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Predlog
ZAPISNIK

10. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 30. 12.
2021, videokonferenčno prek sistema Cisco Webex.
Seja se je pričela ob 11.30 uri in zaključila ob 12.10 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: dr. Branka Kalenić Ramšak
- člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, Danijel Kastelic, Janoš Kern in mag. Peter
Požun.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
- Tone Hrovat.
Sejo je sklicala in vodila vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
Dnevni red (ZA 5, 0 PROTI):
1. Priprava na 20. izredno sejo Državnega sveta
2. Razno
Ad 1)
Interesna skupina se je seznanila z na Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), EPA 1557-VIII in s Predlogom za
ponovno odločanje Državnega zbora o navedenem zakonu, ki ga je predlagala Komisija za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance, h kateremu ni imela pisnih pripomb.
Člani interesne skupine so pozdravili socialno naravnane ukrepe, ki jih prinaša zakon, hkrati
pa so bili kritični do ukrepov, ki neposredno niso povezani s pandemijo COVID-19.
Nasprotovali so načinu, kako se v zakone, ki določajo interventne ukrepe, vključuje
spremembe zakonov, ki s pandemijo niso povezani. Menili so, da gre za rokohitrsko
razgrajevanje obstoječe zakonodaje. Zakoni bi morali biti oblikovani premišljeno in vsebovati
zgolj ukrepe, ki so povezani s krizo.
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je pozdravila dejstvo, da so bili v zakon
vključeni ukrepi za pomoč študentom, kljub temu, da je znesek nizek in ne bo zadoščal za
kritje daljnosežnih posledic. Izpostavila je, da v vseh dosedanjih zakonodajnih paketih ni bilo
danega nobenega poudarka na področje šolstva. Gre za področje, o katerem se bistveno
premalo razpravlja. Ni govora o tem, kako se bodo nadomestile npr. laboratorijske vaje in
obvezna praksa. Dejstvo je, da študentje ne bodo mogli opravljati izpitov iz snovi, ki se je
niso mogli naučiti. Ni razprave o tem, kako se bomo vrnili v nazaj v redni učni in študijski
proces in o tem kakšne posledice bodo pustili prehodi na učenje na daljavo in spet nazaj ter
kako se bo nadoknadila škoda povzročena otrokom, dijakom in tudi študentom.

Državni svetnik mag. Peter Požun je izpostavil, da je za področje zdravstva v zakonu ostaja
problematičen 17. člen, na podlagi katerega se lahko tehnikom zdravstvene nege omogoči
opravljanje dela na ravni diplomirane medicinske sestre na vseh strokovnih področjih, ne
zgolj na tistem specifičnem področju, na katerem jim je bilo v skladu s 38. členom ZZDej-K
omogočeno, da so bile razporejene na delovno mesto diplomirane medicinske sestre, ker so
v zadnjih 15 letih najmanj 12 let pretežno, to je več kot 50 odstotkov delovnega časa, izvajale
aktivnosti in kompetence diplomirane medicinske sestre v skladu s poklicnimi aktivnostmi in
kompetencami v zdravstvenimi negi. Priznanje kompetenc se je tako vezalo na specifično
delo, ki ga je medicinska sestra ali medicinski tehnik opravljal na specifičnem strokovnem
področju in s tem v tem okviru pridobil izkušnje. Na drugi strani sporni 17. člen neutemeljeno
enači statusa tehnika zdravstvene nege s srednjo strokovno izobrazbo s statusom
diplomirane medicinske sestre na vseh področjih.
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je poudaril, da za razliko od prvih štirih protikoronskih
paketov zakonodajnih ukrepov, katerih hiter sprejem je bil nujen za ublažitev posledic krize,
nasprotuje temu, da se je na enak način postopa še naprej.
Državni svetnik Danijel Kastelic je pozdravil dejstvo, da se v okviru sedmega zakonodajnega
paketa protikoronskih ukrepov na področju socialnega varstva namenja solidarnostni
dodatek najranljivejšim skupinam prebivalstva.
Državni svetnik Janoš Kern je izpostavil, da zakon ne rešuje področja kulture, ki se je v času
pandemije znašla v izjemno težkem položaju. Zlasti produkcijski del ne najde rešitev v do
sedaj sprejetih zakonih, tako je izrazil upanje, da bodo morebitni bodoči paketi vsebovali tudi
učinkovite ukrepe za področje kulture.
Ad 2)
Pod točko Razno ni bilo razprave.
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