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Predlog
ZAPISNIK

29. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 22. 1. 2020, v
sobi 212/II, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 11.50 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 4, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 28. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 25. sejo Državnega sveta
3. Poročilo o delu Interesne skupine negospodarskih dejavnosti v 2019
4. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 28. seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 25. seje Državnega sveta:
Odobritev zapisnikov 24. redne seje in 9. izredne seje Državnega sveta Republike
Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k predlogom zapisnikov 24. redne seje in 9. izredne seje Državnega sveta
ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s/z:

-

vprašanji in pobudama državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede Predloga
zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, ki je v pripravi na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport;
vprašanjem in pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata o vključenosti tematike
podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja v redne vzgojnoizobraževalne
programe oz. učne načrte predmetnikov na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja;
pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce za ureditev financiranja Parka vojaške
zgodovine v Pivki;
vprašanjem Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s celovitim
reševanjem problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki
potekajo preko zemljišč v lasti fizičnih oseb;
vprašanji državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi z Zakonom o dostopnosti
spletišč in mobilnih aplikacij.

Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim vprašanjem in
pobudam ni imela pisnih pripomb.
Glede vprašanj in pobud glede Predloga zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
dejavnosti, ki je v pripravi na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, je državni
svetnik dr. Matjaž Gams pojasnil, da je želel z vložitvijo vprašanj in pobud poskrbeti, da se
pridobijo uradni dokumenti, na podlagi katerih bo mogoče opraviti razpravo o vsebini
predloga zakona. Temu je pritrdila tudi vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
Glede vprašanja in pobude državnega svetnika Tomaža Horvata o vključenosti tematike
podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja v redne vzgojnoizobraževalne programe oz.
učne načrte predmetnikov na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja je državni svetnik dr.
Matjaž Gams pojasnil, da so podnebne spremembe le majhen segment. Problem je širši,
treba bi se bilo lotiti dolgoročnejšega problema, to je spremeniti odnos ljudi do okolja. Vodja
interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšek je opozorila na težavo pri uvrščanju dodatnih
vsebin v izobraževalne programe zaradi preobremenjenosti otrok.
Glede pobude državnega svetnika Alojza Kovšce za ureditev financiranja Parka vojaške
zgodovine v Pivki je vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak opozorila, da je
mogoče, da vprašanja ne bo želelo reševati niti Ministrstvo za kulturo niti Ministrstvo za
obrambo.
Glede vprašanja Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi s celovitim
reševanjem problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki potekajo
preko zemljišč v lasti fizičnih oseb je vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak
opozorila, da se tovrstnih vprašanj ne da parcialno reševati, ampak je potrebna strategija.
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je navedel primer, kako se neustrezna ureditev odraža v
praksi.
Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske
unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2020 (3. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo prednostne naloge predstavil ekselenca gospod
mag. Boris Grigić, veleposlanik Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji. Pri tem naj bi
obravnava točka potekala po že ustaljeni praksi: začetnih 20 minut bo namenjenih
predstavitvi predsedovanja Republike Hrvaške Svetu Evropske unije, nato bodo imeli
državne svetnice in svetniki 20 minut časa za vprašanja, na koncu pa bo imel veleposlanik
na voljo še 20 minut časa za odgovore ali dodatna pojasnila.
Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za
obdobje 2020–2030 (ReNPVO20–30) (4. točka)
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Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj in s predlogom Mnenja Državnega svata, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti - zakonodajna iniciativa
(5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Pobudo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport, s
Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, z Amandmaji državnega
svetnika Branimirja Štruklja, h katerim ni imela pisnih pripomb.
Državni svetnik mag. Peter Požun je poudaril, da se mora pomagati zgolj študentom, ki so
prišli in študirali v Sloveniji v dobro veri, da bodo študij lahko tudi zaključili. Izpostavil je, da
nujno, da se od sedaj naprej s strani NAKVIS-a učinkoviteje nadzoruje, kako potekajo
izobraževalni program ter kako in koga se izobražuje. Tako je izrazil podporo vloženim
amandmajem, ki so omejevali upravičence na opravljanje strokovnega izpita s pomočjo
tolmača zgolj na tiste študente, katerim so se pogoji zaradi spremembe zakonodaje
spremenili tekom študija. To so študenti, ki so se vpisali v program fizioterapije, ki je potekal
v italijanskem jeziku najkasneje v študijskem letu 2016/2017. Temu sta pritrdila tudi vodja
interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak in državni svetnik Danijel Kastelic, ki sta
opozorila, da je bil pred vložitvijo amandmaja člen preveč odprt. Vodja interesne skupine dr.
Branka Kalenić Ramšak je opozorila, da gre pri fizioterapiji za zelo zahteven in deficitaren
poklic in da lahko NAKVIS nadzor izvaja zgolj do določenega trenutka. Državni svetnik Tone
Hrovat je pojasnil, da je učenje jezika ob vseh študijskih obveznostih izjemno zahtevno. Tudi
državni svetnik dr. Matjaž Gams je izrazil podporo predlogu zakona.
Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega
odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25.,
prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega
varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) (5.A točka)
Interesna skupina se je seznanila s Pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance ter Predlogom zahteve, h kateri ni imela pripomb.
Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v
2019 (6. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo delo Delovne skupine za načrtovanje upravljanja
z velikimi zvermi predstavil državni svetnik Branko Tomažič, ki je bil kot predstavnik
Državnega sveta imenovan v omenjeno delovno skupino.
Predlog Sklepa o imenovanju članic Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri
Državnem svetu Republike Slovenije (7. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Zapisnikom Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja
pri Državnem svetu Republike Slovenije z dne 4. 12. 2019, soglasjem Metke Štembal h
kandidaturi za članico Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Državnem svetu
Republike Slovenije z dne 4. 12. 2019, soglasjem Neže Dular h kandidaturi za članico
Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Državnem svetu Republike Slovenije z dne 4.
12. 2019 ter predlogom sklepa Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Sedežnega reda državnih svetnic in državnih svetnikov v VI. mandatu
Državnega sveta - od 22. januarja 2020 dalje (8. točka)
Člani interesne skupine so se strinjali, da čeprav se njihovi sedeži nahajajo v zadnjih vrstah v
dvorani Državnega sveta, je pozitivno da so od sedaj vsi člani na enem mestu.
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Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila s predlogom Poročila o delu Interesne skupine
negospodarskih dejavnosti za leto 2019 v naslednjem besedilu:
»POROČILO
O DELU INTERESNE SKUPINE NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI V 20191
SESTAVA INTERESNE SKUPINE
Člani interesne skupine:
dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, dr. Branka Kalenić Ramšak, Danijel Kastelic2, Janoš Kern in
mag. Peter Požun.
Sekretarka interesne skupine: Neža Dular.
OBRAVNAVANE ZADEVE
V skladu s 16. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10,
6/14 in 26/15) interesne skupine obravnavajo zadeve in oblikujejo stališča do zadev, ki so na
dnevnem redu Državnega sveta in njegovih komisij ter druge zadeve iz pristojnosti
Državnega sveta.
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je v času od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 v zvezi
z obravnavanimi zadevami oblikovala sedem (7) stališč in podala en (1) predlog3.
Interesna skupina je v času od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 zasedala na trinajstih (13) sejah
(na dvanajstih (12) rednih in eni (1) izredni seji).
POVZETEK STALIŠČ, SKLEPOV IN POMEMBNEJŠIH RAZPRAV INTERESNE SKUPINE
Interesna skupina je na 17. seji 23. 1. 2019 sprejela stališče, v katerem je podprla
imenovanje mag. Nuše Zupanec za namestnico sekretarja Državnega sveta Republike
Slovenije.
Interesna skupina je na 18. seji 6. 2. 2019 obravnavala in v stališču podprla Predlog
rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019), ki ga je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Interesna skupina se je pri obravnavi
predloga rebalansa proračuna za leto 2019 osredotočila predvsem na področja in politike
posameznih ministrskih resorjev, ki so skladne z zastopanimi interesi v interesni skupini
(znanstvena in raziskovalna dejavnosti, socialno varstvo, vzgoja in izobraževanje, zdravstvo,
šport ter visoko in višje šolstvo). Interesna skupina je posebej poudarila, da bodo dodatna
finančna sredstva lahko bistveno prispevala k bolj optimistični klimi v državi na posameznih
segmentih politik in posledično v celotni družbi. V preteklih kriznih letih je namreč pretirano
varčevanje na posameznih področjih pustilo negativne posledice, ponekod težko popravljive
(npr. na področju investicij), predvsem pa se je negativno odrazilo v dojemanju in
pričakovanjih prebivalstva, zlasti mladih, glede prihodnosti Slovenije. Interesna skupina je
menila, da vsak korak v pozitivno smer lahko doprinese k izboljšanju dosedanjih občutkov o
neperspektivnosti naše družbe. Prav je, da se zaznani pozitivni gospodarski trendi odrazijo
na takšen način, da bodo pozitivnih učinkov družbenega napredka deležni vsi družbeni
1

V poročilo o delu interesne skupine v 2019 je vključeno tudi obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019.
Gospodu Danijelu Kastelicu je bil potrjen mandat člana Državnega sveta na 14. seji Državnega sveta 23. 1. 2019.
3
Na podlagi razprave v okviru točke Razno na seji interesne skupine.
2
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segmenti. Interesna skupina je navkljub zvišanju sredstev v okviru posameznih politik
izpostavila nekaj še vedno problematičnih področij, ki se s predlogom rebalansa niso
reševala oziroma vsaj ne v zadostni meri, in pozvala k čimprejšnjemu ukrepanju. Opozorila
je, da je na več področjih (v osnovnem in srednjem šolstvu, v visokem šolstvu, zdravstvu in
socialnem varstvu) več kot desetletje zamujenih priložnosti za investicije in obnove ponekod
že precej dotrajanih stavb in opreme, predvsem na račun sprejema Zakona za uravnoteženje
javnih financ. Tako na primer na področju vseh nivojev izobraževanja predstavljajo problem
skorajda neobstoječa sredstva za investicijsko vzdrževanje in nabavo nove opreme. Visoko
šolstvo se sooča s popolnoma neprimernimi razmerami za delo, tako kar se tiče prostorov
kot opreme. Interesna skupina je opozorila, da se je tudi na področju zdravstva v času
recesije v zgradbe in opremo javnih zdravstvenih zavodov vlagalo zelo malo, navkljub
povečanim potrebam prebivalstva in nenehnemu tehnološkemu napredku, povezanemu z
novimi, sodobnejšimi aparaturami. Kot pomemben segment je izpostavila tudi učinkovitost
črpanja evropskih sredstev in pozvala k čimprejšnji realizaciji začrtanih projektov na tem
področju. Med drugim je interesna skupina menila, da je treba poskrbeti tudi za to, da bodo
odločevalci oziroma nadzorni mehanizmi v zvezi s črpanjem evropskih sredstev na
nacionalnem nivoju delovali kot podporniki pri izvedbi posameznih projektov in ne zaviralci,
kar se po izkušnjah v praksi tudi (pre)pogosto dogaja. V okviru visokega šolstva je pozvala k
zagotovitvi 100 %-nega financiranja prve in druge ravni t.i. bolonjskih študijskih programov iz
javnih sredstev, torej brez potrebe po kritju dela stroškov (za materialne stroške, včasih tudi
plače) iz tržne dejavnosti ter k opredelitvi tretje stopnje, torej doktorskih študijskih programov,
kot javne službe v celoti (ne samo za doktorske študente na podlagi štipendij, ampak tudi
izvajalce programov, ki so sedaj plačani po avtorskih pogodbah). V posredni povezavi z
zagotavljanjem proračunskih sredstev na področju izobraževanja je dodatno pozvala
pristojno Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da spremeni zakonske podlage na
področju šolske prehrane, tako da se bo lahko zagotovilo dodatna sredstev za indeksacijo
malic za dijake in oskrbnin v dijaških domovih, katerih ocenjena vrednost je ostaja na
nespremenjeni ravni že iz časa pred sprejemom Zakona za uravnoteženje javnih financ, kar
ne zadošča za pripravo kakovostnih in zdravih obrokov. Z zadovoljstvom je ugotovila, da se
je z rebalansom proračuna povečalo tako sredstva za znanost in informacijsko družbo v
okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo kot tudi v okviru Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Ugotovila je, da je dober pokazatelj napredka v razmišljanju
o pomenu znanosti za razvoj družbe tudi podatek, da so integralna proračunska sredstva, ki
se jih je namenilo za znanost v 2019 prvič presegla predkrizno raven iz leta 2011. Pozvala je
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo k nadgradnji povezav gospodarstva in
znanosti. Na področju politike socialne varnosti je ugotovila, da gre za področje, ki je v letu
2019 doživelo največji dvig sredstev, od tega jih je bilo največ namenjenih za transfere
posameznikom in gospodinjstvom, torej za socialno ogrožene, za varstvo duševno in telesno
prizadetih, za socialno vključevanje invalidov, otroški dodatek, druge družinske prejemke in
starševska nadomestila. V okviru izvajanja politik socialnega varstva je posebej izpostavila
problematiko financiranja pripravništev in pozvala pristojno ministrstvo, da prouči možnosti
ponovne uvedbe izvajanja pripravništva socialnih delavcev preko Socialne zbornice
Slovenije, kar se je v preteklosti izkazalo kot zelo dobra rešitev, predvsem z vidika kakovosti
navedenega usposabljanja. Pozvala je tudi k zagotovitvi sredstev za indeksacijo dodatka za
pomoč in postrežbo, katerega višina se ni spremenila že od leta 2011, čeprav navedeni
dodatek v veliko primerih igra vlogo socialnega korektiva pri najbolj marginaliziranih skupinah
slovenskih državljanov. Enako velja za področje telesnih okvar, saj trenutno invalid s 100 %no invalidnostjo prejme največ 80 do 100 evrov invalidnine. Opozorila je, da sredstva, ki so
bila namenjena za izvajanje politik Ministrstva za zdravje, v primerjavi s celotnimi sredstvi, ki
jih porabimo na področju zdravstva, niso pomenila dovolj velikega prispevka proračuna k
boljšim pogojem za delovanje zdravstvenega sistema. Interesna skupina je posebej
izpostavila tudi problematiko skrajševanja čakalnih dob, predvsem v povezavi z rezultati
izvajanja Posebnega vladnega projekta za skrajševanje čakalnih dob in povečanje kakovosti
zdravstvene obravnave. Posledično je interesna skupina predlagala pristojni Komisiji
Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da se seznani s stališčem
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interesne skupine in ga upošteva pri pripravi poročila za sejo Državnega sveta, kar je
pristojna komisija tudi storila. Interesna skupina na 19. seji 27. 2. 2019 sprejela stališče k
Predlogu Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019
(Rb2019) v katerem je predlagala amandma, s katerim se bi mnenje Državnega sveta
spremenilo, da Državni svet Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019
(RB2019) podpira, saj je bilo v predlogu predvideno, da Državni svet Predlog rebalansa
proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (RB2019) ne podpira. Državni svet na 15. seji
27. 2. 2019 predlaganega amandmaja ni sprejel ter posledično sprejel negativno mnenje k
Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019 (RB2019).
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je na 18. seji 6. 2. 2019 obravnavala in v
stališču podprla Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B), ki ga je v obravnavo
Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. Posebej je
izpostavila spremembo 52. člena veljavnega ZIPRS1819, ki je uvedel ločeno omejitev
obsega dopustne zadolžitve in poroštev posrednih uporabnikov proračuna države in
nefinančnih družb v pretežni lasti države, glede na to, ali navedeni subjekti sodijo v sektor
država ali ne. Skupni obseg možnega zadolževanja in poroštev posrednih uporabnikov
proračuna države in nefinančnih družb se je sicer zvišal (z veljavnih 600.000.000 na
900.000.000 evrov), a se je obenem postavilo zgornjo mejo obsega zadolžitev in poroštev
tistega dela prej navedenih posrednih proračunskih uporabnikov, ki sodijo v sektor država,
na 200.000.000 evrov. Interesno skupino so zanimali vzroki za navedeno ločeno obravnavo
subjektov in relativno nizko postavljeno omejitev za tiste posredne proračunske uporabnike,
ki sodijo v sektor država, z vidika možnega vpliva navedene omejitve na možnost
zadolževanja javnih zavodov, ki delujejo na področju različnih interesov, ki jih zastopajo člani
interesne skupine. Interesna skupina je na podlagi pojasnil pristojnega Ministrstva za finance
ugotovila, da se je navedena omejitev 200.000.000 evrov za proračunske uporabnike, ki v
skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 13/06
in 107/13) sodijo v sektor država, uvedla zgolj kot previdnostni ukrep v povezavi z
izpolnjevanjem dolžnosti države, povezanih s fiskalnim pravilom in ostalimi zahtevami
Evropske unije. Posledično je interesna skupina predlagala pristojni Komisiji Državnega
sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da se seznani s stališčem interesne skupine
in ga upošteva pri pripravi poročila za sejo Državnega sveta, kar je pristojna komisija tudi
storila. Ker je bilo v predlogu Mnenja Državnega sveta predvideno, da Državni svet Predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) ne podpira, je interesna skupina na 19. seji sprejela
stališče, v katerem je predlagala amandma, s katerim se bi mnenje Državnega sveta
spremenilo, da Državni svet Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) podpira.
Državni svet na 15. seji 27. 2. 2019 predlaganega amandmaja ni sprejel ter tako sprejel
negativno mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B).
Interesna skupina je na 20. seji 20. 3. 2019 za vodjo Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti izvolila dr. Branko Kalenić Ramšak.
Interesna skupina je na 21. seji 10. 4. 2019 obravnavala in v stališču podprla Pobudo
državne svetnice Lidije Jerkič za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega
sveta Republike Slovenije in k Pobudi za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov
Državnega sveta Republike Slovenije, s katero se je uvedel institut dolžnosti izogibanja
nasprotju interesov, in se določila pristojnost komisije za usmerjeno in stalno izobraževanje
in svetovanje državnim svetnikom v zvezi z etiko in integriteto, za organizacijo izobraževanj
in seminarjev na temo integritete in lobiranja ter za razlago določb Etičnega kodeksa.
Dopolnitev je prinesla tudi pravno podlago za imenovanje posebnega svetovalca, katerega
naloga je usmerjeno in stalno obveščanje državnih svetnikov ter zaposlenih o etiki in
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integriteti ter zaupno svetovanje državnim svetnikom glede praktičnih posledic svojih
zakonskih dolžnosti v konkretnih okoliščinah.
Interesna skupina se je na 2. izredni seji 22. 10. 2019 seznanila z Dopisom Kolegija
Državnega sveta z dne 15. 10. 2019, v katerem je bilo navedeno, da je Služba za pravne in
analitične zadeve Državnega sveta ob pripravi spremembe 29. člena Poslovnika, ki se
nanaša na organizacijo posvetov v Državnem svetu, proučila tudi aktualnost poslovniških
sprememb na drugih področjih ter ob tem opozorila še na druga vprašanja, ki bi jih bilo
smiselno urediti hkrati s spremembo 29. člena Poslovnika. Posledično je Kolegij Državnega
sveta pozval interesne skupine, da izrazijo svoje mnenje o tem, ali bi bilo smiselno ob
pripravi spremembe 29. člena Poslovnika Državnega sveta poslovniško urediti tudi ostala
navedena področja, in da podajo predloge rešitev. Interesna skupina je podprla predlog, da
se poleg spremembe 29. člena Poslovnika uredi tudi druga vprašanja ter glede posameznih
sprememb členov sprejela podrobnejša stališča.
PREDLOGI IN POBUDE INTERESNE SKUPINE
Interesna skupina na 23. seji 12. 6. 2019 v okviru točke Razno razpravljala tudi o uspešnosti
Državnega sveta pri izvrševanju njegovih pristojnosti ter sprejela sklep, da se na Kolegij
Državnega sveta naslovi pobudo za pripravo pregleda uspešnosti Državnega sveta pri
izvrševanju njegovih pristojnosti v aktualnem mandatu in okrepitev prisotnosti Državnega
sveta v medijih. Kolegij Državnega sveta je pobudo obravnaval na 22. seji 1. 7. 2019, kjer je
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca pojasnil, da Državni svet redno beleži statistične
podatke o aktivnostih Državnega sveta, ki se jih nato objavi v letnih poročilih Državnega
sveta. Povedal je, da se vsebinsko najpomembnejše zadeve redno zbirajo pod naslovom
»Vsebinski poudarki dela« na spletni strani Državnega sveta. Hkrati je pozval, da se državne
svetnike ponovno opomni, da Služba za odnose z javnostmi Državnega sveta na spletni
strani objavlja tudi njihove aktivnosti, zato naj o njih redno obveščajo predstavnico
Državnega sveta za stike z javnostmi.
OSTALO
Člani interesne skupine so bili aktivni tudi pri postavljanju svetniških pobud in vprašanj (npr.
glede integracije avtonomnih vozil v Republiki Sloveniji; glede financiranja in zagotavljanja
nadstandardnih ter visokotehnološko naprednih medicinskih in tehničnih pripomočkov ter
vlaganja v lastne raziskave in razvoj na omenjenem področju; glede vključitve cepljenja proti
okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z
zdravili itd.) in pripravi različnih posvetov v okviru Državnega sveta (npr. posvet Znakovni
jezik za vse in posvet Uresničevanje človekovih pravic invalidov).«
***
Interesna skupina je poročilo soglasno sprejela (5 ZA, 0 PROTI).
***
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je izrazil zadovoljstvo nad sestavo in delom interesne
skupine.
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Ad 4)
Interesna skupina se je seznanila4 z nekaj poudarki iz razprave na 31. seji Kolegija
Državnega sveta, ki je bil v sredo, 15. 1. 2020:
1. Predstavitev novega multimedijskega portala Državnega sveta
Namen postavitve novega portala je čim širšemu krogu uporabnikov na zanimiv in
sodoben način predstaviti delo ter aktivnosti Državnega sveta kot tudi posameznih
državnih svetnikov. Gre za edinstveno platformo (Publishwall), ki bo imela vse elemente
družbenega omrežja in novičarskega portala. Zastavljeni projekt omogoča številne
možnosti za nadgradnjo. Med drugim zagotavlja bazično spletno televizijo, kar je bila tudi
ena od pogostih zahtev državnih svetnikov. Ne glede na vsebine in delo portala, bo
uradna spletna stran ohranjala svojo korporativno in informativno funkcijo. Nov portal naj
bi zaživel istočasno z začetkom zasedanj Državnega sveta v prenovljeni dvorani,
predvidoma 22. januarja 2020.
2. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta
Svoja stališča glede sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta je predložilo
vseh pet interesnih skupin Državnega sveta. Na podlagi njihovih pripomb in predlogov je
bil pripravljen osnutek Predloga sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta, ki
pa potrebuje še nekaj uskladitev.
Članice in člani kolegija so predlagali postopek obravnave predlaganih poslovniških
sprememb in dopolnitev v dveh korakih:
- v prvem koraku se bo s predlogom novele Poslovnika Državnega sveta seznanila
Mandatno-imunitetna komisija, ki bo na podlagi razprave in morebitnih sprejetih
predlogov sprememb in dopolnitev novele pripravila prečiščeno verzijo dokumenta za
obravnavo na interesnih skupinah Državnega sveta.
- v drugi fazi postopka bo Služba Državnega sveta na podlagi prejetih stališč interesnih
skupin pripravila novo (prečiščeno) različico predloga poslovniških sprememb in
dopolnitev za ponovno obravnavo na Mandatno-imunitetni komisiji. Slednja bo nato
pripravila končno verzijo predloga poslovniških sprememb in dopolnitev in jo
predložila v obravnavo Državnemu svetu.
3. Spremenjen obrazec z izjavo podpore vložitvi predloga za sprejem odložilnega veta
Kot je bilo dogovorjeno na 20. seji kolegija 13. 5. 2019, lahko v primeru, ko državni svetnik ali
svetnica ne more pravočasno zagotoviti fizičnega podpisa na seznamu skupine osmih ali več
podpisnikov predloga odložilnega veta, pa si tega želi, svojo podporo predlogu za veto izrazi
na podlagi izpolnitve posebnega obrazca – izjave podpore predlogu odložilnega veta, ki ga je
pripravila Služba Državnega sveta in je poenoten za vse državne svetnice in svetnike. S
predložitvijo navedene izjave podpore, ki se Državnemu svetu predloži v skenirani obliki ali
obliki fotografije, se je do sedaj državna svetnica ali državni svetnik zavezal/-a, da bo do seje
Državnega sveta, na kateri se obravnava predlog odložilnega veta, katerega so-podpisnik
želi biti, na podpisni listi tudi fizično zagotovil/-a svoj podpis.
Ker se je v dosedanji praksi navedeni postopek izkazal kot pretirano zapleten in zamuden, je
Služba Državnega sveta predlagala poenostavitev postopka na način, da se vsebina obrazca
z izjavo podpore spremeni tako, da bo po novem izjava podpore enakovredna fizičnemu
podpisu na podpisni listi (državni svetnik ali svetnica ne bo več zavezana do začetka seje, na
kateri se obravnava odložilni veto, zagotoviti podpisa na podpisno listo še v fizični obliki,
ampak bo zadoščala predhodno pravilno izpolnjena, podpisana in pravočasno (do uradne
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Deloma na seji deloma naslednji dan po elektronski pošti s strani vodje interesne skupine dr. Branke Kalenić
Ramšak.
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vložitve predloga za odložilni veto v proceduro znotraj Državnega sveta) predložena izjava
podpore).
Pravilno izpolnjeno in podpisano izjavo podpore se bo lahko, tako kot do sedaj, predložilo po
elektronski pošti (v skenirani ali fotografirani obliki) ali pa neposredno prineslo v Državni svet,
če bo državnemu svetniku ali svetnici to lažje izvedljivo kot pa zagotovitev fizičnega podpisa
na podpisni listi.
Pri tem je bilo posebej opozorjeno, da pa je vendarle nujno, da državni svetnik in svetnica, ki
bo uporabil takšen prilagojeni način zagotovitve podpore predlogu odložilnega veta, takoj ko
je mogoče, Službi Državnega sveta predloži originalno izjavo podpore predlogu odložilnega
veta v papirni obliki, zaradi izpolnitve zahtev glede arhiviranja dokumentov v papirni obliki.
4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-B),
druga obravnava, EPA 835-VIII
Predsednik Državnega sveta je članice in člane kolegija seznani z obravnavo predloga
zakona na 14. seji Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je
potekala 15. 1. 2020. Navkljub vsebinsko in s strokovnega vidika dobro pripravljenemu
predlogu zakona ter predloženih predlogih za amandmaje odbora, pristojni odbor ni sprejel
nobenih amandmajev k predlogu zakona, prav tako tudi ne nobenega od členov predloga
zakona (za sprejem je bila zahtevana absolutna dvotretjinska večina). Posledično se bo z
obravnavo na plenarnem zasedanju Državnega zbora v januarju 2020 zakonodajni postopek
v zvezi s predlogom zakona predvidoma zaključil.
Glede na ves trud in čas, ki sta bila vložena v pripravo predloga zakona, in glede na
prepričanje, da so predlagane rešitve skladne z zahtevami Ustavnega sodišča Republike
Slovenije, so se članice in člani kolegija strinjali, da se v izvede nadaljnja usklajevanja z
zainteresiranimi deležniki in da se predlog zakona v dopolnjeni oziroma spremenjeni verziji
ponovno vloži v zakonodajno proceduro konec 2020, če ne bo svoje različice zakonodajnih
sprememb že pred tem pripravil Državni zbor kot tisti, ki je v skladu z Odločbo Ustavnega
sodišča v zadevah št. U-I-349/18, Mp-1/18, Mp-2/18 tudi v osnovi pristojen za odpravo
ugotovljenih neskladij Zakona o državnem svetu z Ustavo Republike Slovenije, ki se
nanašajo na postopek pravnega varstva v postopku volitev v Državni svet.
***
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je opozoril na ideje, ki jih je oblikovala delovna skupina za
za Izboljšanje pomena in ugleda Državnega sveta. Trenutno bo z novim Publishwallom
realizirana še ena izmed idej, dobro pa bi bilo poskrbeti za uresničitev še preostalih, še ne
izvedenih pobud.
***
Državni svetnik Danijel Kastelic je navzoče obvestil, da bo Odgovor Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije na njegova vprašanja glede števila in strukture
prejemnikov invalidskih pokojnin, nižjih od minimalnega dohodka oz. 300 evrov, obravnavala
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
***
Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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