Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-11/2019/4
Ljubljana, 13. 11. 2019

Predlog
ZAPISNIK

27. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v torek, 12. 11. 2019, v
sobi 110/I, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 15.00 uri in zaključila ob 16.20 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: dr. Branka Kalenić Ramšak
- člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, Danijel Kastelic in mag. Peter
Požun.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
- Janoš Kern
Sejo je sklicala in vodila vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
Dnevni red (ZA 5, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnikov 26. redne in 2. izredne seje Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti
2. Priprava na 23. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 26. redne seje.
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 2. izredne seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 23. seje Državnega sveta:
Odobritev zapisnikov 22. redne seje ter 6. in 7. izredne seje Državnega sveta Republike
Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k predlogom zapisnikov 22. redne seje ter 6. in 7. 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 mag. Marka Zidanška za razvoj avtomatskega prevajalnika
govorjene slovenščine v znakovni jezik in razpis raziskovalne naloge za razvoj ustreznega
računalniškega programa;
- pobudo državnega svetnika Samerja Khalila glede podaljšanja odpiralnega časa pisarne
Finančne uprave RS v Črnomlju;
- pobudo državne svetnice Lidije Jerkič glede spremembe zakonodaje, ki bi Finančni upravi
RS omogočila neposreden nadzor in sankcioniranje neizplačil in zamikov pri izplačilih
regresa za letni dopust;
- vprašanjem državnega svetnika Branka Tomažiča glede izgradnje sežigalnice za živalske
stranske proizvode v Sloveniji;
- vprašanjem in pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja
proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v program cepljenja in zaščite z
zdravili;
- vprašanji državnega svetnika Branka Tomažiča glede možnosti pojasnila ponudbe v
postopkih javnega naročanja, obligatorne narave izreka stranske sankcije izločitve iz
postopkov javnega naročanja in vzpostavitve seznama ponudnikov;
- vprašanjem državnega svetnika Branka Tomažiča glede sanacije regionalne ceste na
Rebrnicah med Razdrtim in Podnanosom;
- pobudo državne svetnice mag. Marije Lah glede pridobitve pisnega mnenja pristojnega
organa Evropske komisije o imenovanju zunanjega nadzornega organa za nadzor nad
izvajanjem kodeksov ravnanja po 40. členu Splošne uredbe Evropske komisije 2016/678 o
varstvu podatkov v zasebnem sektorju kot pogoju za potrditev navedenih kodeksov s strani
nacionalnega nadzornega organa za varstvo osebnih podatkov;
- vprašanjem in pobudo državnih svetnikov Tomaža Horvata in Bojana Režuna glede
sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Splošne bolnišnice
dr. Franca Derganca Nova Gorica.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim vprašanjem in
pobudam ni imela pisnih pripomb.
Glede pobude državnega svetnika mag. Marka Zidanška za razvoj avtomatskega
prevajalnika govorjene slovenščine v znakovni jezik in razpis raziskovalne naloge za razvoj
ustreznega računalniškega programa je v razpravi državni svetnik Danijel Kastelic poudaril,
da gre za pilotski projekt. Tovrstni avtomatski prevajalniki so že razviti za slepe in slabovidne,
za gluhe pa še ne. Tovrstnih programov naj ne bi bilo niti v tujini.
Glede vprašanja in pobude državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja
proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v program cepljenja in zaščite z
zdravili je državni svetnik mag. Peter Požun pojasnil, da ministrstvo kljub danim pobudam s
strani Državnega sveta še ni naredilo ničesar, da bi cepljenje proti okužbam s človeškimi
papilomavirusi (HPV) za dečke uvrstili v program cepljenja in zaščite z zdravili. Cepljenje bo,
če bo uvrščeno na seznam šele za leto 2021.
Glede vprašanja in pobude državnih svetnikov Tomaža Horvata in Bojana Režuna glede
sanacijskega programa za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti Splošne bolnišnice dr.
Franca Derganca Nova Gorica je mag. Peter Požun spomnil na opozorila, ki jih je vodja v
imenu interesne skupine izrazila na seji 21. seji Kolegija predsednika Državnega sveta, da bi
bilo dobro, da se državni svetnik, ki želi postaviti svetniško vprašanje ali pobudo, ki ne spada
na njegovo področje, pred vložitvijo posvetuje z državnim svetnikom, ki zastopa relevantno
področje, saj mogoče ni dovolj dobro seznanjen s celotno sliko na zadevnem področju in
tako prepreči, da Državni svet izpade neverodostojno.
Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2018 (3. točka)
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Interesna skupina je bila seznanjena, da bo letni poročili predstavil Samo Jereb, član
Evropskega računskega sodišča ter da bo zaradi obveznosti gospoda Jereba točka
obravnavana takoj za 1. točko dnevnega reda.
Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Banke Slovenije 2018 z letnim obračunom Banke
Slovenije 2018 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančnemu
načrtu Banke Slovenije za leto 2019, EPA 808-VIII (4. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z Mnenjem Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance in predlogom Mnenja Državnega svata, h kateremu ni imela pripomb.
V razpravi je državni svetnik Danijel Kastelic pojasnil, da je bilo tekom razprave na Komisiji
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance izpostavljeno vprašanje nujnosti in primernosti
uvedenih kreditnih pravil. Predvideva se, da bodo sprejeta pravila prizadela predvsem mlade
družine in ranljivejše dele prebivalstva. Ti so v preteklosti najemali potrošniške kredite v želji
za njihovo kasnejšo prekvalifikacijo v stanovanjske kredite. Veliko je bilo tudi potrošniških
kreditov za nabavo proizvodov s krajšo življenjsko dobo, kot je bilo obdobje odplačevanja
kreditov.
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je izpostavila dejstvo, da bodo ljudje
začeli najemati kredite pri tujih bankah v primeru, da jih pri slovenskih ne bodo mogli. Izrazila
je skrb, da se bo spet spregledalo nacionalni interes. Opozorila je tudi na dejstvo, da je do
zaostritve prišlo nenadoma. Državni svetnik Danijel Kastelic je pojasnil, da Banka Slovenije
trdi, da do zaostritve pogojev ni prišlo nenadoma, razlika je zgolj ta, da je šlo prej zgolj za
priporočila, sedaj pa gre za navodila.
Državni svetnik mag. Peter Požun je izpostavil, da gre za spopad med komercialnimi
bankami in nacionalno banko. Izrazil je pomislek glede neodvisnosti Banke Slovenije, katere
guvernerja imenuje Državni zbor na predlog predsednika republike.
Državni svetnik Tone Hrovat je poudaril, da bi bilo treba ponovno premisliti o panožnih
hranilnicah. Omenil je kmečke hranilnice, ki jih je ustanavljal Janez Evangelist Krek, kjer so
lahko kmetje najemali kredite in si v primeru, da denarja za poplačilo niso imeli, poplačilo
zagotovili s prodajo pridelkov preko zadruge.
Stališču glede ustanavljanja hranilnic je pritrdil tudi državni svetnik dr. Matjaž Gams. Poudaril
je, da so omejitve s strani guvernerja Banke Slovenije potrebne. Spomnil je na prodajo
slovenskih bank in velikih podjetji v Sloveniji ter opozoril, da za razliko od njih družinska
podjetja dobro delujejo.
Predlog Mnenja k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2018, EPA
689-VIII (5. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z Mnenjem Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj in predlogom Mnenja Državnega svata, h kateremu ni imela pripomb.
V razpravi je državni svetnik dr. Matjaž Gams pojasnil, da v okviru Inženirske akademije
Slovenije poteka razprava o iskanju najboljše kompromisne rešitve za pridobivanje električne
energije. Pri tem se v razpravi pojavljata dva pola. Na eni strani so zagovorniki klasičnih virov
pridobivanja električne energije, na drugi pa zagovorniki obnovljivih virov. Popolne
enoznačne rešitve ni, tako je treba iskati kompromis med obema.
Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Uresničevanje človekovih pravic invalidov (6.
točka)
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Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide ter Predlogom sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta, h kateremu ni imela
pripomb.
Državni svetnik Danijel Kastelic je pojasnil, da je posvet organiziral Državni svet skupaj z
Nacionalnim svetom invalidskih organizacij Slovenije ob 10. obletnici ratifikacije Konvencije o
pravicah invalidov z željo, da se naredil pregled trenutnega stanja. Žal tisti ki storitve
potrebujejo, ugotavljajo, da se določbe konvencije uresničujejo prepočasi. Pozitiven premik
sta sprejem in uveljavitev Zakon o osebni asistenci in Zakona o izenačevanju možnosti
invalidov. Glede spremljanja uresničevanja določb Konvencije obstaja težava, saj Poročilo o
uresničevanju pišejo iste osebe, ki hkrati pišejo tudi vladni načrt. Zato je realnejši vpogled v
dejansko stanje senčno poročilo nevladnih organizacij, ki so ga prav tako posredovale na
Urad Organizacije Združenih narodov v Ženevo. Pojasnil je, da je pripravljen tudi Zakon o
Svetu za invalide Republike Slovenije, ki ga je napisal dr. Rajko Pirnat. Poudaril je, da je z
uveljavitvijo Zakona o osebni asistenci poskrbljeno za vse invalide do 65. leta, za vse
starejše pa še vedno stanje ostaja neurejeno. Starostniki, ki ostajajo omejeni na štiri stene,
potrebujejo patronažno nego, fizioterapijo in laično pomoč. Primer dobre rešitve je Projekt
integrirane oskrbe v občini Krško »MOST«. Invalidi si zato želijo kar najhitrejši sprejem
Zakona o dolgotrajni oskrbi. Predstavil je tudi primer dobre prakse na Nizozemskem, kjer
lokalne skupnosti takoj, ko se seznanijo npr. s primerom poškodbe hrbtenice, začnejo s
prilagajanjem bivanjskega okolja ponesrečenca. V prvi vrsti gre za prilagoditev njegovega
stanovanja, v kolikor to ni mogoče, pa selitev na primernejšo lokacijo znotraj lokalne
skupnosti. V povprečju takšna prilagoditev stane okoli 50 000 EUR. Ko se poškodovani vrne
iz rehabilitacije, lahko normalno nadaljuje s svojim življenjem v prilagojenem okolju, nadaljuje
s svojim delom in ostane dejaven in vključen v družbo.
Državni svetnik mag. Peter Požun je pojasnil, da je po zadnjih podatkih predvideno, da bo
šel Zakon o dolgotrajni oskrbi v javno razpravo v letu 2020, vendar se je treba zavedati, da
se tako kompleksnih zadev ne more sprejeti v enem letu. Slovenija je v zaostanku v
primerjavi z drugimi državami in po nepotrebnem odlaša. Pri dolgotrajni oskrbi se je treba
sporazumeti o njenem financiranju. Nemčija se je s tem področjem začela spopadati 20 let
nazaj, ko je imela bistveno manjše demografske težave, kot jih ima trenutno Slovenija.
Osebe, ki bi ob potrebni pomoči bistveno dlje časa lahko ostale doma, bodo primorane iti v
domove za ostarele. Zakon je pripravljen, prav tako podzakonski akti, pilotski projekti, ki so
bili financirani s strani Evropske unije, pa v izteku. Zato je Komisija za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide na podlagi seznanitve z zaključki posveta in razprave članov komisije
sprejela sklep, da Državnemu zboru predlaga sklep, s katerim naj na podlagi prvega in
drugega odstavka 97. člena Poslovnika Državnega sveta pozove Vlado Republike Slovenije,
da zaključke posveta Uresničevanje človekovih pravic invalidov podrobneje prouči in se v
roku 30 dni do njih opredeli z vidika vsakega posameznega ministrskega resorja, pristojnega
za posamezno področje, ne zgolj z vidika Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti.
Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2020 – redne seje (7. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Predlogom Terminskega programa dela, h kateremu ni
imela pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 28. seji Kolegija
Državnega sveta, v sredo, 6. 11. 2019, in sicer:
- Pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance v zvezi z zaupnimi gradivi
Komisija je na kolegij naslovila pobudo, da se preuči možnost elektronskega dostopa do
gradiv zaupnega značaja tudi državnim svetnicam in svetnikom, primerljivo s pogoji
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dostopa do gradiv zaupnega značaja, ki jih imajo poslanci Državnega zbora (zaupna
gradiva prejemajo v t.i. varni elektronski predal). Dogovorjeno je bilo, da služba
Državnega sveta prouči možnosti in stroške vzpostavitve varnega elektronskega predala
za državne svetnice in svetnike.
- Odločbo Ustavnega sodišča, s katero je Državni svet uspel z razveljavitvijo dela Zakona o
medijih
Predsednik Državnega sveta je predstavil odločbo Ustavnega sodišča, s katero je slednje
razveljavilo »določitev kvot slovenske glasbe« za zasebne radijske postaje v Zakonu o
medijih. Državni svet je zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in začasno
zadržanje 86., 86.a in 109. člena Zakona o medijih vložil v prejšnjem mandatu. Sprejel jo
je na 48. redni seji 7. 2. 2017. Dopolnjena pa je bila v aktualnem mandatu Državnega
sveta 23. januarja 2019 na 14. seji Državnega sveta.
- Informacijo o Globalnem forumu ženskih voditeljic
Predsednik Državnega sveta je članice in člane kolegija seznanil s povabilom članicam
Državnega sveta, da se lahko udeležijo Globalnega foruma ženskih voditeljic, ki bo
potekal od 18. do 20. novembra 2019 v Reykjaviku na Islandiji.
- Informacijo o obravnavi novele Zakona o Državnem svetu v Državnem zboru
Predsednik Državnega sveta je članice in člane kolegija seznanil, da je bil v Državnem
zboru izražen interes, da bi novelo Zakona o Državnem svetu, ki jo je Državni svet sprejel
na 22. seji Državnega sveta 15. 10. 2019, v Državnem zboru obravnavali šele v
naslednjem letu.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

vodja interesne skupine
dr. Branka Kalenić Ramšak
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