
 
 
 

Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 27.10.2015  
 
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih ZDUS, Kebetova 9. Seznam prisotnih je v 
arhivu. 
 
Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnje seje (13. 10. 2015); 
2. Razprava o temeljnih principih upravljanja državnega premoženja – gradivo je 

pripravil A. Cetinski; 
3. Pregled gradiva (pisma) v okviru projekta ROOZ – gradivo je pripravil V. Šoukal; 
4. Razno. 

 
   Ad 1): 
Zapisnik je bil potrjen brez pripomb. 
 
   Ad 2): 
Razprava je pokazala, da naraščajo razlike med novim modelom upravljanja, ki ga 
predlagamo, in predlogom sprememb Zakona o SDH, ki smo jih pripravili spomladi. Gre za 
dva različna nivoja: v dokumentu o predlogu sprememb Zakona o SDH so v minimalistični 
obliki predlagane konkretne spremembe členov zlasti o sestavi, imenovanju in 
pristojnostih Nadzornega sveta in Strokovnih odborov; medtem ko je namen novega 
dokumenta »Upravljanje državnega premoženja - problemi in rešitve« širša in celovitejša 
predstavitev ključnih slabosti v sistemu upravljanja ter predlaganje boljših rešitev, 
upoštevaje uspešne izkušnje nekaterih evropskih držav. 
Dogovorjeno je bilo, da v prvem delu damo poudarek modelu upravljanja, v drugem delu 
pa priključimo nekaj konkretnih izhodišč za reorganizacijo SDH in DUTB. 
Prvi del tj osnovno gradivo pripravita A. Cetinski in M. Marc, drugi del pa E. M. Pintar in 
M. Marc. Prvi del je že priložen temu zapisniku, drugi del naj bo pripravljena do srede 
naslednjega tedna.  

M. Marc poskuša v tem času ponovno dogovoriti sestanek z M. Dragonjo. 

Dogovorjeno je bilo, da se pričnemo dogovarjati za dodatne sestanke, na katerih bi 
predstavili predlagani model. Do naslednjega sestanka vzpostavimo kontakte z:  

- Združeno levico (Violeta) - Pintar  
- Desus (Marinček in Jurša) - A. Donko  
- Nsi (Horvat) - A. Donko; (Tonin) - Marc   

Nadaljujejo se razgovori o sodelovanju na tem projektu: 
- ZSSS – A. Cetinski 
- Mladinski svet Slovenije – A. Donko 

 
   Ad 3) 
Prisotni so ocenili, da je pismo, ki ga je predstavil V. Šoukal, dobro pripravljeno in naj se 
pošlje naslovnikom, medijem in s posebnim spremnim dopisom tudi županom. 

 
Naslednji sestanek bo 10.11.2015 ob 16. uri na istem kraju (ZDUS). 

 
Zabeležko pripravila: EM Pintar in M Marc  


