Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-11/2018/3
Ljubljana, 18. 9. 2018

OSNUTEK
ZAPISNIK

13. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 12. 9.
2018, v mali dvorani na Tomšičevi 5, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, v
Ljubljani.
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, dr. Branka Kalenić Ramšak in Janoš
Kern.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
 član: Tone Hrovat.
Sejo je sklical in vodil vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Dnevni red (ZA 4, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 12. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 10. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 12. seje
interesne skupine.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 10. seje Državnega
sveta:
Odobritev zapisnika 9. seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k osnutku zapisnika 9. seje Državnega sveta ni imela pripomb.

Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s:
- pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce glede sistemske ureditve brezplačnega
prevoza študentov invalidov in oseb z motnjami v duševnem razvoju;
- vprašanji državnega svetnika Alojza Kovšce v zvezi s pravicami nepolnoletnih
upravičencev do oprostitve plačila letne dajatve za vozila, namenjena prevozom
invalidov;
- pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce glede pridobitve statusa družinskega
pomočnika za samostojne podjetnike in
- pobudo državne svetnice Bojane Potočan glede ureditve pro bono nudenja pravne
pomoči odvetnikov.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim
vprašanjem in pobudam ni imela pripomb.
Mnenje k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2017,
EPA 2795-VII (3. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide ter predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela
pripomb.
Mnenje k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2017, EPA
2848- VII (4. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za državno ureditev ter
predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Drugo poročilo o izpolnjevanju priporočil skupine držav proti korupciji GRECO za Republiko Slovenijo v četrtem krogu ocenjevanja (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Mandatno-imunitetne komisije ter
predlogom sklepa Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj v zvezi s predlagano zakonodajno iniciativo (pobudnica državna
svetnica Bojana Potočan) in njeno vsebino, h kateri ni imela pripomb.
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih (7. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj v zvezi s predlagano zakonodajno iniciativo (pobudnik državni
svetnik mag. Igor Velov) ter z amandmajem, ki ga je v obravnavo Državnemu svetu
predložil pobudnik – državni svetnik mag. Igor Velov, na podlagi razprave na pristojni
komisiji. Interesna skupina k vsebini amandmaja in predlogu zakonodajne iniciative ni
imela pripomb.
Imenovanje predstavnika Državnega sveta v skupino za skupni parlamentarni
nadzor Europola (JPSG) (8. točka)
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Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Mandatno-imunitetne komisije, v
katerem je slednja za čas VI. mandata Državnega sveta kot članico v Skupini za
skupni parlamentarni nadzor Europola (JPSG) predlagala državno svetnico Bojano
Potočan, za nadomestnega člana pa državnega svetnika Samerja Khalila. K
navedenima predlogoma interesna skupina ni imela pripomb.
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo glasovanje o predlagani članici in
nadomestnemu članu na plenarnem zasedanju izvedeno ločeno.
Ad 3)
Interesna skupina je bila seznanjena z nekaj poudarki iz razprave na 10. seji Kolegija
predsednika Državnega sveta 10. 9. 2018, in sicer:
a) Z dogovorom, da predsedniki posameznih komisij pošljejo čestitke novoizvoljenim
predsednikom odborov v Državnem zboru, katerih pristojnosti so po vsebini
skladne s pristojnostmi posamezne komisije v Državnem svetu. Temu naj bi
sledila tudi osebna srečanja predsednikov odborov Državnega zbora in komisij
Državnega sveta.
b) S ponovnim opozorilom, da se seje komisij in plenarnih zasedanj Državnega sveta
(lahko) snemajo.
c) Da bo 17. oktobra 2018 objavljen Javni poziv za predloge najzaslužnejših
društvenih delavcev in delavk – prostovoljcev in prostovoljk za plakete državnega
sveta za leto 2018. Državne svetnice in svetniki bodo o javnem pozivu obveščeni
po elektronski pošti in pozvani, da podajo svoje predloge.
d) Da bodo decembra letos potekala srečanja predsednika, podpredsednika in
sekretarja Državnega sveta z državnimi svetnicami in svetniki, na katerih bo tekla
beseda o predlogih, mnenjih in pobudah za še boljše delovanje Državnega sveta.
e) Da je predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca na neformalnem obisku pri
predsedniku Državnega zbora mag. Dejanu Židanu predlaga, da bi se tudi državne
svetnice in svetnike vključilo v parlamentarne skupine prijateljstva. Navedeni
predlog bodo v Državnem zboru proučili.
***
Interesna skupina je razpravljala o aktivnostih, ki bi jih v povezavi z izvolitvijo nove
Vlade Republike Slovenije lahko izvedli v okviru Državnega sveta. Pri tem je bilo
izraženo stališče, da je čas, ki sledi izvolitvi nove Vlade Republike Slovenije,
odločilnega pomena za vzpostavitev stikov in uspešnega sodelovanja med vlado in
Državnim svetom. Predlagano je bilo, da se po zgledu dobre prakse iz preteklega
mandata Državnega sveta na eno izmed prihodnjih sej Državnega sveta povabi
predsednika Vlade Republike Slovenije, da predstavi vsebino koalicijskega
sporazuma in načrtovani program dela vlade ter da se v organizaciji Kabineta
predsednika Državnega sveta posameznim ministrstvom predlaga spoznavno
srečanje z delegacijo Državnega sveta, v katero naj se poleg predsednika Državnega
sveta vključi predsednika in/ali podpredsednika komisije Državnega sveta, ki je
zadolžena za posamezno področje, ter tistega državnega svetnika, ki zastopa
interese, ki se dotikajo resornega področja posameznega ministrstva. Omenjena
srečanja bi bilo na sedežih ministrstev po mnenju interesne skupine dobro izvesti v
doglednem času.
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je podal ločen predlog, da naj bodo v delegacijo
Državnega sveta vključeni tudi člani komisije, ki bi izrazili interes za članstvo v
delegaciji.
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Sprejet (4 ZA, 0 PROTI) je bil s k l e p , da se na podlagi navedene razprave pripravi
predlog za predstavitev programa dela Vlade Republike Slovenije na seji Državnega
sveta in organizacijo srečanj z ministri, pristojnimi za posamezna področja v novo
izvoljeni Vladi Republike Slovenije, ki se ga naslovi na predsednika Državnega sveta.
***
Interesna skupina je na pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa razpravljala
o tem, kako bi lahko Državni svet s svojim delovanjem in z obstoječimi in morebitnimi
dodatnimi (okrepljenimi) pristojnostmi pripomogel k višji kakovosti zakonodajnega
procesa. Ob tem je bila seznanjena s stališčem podpredsednika Državnega sveta
Matjaža Švagana, ki je na 10. seji Kolegija Državnega sveta v razširjeni sestavi
opozoril na to, da bo lahko imel Državni svet zaradi dejstva, da aktualna Vlada nima
zagotovljene večine v Državnem zboru, več vpliva na sprejete odločitve v
parlamentu. Interesna skupina je v zvezi z navedenim predlagala, da se nadaljuje z
aktivnostmi za okrepitev pristojnosti in posledično vpliva Državnega sveta (npr.
spremembe Poslovnika Državnega zbora v smeri spremembe postopka ponovnega
odločanja; možnost predlaganja amandmajev že v drugi fazi zakonodajnega
postopka) na zakonodajni postopek.
Član interesne skupine dr. Matjaž Gams je opozoril na splet idej, oblikovan na
podlagi posebne neformalne delovne skupine za izboljšanje pomena in ugleda
Državnega sveta na začetku VI. mandata Državnega sveta, ki bi se ga dalo
nadgraditi in v okviru širše delovne skupine oblikovati program sodelovanja z
Državnim zborom, ki bi ga lahko nato slednjemu predložili v potrditev. Pri tem je bilo
predlagano, da bi bilo dobro, da se z delom in predlogi omenjene neformalne
delovne skupine seznanijo vsi državne svetnice in svetniki.
Državni svetnik Janoš Kern je menil, da bi bilo treba poiskati različne načine za
kakovostnejše sodelovanje z Državnim zborom Republike Slovenije v njegovem VIII.
mandatu delovanja. Pri tem je bilo izraženo stališče, da bi k dobremu medsebojnemu
sodelovanju obeh domov parlamenta lahko pripomogla ne samo formalna, ampak
tudi neformalna srečanja med državnimi svetnicami in državnimi svetniki ter nedolgo
nazaj izvoljenimi poslankami in poslanci Državnega zbora (npr. v obliki pogostitve s
kavo in prigrizki v avli dvorane Državnega sveta). Še zlasti zato, ker je v VIII.
mandatu med poslankami in poslanci v primerjavi s prejšnjim mandatnim obdobjem
kar nekaj novih poslancev.
Na podlagi navedene razprave sta bila sprejeta (4 ZA, 0 PROTI) naslednja s k l e p a :
a) Da se pripravi Predlog za okrepitev vpliva Državnega sveta v zakonodajnem
postopku in pripravo posebnega programa sodelovanja Državnega sveta z
Državnim zborom, ki se ga naslovi na predsednika Državnega sveta.
b) Da se pripravi Predlog za organizacijo neformalnega srečanja državnih svetnic
in svetnikov s poslankami in poslanci VIII. mandata Državnega zbora, ki se ga
naslovi na vodstvo Državnega sveta.
***
Interesna skupina je razpravljala tudi o nadaljnjih postopkih v zvezi z zapolnitvijo
mesta državnega svetnika, ki zastopa interese socialne varstva, glede na to, da je
dosedanji predstavnik omenjenih interesov in predsednik Komisije za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide Boris Šuštaršič nedavno preminil.
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Interesna skupina je bila seznanjena, da se bo počakalo na izvolitev novega
predstavnika omenjenega področja in potem odločalo o novemu predsedniku
Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Do tedaj bo predsednika
komisije nadomeščal podpredsednik mag. Peter Požun.
V razpravi je državni svetnik dr. Matjaž Gams izrazil željo, da bi interesna skupina
lahko imela vpliv na to, kdo bo postal predsednik omenjene komisije, pri čemer je
menil, da bi morali razmisliti o imenovanju večjega števila žensk na vodstvene
položaje v delovnih telesih Državnega sveta. Predvsem pa si želi na mestu
predsednika nekoga, ki bo znal objektivno opravljati svoje delo, kot ga je po
njegovem osebnem prepričanju dosedanji predsednik gospod Boris Šuštaršič.
***
Državni svetnik Janoš Kern je izpostavil nekaj problematik s področja kulture, ki bi
terjale podrobnejšo obravnavo (napačno dojemanje statusa samozaposlenih v kulturi
(več kot 26.000 ljudi) z vidika ocene dodane vrednosti njihovega delovanja;
zagotovitev več finančnih sredstev področju kulture, saj trenutna zadoščajo zgolj za
ohranjanje trenutnega stanja in aktivnosti, ne ponujajo pa možnosti za razvoj
omenjenega področja). Zanimalo ga je, kako lahko preko različnih pristojnosti
Državnega sveta sproži omenjena vprašanja. Predlagano mu je bilo, da naj v prvi fazi
pripravi svetniška vprašanja in pobude za obravnavo na seji Državnega sveta, po
prejemu odgovorov pa naj se odloči za nadaljnje aktivnosti (možnost obravnave
odgovorov na seji Državnega sveta ali pristojne komisije, priprava zakonodajne
iniciative itd.).
***
Državna svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak je poročala o dogajanju na Odboru
Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ko se je slednjemu
predstavil kandidat za ministra za navedeni resor. Ocenila je, da bo tudi v mandatu
aktualne Vlade enega od pomembnejših vprašanj predstavljala ureditev področja
visokega šolstva in znanosti, saj so aktivnosti na tem področju (predlog zakona je v
okviru pretekle vlade že bil pripravljen in dan v javno razpravo) zaradi predčasnih
volitev zastale. Pri tem je izpostavila vprašanje neprilagojenosti našega sistema
visokega šolstva in znanosti procesom internacionalizacije omenjenih področij (npr.
na voljo ni dovolj finančnih sredstev za privabljanje kvalitetnih predavateljev in tujine),
vprašanje urejanja doktorskega študija ter vprašanje kaj je javna služba in koga se
interpretira kot javnega uslužbenca.
V zvezi s slednjim je državni svetnik Janoš Kern ocenil, da bi bilo treba vzpostaviti
nov plačni sistem v javni upravi, saj še vedno ni moč ustrezno stimulirati tistih, ki s
kvalitetnim delom odstopajo od povprečja. Menil je, da bi bilo treba odpraviti trenutni
sistem uravnilovke, ki omejuje razvoj posameznih segmentov širše javne uprave
(tako v znanosti, visokem šolstvu, kulturi, zdravstvu in drugje). Podal je tudi oceno,
da je področij, ki bi se jih moralo deregulirati, ker so prenormirana, veliko. Trenutna
zakonodaja je namreč na številnih področjih preobsežna, nepregledna in s tem
neučinkovita.
Mag. Nuša Zupanec
sekretarka interesne skupine

Mag. Peter Požun
vodja interesne skupine
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