
 
 

Zadeva: Zapisnik 39. redne seje NSVS in PS SINTEZE-KCD 

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

sveta Sinteza KCD je potekala v torek, 31. januarja 2023 prek zooma  med 17 in 18.30 uro po naslednjem 

dnevnem redu:  

    1. Zaključek razprave o krizi v zdravstvu; 

    2. Informacije o pismu Predsednici Republike gospe Nataši Pirc Musar; 

    3. Informacija o novih temah (elektroenergetika); 

    4. Razno 

   Ad 1) Zdravstvo 

Po daljši razpravi in obravnavi različnih predlogov je bila enotno sprejeta ocena, da je bil posvet (24.1.2023) 

dober, saj smo se seznanili s številnimi novimi informacijami. Kljub dejstvu, da nismo strokovnjaki za 

vprašanja zdravstva v ožjem smislu, lahko kot kritični intelektualci z dolgoletnimi izkušnjami opozorimo na 

številna odprta, ključna vprašanja in prispevamo utemeljene predloge za reševanje nastale krize. Zato smo 

se dogovorili: 

- Razprave o zdravstvu ne zapiramo. V tej situaciji je smotrno počakati na prve predloge Strateškega 

sveta za zdravje, jih pregledati in ovrednotiti ter eventualno Svet opozoriti na dodatna vprašanja; 

- Ker je bilo k osnutku povzetkov našega posveta podanih več kritičnih pripomb, bomo z usklajevanjem 

zapisanih stališč in posameznih poudarkov nadaljevali, izhajajoč iz temeljnega stališča, da moramo 

sistem javnega zdravstva ohraniti in razvijati kot eno temeljnih in najpomembnejših vsebin sodobne 

slovenske družbe. V tem smislu je treba natančneje definirati vzroke nastale krize in odpraviti napake 

in deformacije sistema; (predlog dopolnjenega zapisa bo do konca tedna pripravil Pintar); 

- Pisna gradiva, pripravljena za naš interni posvet, bomo objavili na spletni strani, zato prosimo vse 

avtorje, da sekretarju Marcu najkasneje do 6. februarja dostavijo ČISTOPISE svojih prispevkov; 

- Glede na to, da sta Strateški svet za zdravje in minister v zaključni fazi priprav svojih predlogov (in sta 

poudarila, da v tem času ne bosta obravnavala dodatnih nasvetov), se s posredovanjem gradiva R. 

Bohinca njima počaka; v tem času pa se lahko razčistijo tudi pripombe A. Cetinskega k temu tekstu. 

   Ad 2) Pismo predsednici države 

Dodatnih vprašanj ali razprave k tej točki ni bilo, zato smo jo zaključili z dogovorom, da Marc en teden po 

odposlanem pismo povpraša za odgovor, če ga v tem času ne bomo dobili. 

   Ad 3) Elektroenergetika 

Marc je prisotne seznanil s tem, da smo pridobili še nekaj gradiv o tej problematiki (A. Magajna) ter da se 

kontakti z gospodoma B. Kordežem in D. Babičem nadaljujejo. 

   Ad 4) Razno 

Pod točko »Razno« je bilo samo opozorjeno na zanimiv pogovor A. Logarja z U. Slakom na POP Tv in 

postavljeno vprašanje, ali bi bilo smiselno kontaktirati g. Logarja, ki je, med drugim, v pozitivnem kontekstu 

omenil tudi potrebo po spremembi volilnega sistema. 

Predlog zapisnika pripravil E. M. Pintar 


