
 
 
 

Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 13.10.2015  
 
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih ZDUS, Kebetova 9. Seznam prisotnih je v 
arhivu. 
 
Dnevni red: 
1. Pregled, dopolnitev in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka, z dne 29.9.2015; 
2. Poročilo delovne skupine za »Reševanje opuščene obdelovalne zemlje – ROOZ«; 
3. Poročila po projektih:  

a) P4 – UPRAVLJANJE 
b) P1 – VOLILNA ZAKONODAJA 

4. Razno 
 
Ad 1). 
K Zapisniku prejšnje seje je Vika K. podala naslednje pripombe: 

- k točki 2, ki se dopolni s pojasnilom, da je Gospa Vika K. za svojo predstavitev podatke 
črpala iz naslednjih virov: a) iz publikacije Statističnega urada RS iz junija 2012 – za 
popis leta 2010; in b) iz analize, ki jo je objavil ARSO.  

- k točki 3 pa je podala širše predloge, ki se bodo obravnavali na naslednjem sestanku 
(27.10.2015) pod drugo točko dnevnega reda – POENOTENJE POGLEDOV IN 
ISKANJE SKUPNEGA PRESEKA NA VSEBINO PROJEKTA: P4 - Upravljanje – 
ključni dejavnik uspešnosti  

S temi dopolnili je bil zapisnik potrjen. 
 
AD 2). 
Delovna skupina je pripravila pisno pobudo za oblikovanje državnega projekta s ciljem 
revitalizacije opuščene rodovitne zemlje, ki ga je predstavil V. Šoukal. Obenem je predlagal, 
da se to pismo dopolni s predlogom, da bi bilo smiselno projekt najprej zastaviti v pilotni 
obliki v eni občini ali manjši skupini občin. 
V razpravi je bila pobuda zelo pozitivno ocenjena, pokazalo pa se je, da imamo 
posamezniki več nepopolnih informacij o tem, da že obstoji več skupin in uradnih 
institucij, ki se s podobno problematiko že ukvarjajo, tudi v povezavi z raznimi EU-projekti 
in razpisi. Zato je bilo dogovorjeno, da se organizira sestanek, po možnosti tudi z Matijo 
Kovačičem, in preveri te informacije. Sestanek bo organiziral Jože Dular. 
 
AD 3a) Upravljanje.  
Uvodno poročilo sta podala Marc in Cetinski. Marc je prisotne seznanil, da je Biščak še 
enkrat pregleda predloge sprememb zakona o SDH in k potrebnim spremembam dodal 
tudi konkretnejšo opredelitev »Strokovnih odborov« tako, da so v posamezni SO 
imenovani izključno člani, ki dobro poznajo razmere in trende v dejavnosti (sektorju), za 
katero je strokovni odbor ustanovljen (člena 49 in 50). Nakar smo te predloge poslali 
ministrom in poslanskim skupinam. Iz SMC so se zahvalili, ostali nič. Marc je prisotne tudi 
obvestil, da se poslanska skupina Desusa še vedno ne odziva na pobudo, da jim naše 
predloge za spremembo zakonodaje o SDH in upravljanju v javnih podjetjih nasploh tudi 
osebno predstavimo. 
Cetinski je poročal, da sta se v skladu z dogovorom na prejšnji seji z g Mencingerjem 
sestala s Semoličem (ZSSS), ki predloge o tesnejšem sodelovanju podpira, ni pa še 
realiziran sestanek s predsednikom ZDUSa, g Donkom, zaradi njegove bolniške odsotnosti. 
Pintar je opozoril, da je v tem času dvakrat govoril z g Donkom (glede volilne zakonodaje in 
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nadaljnje uporabe sejne sobe) in dobil občutek, da se ZDUS bolj kot v preteklosti podreja 
Desusu, kar mogoče vpliva oz bo vplivalo tudi na naše sodelovanje. Dogovorjeno je bilo, da 
se kontakti v smislu širšega in tesnejšega sodelovanja nadaljujejo. 
Cetinski je opozoril, da smo v PS mogoče premalo časa posvetili razpravi o temeljnih 
principih boljšega modela upravljanja državnega premoženja, zato je predlagal, da se 
osrednji del naslednje seje posveti prav temu. Predlog je bil sprejet. Tu se bo obravnavalo 
tudi predloge gospe Kostič, ki jih je podala v pripombah k zapisniku zadnje seje. 
 
AD 3b) Volilna zakonodaja 
Pintar je prisotne obvestil, da je sprožil pobudo za poseben strokovno-političen razgovor o 
nujnosti začetka spreminjanja volilne zakonodaje, kar bi lahko skupaj organizirala 
SINTEZA-KCD in ZDUS. Pobudo so pozitivno ocenili dr Mihelčič, dr Kristan in dr Ribičič, 
Donko pa je reagiral zadržano in odločitev prenesel na UO. Strinjal pa se je s sestankom 
vseh avtorjev »sinteznega predloga« zakona, zato mu je Pintar pripravil ustrezno vabilo za 
sestanek avtorjev. Odgovora še ni. 
 
Ad 4) 
Ker se je iztekel dogovor z g Donkom o uporabi sejne sobe ZDUSa, Donko pa pred 
nadaljnjim dogovarjanjem želi, da SINTEZA-KCD naslovi na njihov UO uradni predlog, je 
bilo dogovorjeno, da tak pisni predlog do sobote, 17. oktobra, pripravi Marc. V predlogu naj 
predstavi SINTEZO-KCD kot »možganski trust«, njeno legitimnost in ugled ter prisotnost 
velikega števila upokojencev v PS. 
Obenem je potrebno dobiti informacije o BTF. Vsi člani PS naj v tem času poskusijo dobiti 
druge koristne informacije o možni lokaciji za sestanke PS (dostopnost, parkirna mesta). 
 
Naslednji sestanek bo 27.10.2015 – čas in kraj bosta sporočena naknadno. 
 
Zabeležko pripravila: EM Pintar in M Marc  


