
 
 

 

Zadeva: Zapisnik 34. redne seje NSVS in PS SINTEZE-KCD 

34. redna seja Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema in 

Programskega sveta Sinteza-KCD je potekala preko elektronskih povezav v torek, 22. 

novembra 2022 med 17. in 18. uro po naslednjem dnevnem redu: 

1. Poročilo o razpravi s predsednikom ZDUSA g. Sušnikom (Pintar, Marc); 

2. Informacija o poslanih pismih Predsedniku vlade in Predsednici Državnega zbora ter 

neparlamentarnim političnim strankam  in načrt nadaljnjih aktivnosti; 

3. Medijski dogodki v MB (organizirata Vlado P. in Dušan R.); 

4. Informacija o projektu G. Staniča in sodelavcev; 

5. Razno. 

Na seji  so bili sprejeti naslednji dogovori in sklepi: 

   Ad 1) Sestanek z ZDUS 

V razpravi je bilo ugotovljeno, da je poglobitev sodelovanja z ZDUSOM pomembna, saj ZDUS 

predstavlja eno najpomembnejših CD-organizacij in ima tudi pomembne izkušnje glede 

obravnave volilnega sistema, saj je prav ZDUS leta 2015 vložil v zakonodajni postopek zadnji 

večji predlog spremembe volilnega sistema. 

Na podlagi sestanka z ZDUSOM (predsednikom g. Sušnikom in podpredsednico ga. …) je 

Pintar pripravil prvi osnutek »Poziva Predsedniku vlade«. V razpravi je bil osnutek teksta 

potrjen, razen zadnjega odstavka, in hkrati dogovorjeno: 

- Da Marc s predsednikom Sušnikom uskladi, komu poziv poslati; 

- Osnutek spremnega pisma pripravi Pintar; 

- Če bo ZDUS smatral za potrebno, bi lahko v glavi poziva ZDUS nastopil kot soavtor 

pobude in poziva. 

   Ad 2) Pisma PV, PP in NPS 

V skladu s sklepi na 33. redni seji so bila g.  dr. Golobu, gospe mag. Urški Klakočar Zupančič 

in neparlamentarnim strankam poslana pisma, v katerih smo predlagali, da naj se čimprej začne 

delo pri pripravi predloga nove volilne zakonodaje, v skladu z dogovorom z vodilnimi politiki 

pred državnozborskimi volitvami. Odgovorov kljub intervenciji še nismo dobili. 

   Dogovorjeno je bilo: 

- Da Marc v naslednjih dneh vladni in DZ kabinet ponovno opozori, da čakamo na odgovor; 

- Da A. Magajna, ki je prevzel komunikacijo z neparlamentarnimi strankami, čimprej 

sporoči, s katero od strank je že komuniciral in kdaj ter kakšni so bili rezultati. 

Ad 3) Medijski dogodki v Mariboru 

Vlado Pogorevčnik je predstavil termine medijskih dogodkov v Mariboru in sicer: 

- V ponedeljek, 5. decembra 2022 bo ob 11. uri v Univerzitetni knjižnici predstavitev našega 

dela in predloga novega volilnega sistema, ki jo organizira Zgodovinsko društvo. 



Dogovorjeno je bilo, da bosta uvodne poudarke predstavila E. M. Pintar in R. Bohinc 

(verjetno) oz. I. Svetlik. Vabljeni tudi vsi ostali člani in simpatizerji; 

- Okrogla miza o problematiki novega volilnega sistema na TV MB je predvidena v sredo, 

7. decembra 2022. Uro snemanja bo Vlado sporočil še ta teden. Okrogle mize se bosta 

udeležila C. Ribičič in E. M. Pintar; 

- Razgovor na Radio MB in časopisom Večer še ni datumsko določen, čeprav je vsebinsko 

dogovorjen. Glede pokritja se bomo dogovorili, ko dobimo datum dogodka. 

   Ad 4) Projekt G. Staniča 

Podana je bila informacija o publikaciji – zborniku številnih avtorjev, ki jo koordinira G. 

Stanič. Publikacija je pripravljena za tiskanje, sprejemajo pa se tudi prednaročila.    Dogovorili 

smo se, da informacijo o tej pomembni publikaciji posredujemo vsem našim članom skupaj z 

zapisnikom. Obenem pričakujemo, da bo G. Stanič o našem Pozivu PV, ki ga pripravljamo, 

obvestil vse svoje sodelavci in naročnike. 

   Ad 5) Razno 

Po krajši razpravi je bilo dogovorjeno, da: 

- Letos ure začetka naših rednih sestankov ne premaknemo na 16. uro; ostanemo torej pri 

redni 17. uri; 

- Da predlog, da organiziramo decembrsko sejo »v živo«, ni uresničljiv v zadovoljivi obliki, 

zato bomo vsem članom in simpatizerjem poslali, kot običajno, novoletno čestitko (Marc); 

- Seveda bomo čestitko poslali tudi politikom, ki smo jih celo leto mučili s predlogi in 

vprašanji (Marc). 

 

Zapisnik pripravil E. M. Pintar 

 

  

 


