Interesna skupina delodajalcev
Številka: 060-12-8/2021/5
Ljubljana, 7. 7. 2021

PREDLOG

ZAPISNIK

37. redne seje Interesne skupine delodajalcev, ki je potekala v sredo, 7. julija 2021, v
mali dvorani - Tomšičeva. Seja se je pričela ob 11.30 uri. Seja je bila končana ob
12.10 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: Igor Antauer (tu),
- člani interesne skupine:
Mitja Gorenšček,
mag. Marija Lah,
Jože Smole (pristopil ob 11.55).

Dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 36. redne seje interesne skupine
2. Priprava na 42. sejo Državnega sveta
3. Razno
Predlog dnevnega reda je bil sprejet soglasno.

Ad 1)
Interesna skupina je zapisnik 36. redne seje interesne skupine potrdila brez pripomb.

Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala zadeve, ki so na dnevnem redu 42. seje Državnega
sveta.
Ob obravnavanju 2. točke dnevnega reda je interesna skupina obravnavala odgovor
Ministrstva za javno upravo št. 001-40/2021/9 z dne 28. 6. 2021 na vprašanje glede
priprave predloga novele Zakona o državnem svetu. V zvezi s tem je interesna

skupina odločila, da predlaga, da strokovna služba Državnega sveta čim prej pristopi
k usklajevanju novele Zakona o državnem svetu z Ministrstvom za javno upravo.

Ad 3)
Člani interesne skupine so bili seznanjeni z zadevami in vprašanji, ki so bila
obravnavana na 59. seji Kolegija Državnega sveta. V zvezi s problematiko vlaganja
amandmajev v zakonodajnem postopku je interesna skupina sklenila, da
predsedniku Državnega sveta, Mandatno imunitetni komisiji in Delovni skupini za
pripravo usklajenega Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta
predlaga, da se v okviru priprave sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega
sveta najde rešitev, ki bi omogočala, da amandmaje vložijo državni svetniki, ki so s
strani Državnega sveta bili pooblaščeni za usklajevanje.
Člani interesne skupine so bili v okviru 3. točke dnevnega reda seznanjeni, da
skladno z noveliranim Zakonom o tajnih podatkih morajo opraviti osnovno
usposabljanje s področja tajnih podatkov. Predlagali so, da se jim ponovno posreduje
pošta v zvezi z usposabljanjem.
Nataša Terzić
sekretarka interesne skupine

Igor Antauer
vodja interesne skupine

