
 
 

 

Zadeva: Zapisnik 38. redne seje NSVS in PS SINTEZE-KCD 

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

Programskega sveta Sinteza KCD je potekala v torek, 17. januarja 2023 prek zooma  med 17 in 18.35 

uro po naslednjem dnevnem redu:  

 1. Dodatne informacije v zvezi s sestankom pri Predsednici DZ gospe Urški Klakočar Zupančič; 

 2. Zakaj vlada zavlačuje z imenovanjem obljubljene Strokovne skupine za prenovo volilnega sistema? 

 3. Kako do civilnega nadzora v elektro-energetiki?; 

 4. Stališča do aktivnosti v reševanju krize zdravstva; 

 5. Razno. 

   Ad 1)  Sestanek pri Predsednici DZ 

Ocena razgovora pri predsednici DZ je visoko pozitivna. O vsebini in poteku razgovora smo pripravili 

Interno zabeležko (E. M. Pintar), svojo informacijo pa je medijem posredovala tudi Predsednica DZ. 

Posebej zanimivo je, da je bila njena informacija v medijih povsem spregledana, kar je dokaz več, da 

medije v celoti obvladujejo in nadzorujejo politične stranke, ki preprečujejo objavo njim nevšečnih 

informacij. 

   Dogovorjeno je bilo: 

- Da se vsem članom s tem zapisnikom posreduje tudi informacija, ki so jo pripravili v DZ; 

- Da se, v skladu s prejšnjimi dogovori, pripravi pismo Predsednici Republike gospe Nataši Pirc 

Musar in predlaga sestanek (osnutek pripravi E. M. Pintar, usklajevanje po el. medijih); 

- Da takoj pričnemo s pripravami dogovorjenega strokovnega posveta (Ribičič, Pintar), ki naj bi se 

zgodil v prvi polovici marca. 

Ad 2) Zakaj vlada zavlačuje z imenovanjem skupine za prenovo volilnega sistema?  

Povsem se je zaustavilo tekoče kontaktiranje s kabinetom PV. V pomanjkanju drugih informacij 

ocenjujemo, da je blokado povzročila državna sekretarka ga. Kociper, ki že desetletje in več odločno 

nasprotuje in blokira sleherno javno razpravo o nujni demokratizaciji našega zastarelega in 

strankokratsko usmerjenega volilnega sistema. Povezave s predsednikom vlade bo verjetno treba 

poiskati najprej preko pristojne ministrice, če pa to ne bo uspelo, pa preko obeh predsednic (Republike 

in Državnega zbora). Tudi osebna vročitev naših stališč in pričakovanj predsedniku vlade ni izključena, 

če bomo dobili termin. 

   Ad 3) Možnostih za civilni nadzor v elektroenergetiki. 

Iz strokovnih člankov o dogajanju elektroenergetiki (posebej opozarjamo na članek B. Kordeža 

»Astronomske cene elektrike«, Delo, 14.1.2023) jasno izhaja, da na tem področju dominirajo 

neverodostojni in prirejeni podatki ter ne-transparentne odločitve ključnih akterjev. Vendar je očitno, 

http://www.sinteza.co/wp-content/uploads/2023/01/SVS37-Predsednica-DZ-Zabelezka-sestanka-13.1.2023.pdf
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/is/sporocilaZaJavnost/sporociloZaJavnost/04cff4ea-aa28-4968-a326-75f2a9f18db6/!ut/p/z1/tZFNc4IwEIb_Ch48MhtA-Tii7VSx2tHWArl0IgkYKwlixOqvb-z0KtpD95bN--zOPAsYEsCCNLwgiktBtvqdYvdjMFv0x5MnC_kLz0JzZzxzn0eWZfsI4p8AulIhAqy_o2ASRhceOYMhmj-8vbiPwcJCM--Xbwng9v3vgAFXGaeQol6W5z1GTEJs3-wFrm8Sx3ZNr5_bJMgtn67cSzoTqlJrSOnZoDI7lEyofReVjPIN7yJKBNsbjUHrM2kEK43zStYH3ZeFpJ86cNea-JY33G4t1bx3nXcgbjg7wlLIutRnev2jhRGC6JZZfXq7ng6nhZ5M1NrkIpeQ3DVeo3yz2-FQy5ZCsS8FyX_arsrlsvSdk5lGzfHkbIuw0_kG4tXN0A!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


 

da do strokovne javne razprave ne pride. Marc bo poskušal aktivirati g. Kordeža, da oblikuje poslansko 

vprašanje na to temo, obenem pa bomo kontaktirali Državni svet s predlogom, da o tem skupaj 

pripravimo OM. Verjetno je to vse, kar na tem področju zmoremo, čeprav je jasno, da imajo ključni 

igralci v energetiki državljane še naprej za ovce. 

   Ad 4)  Stališča do aktivnosti v reševanju krize zdravstva 

Razgovori znotraj naših članov so pokazali, da se naša mnenja o tem, kaj storiti na področju zdravstva, 

močno razlikujejo. Zato se močno razlikujejo tudi ocene o tem, kar sedaj počne GL (zlasti glede 

smiselnosti, koristnosti ali škodljivosti organiziranja raznih protestov). Na nek način se ponavlja 

situacija iz časov začetka covida in ukrepov proti njemu, ko v SINTEZI-KCD nismo oblikovali enotnih, 

skrajnih stališč, kot so zahtevali nekateri. Dogajanje v zadnjih dveh letih je našo zadržanost potrdilo. 

Nekateri člani še vedno verjamejo, da je mogoče (in potrebno) ta različna stališča poenotiti ali vsaj 

zbližati. Zato je predlagan poseben razgovor na to temo (torek, 24. januarja, prek el. medijev). Da bi 

imel tak sestanek svoj smisel in bi omogočal preglednost stališč in predlogov, predlagamo nekatera 

izhodišča (navodila): 

- Sestanek bo, če se bodo do ponedeljka, 23. 1. 2023 do 12 ure vnaprej prijavili vsaj 4 

zainteresirani; 

- Udeleženci naj svoja osnovna stališča pisno oblikujejo na največ pol strani in posredujejo hkrati 

s prijavo sekretarju Marcu, da jih razpošlje vsem prijavljenim; 

- Sestanek bo potekal tako, da bo uvodoma vsak udeleženec, ki je vnaprej posredoval svoja 

osnovna stališča v pisni obliki, imel na razpolago 5 min, v nadaljevanju pa možnost 3-min 

dodatnih pojasnil oz. replik; 

- Če se bo izkazalo, da stališč ni mogoče  poenotiti, imajo člani NSVS in SINTEZE-KCD seveda 

neokrnjeno pravico, da v razpravah ali medijih nastopajo s svojimi stališči, pri čemer smatramo 

za civilizirano in kulturno, da poudarijo, da to niso (usklajena) stališča teh dveh subjektov. 

Po končani razpravi je predsedujoči prisotne obvestil, da je sam pisno opredelil svoja stališča do 

nekaterih vprašanj glede reševanja zdravstvene krize in da jim bo tekst posredoval takoj po končani 

seji. To je bilo tudi storjeno. 

   Ad 5) Pod točko Razno razprave ni bilo. 

 

Predlog zapisnika pripravil Emil Milan Pintar 


