Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-13/2018/4
Ljubljana, 30. 11. 2018

Predlog
ZAPISNIK

15. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 7. 11.
2018, v sobi 209/II, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Seja se je pričela ob 12.00 uri in zaključila ob 12.47 uri.
PRISOTNI:
 vodja interesne skupine: mag. Peter Požun,
 člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, dr. Branka Kalenić
Ramšak in Janoš Kern.
Sejo je sklical in vodil vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Dnevni red (ZA 5, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 13. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 12. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 13. seje
interesne skupine.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 12. seje Državnega
sveta:
Odobritev zapisnika 11. seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k osnutku zapisnika 11. seje Državnega sveta ni imela pripomb.

Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila z:
- vprašanji državnega svetnika mag. Petra Požuna glede dela specializirane enote
za obravnavo oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem zdravju, reševanja
problema prezasedenih varovanih oddelkov socialnovarstvenih zavodov in
priprave novele Zakona o duševnem zdravju ter
- vprašanjem državnega svetnika Bojana Kekca v zvezi z zmanjševanjem uporabe
plastike v Sloveniji.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim
vprašanjem ni imela pripomb.
Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2017 (3. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisija za mednarodne odnose in
evropske zadeve ter predlogom mnenja Državnega sveta k navedenima poročiloma.
Interesna skupina k predlogu mnenja Državnega sveta ni imela pripomb, so pa bile v
razpravi izpostavljene težave s pridobivanjem evropskih sredstev na raznih področjih,
ki so po oceni interesne skupine med drugim tudi posledica neživljenjskih birokratskih
postopkov, povezanih s pridobivanjem evropskih sredstev, pretiranih in velikokrat
nerazumljivih zahtev v postopkih kandidiranja za omenjena sredstva ter napačnega
vnaprejšnjega sklepanja, da bodo prosilci za evropska sredstva želeli na vsak način
zlorabiti sistem. Posledično je v proceduri možno zaznati veliko absurdnih pogojevanj
in dokazovanj utemeljenosti in nespornosti kandidature za sredstva, da tudi to
marsikoga že vnaprej odvrne od zaprosila za njihovo dodelitev.
Problematika na področju prevzemanja odpadne embalaže in odpadnih
nagrobnih sveč (4. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter predlogom sklepov Državnega sveta k omenjeni problematiki, h
katerim ni imela pripomb.
V razpravi je bilo izpostavljeno, da so prizadevanja za višjo stopnjo zaščite okolja
velikokrat v nasprotju z drugimi zakonodajnimi rešitvami (npr. prepoved uporabe
steklenih kozarcev na različnih javnih prireditvah posredno vodi v povečano porabo
plastične embalaže in dodatne okoljske obremenitve), zato bi bilo treba ob
sprejemanju posameznih zakonodajnih rešitev bolj poglobljeno razmišljati tudi o
vplivu sprejetih rešitev na druga področja življenja.
Član interesne skupine dr. Matjaž Gams je v zvezi z aktualnimi pozivi k omejeni
uporabi sveč v povezavi z Dnevom mrtvih menil, da gre za pretiran poseg v pravico
posameznika, da se sam odloča, na kakšen način bo izkazal spoštovanje pokojnim,
ter ocenil, da navedeni ukrep sam po sebi ne bo bistveno pripomogel k razrešitvi zelo
kompleksnih težav z varovanjem okolja, ki bi se jih morali lotiti veliko bolj
sistematično.
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Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-H) – druga obravnava, EPA 186VIII (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide ter predlogom mnenja Državnega sveta k predlogu zakona, h
kateremu ni imela pripomb.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih
prejemkih (ZSVarPre-G) – nujni postopek, EPA 195-VIII (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila z mnenjem Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, pripombami združenj občin k predlogu zakona, ki so se
nanašale na nedorečene finančne vire za pokrivanje dodatnih finančnih obremenitev
občin, ki izhajajo iz predloženih zakonskih rešitev, ter predlogom mnenja Državnega
sveta k predlogu zakona, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za
leto 2017, EPA 5-VIII (7. točka)
Interesna skupina se je seznanila z mnenjem Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, poročilom Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne
zadeve in invalide ter predlogom mnenja Državnega sveta k poročilu, h kateremu ni
imela pripomb.
Predlog Sklepa k zaključkom posveta Financiranje slovenskih občin (8. točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj in predlogom sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta, h
kateremu ni imela pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina je bila seznanjena z nekaj poudarki iz razprave na 12. seji Kolegija
predsednika Državnega sveta 5. 11. 2018, in sicer v zvezi s:
a) Plaketami Državnega sveta Republike Slovenije, ki se jih podeljuje
najzaslužnejšim društvenim delavcem – prostovoljcem
Rok za oddajo predlogov kandidatk in kandidatov za prejem plakete Državnega
sveta je 9. 11. 2018, zato se poziva vse državne svetnice in svetnike, ki še niso
posredovali svojih predlogov, pa bi jih želeli, da to storijo do navedenega datuma.
b) Decembrsko sejo Državnega sveta, na katero naj bi se na pobudo Interesne
skupine delodajalcev povabilo predsednika Vlade Republike Slovenije, da
predstavi načrte dela Vlade v aktualnem mandatu.
***
Interesna skupina je v povezavi s Predlogom zakona o spremembi Zakona o
socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-G) – nujni postopek, EPA 195-VIII
razpravljala o t. i. pasti neaktivnosti in povezavi med osnovnim zneskom minimalnega
dohodka ter minimalno plačo. Pri tem je bila seznanjena tudi z vložitvijo novele
Zakona o minimalni plači v zakonodajni postopek (predlagatelj skupina poslancev s
prvopodpisanim Luko Mescem). V razpravi je bilo posledično izpostavljeno tudi
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vprašanje ustreznosti plačil v javnem sektorju oziroma ustreznosti obstoječega
sistema plač v javnem sektorju.
Interesna skupina je o navedeni problematiki na kratko razpravljal tudi že na 2. seji
Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v četrtek, 21. decembra
2017. Na navedeni seji in tudi na tokratni je bilo v razpravi med drugim izpostavljeno,
da t. i. uravnilovka, ki je vgrajena v sistem plač v javnem sektorju v negospodarskih
dejavnostih onemogoča nagrajevanje (nadpovprečne) delovne uspešnosti, veliko
težavo predstavljajo tudi neustrezna plačna razmerja med posameznimi poklicnimi
profili znotraj posameznih dejavnosti (npr. znotraj visokega šolstva in znanosti). Na
številnih področjih javnega sektorja je tako zaznati plačne anomalije, ki bodisi
omejujejo avtonomijo posameznih sfer (npr. visokega šolstva in znanosti), ne
zagotavljajo dohodkov iz dela, ki bi delovali motivacijsko na zaposlene, oziroma
onemogočajo njihov napredek.
Na podlagi navedenega je bil sprejet sklep (5 ZA, 0 PROTI), da se na eni izmed
prihodnjih sej interesne skupine (načeloma v januarju 2019) opravi širšo razpravo o
problematiki sistema plač v javnem sektorju.
Na navedeno sejo naj bi se poleg Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za
finance povabilo tudi gospo mag. Mojco Fon Jager, ki je aktivno sodelovala pri
oblikovanju obstoječega plačnega sistema v javnem sektorju, zlasti v segmentu
nagrajevanja, ter člane Interesne skupine delojemalcev ter Interesne skupine
delodajalcev, če bo za to z njihove strani izražen interes. Dogovorjeno je bilo, da
vsak izmed članov pripravi krajše gradivo s podrobnejšim opisom težav, ki se jih v
povezavi s plačnim sistemov v javnem sektorju zaznava na interesnem področju, ki
ga zastopa. Prav tako je bilo dogovorjeno, da se k sodelovanju pri izvedbi seje kot
morebiti zainteresirani povabi prej navedeni interesni skupini Državnega sveta.
***
Na podlagi informacije, da bo decembrska seja Državnega sveta 12. 12. 2018 v
Radovljici, je bilo dogovorjeno, da se bo interesna skupina z namenom priprave na
navedeno sejo sestala v ponedeljek, 10. decembra 2018, ob 15.30 uri.

Mag. Nuša Zupanec
sekretarka interesne skupine

Mag. Peter Požun
vodja interesne skupine
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