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Ljubljana, 14. 4. 2020

PREDLOG

ZAPISNIK
10. izredne seje Interesne skupine delodajalcev, ki je potekala v torek, 14. aprila
2020, ob 10.00 uri, v sobi 89/pritličje, Šubičeva 4, Ljubljana, in v obliki
videokonference preko sistema Cisco Webex.
Seja se je pričela ob 10.00 uri in zaključila ob 10.50 uri.
Prisotni:
- vodja interesne skupine: Igor Antauer
- člani interesne skupine: mag. Marija Lah, Mitja Gorenšček in Jože Smole.
Sejo je vodil vodja interesne skupine Igor Antauer, ki je bil prisoten na lokaciji, člani
interesne skupine pa so na seji sodelovali preko sistema Cisco Webex.
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 9. izredne seje interesne skupine
Priprava na 28. sejo Državnega sveta
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega sveta
Razno

Predlog dnevnega reda je bil soglasno sprejet.
Ad 1)
Interesna skupina je zapisnik 9. izredne seje interesne skupine potrdila brez pripomb.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala zadeve, ki so na dnevnem redu 28. seje Državnega
sveta ter se je seznanila z možnimi razširitvami dnevnega reda te seje.
Interesna skupina je sprejela stališče, da podpira Predlog izjave o mnenju Vlade
Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti prvega odstavka
3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega
odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega
in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni
list RS, št. 72/19).

Interesna skupina je sprejela stališče, da ne podpira Predlog sklepa o spremembi
Sklepa o načinu izvedbe sej Državnega sveta, komisij in interesnih skupin Državnega
sveta.
Interesna skupina se je seznanila s Pobudo Milana Ozimiča za sprejem dopolnitve
Poslovnika Državnega sveta, in sprejela stališče, da pobudo podpira. Predlagala je
amandma, ki se glasi: V šestem odstavku 1. člena se za besedo »predsedujoči«
doda besedilo, ki se glasi: »oziroma s tehnologijo glasovanja, če jo informacijskokomunikacijska tehnologija omogoča«. Predlog amandmaja je utemeljila s tem, da je
skladno z načelom racionalnosti in ekonomičnosti, da se za primer, da tehnologija, ki
se bo uporabljala za izvedbo sej na daljavo, to omogoča, predvidi tudi možnost
izvedbe glasovanja z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila s Predlogom sprememb in dopolnitev Poslovnika
Državnega sveta (št. 020-03-12/2019/8 z dne 5. 2. 2020) in sprejela stališče, da
nima pripomb.
Ad 4)
Interesna skupina je soglasno sprejela sklep, da se 23. redna seja interesne skupine,
ki je bila sklicana za 18. 3. 2020, odpove.
Nataša Terzić
sekretarka interesne skupine

Igor Antauer
vodja interesne skupine

