Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-4/2019/4
Ljubljana, 1. 4. 2019

Predlog
ZAPISNIK

20. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 20. 3.
2019, v sobi 304/III, 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: dr. Branka Kalenić Ramšak,
 člani interesne skupine: Tone Hrovat, Danijel Kastelic, Janoš Kern in mag. Peter
Požun.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
 dr. Matjaž Gams.
Sejo je sklical in do izvolitve nove vodje vodil mag. Peter Požun, nato je vodenje
prevzela novo izvoljena vodja, dr. Branka Kalenić Ramšak.
Dnevni red (ZA 5, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 19. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Izvolitev vodje interesne skupine
3. Priprava na 16. sejo Državnega sveta
4. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 19. seje.
Ad 2)
Ker je bil na 15. seji Državnega sveta, 20. 3. 2019, sprejet Sklep o spremembah in
dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij
Državnega sveta Republike Slovenije, na podlagi katerega je mag. Peter Požun

postal predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, je mag
Peter Požun predlagal, da se na mesto vodje interesne skupine izvoli dr. Branka
Kalenić Ramšak.
V skladu s 84. členom Poslovnika Državnega sveta so volitve potekale javno (le en
kandidat).
Člani Interesne skupine so soglasno (4 ZA, 0 PROTI) sprejeli sledeči
SKLEP:
Za vodjo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti se izvoli prof. dr. Branko
Kalenić Ramšak.
***
V nadaljevanju je vodenje seje interesne skupine prevzela nova vodja, dr. Branka
Kalenić Ramšak, ki se je v svojem nagovoru zahvalila prisotnim za podporo.
Ad 3 )
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 16. seje Državnega
sveta:
Odobritev zapisnika 15. seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k predlogu zapisnika 15. seje Državnega sveta ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s/z:
 pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za uzakonitev najnižje
zagotovljene invalidske pokojnine v višini 500 evrov, ne glede na dopolnjeno
pokojninsko dobo,
 vprašanjem državnega svetnika Marjana Maučeca glede števila kršitev
Kodeksa sodniške etike in števila pritožb na sodniško delo,
 pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za vključitev socialnih podjetij, ki
zaposlujejo invalide, v shemo nadomestne izpolnitve kvote,
 vprašanjem Branka Tomažiča glede uvoza mesa s Poljske in zaščite
slovenskega potrošnika,
 vprašanjem Branka Tomažiča glede spoštovanja Bernske konvencije
(Konvencija o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter
njunih naravnih življenjskih prostorov) in sprejema zakonodaje na podlagi
katere bi se lahko sprejeli učinkoviti ukrepi, ki bi preprečevali nastanek resne
škode zaradi porasta števila zveri v Sloveniji,
 pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za spremembo oz. dopolnitev
57. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca glede ureditve prostorov vrtca v stavbah, ki niso namensko
zgrajene za vrtec.
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Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim
vprašanjem in pobudam ni imela pripomb.
Predstavitev Poročila Evropske komisije o Sloveniji 2019 (3. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo Poročilo predstavila Ulla Hudina Kmetič,
namestnica vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Pri tem naj bi
obravnava točke potekala po že ustaljenem sistemu – 20 minut za predstavitev
Poročila, 20 minut za vprašanja državnih svetnic in svetnikov ter 20 minut za
odgovore namestnice vodje Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej-L) – skrajšani postopek, EPA 377-VIII (4. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z Mnenjem Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide ter predlogom mnenja Državnega sveta k predlogu zakona, h
kateremu ni imela pripomb.
Državni svetnik mag. Peter Požun je člane interesne skupine seznanil z razpravo na
seji komisije in dejal, da sedanja ureditev sicer dopušča možnost določenega odliva
sredstev iz javnih zdravstvenih zavodov, a ima predlagana rešitev možne
nepredvidene posledice v škodo pacientov.
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je poudarila, da mora biti vsaka
rešitev na zadevnem področju prvenstveno v dobro pacientov. Izpostavila je tudi, da
v javnem sektorju ni dovolj sodelovanja med različnimi ministrstvi.
Državni svetnik Tone Hrovat je opozoril na problem birokratizacije postopkov.
Državni svetnik Janoš Kern je dejal, da je treba iskati rešitve za preprečevanje
slabljenja javnega sektorja.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (ZKP-N) – druga obravnava, EPA 398-VIII (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Odbora Državnega zbora za
pravosodje, Mnenjem Komisije za državno ureditev in Predlogom mnenja Državnega
sveta k dopolnjenem predlogu zakona, h kateremu ni imela pripomb. Slednji je bil
pripravljen na podlagi mnenja pristojne komisije in sprejetih amandmajev na 7. seji
Odbora Državnega zbora za pravosodje, 14. 3. 2019.
Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2018 (6.
točka)
Interesna skupina se je seznanila, da bo državni svetnik mag. Peter Požun, ki je bil
kot predstavnik Državnega sveta imenovan v Statistični svet, predstavil delo
Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2018.
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Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2018 (7. točka)

za

Interesna skupina se je seznanila, da bo državni svetnik mag. Miroslav Ribič, ki je
bil imenovan za kontaktno osebo Državnega sveta Republike Slovenije za
sodelovanje z OECD, predstavil delo Globalne parlamentarne mreže OECD v letu
2018.
Predlog Poročila o delu Državnega sveta v 1. letu VI. mandata (12. 12. 2017 –
31. 12. 2018) (8. točka)
Interesna skupina se je seznanila s predlogom poročila o delu Državnega sveta, h
kateremu ni imela pripomb.
Ad 4)
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 18. seji Kolegija
predsednika Državnega sveta, ki je potekala v ponedeljek, 18. 3. 2019 in sicer:
- Skupine prijateljstva
Državne svetnice in svetniki lahko izrazijo svoj interes, v katerih skupinah prijateljstva
bi želeli sodelovati.
- Prošnja državnega svetnika Toneta Hrovata za pomoč pri sanaciji škode po požaru
Državni svet je prejel zaprosilo za pomoč pri sanacije škode po požaru v Centru
biotehnike in turizem v Grmu. Vsem državnim svetnicam in svetnikom se bo
posredoval dopis v želji, da morda najdejo kakšno možnost, kako bi lahko pomagali,
ker Državni svet ne more namenjati svojih proračunskih sredstev v ta namen.
***
Državni svetnik Tone Hrovat je predstavil problematiko sanacije škode po požaru na
Centru biotehnike in turizma GRM Novo mesto. Ob tem je izpostavil probleme glede
prenizkega izplačila zavarovalnine.
- Prošnja k podpori in sponzorstvu Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje
Državni svet je prejel prošnjo, ki se bo posredovala vsem državnim svetnicam in
svetnikom, da se bodo vsak po svojih možnostih lahko odzvali, ker Državni svet ne
more namenjati svojih proračunskih sredstev v ta namen.
- Predlog državne svetnica mag. Marija Lah glede odložilnega veta na ZIPRS
Državna svetnica je predlagala, da, glede na to, da je Državni svet v zadnjih nekaj
letih vedno izglasoval veto na ZIPRS na podlagi sklicevanja na prenizko
povprečnino, tokrat Državni svet ne zaključi svojih aktivnosti na to temo zgolj z
odložilnim vetom. Po njenem mnenju mora Državni svet uporabiti vse pristojnosti, ki
bi privedle do ustrezne in želene zakonsko določene povprečnine v naslednjem letu,
da naslednje leto ne bo ponovno postavljen pred dilemo morebitnega vlaganja veta
na ZIPRS zaradi prenizke povprečnine. Letos je namreč Državni svet veto na novelo
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ZIPRS1819 v pretežni meri ponovno utemeljil s tem, da se v noveli ni ustrezno
uredilo vprašanja povprečnine, kljub temu, da je bilo v razpravah v okviru Državnega
sveta prepoznano, da je rebalans za leto 2019 v določenih segmentih prinesel tudi
dobre rešitve. Kot možno nadaljnjo aktivnosti je državna svetnica mag. Marija Lah
predlagala, da Državni svet še pred poletjem povabi ministra za javno upravo in
ministra za finance, da predstavita rezultate dela medresorske vladne skupine, ki se
ukvarja z vprašanjem načina določitve in višine povprečnine v prihodnje. Predlagala
je tudi, da Državni svet razmisli o možnosti ustavne presoje zaradi nespoštovanja
Zakona o financiranju občin. Tako kot pri ZIPRS, se Državni svet sooča s podobno
situacijo pri nekaterih drugih odprtih vprašanjih, ki jih želi razrešiti v okviru svojih
pristojnosti (npr. vprašanje izbrisa imetnikov podrejenih obveznic). Posledično je
državna svetnica mag. Marija Lah predlagala, da uvedemo sistem sprotnega
pregledovanja in spremljanja odprtih zadev in jih skušamo z različnimi pristopi in
aktivnostmi dokončno razrešiti.
***
V zvezi s predlogom državne svetnice mag. Marije Lah je državni svetnik Tone
Hrovat poudaril, da je treba spodbujati dialog med ministrstvi ter občinami in tudi med
samimi ministrstvi.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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