Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-6/2019/3
Ljubljana, 21. 5. 2019

Predlog
ZAPISNIK

22. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 15. 5. 2019, v
sobi 209/II, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 12.30 uri.
PRISOTNI:
 vodja interesne skupine: dr. Branka Kalenić Ramšak,
 člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, Danijel Kastelic, Janoš Kern in
mag. Peter Požun.
Sejo je sklicala in vodila vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
Dnevni red (ZA 6, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 21. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 18. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (6 ZA, 0 PROTI) zapisnik 21. seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 18. seje Državnega sveta:
Odobritev zapisnikov 17. seje in 4. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
(1. točka)
Interesna skupina k predlogom zapisnikov 17. redne in 4. izredne 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 Cvetka Zupančiča v zvezi s poenotenjem ugotavljanja
dohodka iz kmetijske dejavnosti za potrebe določitve statusa kmeta po Zakonu o
kmetijskih zemljiščih,
- pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča za ureditev lastništva opuščenih
mlinščic,

-

-

-

vprašanjem in pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča glede zagotavljanja
pravice do izbire osebnega zdravnika, pravice do dostopa do zdravstvene obravnave
in pravice do spoštovanja pacientovega časa v povezavi s pomanjkanjem in
preobremenjenostjo družinskih zdravnikov ter dolgimi čakalnimi dobami,
pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za zagotovitev proračunskih sredstev
za (so)financiranje projekta prenove in novogradnje nekdanjih prostorov Zavoda za
varstvo pri delu z namenom vzpostavitve boljših pogojev za dnevno bolnišnično in
ambulantno zdravljenje bolnikov s krvnimi boleznimi v okviru Kliničnega oddelka za
hematologijo Interne klinike Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,
vprašanji državnega svetnika Alojza Kovšce glede odprodaje terjatev fizičnih oseb,
vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede mobinga na službenih mestih v
javni upravi,
pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča za ukinitev prispevka po 55a. členu
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za nosilce dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji,
vprašanji državnega svetnika Bojana Kekca glede postopkov za izgon tujcev iz
države v primeru hudih kaznivih dejanj in odvzem statusa begunca v primeru hudih
kaznivih dejanj.

Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim vprašanjem in
pobudam ni imela pripomb.
V razpravi o pobudi državnega svetnika Cvetka Zupančiča v zvezi s poenotenjem
ugotavljanja dohodka iz kmetijske dejavnosti za potrebe določitve statusa kmeta po Zakonu
o kmetijskih zemljiščih, je državni svetnik Tone Hrovat poudaril, da se status kmeta pogosto
predstavlja kot privilegiran položaj, čeprav v praksi to vedno ne drži. Pojasnil je, da katastrski
dohodek ni vedno relevanten dohodek za ugotavljanje realnega stanja.
***
V razpravi o vprašanju in pobudi državnega svetnika Branka Tomažiča glede zagotavljanja
pravice do izbire osebnega zdravnika, pravice do dostopa do zdravstvene obravnave in
pravice do spoštovanja pacientovega časa v povezavi s pomanjkanjem in
preobremenjenostjo družinskih zdravnikov ter dolgimi čakalnimi dobami je državni svetnik
mag. Peter Požun je izpostavil, da sta tako Državni svet kot pristojna komisija problematiko
zdravnikov družinske medicine kot tudi problematiko čakalnih dob že obravnavala.
Člani interesne skupine so pohvalili aktivnosti državnih svetnikov pri postavljanju svetniških
vprašanj in pobud. Poleg tega so se člani interesne skupine strinjali, naj vodja interesne
skupine Branka Kalenić Ramšak na naslednjem kolegiju predsednika Državnega sveta
opozori, da bi bilo dobro, da se državni svetnik, ki želi postaviti svetniško vprašanje ali
pobudo, ki ne spada nujno na njegovo področje, pred vložitvijo posvetuje z državnim
svetnikom, ki zastopa relevantno področje. V nasprotnem primeru lahko pride do situacij, da
se svetniško vprašanje/pobuda v bistvenem razlikuje od stališča, ki ga je Državni svet o
relevantni temi že zavzel oziroma mu celo nasprotuje in Državni svet pred vlado oziroma
pred ustreznim ministrstvom lahko izpade nekoliko neverodostojno.
***
V razpravi glede vprašanj državnega svetnika Branka Tomažiča glede mobinga na službenih
mestih v javni upravi se je državni svetnik dr. Matjaž Gams strinjal, da prihaja do primerov,
ko se posamezni delavci sklicujejo na mobing, da bi se izognili delovnim obveznostim.
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Posledično se mora vodstveni kader zagovarjati, delavec pa za neutemeljene obtožbe ni
odgovoren. Vodja interesne skupine, dr. Branka Kalenić Ramšak je poudarila, da je pri
mobingu treba vedeti, da gre za pritisk, ki se načrtno vrši dlje časa. Državni svetnik Tone
Hrovat je poudaril, da se je pojem mobinga v zadnjih letih spolitiziral s stani medijev. Državni
svetnik mag. Peter Požun je poudaril, da je pravilno, da obstaja zaščita, a bi moral v primeru
neutemeljenih obtožb nekdo odgovarjati. Enako velja za obtožbe v medijih. Državna svetnica
Branka Kalenić Ramšak je poudarila, da je povrnitev dobrega imena posameznika izjemno
težavna. Problem neresničnega navajanja v medijih je bil že večkrat izpostavljen v okviru
razprave o Zakonu o medijih v okviru Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Državni
svetnik Janoš Kern je predlagal, da bi vprašanje demantija lahko obravnavala Komisija za
kulturo, znanost, šolstvo in šport. Treba bi bilo proučiti ureditev v drugih evropskih državah,
kakšna je tam materialna odgovornost medijev za neresnično navajanje dejstev. Medije se
velikokrat izkorišča, kadar je treba nekoga očrniti. Vodja interesne skupine dr. Kalenić
Ramšak je poudarila, da je dejanska neodvisnost medijev majhna. Državni svetnik Janoš
Kern je pritrdil, da je težava v kupljivosti medijev. Državni svetnik Danijel Kastelic je izpostavil
dejstvo, da se pogosto izrabi Komisijo za preprečevanje korupcije in Računsko sodišče za
očrnitev posamezne zadeve. Dejstvo, da navedena organa o neki stvari vodita postopek, se
pogosto prikaže kot bolj obremenjujoče, kot dejansko je. Vodenje postopka o določeni zadevi
še ne pomeni dokaza krivde, dejstvo da Komisija za preprečevanje korupcije ali Računsko
sodišče vodita postopek ni nujno nekaj slabega. Državni svetnik Tone Hrovat je dejal, da
ljudje nočejo več javno govoriti, saj se resnica v medijih lahko izkrivi.
***
V razpravi glede pobude državnega svetnika Cvetka Zupančiča za ukinitev prispevka po 55a.
členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju za nosilce dopolnilnih
dejavnosti na kmetiji je državni svetnik Tone Hrovat poudaril, da bi morale po večini vse
kmetijske dejavnosti, tako kot drugod po Evropi, spadati v okvir osnovnih dejavnosti.
Določanje izjem ima pogosto negativne posledice prav za kmete. Sistem zdravstvenega in
socialnega zavarovanja je treba oblikovati z ozirom na dejansko stanje v praksi.
***
V razpravi glede vprašanj državnega svetnika Bojana Kekca glede postopkov za izgon tujcev
iz države v primeru hudih kaznivih dejanj in odvzem statusa begunca v primeru hudih
kaznivih dejanj je državni svetnik dr. Matjaž Gams menil, da je zakonodaja preveč
promigracijsko usmerjena.
Predlog Mnenja k Štiriindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih
pravic Republike Slovenije za leto 2018, EPA 420-VIII (3. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s Skupnim mnenjem Komisije za državno ureditev in
Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter predlogom mnenja Državnega
sveta k letnemu poročilu, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike
Slovenije (4. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s Pobudo državne svetnica Lidije Jerkič glede
dopolnitev Etičnega kodeksa, Poročilom Mandatno-imunitetne komisije in Predlogom sklepa
Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
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V razpravi so člani interesne skupine pozdravili imenovanje posebnega svetovalca,
pristojnega za usmerjeno in zaupno svetovanje državnim svetnikom o njihovih pravnih
dolžnostih v konkretnih okoliščinah. Kadar svetniki ne bi bili prepričani, ali gre za konflikt
interesov, bi jim svetovalec o tem lahko svetoval, kar je veliko ustreznejše, kot če bi se obrnili
na Komisijo za preprečevanje korupcije, ki nima pristojnosti svetovati in bi bila dolžna zgolj
sprožiti postopek. Državni svetnik dr. Matjaž Gams je dejstvo, da dopolnitev Etičnega
kodeksa vključuje nasprotje interesov, ocenil kot pozitivno.
Predlog zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v
švicarskih frankih - zakonodajna iniciativa (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance glede predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: Alojz Kovšca) in njeno vsebino, h
kateri ni imela pripomb.
Predlog Zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona - zakonodajna iniciativa (6.
točka)
Interesna skupina se je seznanila z vsebino predlagane zakonodajne iniciative (pobudnika:
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna skupine lokalnih interesov),
h kateri ni imela pripomb.
Predlog Sklepa k zaključkom posveta So priložnosti svetovnega dneva čebel res
izkoriščene? (7. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Skupnim poročilom Komisije za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance ter Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Predlogom sklepa
Državnega sveta k zaključkom posveta, h kateremu ni imela pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 20. seji Kolegija
predsednika Državnega sveta, ki je potekala v ponedeljek, 13. 5. 2019, in sicer:
- Podpisi za predlog odložilnega veta
Po novem bo posameznemu državnemu svetniku ali svetnici, ki ne bo mog-el/-la zagotoviti
fizičnega podpisa na seznamu podpisnikov predloga odložilnega veta, bi ga pa želel/-a,
omogočeno, da svojo podporo predlogu za veto izrazi na podlagi izpolnitve posebnega
obrazca, ki ga bo pripravila strokovna služba Državnega sveta in bo poenoten za vse
državne svetnike in svetnice. Le-ti bodo lahko podpisali navedeni obrazec in njegov sken
poslali na elektronski naslov gp@ds-rs.si, nato pa ob prihodu na sejo Državnega sveta
zagotovili svoj podpis na originalnem seznamu podpisnikov, in to še pred začetkom seje
Državnega sveta. K temu, kot tudi k podpori odložilnemu vetu, se bodo zavezali s podpisom
obrazca. Na ta način se bo državnim svetnikom in svetnicakom olajšalo zbiranje podpisov za
podporo predlogom za odložilni veto. Strokovna služba bo pomagala pri pripravi obrazca in
nudila administrativno pomoč pri izvedbi formalnosti glede predloga za veto, ne more pa
namesto predlagatelja odložilnega veta zbirati podpisov v podporo predlogu za odložilni veto.
- Sestanek pri predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju glede projekta ustanovitve
pokrajin
Predsednik Državnega sveta je bil na sestanku pri predsedniku Republike Slovenije Borutu
Pahorju, ki je na njegovo pobudo sklical sestanek predsednikov Skupnosti občin Slovenije,
Združenja mestnih občin Slovenije in Združenja občin Slovenije glede ponovnega začetka
procesa ustanovitve pokrajin. Vsi prisotni na srečanju so se strinjali, da je v Sloveniji nujno
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treba ustanoviti pokrajine in da je za ponovni začetek tega projekta nujna priprava strokovnih
ter zakonskih podlag s konsenzom vseh. Predsednik Republike Slovenije je napovedal sklic
posveta z vsemi deležniki še pred poletjem. Z ustanovitvijo pokrajin se pričakuje tudi lažje
črpanje evropskih sredstev.
- Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o organizaciji in delu službe Državnega sveta
RS
Predlog sklepa pripravljen na podlagi spremembe delovnega mesta javne uslužbenke Marije
Škulj, ki upravlja in vzpostavlja ustrezno strukturo hrambe dokumentarnega gradiva zaradi
prehoda Državnega sveta na uporabo dokumentnega sistema SPIS. Zaradi spremembe se
ne bo povečalo število zaposlenih v Državnem svetu.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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