
 
 

Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 5. januarja 2016  

Sestanek je potekal med 16 in 17.45 uro v sejni sobi ZDUS po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka; 

2. Poročilo o  skupni novinarski konferenci ZSSS, ZDUS in SINTEZA-KCD; 

3. Predlog razširitve in dopolnitve projekta TEŠ 6 v »Projekt o energetiki« (P. Ogrin); 

4. Informiranje o projektu »Spremembe volilnega sistema« (EMP); 

5. Razno 

Ad 1) Zapisnik pretekle seje je bil potrjen in se vloži v arhiv. 

Ad 2) V ponedeljek, 28.12.2015 so Dušan Semolič (ZSSS), Janez Sušnik (ZDUS), Andrej Cetinski in 

Jože Mencinger (oba SINTEZA-KCD) na novinarski konferenci orisali in z argumenti predstavili 

probleme in slabosti upravljanja kapitalskih naložb države ter konkretne predloge za izboljšanje 

upravljanja teh družb. Mediji so predstavitev poimenovali: »Sindikati, upokojenci in Sinteza želijo 

boljše upravljanje«. Več tudi na: UPRAVLJANJE KAPITALSKIH NALOŽB DRŽAVE. 

Sklep 2.1: Z aktivnostmi na tem projektu se intenzivno nadaljuje. V sodelovanju z ZSSS in ZDUS se 

organizira sestanke z vplivnimi in odločujočimi predstavniki vlade in parlamenta, da se vloži in sprejme 

pripravljena novela zakona o SDH in DUTB. 

Sklep 2.2: Intenzivirajo se odnosi s civilnodružbenimi skupinami, ki vsebinsko sprejemajo predlagane 

rešitve in se pripravi sestanek (Zadolženi: Jadranka V., Jurij B., Miha P., in Marc)    

Ad 3) Peter Ogrin je predstavil predlog projekta »Energetski koncept Slovenije«. S to vsebinsko 

razširitvijo projekta P2 se strinja tudi nosilec projekta TEŠ6 Vito Š., ki opozarja na krute izkušnje TEŠ6, 

kar se na podobnih projektih ne sme več ponoviti. Glej tudi sklep 5.1 pod točko 5. tega zapisnika.  

V razširjenem P2 – EKS (Energetski Koncept Slovenije) naj bi oblikovali stališča in predloge za javno 

razpravo o planu energetskega razvoja, tja do leta 2035 in 2055, ki ga pripravljajo vladne službe.  

Sklep 3.1: Peter O. do naslednje seje pripravi osnutek za razpravo na PS, pri tem naj upošteva tudi 

gradivo JM PREUREJANJE TRGA ELEKTRIČNE ENERGIJE. 

Ad 4) O projektu »Spremembe volilnega sistema« zaradi odsotnosti EMP nismo širše razpravljali, smo 

se pa strinjali, da skupaj s projektom o boljšem upravljanju državnega premoženja tvori celoto:»BOLJŠE 

UPRAVLJANJE DRŽAVE IN NJENEGA PREMOŽENJA«. Stališče ZSSS in ZDUS do skupne 

obravnave obeh projektov bomo preverili v petek na sestanku. 

Ad 5) Pobudnikom zbiranja podpisov pod »Manifest za nujno izgradnjo II. tira Koper–Divača« 

sporočamo, da v SINTEZI pobudo podpiramo in člani Sinteze Manifest tudi podpisujemo, vendar je 

naša podpora vezana na uresničitev naše stare zahteve po vzpostavitvi posebne NADZORNE 

KOMISIJE, ki bo skrbela, da se katastrofalne slabosti in napake iz TEŠ6 na tem projektu ne ponovijo. 

Člani Komisije so lahko le ugledni strokovnjaki z dokazanim strokovnim in etičnim pedigrejem, 

predlagajo pa jih: Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije ter reprezentativne 

civilnodružbene organizacije na ravni države, kot na primer sindikalne in delodajalske organizacije, ki 

so članice Ekonomsko-socialnega sveta (ESS) ter upokojenske organizacije članice Zveze društev 

upokojencev Slovenije (ZDUS). Nadzorno Komisijo imenuje (minister, vlada, DZ, ?), ki s tem prevzema 

polno odgovornost za njeno delo. V sklepu o imenovanju morajo biti jasno zapisane pristojnosti 

Komisije in tudi osebna odgovornost njenih članov. 

Sklep 5.1: S tem našim stališčem se seznani pobudnike Manifesta. 

Sklep 5.2: Z Novoletnimi voščili smo prejeli tudi kar nekaj pohval in zahval za naš trud in prizadevanja. 

Administrator jih nekaj priloži zapisniku  

Naslednja seja bo čez 14 dni (19. jan. 2016) 

Zapisnik pripravil: Miroslav Marc 

http://www.sinteza.co/novinarska-konferenca-zsss-zdus-in-sinteza
http://www.sinteza.co/novinarska-konferenca-zsss-zdus-in-sinteza
http://www.koalicijacivilnedruzbe.si/index.php/vprasanja-in-komentarji/80-projekti/107-upravljanje-kapitalskih-nalozb-drzave-problemi-in-resitve

