referendumskega vprašanja; (gradivo: Osnutka pisem PV in NS ter osnutek referendumskega vprašanja); 

2. Predlog Gregorja Kosa za vložitev Zakona o volitvah v DZ; (gradivo: Kosov dopis); 

3. Razprava o predlogu Vilija Kovačiča (gradivo: Kovačičev predlog in osebni odgovor EMP, odgovor Vilija); 

4. Informacije o pripravah medijskih dogodkov (javna anketa, tiskovna konferenca, aktivnosti v Mariboru); 

5. Razno 

Na sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi in dogovori: 

Ad 1) Pismi Predsedniku vlade in neparlamentarnim strankam 

1.1 Potrjen je osnutek pisma PV g. Robertu Golobu. V pripravi čistopisa (Pintar) smiselno vključiti  nekatere 

prispele pripombe in sugestije, zlasti Cirilove predloge glede referendumskega vprašanja, ter pismo 

poslati čimprej. Obenem preveriti pri g. Tošu, ali je Zavezništvo (mogoče skupaj z ZDUSOM in drugimi 

CD-subjekti) pripravljeno poslati PV podobno opozorilo.  

1.2 Osnutek pisma za neparlamentarne stranke je potrjen. Pripraviti čistopis in odposlati čimprej. 

1.3 C. Ribičič je opozoril, da ni smiselno že zdaj široko distribuirati referendumskega vprašanja. Bo pa v obliki, 

ki jo je predlagal, vključeno v javno-mnenjsko raziskavo. (V razpravi je bilo poudarjeno, da bi bilo treba 

za referendum vprašanja bolj opredeliti glede na posledice). 

Ad 2)  Predlog Gregorja Kosa 

Predlog g. Gregorja Kosa, naj NSVS in SINTEZA-KCD vložita v DZ predlog novega zakona o volitvah v DZ (ZVDZ) 

brez potrebnih podpisov (podobno, kot je to storil Inštitut 8. marec za svoj zakon), je na žalost  nesprejemljiv. 

Odpira pa vprašanje seznanitve poslancev ali vsaj poslanskih skupin in predvsem predsednice DZ s to 

problematiko. Pintar pripravi osnutek pisma predsednici DZ, nato pa se bomo odločili, ali ga v vednost 

pošljemo tudi poslanskim skupinam. 

Ad 3) Razprava o predlogu Vilija Kovačiča 

Dogovorjeno je, da se NSVS in SINTEZA-KCD kot instituciji v tej fazi ne bosta opredeljevali glede predlogov g. 

Vilija Kovačiča, čeprav se strinjata, da bi morali začeti vsebinsko razpravo o korekciji celotnega 

referendumskega sistema. O tem bo E. M. Pintar obvestil g. Kovačiča. 

Ad 4)  Informacije o pripravah medijskih dogodkov 

4.1 V. Pogorevčnik je prisotne seznanil s pripravami na več medijskih dogodkov v Mariboru, ki uspešno 

potekajo. Podatke o datumih in vsebinah bo poslal v nekaj dneh; 

4.2 C. Ribičič pripravlja objavo dveh daljših člankov na problematiko volilnih sistemov. Smiselno bi se bilo 

vključiti v to razpravo. 

Ad 5) Razno  

Ocenjujemo, da se vladno »sodelovanje s civilno družbo« nekako omejuje, oži in usmerja predvsem na 

Inštitut 8. marec, Glas ljudstva in nekatere druge nevladne organizacije, financirane iz Proračuna. Izven 

fokusa tako ostajajo številni drugi CD-subjekti, ki čedalje teže dostopajo do kontaktov z vlado. Med njimi je 

gotovo eden najpomembnejših ZDUS, daleč največja CD-organizacija. Zato bomo poskušali dogovoriti 

sestanek (Marc) in poglobiti sodelovanje. 

Zabeležko pripravil E. M. Pintar 


