
 
 

Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 15.9.2015, med 16. in 18. uro v prostorih ZDUS na Kebetovi 9.  

Dnevni red: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka, z dne 1.9.2015  

2. Poročilo o sestankih pri poslanskih skupinah o problematiki upravljanja podjetij v lasti državljanov s 

posebnim poudarkom na nujnih korekcijah zakonov o upravljanju SDH in DUTB  

3. Pregled aktivnosti na ostalih projektih in tekoče aktivnosti (TEŠ6, begunci, aktivnosti M. Burgerja)  

4. Razno 

AD.1: Na zapisnik ni bilo pripomb in je bil potrjen 

AD.2: 

Prvi sestanek, 5.9.2015 s poslansko skupino SD je bil uspešen, Predstavili smo razloge za nujne 

korekcije zakonov o SDH in DUTB ter naše predloge za boljšo organizacijsko obvladljivost 

kompleksnega  konglomerata, kakršen je sedanji SDH, in ustreznejšo strukturo nadzornega sveta ter 

uveljavitev (zakonsko opredelitev) nujno potrebnih linij odgovornosti pristojnega ministra. Dogovorjeni 

smo za nadaljnje sodelovanje.   

Naslednji sestanek imamo 21.9.2015 s poslansko skupino SMC. 

Po prvem zelo pozitivnem odzivu poslanske skupine SDS, nam le ti še niso predlagali termina srečanja. 

Poslanska skupina DESUS nam na predlog sestanka sploh še ni odgovorila, zato smo urgirali. Če s 

poslanske skupine ne bo odziva, bomo vzpostavili stik z vodstvom stranke. 

Predlog je, da se sestanemo tudi z g Dragonjo, s katerim smo dobro sodelovali že v pripravi Strategije. 

Razvila se je tudi razprava o uporabi in vsebini izrazov DELO / KAPITAL pri sestavi NS. Kadar je 

potrebno opisno pojasnilo, si pod izrazom KAPITAL predstavljamo člane NS, ki zastopajo interese 

lastnikov in države, pod izrazom DELO pa predstavnike širšega družbenega interesa. Tako bi (po 

nemškem vzoru) v vsebino in odgovornost NS, ki je zdaj praviloma usmerjena na tekoče dogajanje v 

podjetju in sebične interese tako lastnikov kot zaposlenih, vnesli širšo, razvojno in strateško dimenzijo, 

ki je za trajnostni razvoj podjetja in družbe v celoti nujno potrebna.  

AD.3: 

AD.3.1 PR2-TEŠ6: Na naš dopis direktorju HSE z zahtevo po umiku oznake »zaupnosti« s podatkov za 

revizijsko poročilo se je g. Košorok hitro in konstruktivno odzval in danes nas je Računsko sodišče 

obvestilo o novi (nezatemnjeni) verziji Revizijskega poročila – dostopno na: P2 - TEŠ 6 

AD.3.2 Begunci in Reševanje opuščene rodovitne zemlje: Dogovorjeno je bilo, da se vzpostavi kontakt 

s tisto skupino civilne družbe, ki je pripravila »Predlog zakona o osnovnem bivanju« in se ugotovi 

možnosti sodelovanja. 

AD.3.3 Aktivnosti M. Burgerja: Razprava je pokazala, da večina prisotnih ne razume dovolj dobro, kaj 

je racionalna vsebina delovanja g Burgerja, hkrati pa je v tem delovanju prisoten izrazit individualizem, 

saj so člani PS SINTEZE-KCD o sestankih g Burgerja s predstavniki oblasti seznanjeni le delno in še to 

za nazaj. Zato je bilo dogovorjeno, da g Burger pripravi kratek, jasen in razumljiv sinopsis ciljev tega 

projekta in delovanje uskladi z običajnimi načini dela SINTEZA-KCD. Za sodelovanje v tem projektu 

je pokazal interes g Biščak, ki je g Burgerju predlagal kontakt z g Dobovškom. 

(Dodatek: g. Burger nas je s pismom po seji obvestil, da se s poskusi postavitve institucionalizirane 

platforme strokovne civilne družbe z namenom boljšega in pravičnejšega reševanja skupnostnih, javnih 

problemov, predvsem trošenja javnih financ, ukvarja že več kot dvajset let. Napisal je knjigo in objavil 

preko petdeset člankov na to temo in želi na projektu delovati naprej samostojno (ne v okviru 

SINTEZE-KCD)). 

AD. 4:  

- G Golob nas je obvestil, da Inženirska zbornica razmišlja o organiziranju političnega nastopa in v tej 

zvezi pripravlja sestanek z g Varlom. Predlaga sodelovanje tudi SINTEZE-KCD. 

- g.  Pintarja pooblaščamo, da se s predsednikom ZDUSa poskuša dogovoriti za nadaljnje gostovanje. 

Naslednji sestanek bo 29.9.2015 ob 16. uri na Kebetovi 9.                  
Zapisala: EM Pintar in M. Marc  

http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/index.php/projekti/80-projekti/93-p2-tes-6

