Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-9/2018/2
Ljubljana, 26. 6. 2018

OSNUTEK
ZAPISNIK

11. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 13. 6. 2018, v
sobi 110/I, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 12.05 uri.
PRISOTNI:
 vodja interesne skupine: mag. Peter Požun,
 člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, dr. Branka Kalenić Ramšak,
Janoš Kern in Boris Šuštaršič.
Sejo je sklical in vodil vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Dnevni red (ZA 6, 0 PROTI):
1.

Potrditev zapisnikov 7. in 9. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2.

Priprava na 8. sejo Državnega sveta

3.

Razno
Ad 1)

Interesna skupina je brez pripomb potrdila (6 ZA, 0 PROTI) zapisnika 7. in 9. seje interesne
skupine.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 8. seje Državnega sveta:
Odobritev zapisnika 7. seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k osnutku zapisnika ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s/z:
- Pobudo Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter Interesne
skupine negospodarskih dejavnosti;
- Vprašanjem in pobudo državne svetnice Bojane Potočan v zvezi z vračanjem v
ponovno odločanje v upravnih postopkih;
- Pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča v zvezi s pogojem aktivnega kmetovanja
za upravičenost do neposrednih plačil;
- Pobuda državnega svetnika Alojza Kovšce glede financiranja najema robotske obleke
in

- Pobudami državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z izvajanjem regionalne, razvojne
in evropska kohezijske politike.
Interesna skupina k predlogom sklepov k navedenim pobudam in vprašanjem ni imela
pripomb.
Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Avstrije Svetu EU v času
od 1. 7. do 31. 12. 2018 (3. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo prednostne naloge predsedovanja Republike
Avstrije Svetu EU predstavila Nj. eksc. mag. Sigrid Berka, veleposlanica Republike
Avstrije. Pri tem naj bi obravnava točke potekala po že ustaljenem sistemu – 20 minut za
predstavitev prednostnih nalog, 20 minut za vprašanja državnih svetnic in svetnikov ter 20
min za odgovore veleposlanice.
V razpravi je državna svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak kot možno vprašanje
veleposlanici Republike Avstrije izpostavila odnos do Slovencev in slovenskega jezika na
dunajski univerzi (sistematično izrivanje poučevanja slovenskega jezika iz študijskega
programa z določenimi ukrepi, med drugim s prepogostimi menjavami profesorjev
slovenskega jezika, kar ne omogoča kontinuitete strokovnega dela, vzpostavljanja
ustreznega odnosa s študenti in posledično potencialne študente odvrača od študija
slovenistike itd.).
Predstavitev Predloga Evropske komisije za večletni finančni okvir proračuna EU za
obdobje 2021–2027 (4. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo predlog Evropske komisije predstavil dr. Zoran
Stančič, vodja Predstavništva EK v Sloveniji. Pri tem naj bi obravnava točke, tako kot v
okviru 3. točke dnevnega reda, potekala po že ustaljenem sistemu – 20 minut za
predstavitev predloga, 20 minut za vprašanja državnih svetnic in svetnikov ter 20 min za
odgovore dr. Stančiča. V zvezi s to točko interesna skupina izpostavila nobenega
posebnega vprašanja.
Triindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za
leto 2017, EPA 2735-VII (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Skupnim poročilom Komisije Državnega sveta za
državno ureditev (pristojna komisija) in Komisije Državnega sveta za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide (zainteresirana komisija) ter Predlogom sklepa Državnega
sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2017 z letnim obračunom Banke Slovenije za
leto 2017 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt
Banke Slovenije za leto 2018, EPA 2800-VII (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije Državnega sveta za gospodarstvo,
obrt, turizem in finance ter Predlogom mnenja Državnega sveta.
V razpravi se je interesna skupina dotaknila nekaterih vprašanj, ki so tako v neposredni kot
posredni povezavi z delovanjem Banke Slovenije. Tako je razpravljala o določenih spornih
aktivnostih v okviru bančnega sistema, ki so v preteklosti privedle do hudih posledic v
obliki finančne in posledično tudi gospodarske krize v Republiki Sloveniji, o preglednosti
delovanja bančnega sistema, njegovi dokapitalizaciji, spornih razlastitvah malih
delničarjev, prisilnih likvidacijah bank, spornem kreditiranju in dajanju garancij ter
posrednem velikem negativnem vplivu, ki ga je imelo dogajanje v bančnem sektorju na
slovensko gospodarstvo itd.
Na podlagi navedene razprave je interesna skupina sprejela (6 ZA, 0 PROTI) sklep, da
se na Državni zbor (v okviru Pobud in vprašanj državnih svetnic in svetnikov na naslednji
seji Državnega sveta) naslovi Pobudo za seznanitev s celotnim končnim poročilom o delu
Preiskovalne komisije o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma,
jedrske proliferacije ter financiranja aktivnosti tujih obveščevalno-varnostnih služb v NLB
d.d. ter domnevnega pranja denarja v Novi KBM d.d. in celotnim končnim poročilom o delu
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Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter
ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni
Sloveniji, vključno z vsemi gradivi, ki sta jih pri svojem delu obravnavali omenjeni
preiskovalni komisiji.
Zaključki s posveta »Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje« (7. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije Državnega sveta za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano z zaključki posveta in Predlogom sklepa Državnega sveta, h
kateremu ni imela pripomb.
Zaključki s posveta o Predlogu novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti
(8. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije Državnega sveta za kulturo,
znanost, šolstvo in šport z zaključki posveta ter Predlogom sklepa Državnega sveta k
zaključkom posveta.
Interesna skupina je bila seznanjena, da je predlog zakona, o katerem je tekla razprava na
posvetu, ….
Obravnava odgovora Vlade Republike Slovenije na pobudo in vprašanje državnega
svetnika Francija Rokavca v zvezi z izvajanjem Zakona o stvarnem premoženju države
in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) (9. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Vprašanjem in pobudo državnega svetnika Francija
Rokavca, ki ju je Državni svet podprl na 6. seji 11. 4. 2018, odgovorom Vlade na navedeno
vprašanje in pobudo z dne 10. 5. 2018 ter Sklepi Komisije Državnega sveta za državno
ureditev in Interesne skupine lokalnih interesov, ki sta jih slednji sprejeli na skupni seji 30.
5. 2018. Komisija in interesna skupina sta vprašanje in pobudo ter odgovor Vlade nanje
obravnavali na pobud državnega svetnika Francija Rokavca, potem, ko je na 7. redni seji
Državnega sveta že bil sprejet sklep, da Državni svet opravi obravnavo odgovora Vlade na
svoji naslednji seji. Posledično so bili člani komisije seznanjeni, da se bo, neodvisno od
sklepov komisije in interesne skupine, v skladu z razlago šestega odstavka 98. člena
Poslovnika Državnega sveta, sprejeto na 19. seji Državnega sveta 11. 6. 2014, razprava o
odgovoru na svetniško vprašanje ali pobudo zaključila brez sklepov.
Ad 3)
Interesna skupina je bila seznanjena z razpravo na 8. seji Kolegija Državnega sveta, ki je
zasedal 11. 6. 2018, in sicer v zvezi s/z:
a) Direktnih televizijskih prenosih delovnih teles Državnega sveta, ki potekajo v zadnjem
času in o katerih je treba obvestiti vse državne svetnice in svetnike.
b) Posvetom »Kako preprečiti izumrtje slovenskega naroda«, ki je potekal v dvorani
Državnega sveta 24. 5. 2018. Glede nekaterih negativnih odzivov javnosti in stroke na
navedeni posvet je kolegij ugotovil, da je bilo na posvetih v Državnem svetu vedno možno
predstavljati različna stališča in da je s tega vidika navedeni posvet težko označiti kot
sporen.
c) Pobudo državnega sveta prof. dr. Matjaža Gamsa za organizacijo posveta »Usoda
slovenskih bank in razvoj finančnega trga (borze)«, za katero se je kolegij odločil, da je ne
podpre, saj je Državni svet tovrstno vsebino v preteklosti obravnaval že večkrat.
Posledično je bilo dogovorjeno, da naj se posvet, če zainteresirana javnost to želi,
organizira v dvorani Državnega sveta, a ne pod pokroviteljstvom Državnega sveta.
d) Pobudo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter Interesne skupine
negospodarskih dejavnosti za proučitev smiselnosti in primernosti organizacije posveta na
temo problematike anonimnih prijav, v zvezi s katero je kolegij menil, da je smiselno, da
se (v skladu z 98. členom Poslovnika Državnega sveta) problematiko najprej izpostavi v
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obliki pobude Ministrstvu za javno upravo za spremembo Zakona o inšpekcijskem
nadzoru in da organizacija posebnega posvetovanja na to temo zaenkrat ni potrebna.
e) Predlogom organizacije posvetov ob nekaterih svetovnih tematskih dnevih, s čimer naj bi
Državni svet sledil zgledu črnogorskega parlamenta in ob tovrstnih prilikah organiziral
posvetovanje v sodelovanju z različnimi institucijami.
f) Prošnjo dveh državnih svetnikov, ki sta želela, da predsednik Državnega sveta
predsedniku Libije posreduje prošnjo za njun neformalni sprejem, kar je v nasprotju z
diplomatskim protokolom, zato je po posvetovanju s službo Državnega sveta predsednik
navedeno prošnjo zavrnil.
g) Zakonodajnimi iniciativami, ki so v pripravi in jih je trenutno kar 16 (11 se jih pripravlja na
pobudo državnih svetnic in svetnikov, 5 pa na podlagi poročil različnih institucij (Varuh
človekovih pravic, Ustavno sodišče itd.). Gre za enostavne spremembe, pri katerih bi s
spremembo enega do dveh členov v zakonu bistveno pripomogli k izboljšanju obstoječih
razmer na posameznih področjih. Pri tem je bila izražena zahvala in prošnja za nadaljnje
aktivno sodelovanje državnih svetnic in svetnikov v zvezi z navedenimi aktivnostmi.
***
V zvezi z napovedanim konstituiranjem Državnega zbora Republike Slovenije v novi sestavi,
ki je napovedano 22. 6. 2018, je državni svetnik Tone Hrovat izrazil željo, da bi se
nadaljevalo dobro sodelovanje vodstev in služb Državnega svet in Državnega zbora, ki je
bilo vzpostavljeno v preteklem mandatu Državnega zbora in Državnega sveta, saj bo to
dobra podlaga za nadaljevanje nekaterih že začetih projektov (sprememba postopka
ponovnega odločanja, prenova dvorane Državnega sveta itd.).
***
Državni svetnik Janoš Kern je člane interesne skupine še enkrat vljudno povabil na svečano
otvoritev 30. Mednarodnega festivala Imago Sloveniae in Poletja v stari Ljubljani v sredo, 13.
6. 2018, ob 21. uri. Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik Državnega sveta Alojz
Kovšca.
Mag. Nuša Zupanec
sekretarka interesne skupine

Mag. Peter Požun
vodja interesne skupine
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