Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-14/2018/3
Ljubljana, 17. 12. 2018

Predlog
ZAPISNIK

16. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v ponedeljek,
10. 12. 2018, v mali dvorani na Tomšičevi 5, v prostorih parlamenta Republike
Slovenije, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 15.30 uri in zaključila ob 16.20 uri.
PRISOTNI:
 vodja interesne skupine: mag. Peter Požun,
 člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat in dr. Branka Kalenić
Ramšak.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
 Janoš Kern.
Sejo je sklical in vodil vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Dnevni red (ZA 4, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 15. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 13. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 15. seje
interesne skupine.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 13. seje Državnega
sveta:

Odobritev zapisnika 12. seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k predlogu zapisnika 12. seje Državnega sveta ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s/z:
 pobudami državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede spremembe pravilnika o
osebnem dopolnilnem delu na domu in obdavčitve osebnega dopolnilnega dela;
 vprašanjem državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede sofinanciranja obnove
kulturne dediščine v lokalnih skupnostih;
 pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja proti
okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in
zaščite z zdravili;
 vprašanjem državnega svetnika Alojza Kovšce glede ureditve statusa družinskega
pomočnika v Zakonu o dolgotrajni oskrbi;
 vprašanji državnega svetnika Branimirja Štruklja glede financiranja študijske
dejavnosti dela, financiranja visokošolskih zavodov in cen raziskovalne ure;
 pobudama državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede izgradnje nove regijske
bolnišnice na Gorenjskem in njeno umestitev na območju RA 95 v Radovljici;
 pobudo državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede zagotovitev finančnih
sredstev za sofinanciranje izgradnje regijskega reševalnega centra na
severovzhodnem delu Radovljici.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim
vprašanjem ni imela pripomb.
Predstavitev programa dela Ministrstva za okolje in prostor (3. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo predstavitev programa dela Ministrstva
za okolje in prostor podal državni sekretar Simon Zajc, in s časovnico poteka te točke
dnevnega reda: 20 minut za predstavitev programa dela, 20 minut za vprašanja
državnih svetnic in svetnikov ter 20 minut za odgovore oziroma pojasnila državnega
sekretarja.
Predstavitev programa dela Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (4.
točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo predstavitev programa dela Ministrstva
za okolje in prostor podal minister Zdravko Počivalšek, in s časovnico poteka te točke
dnevnega reda: 20 minut za predstavitev programa dela, 20 minut za vprašanja
državnih svetnic in svetnikov ter 20 minut za odgovore oziroma pojasnila ministra.
Predstavitev programa dela Ministrstva za zdravje (4A. točka) - PREDLOG ZA
RAZŠIRITEV
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo predstavitev programa dela Ministrstva
za zdravje podal minister Samo Fakin, in s časovnico poteka te točke dnevnega
reda: 20 minut za predstavitev programa dela, 20 minut za vprašanja državnih
svetnic in svetnikov ter 20 minut za odgovore oziroma pojasnila ministra.
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Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah Zakona o minimalni plači
(ZMinP-B) – druga obravnava, EPA 228–VIII (5. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z mnenjem Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, ki je predlog zakona podprla, z mnenjem Vlade Republike
Slovenije ter predlogom sklepa Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona.
Slednji je bil pripravljen na podlagi mnenja pristojne komisije in sprejetih amandmajev
na 8. nujni seji Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide
10. 12. 2018.
V razpravi je bilo opozorjeno, da se bo z dvigom minimalne plače na 700 evrov
zmanjšala razlika med minimalno in povprečno plačo ter med plačami, ki so le malo
višje od po novem predvidene minimalne plače, saj slednje vodi do uravnilovke,
predvsem v sistemu plač v javnem sektorju. Pri tem je bil omenjen zelo
destimulativen učinek na visoko izobražene kadre (npr. lektorji in asistenti na
fakultetah), ki prejemajo plačo okrog 1.000 evrov, ter v skladu s trenutnim sistemom
nimajo možnosti napredovanj. Posledično je bilo opozorjeno na to, da se lahko z
nepremišljenim dvigom minimalne plače zlasti v sistem plač v javnem sektorju vnese
dodatne anomalije. Po opravljeni razpravi interesna skupina predlogu mnenja
Državnega sveta, v katerem je zapisana podpora predlogu zakona, ni nasprotovala.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A)
– nujni postopek, EPA 278-VIII (6. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z Mnenjem Komisije za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance ter predlogom mnenja Državnega sveta k predlogu zakona, h
kateremu ni imela pripomb.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju
regije (ZPZRTH-G) – nujni postopek, EPA 279-VIII (7. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z Mnenjem komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj, Poročilom Odbora Državnega zbora za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj z dopolnjenim predlogom zakona ter predlogom mnenja Državnega
sveta k dopolnjenemu predlogu zakona, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2019 – redne seje (8.
točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z dopisom predsednika Državnega sveta z dne
19. 11. 2018, v katerem je slednji državnim svetnicam in svetnikom ponudil možnost,
da bi redne mesečne seje Državnega sveta v 2019 potekale ob ponedeljkih in ne ob
sredah kot do sedaj. Navedena pobuda je dana zaradi večje možnosti zagotovitve
snemanja ter direktnih prenosov RTV SLO3 in lažje zagotovitve prisotnosti ministrov.
Na predsednikov dopis se je odzvalo nekaj državnih svetnic in svetnikov ter
Interesna skupina lokalnih interesov, ki je v svojem stališču predlogu za spremembo
dneva zasedanj Državnega sveta nasprotovala. Posledično je bil v obravnavo na 13.
seji Državnega sveta predložen Predlog terminskega programa Državnega sveta
2019 – redne seje z datumi mesečnih zasedanj Državnega sveta ob sredah.
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Vodja interesne skupine je člane interesne skupine seznanil, da je predsednik
Državnega sveta na 14. seji Kolegija Državnega sveta 10. 12. 2018 ob obravnavi
napovedal, da predlaga, da se na sejah vseh interesnih skupin ponovno pogovorijo o
možnosti prestavitve sej na ponedeljek. Svoje preference naj bi člani interesnih
skupin označili na poimenskem seznamu članov interesnih skupin, ki ga bo pripravila
strokovna služba. V primeru, da se ugotovi, da bi bilo več državnih svetnikov za seje
ob ponedeljkih, se lahko terminski program, tudi če bo trenutno sprejeta različica
terminskega programa zasedanj ob sredah, naknadno spremeni.
Interesna skupina aktualnemu predlogu terminskega programa z datumi zasedanj
Državnega sveta ob sredah ni nasprotovala. Prav tako nihče od članov ni izrecno
nasprotoval možnosti, da bi se Državni svet sestajal ob ponedeljkih, sta pa dr.
Branka Kalenić Ramšak in Tone Hrovat opozorila, da bi v primeru premika zasedanj
na ponedeljke morala spremeniti svoje že vnaprej dogovorjene službene obveznosti
ob ponedeljkih (npr. predavanja na fakulteti), zato jima zasedanja ob sredah trenutno
bolj ustrezajo.
Ad 3)
Vodja interesne skupine mag. Peter Požun je člane interesne skupine spomnil na
dopis, v katerem jih je pozval, da do 14. 12. 2018 pošljejo svoje pisne prispevke na
temo težav, povezanih s sistemom plač v javnem sektorju, na posameznih interesnih
področjih, ki jih zastopajo člani interesne skupine, saj bo na podlagi njihovih pripomb
in mnenj pripravljeno gradivo, ki bo služilo kot podlaga za obravnavo problematike
sistema plač v javnem sektorju na eni izmed prihodnjih sej interesne skupine. Pri tem
je mag. Požun omenil, da je dr. Matjaž Gams že poslal nekaj svojih razmišljanj na
navedeno temo. Izpostavljena je bila tudi kvalitetna predstavitev dr. Matjaža Gamsa v
zvezi s problematiko financiranja znanstveno-raziskovalne dejavnosti na 7. seji
Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v petek, 7. 12. 2018, pri čemer je bilo
omenjeno, da bo v 2019 za znanost v proračunu na voljo 4 milijone sredstev manj.
Kot pomemben vzrok za nastalo situacijo v plačnem sistemu javnega sektorja je
interesna skupina ocenila tudi Zakon za uravnoteženje javnih financ, katerega
negativne posledice za razvoj posameznih strok se kažejo šele zdaj.
V razpravi je bila izpostavljena tudi problematika pomanjkanja ustrezne delovne sile,
ob še vedno visoki stopnji strukturne brezposelnosti. Slednje je po oceni interesne
skupine med drugim posledica nesistematičnega usmerjanja izobraževalnega
sistema v izobrazbene strukture, ki bi bile skladne s potrebami trga, ter poznih
odzivov delodajalcev na primanjkljaj določenih poklicnih profilov, čeprav je
izobraževalni sistem delodajalce večkrat pozival, naj opredelijo poklicne profile, za
katere pričakujejo, da jih bodo potrebovali pri opravljanju svojih dejavnosti. Pri tem je
bilo opozorjeno tudi na to, da se strukturnih neskladij na trgu dela ne da odpraviti čez
noč, saj izobraževalni sistem potrebuje vsaj 4 leta za zagotovitev določenih poklicnih
profilov. Svet za ekonomske in finančne zadeve (ECOFIN) je že večkrat opozoril, da
Slovenija ni izvedla dovolj strukturnih sprememb in tudi na to, da se na podlagi
določenih trendov morebiti že nakazuje nova gospodarska kriza, ki bo nastalo
situacijo še poslabšala.
Opozorjeno je bilo tudi na izgubo (po ocenah) okrog 1 milijarde evrov na leto z
odhodi več kot 1000 mladih v tujino (od 2000 najboljših študentov jih polovica zapusti
Slovenijo), kar je prav tako zaskrbljujoče.
Glede na trenutno stanje trga delovne sile, ki izkazuje primanjkljaj pri posameznih
poklicnih kategorijah, bi bilo treba razmišljati tudi o uvozu delovne sile, ampak
sistematičnem (financiranje učenja jezika; pomoč pri izpolnjevanju pogojev za
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zaposlitev v državi itd. in s tem zagotovitev priliva visoko izobražene in kakovostne
delovne sile), kot to počnejo nekatere druge evropske države (npr. Avstrija in
Nemčija v povezavi s potencialnimi kadri v Makedoniji).
***
Vodja interesne skupine mag. Peter Požun je člane interesne skupine obvestil, da v
Kabinetu predsednika Državnega sveta naprošajo, da državne svetnice in svetniki
redno sporočajo, če so vabljeni na kakšno prireditev ali se je udeležijo kot državne
svetnice ali svetniki, zaradi lažjega spremljanja prisotnosti Državnega sveta na
posameznih dogodkih.
***
Interesna skupina je razpravljala o vabilu Državnega zbora na slavnostno sejo v
počastitev Dneva samostojnosti in enotnosti, ki bo v petek, 21. 12. 2018. Ponovno,
kot že večkrat poprej, je bilo izraženo nezadovoljstvo, da so državnim svetnicam in
svetnikom na navedeni slavnostni seji dodeljena mesta na balkonu dvorane
Državnega zbora. Posledično se veliko državnih svetnic in svetnikov slavnostnega
dogodka ne udeleži. V razmislek je bila dana tudi možnost organiziranja slavnostne
seje Državnega sveta ob omenjenem državnem prazniku.

Mag. Nuša Zupanec
sekretarka interesne skupine

Mag. Peter Požun
vodja interesne skupine
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