
 
 

 

Zadeva: Zapisnik 35. redne seje NSVS in PS SINTEZE-KCD 

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

Programskega sveta Sinteza KCD je potekala preko »zooma« dne 6. 12. 2022. 

Sestanka se je udeležil tudi gospod Sušnik (ZDUS), pogovor pa je vodil gospod Ivan Svetlik. 
 

Zapis ugotovitev in sklepov: 

1. Poročilo o odzivih predsednika vlade in predsednice parlamenta na pismi poslani 9. in 12. 

novembra 

Ugotavljamo, da odziva od predsednika vlade ni. Svojevrsten in temu ustrezen bo naš odziv pod 

točko 2. 

Pozdravljamo pozitiven odgovor predsednice parlamenta ga Urške Klakočar Zupančič, ki nas vabi 

na pogovor v petek 13. 1. 2023 ob 11.00. Predlagamo, da se pogovora udeležijo kolegi: Pintar, 

Sušnik, Ribičič in Svetlik. 

 

2. Predlog skupnega javnega poziva predsedniku vlade 

K vsebini poziva ni pripomb in ga jemljemo kot usklajenega. 

Poziv objavimo v imenu: ZDUS, Sinteze, Nacionalnega sveta in posameznih organizacij Zveze za 

demokratično in pravično Slovenijo, ki jih bo kontaktiral kolega Toš. V tem času si je treba 

prizadevati za še več izhodiščne podpore, morda pri OKS (Sodržnik), pri ZSSS (Jerkič), pri drugih 

sindikatih, pri Gasilski ZS, Planinski ZS itd. Kolikor navedene in morebitne druge organizacije 

pobude ne bi podprle že v izhodišču, jih uradno pozovemo k podpori po objavi bodisi kot 

organizacije bodisi preko zbiranja podpore med njihovim članstvom. Poziv bo objavljen v obliki, ki 

bo omogočila širjenje in podpisovanje preko internet omrežja. Za to bo poskrbel kolega Marc. 

 

3. Poročilo o medijskih dogodkih 

Poročal je kolega Pogorevčnik. 5. 12. je bila zelo uspešno izvedena okrogla miza o predlogu 

sprememb volilnega sistema na Zgodovinskem društvu Maribor, kjer je bilo ugotovljeno nizko 

poznavanje našega predloga, njegovo dobro razumevanje po razlagi in velika podpora. 7. 12. ob 

18.00 bo TV oddaja v živo na regionalni TVS Maribor, kjer bodo sodelovali kolegi Pintar, Ribičič, 

Radonjič in Brezovnik. Poleg volilnega sistema bo poudarek tudi na regionalizaciji. Kolega 

Pogorevčnik se dogovarja za promocijo tematike volilnega sistema še z Radio Maribor in Večerom 

ter z ga Žnidaršič za eno od tem Tarče na RTV-SLO. Pri tem zasluži zahvalo za organizacijo in vso 

podporo za kakovostno pripravo, kar bo še posebej pomembno v primeru dogovora za Tarčo. 

 

4. Razno 

Kolega Pogorevčnik predlaga posebno točko razprave o mobilizaciji dodatnih (evropskih) sredstev 

za potrebe promocije predloga za spremembo volilnega sistema. To bo tema enega od januarskih 

sestankov. 

 

To je bil zadnji sestanek v letu 2022. Ob tem si kaže zaželeti veliko uspeha pri naših prizadevanjih, 

za kar bomo rabili nekaj sreče, veliko zdravja in dobre volje. 

 

Zapisala: I. Svetlik in M. Marc 


