
 
 

 

Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 8.12.2015  

 

Sestanek je potekal med 16. in 18. uro v prostorih ZDUS, po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled, dopolnitev in potrditev zapisnika preteklih dveh sej PS; 

2. Pregled aktivnosti v Projektu »Boljše upravljanje državnih gospodarskih družb«; 

3. Informiranje o poteku Projekta ROOZ; 

4. Razno. 

 

Ad 1) 

Za zadnji dve seji PS je bil poslan osnutek zapisnikov, ker je bil drugi del pripravljen 
naknadno. Razprava je pokazala, da bistvenih pripomb ni, zato je bil sprejet dogovor, da 
Marc poslane osnutke dopolni s tistimi elementi, ki v njih eventualno manjkajo, so pa v 
drugem delu in tako kompletirane zapisnike arhivira. 

 

Ad 2) 

Marc je prisotne informiral o potekih in rezultatih sestankov, ki so v tem času potekali v 
okviru Projekta »Boljše upravljanje državnih gospodarskih družb« in sicer: 

- sestanek s predstavnikoma NSi, kjer je g. Horvat ideje in predloge, izražene v naših 
gradivih, v imenu NSi močno podprl in obenem opozoril tudi na potrebo po 
izboljšanju tudi načina volitev poslancev (volilnega sistema); 

- sestanek s predstavnikom Desusa, g Geržino, ki predloge projekta podpira, obenem pa 
poudarja, da je za Desus prioriteta predvsem v ustanavljanju Demografskega sklada;  

- sestanek z ZDUSom in ZSSS, ki predlog spremembe Zakona o SDH podpirata in smo 
dogovorjeni, da na skupnih prioritetah usklajujemo aktivnosti; 

- sestanek s predstavnikom Vlade g Kešeljevičem, ki je poudaril, da pobude za 
spremembo upravljanja SDH prihajajo iz različnih strani, vendar je predlog 
SINTEZE-KCD daleč najbolj dodelan in celovit. 

Razvila se je širša razprava, po kateri je bilo dogovorjeno: 

- g. Kešeljeviču se pošlje celotno gradivo, ko zadnjo korekturo opravi Marc; 

- Biščak vzpostavi kontakt z SD in poskuša organizirati širši sestanek; 

- Posebej moramo biti pozorni, ali SDH zares odklanja prodajo slovenskim kupcem oz 
zaposlenim (AA Tehnika, Novoles itd), pri čemer moramo informacije neuspelih 
kupcev dodatno preveriti. 

 

Ad 3) 

Dular je informiral o poteku Projekta ROOZ in kontaktih z nekaterimi strokovnjaki, ki so 
podobne projekte v preteklosti že pripravljali in jih poskušali umeščati v delokroge 
ministrstev ali celo v razpise evropskih sredstev. 



Razprava je pokazala, da se delo na tem projektu polagoma oddaljuje od najprej 
začrtanih pobud v okviru SINTEZE-KCD in se seli na področja, kjer delujejo številne 
profesionalne inštitucije, ki rade pobirajo dobre ideje in podatke »neprofesionalcev«. 
Zato je bilo dogovorjeno, da vztrajamo pri Projektnem svetu, ki ga vodi Jože Dular, v 
njem pa je tudi Vika Kostič, medtem, ko se iz njega Vito Šoukal umika. 

Naši predstavniki v Projektnem svetu bodo na sestankih SINTEZE-KCD o poteku 
Projekta ROOZ redno poročali. 

 

Ad 4) 

4.1.  Obnoviti je treba delo na nekaterih drugih projektih oz vzpostaviti več povezav s 
podobnimi skupinami Civilne družbe. V tem smislu: 

- bo Marc poskusil pridobiti več informacij o Dobovškovem ustanavljanju Zavoda 
»Dobra država« oz navezati stik z njimi; 

- P. Ogrin bo pripravil predlog za projekt o energetiki - razširitev in dopolnitev 
sedanjega Projekta TEŠ 6; gradivo (tudi za spletno stran - P2 - TEŠ 6) pripravi do 
naslednje seje; 

- Pintar bo pripravil program aktivnosti za nadaljevanje projekta »Sprememba 
volilnega sistema«. 

 
4.2. Marc in Cetinski se poskušata dogovoriti z g Donkom, da bi tudi naslednje seje 
potekale na sedežu ZDUSa (Sedanji dogovor se izteče s koncem leta, na stari lokaciji na 
BTF pa te možnosti ni več). 

 
4.3. Naslednja redna seja PS bo čez 14 dni, 22.12.2015. ob 16. uri na ZDUS. 

 

Zapisnik pripravila: 

M Marc in EM Pintar 

 

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

