Zadeva: Zabeležka seje PS z dne 29.9.2015, med 16. in 18. uro v prostorih ZDUS na Kebetovi 9.
Dnevni red:
1) Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje.
2) Reševanje opuščene rodovitne zemlje.
3) Poročilo o sestanku pri poslanski skupini SMC o problematiki upravljanja podjetij v lasti
državljanov s posebnim poudarkom na nujnih korekcijah zakonov o upravljanju SDH in DUTB
4) Razno.
Ad 1).
K Zapisniku prejšnje seje je bila dodana informacija o dopisu g M. Burgerja, da svojih prizadevanj
glede Zakona o aktivnem državljanu ne želi vključiti med projekte SINTEZE-KCD, »ker je tej
problematiki doslej (neuspešno) namenil desetletja svojih prizadevanj«. Prisotni so to odločitev
sprejeli z razumevanjem. Zapisnik je bil potrjen brez sprememb.
Ad 2)
Ob tej točki se je odprla širša razprava. Gospa Vika K. je obširneje poročala o tem, kako vprašanja
obdelane in neobdelane zemlje spremljata statistična popisa leta 2.000 in 2010, kjer je ugotovljeno, da
je neobdelanih zemljišč več kot 32.000 ha. Temu je sledil podrobnejši popis zemljišč, ki so namenjena
najemu. Spisek obsega 16.000 listov (?), kar kaže, da je ideja za ukrepe, ki naj bi vodili k
revitalizaciji, še kako aktualna.
Gape je podal daljšo informacijo o pripravi in vložitvi treh zakonov, od katerih eden zadeva prav to
problematiko. Zakone je Zakonodajno-pravna služba DZ zavrnila kot neprimerne za nadaljnjo
razpravo oz zakonodajni postopek. V razpravi smo poskušali ugotoviti, ali je k temu več prispevala
vsebina predloga ali negativna ocena predlagatelja.
Dogovorjeno je bilo, da se oblikuje delovna skupina (V. Šoukal, V. Kostič, Gape, J. Dular), ki jo vodi
g Šoukal, ki bo poskusila pripraviti izhodišča za razpravo o tej problematiki, potem pa eventualno tudi
sestanek z avtorjem predloga zakona o možnosti vložitve podobnega zakona s strani SINTEZE-KCD.
Ad 3)
Pokazalo se je, da so ocene rezultatov sestanka s poslansko skupino SMC različne: medtem, ko sta
imela A. Cetinski in EM. Pintar razmeroma slabo mnenje o poteku razgovora in pripravljenosti
poslancev SMC, da se poglobijo v to problematiko, je imel M. Marc za spoznanje pozitivnejšo oceno.
Na tej podlagi se je razvila širša razprava o tem, kakšen je sploh domet in s tem smisel prizadevanj
SINTEZE-KCD. Nekateri (Cetinski, Mencinger, Biščak) so predlagali tesnejše sodelovanje z
določenimi močnejšimi in vplivnejšimi institucijami (stranke, sindikati, ZDUS), drugi so zagovarjali
operativno neodvisnost in sodelovanje pri posameznih projektih. Razprava se nadaljuje po E-pošti.
Z namenom, da bi naši predlogi dobili v odločujočih institucijah več pozornosti je bilo dogovorjeno:
- Biščak še enkrat pregleda predloge sprememb zakona o SDH, nakar jih pošljemo poslancem SMC
in SD;
- Mencinger in Cetinski obnovita prizadevanje za dogovor o skupnem nastopanju s Semoličevimi
sindikati in Zdusom;
- Mencinger aktivira kontakte z ZL in Biščak z SD;
- Marc obvesti K. Erjavca, da njegova poslanska skupina na naš predlog za sestanek ne odgovarja.
Ad 4)
EM Pintar je prisotne obvestil, da bo predlagal neke vrste razgovor o volilni zakonodaji oz njeni
spremembi. O tem bo pripravil pisni predlog in ga do ponedeljka posredoval administratorju.
Naslednji sestanek bo 13.10.2015 ob 16. uri na Kebetovi 9.
Zabeležko pripravila: EM Pintar in M Marc

