
 
 
 

Zadeva: Zapisnik sestanka PS z dne 1. septembra 2015 

Sestanek je potekal med 16 in 18 uro v prostorih na ZDUS v Ljubljani. Seznam udeležencev je v arhivu. 

Sestanek je potekal po naslednjem dnevnem redu: 

1. Pregled in potrditev zapisnika prejšnjega sestanka, dne 16.6.2015 

2. Poročila o tekočih aktivnostih in sestankih pri poslanskih skupinah 

3. Programska razprava o nadaljnjem delu (KAJ in KAKO) 

4. Razno    

 

Ad 1) Zapisnik je bil sprejet brez dopolnil ali sprememb. 

 

Ad 2)  

Ad 2.1. STRATEGIJA: V zvezi z našimi PRIPOMBAMI K STRATEGIJI UPRAVLJANJA KND smo 

vabljeni, da vsebino pripomb predstavimo trem poslanskim skupinam (SMC, SDS in SD). Čeprav smo 

na »pripravljalnem sestanku« poleg temeljnega sporočila naših pripomb, ki je: Strategija je sprejeta, a 

popraviti je treba tudi ponesrečene rešitve zakonov o SDH in DUTB in sicer glede NAMENA in 

CILJEV ter ORGANIZIRANOSTI in UPRAVLJANJA, razvili tudi konkretnejše predloge in 

utemeljitve, kako organizirati SDH, kako zagotoviti resornim ministrom uveljavljanje posredne in 

neposredne odgovornosti za uspešno poslovanje podjetij iz svojega delokroga in kako zagotoviti 

ustrezne upravljavske ekipe, je prevladalo mnenje, da bomo s predstavitvami uspešni, če bomo 

sogovornike prepričali, da ima sedanja organizacija upravljanja državnega premoženja resne 

pomanjkljivosti in so zato tu potrebne sistemske spremembe. Zato naj se na državnem nivoju oblikuje 

posebna projektna skupina, ki naj pripravi predlog celovite rešitve, kjer naj bi po možnosti tudi mi 

predlagati naše izvedbene predloge. 

Ad 2.2. TEŠ-6: Računsko sodišče je na osnovi naše pobude izvedlo revizijo projekta TEŠ-6. Poročilo je 

zelo kritično, vendar zaradi zatemnitve večine poročila je javnosti praktično nedostopno. Računsko 

sodišče nam v odgovoru pojasnjuje, da dokler HSE ne umakne zahteve po zakritju, poročilo ne more 

biti bolje dostopno. Zato bomo na HSE poslali dopis z zahtevo po umiku prepovedi. V dopisu bomo 

povprašali tudi kakšna so dejstva v zvezi s ceno električne energije in koliko k dvigu prispevajo 

neracionalnosti, ki izhajajo iz projekta TEŠ-6. Pripravili bomo tudi dopis na parlamentarno 

preiskovalno komisijo (g. Hanžek) z vprašanjem, kako napredujejo in do kakšnih ugotovitev so že 

prišli. 

Ad 2.3. BEGUNCI: Predlog v javnem dopisu vladi, ki smo ga naslovili: »Kako naj se Slovenija odzove 

na valove beguncev?« je doživel velik odmev. Bistvo predloga je »reševanje poselitve in opuščene 

rodovitne zemlje«. V dopisu predlagamo, da Vlada takoj s pozitivnim pristopom organizira strokovno 

razpravo in presodi možnosti in načine realizacije ter zaprosi občine, da zberejo podatke in pripravijo 

vse potrebno za tovrstno »poselitev« marljivih in urejenih – prednostno domačih – družin. Neobdelana 

zemlja in zapuščeni stanovanjski objekti bi ponovno zaživeli, samooskrba bi se povečevala in slovenski 

narodni značaj bi pridobival na prepotrebni kozmopolitskosti. 

 

Ad 3. in 4. 

Idej je bilo veliko in razprava široka, a konkretni predlogi se niso izoblikovali. 

Naslednji sestanek bo v torek, 15.9.2015 ob 16 uri, prav tako v sejni sobi ZDUS. 

 

E. M. Pintar in M. Marc 


