Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-3/2019/5
Ljubljana, 28. 2. 2019

Predlog
ZAPISNIK

19. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 27. 2. 2019, v
sobi 212/II, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 12.00 uri.
PRISOTNI:
 vodja interesne skupine: mag. Peter Požun,
 člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams., dr. Branka Kalenić Ramšak, Danijel Kastelic in
Janoš Kern .
OPRAVIČENO ODSOTEN:
 Tone Hrovat.
Sejo je sklical in vodil vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Dnevni red (ZA 5, 0 PROTI):
1.

Potrditev zapisnikov 17. in 18. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2.

Priprava na 15. sejo Državnega sveta

3.

Razno
Ad 1)

Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 17. seje.
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 18. seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 15. seje Državnega sveta:
Odobritev zapisnika 14. seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k predlogu zapisnika 14. seje Državnega sveta ni imela pripomb.

Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s/z:
 pobudo državnih svetnikov Tomaža Horvata in Bojana Režuna v zvezi s pospešitvijo
predhodnega postopka za presojo vplivov na okolje za investicijske projekte iz
dopolnitve št. 1 k Dogovoru za razvoj Goriške razvojne regije,
 vprašanjema državnega svetnika Tomaža Horvata glede zagotovitve dodatnih in
varnih prostorov za dnevno bolnišnično in ambulantno zdravljenje bolnikov s krvnimi
boleznimi ter krepitve kadrovskih kapacitet Kliničnega oddelka za hematologijo
Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,
 vprašanjema državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede integracije avtonomnih
vozil v Republiki Sloveniji,
 vprašanjem državnega svetnika Marjana Maučeca glede veljavnosti Trianonske
mirovne pogodbe,
 vprašanjema državne svetnice Lidije Jerkič glede izenačitve pravic delavcev, ki so
zaposleni v podjetjih v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma države, z ostalimi
delavci, v povezavi z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih
drugih prejemkov,
 pobudo državnega svetnika Francija Rokavca glede zagotovitve ustreznega vira
sredstev za izgradnjo manjkajočih sistemov za oskrbo s pitno vodo,
 pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca za prekategorizacijo lokalne ceste
Lipovci-Bogojina v regionalno cesto.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim vprašanjem in
pobudam ni imela pripomb.
Vodja interesne skupine mag. Peter Požun je pojasnil, da ni zadovoljen z odgovorom na na
prejšnji seji zastavljeno svetniško vprašanje glede specializantov s področja družinske
medicine in izvajanja 20.a člena Zakona o zdravniški službi, tako namerava obravnavo
odgovora predložiti v obravnavo Komisiji za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Na
ta način bo v Državnem svetu lahko sprejet akt o navedenem odgovoru, saj šesti odstavek
98. člena Poslovnika, na podlagi, katerega lahko Državni svet na pobudo državnega svetnika
opravi razpravo, ne predvideva sprejema nobenega akta Državnega sveta. Vodja interesne
skupine je tako predlagal, da v primeru, da člani interesne skupine naletijo na podoben
primer, odgovor na svetniško pobudo ali vprašanje obravnavajo v okviru pristojne komisije.
Vodja interesne skupine je prav tako predlagal, da državni svetniki svoje pobude oziroma
vprašanja na seji Državnega sveta predstavijo in na takšen način zadevo dodatno
obrazložijo, poleg tega je na takšen način problematiziranje posameznega vprašanja tudi
posneto.
Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Romunije Svetu EU v času od 1. 1. do
30. 6. 2019 (3. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo prednostne naloge predsedovanja Romunije
predstavil Nj. eksc. g. Anton Niculescu, veleposlanik Romunije v Republiki Sloveniji. 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 minut za
odgovore veleposlanika.
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije (4. točka)

Interesna skupina se je seznanila s predlogom sklepa Državnega sveta, na podlagi katerega
naj bi Državni svet potrdil članstvo državnega svetnika Danijela Kastelica v Komisiji za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisiji za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide. V okviru Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide se predlaga, da se
kot predsednika komisije izvoli državnega svetnika mag. Petra Požuna, kot podpredsednika
iste komisije pa državnega svetnika Danijela Kastelica.
Glede na to, da je bil predlog sklepa Državnega sveta pripravljen na podlagi izraženega
interesa člana interesne skupine Danijela Kastelica glede članstva v komisijah Državnega
sveta in potrjen na Kolegiju Državnega sveta v razširjeni sestavi, interesna skupina k
predlogu sklepa ni imela pripomb.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide glede predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: državni svetnik Tomaž
Horvat) in njeno vsebino h kateri ni imela pripomb.
Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019
(Rb2019), EPA 389-VIII (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Poročilom Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj in Poročilom Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
Državna svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak je v razpravi izpostavila, da velik problem
ostajajo investicije. Sredstva, ki so namenjena za visoko šolstvo ne zadoščajo za financiranje
javnih programov. Izrazila je skrb, da se na področju šolstva stalno krpa in da bo z
ohlajanjem gospodarstva spet prišlo do varčevanja.
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je poudaril, da tudi na raziskovalnem področju potrebe po
sredstvih večje, a je treba pozdraviti dodelitev vsaj toliko sredstev kot je predvidenih.
Državni svetnik Janoš Kern je dejal, da ostaja veliko rezerv v medsektorskem sodelovanju.
Treba je iskati možnosti, kako bi se zagotovila dodatna sredstva, poizvedeti na Ministrstvu za
gospodarstvo, ki ima boljši dostop do evropskih sredstev. Pojasnil je, da na področju kulture
ni dobrih programov, projektov takšne razsežnosti, ki bi upravičevali namembo večje količine
sredstev. Navedel je, da je en izmed ključnih projektov, ki jih potrebuje Ljubljana izgradnja
simfonične dvorane.
Interesna skupina je k Predlogu Sklepa Državnega sveta Republike Slovenije soglasno
sprejela (5 ZA, 0 PROTI) naslednje stališče:
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti na podlagi 72. člena Poslovnika Državnega
sveta k Predlogu Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019
(Rb2019) predlaga naslednji
A M A N D M A:
V drugem odstavku predloga mnenja se besedilo »predloga rebalansa ne podpira«
nadomesti z besedilom »predlog rebalansa podpira«.
***

Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) – nujni
postopek, EPA 387-VIII (7. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Interesne skupine lokalnih interesov in
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Poročilom Komisije za gospodarstvo,
obrt, turizem in finance.
Interesna skupina je k Predlogu Sklepa Državnega sveta Republike Slovenije soglasno
sprejela (5 ZA, 0 PROTI) naslednje stališče:
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti na podlagi 72. člena Poslovnika Državnega
sveta k Predlogu Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) predlaga
naslednji
A M A N D M A:
V drugem odstavku predloga mnenja se besedilo »predloga zakona ne podpira« nadomesti
z besedilom »predlog zakona podpira«.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Predlog Sklepa k zaključkom posveta Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe (8.
točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide, z zaključki posveta ter Predlogom sklepa Državnega sveta k
zaključkom posveta, h kateremu ni imela pripomb.
Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika mag. Igorja
Velova – PREDLOG ZA RAZŠIRITEV (9. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Zaprosilom Specializiranega državnega tožilstva
Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začetek kazenskega postopka (opr. št.
Kt/3586/2019/BR), dejstvom, da se državni svetnik mag. Igor Velov ne sklicuje in se ne bo
skliceval na imuniteto državnega svetnika, Poročilom Mandatno-imunitetne k predlagani
razširitvi dnevnega reda 15. seje Državnega sveta z 9. točko in Predlogom sklepa Državnega
sveta, na katerega ni imela pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 17. seji Kolegija
predsednika Državnega sveta v razširjeni sestavi, ki je potekala v ponedeljek, 21. 1. 2018, in
sicer:
 Predsednik je povabil vse državne svetnice in svetnike, da se v ponedeljek, 4. 3. 2019,
ob 11.30 udeležijo dogodka posvečenega 60. obletnici parlamentarne stavbe v
preddverju dvorane Državnega zbora.
 V četrtek, 7. 3. 2019, ob 13. uri bo v dvorani Državnega sveta v počastitev dneva žena
dogodek, na katerega so vabljene vse državne svetnice in svetniki s partnerji. Po
predavanju gospe Alenke Rebula na temo »Slovenska ženska – kaj jo zaznamuje, kaj
poveličuje, kaj obremenjuje in kaj osrečuje« bo sledil pogovor z vsemi štirimi








državnimi svetnicami. V preddverju dvorane Državnega sveta bo ob tej priložnosti
odprta tudi razstava »Kaplje« mlade likovne ustvarjalke Sanje Tosić.
Predsednik je člane Kolegija Državnega sveta v razširjeni sestavi obvestil, da se bosta
zaradi dolžine seje Državnega sveta seznanitvi z delom v Statističnem svetu in v
parlamentarni skupščini OECD v letu 2018 opravili na eni od naslednjih rednih sej
Državnega sveta. Tudi Poročilo o delu Državnega sveta se bo obravnavalo na redni
seji v marcu.
Predsednik je člane Kolegija Državnega sveta v razširjeni sestavi seznanil, da bosta v
mesecu marcu predvidoma redna in izredna seja Državnega sveta - veto na Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za
leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B).
Predsednik obvešča, da bodo vse državne svetnice in svetniki na redni seji Državnega
sveta prejeli novo številko Biltena. Vse se vljudno naproša, da sporočijo, če bi želeli
več izvodov.
Državni svetnik Dušan Strnad vljudno vabi vse državne svetnice in svetnike na Pohod
po Jurčičevi poti, ki bo v soboto, 2. 3. 2019, s pričetkom ob 7.30 v Višnji Gori. Več
informacij bo na voljo v vabilu, ki ga bodo vsi prejeli na klop na seji Državnega sveta.
***

Državni svetnik Janoš Kern je v razpravi izpostavil, da bi moral Državni svet narediti več
glede prenove Zakona o medijih. Poudaril je, da na področju kulture prispevke pišejo ljudje
brez ustreznih kvalifikacij, poročanje o posameznih kulturnih dogodkih je povezano z
oglaševanjem, prevladuje citiranje istih posameznikov in posledično javnost dobiva napačen
vtis o dejanskem stanju. Državni svet bi lahko na tem področju igral večjo vlogo, lahko bi
organiziral posvet o medijskem zakonu.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

Mag. Peter Požun
vodja interesne skupine

