Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 24.11.2015
Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih ZDUS. Seznam prisotnih je v arhivu.
Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu:
1. Poročila o projektu ROOZ;
2. Aktivnosti na projektu Upravljanje državnega premoženja;
3. Razno;
Opomba: Zapisnik prejšnje seje ni bil izdelan.
Ad 1)
Projektna skupina je pod vodstvom Jožeta D. pripravila kvalitetno izhodiščno gradivo:
Projekt »Aktiviranje neobdelanih kmetijskih zemljišč in človeških virov«, ki je na linku
dostopna kot priloga zapisnika. Pri predstavitvi in razpravi so sodelovali člani projektne
skupine (Vito Š., Vika K., Miha P.) Miha P. je predstavil tudi aktivnosti Inštituta za
Trajnostni Razvoj in Celostne Rešitve (InTeRCeR), kjer so zastavili pilotni ekosocialni
projekt »Souporaba kmetijskih zemljišč«.
V razpravi je bilo poudarjeno, da naj bo projekt smiselno zastavljen za prebivalce
Slovenije, odprt pa tudi za eventualne begunske družine, ki bi na ta način želele »pognati
korenine« v Sloveniji.
Projekt ROOZ ima trenutno tri prioritetne aktivnosti:
1. Širši pravno formalni okvir/model – analiza in predlogi zakonskih rešitev;
2. Informacijsko-podatkovna baza o materialnih resursih (zemljišča in objektih);
3. Vzpostavitev in delovanje pilotnega projekta, katerega nosilec bi naj bila
organizacija s področja socialnega podjetništva.
Za usklajeno delovanje in zlasti za dosego potrebne izvedbene kritične mase je
predlagana ustanovitev koordinacijskega odbora vseh sodelujočih organizacij
(Sinteza+ZDUS+InTeRCeR+…..). Sinteza v ta KO imenuje: Jožeta Dular, Viko Kostič in
Vita Šoukal.
Ad 2)
2.1 Podano je bilo poročilo o sestanku ZDUS-ZSSS-SINTEZA, kjer smo se dogovorili za
skupno delo na projektu: KAKO IZBOLJŠATI UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB
DRŽAVE. Sinteza po usklajevanju zaključi predloge treh dokumentov in jih pošlje
sodelujočim, nakar ZSSS in ZDUS opravita interno predstavitev in razpravo. Nato bi
sledila skupna javna predstavitev, npr. tiskovna konferenca. Kasneje predvidevamo tudi
organizacijo javne tribune v Cankarjevem domu.
Obravnavani (trije) dokumenti so:
»Problemi in rešitve«: Nosilni dokument o izboljšanju upravljanja državnih
gospodarskih družb;
»Povzetek«: s predlogi sprememb v organizaciji in upravljanju SDH in DUTB;
»Predlog sprememb členov Zakona o SDH upravljavski strukturi«: Začetni
operativni korak.

2.2 Strinjali smo se o potrebi po »dvoslojnem« delovanju – glej sliko spodaj.

2.3 Izpostavljena je bila tudi potreba po čim širšem predstavljanju projekta javnosti.
Pišoči člani so naprošeni za objavljanje člankov, ki lahko iz različnih pogledov
utemeljujejo potrebo po izboljšanju upravljanju KND (kapitalskih naložb države). Pri
opisu možnih rešitev naj prvenstveno sledijo sprejetemu konceptu v zgornjih treh
dokumentih. Ob tem se avtorjem priporoča, da v tekstu omenijo tudi SINTEZO in njene
aktivnosti ter cilje na tem projektu. Dokumenti so dostopni tudi na Sintezini spletni
strani - UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE.

Naslednji sestanek bo 8.12.2015 ob 16. uri na istem kraju (ZDUS).

Zabeležko pripravil: M. Marc

