Interesna skupina delodajalcev
Številka: 061-12-7/2020/4
Ljubljana, 17. 12. 2020

PREDLOG

ZAPISNIK
15. izredne seje Interesne skupine delodajalcev, ki je potekala v četrtek,
17. decembra 2020, v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana, in preko videokonference.
Seja se je pričela ob 13. uri in zaključila ob 13.35 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: Igor Antauer,
- člani interesne skupine: mag. Marija Lah, Jože Smole in Mitja Gorenšček.
Vodja interesne skupine je bil prisoten na sedežu Državnega sveta, člani
interesne skupine pa so se seje udeležili preko oddaljenega dostopa.

Dnevni red:
1. Predlog Pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem
svetu
Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno.

Ad 1)
Interesna skupina je obravnavala Predlog Pravilnika Državnega sveta o posvetih in
drugih dogodkih v Državnem svetu ter podala naslednje pripombe na predlog:
Interesna skupina meni, da je treba natančno definirati uporabljene pojme organizacijo s strani Državnega sveta, soorganizacijo s strani Državnega sveta in
posvet zunanjega organizatorja, ki sam izvede posvet. Načeloma so člani interesne
skupine stališča, da se dogodki, ki jih ne organizira ali soorganizira Državni svet niti
ne bi urejali s tem pravilnikom. V primeru, če je posvet oz. dogodek organiziran s
strani zunanjih, neodvisnih, inštitucij, bi predsednik Državnega sveta moral imeti
možnost, da odloča (samostojno ali po posvetovanju s kolegijem) ali posvet oz.
dogodek vsebinsko sodi v prostor Državnega sveta ali ne, saj bo v javnosti v vsakem
primeru videti, da gre za posvet ali dogodek, ki je bil v Državnem svetu, zato bi
morala obstajati možnost, da se neprimerne vsebine ne dovolijo. Tudi v primerih, ko
posvet ali dogodek organizira komisija, bi po mnenju interesne skupine predlagatelj

moral pobudo nasloviti na predsednika Državnega sveta (lahko tudi z mnenjem
pristojne komisije), ki bi moral imeti končno odločitev ali se bo posvet oz. dogodek
organiziral.
Interesna skupina ob tem opozarja, da je pri številčenju členov prišlo do tipkovne
napake in se »17. člen« pojavlja dvakrat, kar pomeni, da so vsi naslednji členi
napačno oštevilčeni zato bi bilo treba preštevilčiti člene od »17. člen (pristojnosti
vodje kabineta predsednika Državnega sveta)« naprej.
Dodatno interesna skupina pri posameznih členih predlaga naslednje:
- treba je predvideti tudi možnost, da bi se posvet lahko organiziral izven
sedeža Državnega sveta, kar se je že zgodilo; s tem namenom se predlaga,
da prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi: »S tem pravilnikom se
določajo podrobnejši pogoji za organizacijo ali soorganizacijo posvetov ali
drugih dogodkov v Državnem svetu ter za posvete ali druge dogodke, ki jih
organizira ali soorganizira Državni svet na lokacijah izven sedeža Državnega
sveta.«
- v zvezi z določbo 6. točke prvega odstavka 2. člena ni jasno, zakaj bi v
internem kolegiju kot delovnem telesu, o organizaciji posveta decidirano
razpravljal sekretar za mednarodno sodelovanje, čeprav npr. posvet ni v zvezi
s tem področjem. Interesna skupina zato predlaga, da se besedilo 6. točke
prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se črta besedilo », sekretar za
mednarodne odnose« oz. da se za besedilom »sekretar za mednarodne
odnose« doda », kadar gre za dogodek z mednarodno udeležbo«;
- v točkah 7., 8. in 9. bi za besedo »zaposleni« bilo treba dodati besedilo »v
Državnem svetu«
- treba bi bilo opredeliti, komu se pobuda odda – predsedniku Državnega sveta,
sekretarju Državnega sveta, predsedniku komisije ali vodji interesne skupine.
Interesna skupina zato predlaga, da se v prvem odstavku 3. člena za piko
doda besedilo: »Pobudo se naslovi na predsednika državnega sveta.«, kar bi
bilo skladno z določbo četrtega odstavka 29. člena Poslovnika Državnega
sveta.
- v tretjem odstavku 5. člena bi bilo treba besedo »predsednik« nadomestiti z
»sekretar«, saj odločanje o finančnih vprašanjih ne spada v pristojnosti
predsednika Državnega sveta ampak skladno s 3. alinejo četrtega odstavka 2.
člena Sklepa o organizaciji in delu Službe Državnega sveta Republike
Slovenije v pristojnost sekretarja Državnega sveta;
- interesna skupina meni, da bi o posvetu morala skupaj odločati predsednik
Državnega sveta in sekretar Državnega sveta, zato se v četrtem odstavku 5.
člena predlaga črtanje besedila »oziroma predsednika pristojne komisije in
sekretarja Državnega sveta«
- interesna skupina predlaga, da se drugi stavek tretjega odstavka 5. člena
preoblikuje samostojen odstavek
- v drugem odstavku 7. člena je za besedami »kratko vsebinsko obrazložitev«
treba dodati besedo »dogodka«
- v prvem odstavku 17. člena (»sodelovanje službe Državnega sveta«) bi za
besedami »in izvedbi dogodka« treba dodati besedilo »,ki je v organizaciji ali
soorganizaciji Državnega sveta,«
- v 17. členu se predlaga nov (četrti) odstavek z besedilom: »Za posvete in
druge dogodke, ki jih ne organizira ali soorganizira Državni svet, strokovna

služba Državnega sveta, ne izvaja nobenih aktivnosti, razen informiranja
organizatorja.«
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Igor Antauer.
Nataša Terzić
sekretarka interesne skupine

Igor Antauer
vodja interesne skupine

