
 
 

 

Zadeva: Zapisnik 37. redne seje NSVS in PS SINTEZE-KCD 

 

37. redna seja Nacionalnega sveta za demokratično spremembo volilnega sistema (NSVS) in 

Programskega sveta Sinteza KCD je potekala v torek, 3. januarja 2023 prek zooma  med 17 in 18. 30 uro 

po naslednjem dnevnem redu:  

 1. Razprava o politični situaciji z vidika nadaljevanja našega dela; 

2. Javni poziv predsedniku vlade, da ustanovi delovno skupino za pripravo predloga novega volilnega sistema; 

 3. (Projektni) svet za civilni nadzor v energetiki; 

  4. Razno 

 

Na seji  so bili po razpravi sprejeti naslednji dogovori in sklepi: 

 

Ad 1) O politični situaciji in našem delovanju 

Predsedujoči je prisotne seznanil, da smo ravnokar prejeli daljše pismo predstavnice GL, gospe Teje Jarc, 

v katerem se pritožuje nad kritičnimi pripombami SINTEZE-KCD (glej zapisnik 36. redne seje) k nekaterim 

akcijam GL na področju zdravstva (pismo je bilo medtem posredovano članom ožje skupine). Na tej 

podlagi se je razvila obširna in poglobljena razprava, v kateri so se oblikovala naslednja stališča: 

- Vsi se strinjamo s stališči, ki jih je na tem področju oblikovala skupina GL; 

- Prav tako enotno ugotavljamo, da s sedanjim delom vlade na tem področju ne moremo biti 

zadovoljni, čeprav njene posamezne akcije razumemo in ocenjujemo različno; 

- Podana pa je bila tudi ocena, da so bili nekateri javni protesti, ki jih je organiziral GL, sporni, saj so 

padli v kontekst političnega pritiska SDS (in posledično …) na ministra in so s tem v delu javnosti (pa 

očitno tudi vlade, če pozorno spremljamo izjave predsednika vlade) dobili konotacijo »rušimo 

ministra«; 

- Komplicirane situacije v zdravstvu ne smemo razumevati zgolj skozi sedanje zaostreno stanje, temveč 

se moramo zavedati, da se to stanje zaostruje že več kot desetletje in da so v tem času, tisti, ki plenijo 

v zdravstvu in vlečejo odločilne poteze, uspeli zrušiti več kot deset ministrov štirih različnih vlad; zato 

je potrebno javne manifestacije jasneje ciljno usmerjati; 

- Pozdravljamo načrt za »protest pacientov«, čeprav ni mogoče spregledati, da ta  prihaja (pre)pozno 

in kot nekakšna korekcija in zaokret prejšnjih stališč GL; 

- Enotna je bila ocena, da zdaj ni čas za prepire v civilni družbi, zato je treba predstavnike GL povabiti, 

da se dobimo na razgovoru (v živo?) o tej problematiki. V tem smislu je treba tudi odgovoriti na dopis 

gospe T. Jarc. 



Ad 2) Javni poziv predsedniku vlade 

Javen poziv predsedniku vlade, da čim prej ustanovi strokovno komisijo za pripravo predloga novega 

volilnega sistema, ki ga je podpisalo več deset znanih oseb, naj se še enkrat pregleda (Pintar) in nato čim 

prej odpošlje (Marc). 

Ad 3) Civilni nadzor v energetiki 

Uvodni razgrnitvi problematike na področju energetike in nezadostnega uvida javnosti v netransparentne 

odločitve, ki jo je podal g. Drago Babič, je sledila poglobljena razprava, v kateri je bilo poudarjeno: 

- Da je situacija tako kompleksna, da jo je treba ločeno obravnavati na različnih ravneh:  

• strateški, tudi kot prehod v zeleno gospodarstvo; 

• aktualni, kot vprašanje preskrbe z energenti; 

• strukturni, na področju elektrogospodarstva predvsem kot problemu nezadostno razvite   

infrastrukturne mreže odjema, transporta in distribucije električne energije; 

- Da je bilo doslej na to tematiko organiziranih že več razprav, ki pa so razkrile predvsem dejstvo, da 

so obstoječi podatki netransparentni in pogosto neverodostojni oz. da ključni igralci na tem 

področju preprečujejo racionalnejšo organizacijo sistema; 

- Zato je bilo dogovorjeno, da se za naslednjo sejo NSVS in SINTEZE-KCD pripravi predlog, kaj vendarle 

lahko storimo oz. kako prispevati k učinkovitejši politiki na tem področju (Pintar, Marc, Babič). 

Ad 4) Razno 

Pod to točko se je nadaljevala razprava iz 1. točke. Dogovorjeno je bilo: 

- Pripravi se kratek uvodni zapis kot delovno izhodišče za sestanek s Predsednico DZ gospo Urško 

Klakočar Zupančič (razgovor predviden 13. 1. 2023); 

- Vzpostaviti stik s kabinetom Predsednika DS in predlagati sestanek; 

- Nadaljevati stike s Predsednico republike in se dogovoriti za sestanek v drugi polovici januarja. 

Zapisnik pripravil Emil Milan Pintar 

 

 


