Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-4/2017/2
Ljubljana, 14. 12. 2017

Osnutek
ZAPISNIK

2. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v četrtek, 21.
decembra 2017, v sobi 110/I, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Ljubljana,
Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 12.05 uri.
PRISOTNI:
 vodja interesne skupine: mag. Peter Požun,
 člani interesne skupine: prof. dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, prof. dr. Branka
Kalenić Ramšak.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
- član: Boris Šuštaršič.
Sejo je sklical in vodil vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Dnevni red (ZA 4, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 1. seje interesne skupine
2. Priprava na 2. sejo Državnega sveta
3. Razno
***
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 1. seje
interesne skupine.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 2. seje Državnega
sveta:

Odobritev zapisnika 1. seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k osnutku zapisnika 1. seje Državnega sveta Republike Slovenije
ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da v okviru omenjene točke dnevnega reda ni
bilo predloženega nobene pobude ali vprašanja državnih svetnic in svetnikov.
Predlog odložilnega veta na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin
(ZMVN-1), EPA 2138-VII – RAZŠIRITEV (2A. točka)
Interesna skupina se je seznanila s predlogom odložilnega veta Interesne skupine
kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. V razpravi so bila glede predloga
odložilnega veta izražena različna stališča (nujnost zaščite rodovitnih zemljišč,
spremembe namembnosti zemljišč kot vzvod za pridobivanje dodatnih prihodkov v
občinah, vpliv vnosa izjem v zakon, ki je v osnovi tehnični narave in ni namenjen
urejanju vsebinskih vprašanj v zvezi z namembnostjo zemljišč itd.), zato interesna
skupina v zvezi s to točko dnevnega reda ni oblikovala skupnega stališča.
Predlog sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike
Slovenije (3. točka)
Interesna skupina se je seznanila s predlogom sklepa o ustanovitvi in nalogah
komisija Državnega sveta, s katerim je bila predvidena ustanovitev osmih komisij, ki
so v takšni obliki delovale že v V. mandatu Državnega sveta (2012–2017).
Interesna skupina je sicer razpravljala o možnosti delitve posameznih komisij
oziroma ustanovitvi še kakšne nove komisije, a ker ni bilo podanih konkretnih
predlogov, po opravljeni razpravi k predlogu sklepa ni podala nobene pisne
pripombe.
Sestava komisij Državnega sveta Republike Slovenije (4. točka)
V zvezi s predlogom sestave komisij, ki je bil pripravljen na podlagi usklajevanja na 1.
seji Kolegija Državnega sveta 18. 12. 2017, in o vsebini katerega so bili državne
svetnice in svetniki obveščeni po elektronski pošti 20. 12. 2017, je interesna skupina
oblikovala naslednje s t a l i š č e :
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je v zvezi s Predlogom sestave komisij
Državnega sveta Republike Slovenije sprejela (4 ZA, 0 PROTI) naslednja s k l e p a:
1. Interesna skupina negospodarskih dejavnosti za predsednika Komisije za kulturo,
znanost, šolstvo in šport podpira državnega svetnika prof. dr. Matjaža Gamsa.
2. Interesna skupina negospodarskih dejavnosti pooblašča vodjo interesne skupine
mag. Petra Požuna za usklajevanje o sestavi komisij na sejah Kolegija Državnega
sveta.
Imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike
Slovenije (5. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da je predsednik Državnega sveta po
posvetovanju s Kolegijem Državnega sveta Mandatno-imunitetni komisiji predlagal,
da Državnemu svetu v imenovanje predlaga državnega svetnika mag. Petra Požuna
kot predstavnika v Statistični svet Republike Slovenije. Interesna skupina k predlogu
sklepa Državnega sveta ni imela pripomb.
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Imenovanje kontaktne osebe Državnega sveta Republike Slovenije za
sodelovanje z OECD (6. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da je predsednik Državnega sveta po
posvetovanju s Kolegijem Državnega sveta Mandatno-imunitetni komisiji predlagal,
da Državnemu svetu v imenovanje predlaga državnega svetnika mag. Miroslava
Ribiča kot kontaktno osebo Državnega sveta Republike Slovenije za sodelovanje z
OECD. Interesna skupina k predlogu sklepa Državnega sveta ni imela pripomb.
Imenovanje predstavnika Državnega sveta v delovni skupini za načrtovanje
upravljanja z velikimi zvermi (7. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da je Interesna skupina kmetov, obrtnikov in
samostojnih poklicev predlagala, da se za predstavnika Državnega sveta v delovni
skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi imenuje državnega svetnika
Branka Tomažiča. Interesna skupina k predlogu sklepa Državnega sveta ni imela
pripomb.
Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca
Kanglerja (Opr.št. I Kpr 10885/2013) – PREDLOG ZA RAZŠIRITEV (7A. točka),
Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca
Kanglerja (Opr.št. I Kpr 40272/2013) - PREDLOG ZA RAZŠIRITEV (7B. točka) ter
Obvestilo o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca
Kanglerja (Opr.št. III K 93865/2010-385) – PREDLOG ZA RAZŠIRITEV (7C. točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročili Mandatno-imunitetne komisije k
predlaganim razširitvenim točkam dnevnega reda 2. seje Državnega sveta (7A., 7B.
in 7C. točka) ter z dejstvom, da se državni svetnik Franc Kangler v nobenem od
primerov ni skliceval na imuniteto državnega svetnika.
Interesna skupina se je strinjala, da se imunitete državnemu svetniku Francu
Kanglerju v skladu z dosedanjo prakso v enem primeru ne podeli (7A. točka), v
ostalih dveh primerih pa za podelitev imunitete niti ni bilo zakonske in ustavne
podlage, ker sta bila postopka začeta pred nastopom funkcije državnega svetnika.
V razpravi je član interesne skupine Tone Hrovat opisal dogajanje na eni izmed
obravnav postopka podeljevanja imunitete v prvem mandatu Državnega sveta, ko je
bila možnost proceduralnega vprašanja izkoriščena kot priložnost za vsebinsko
razpravo. Ob tem je vodja interesne skupine mag. Peter Požun izrecno opozoril, da
se bo o predlogih sklepov v zvezi z navedenimi predlaganimi razširitvenimi točkami
dnevnega reda na podlagi 89. člena Poslovnika Državnega sveta odločalo brez
razprave in obrazložitve glasu.
Interesna skupina po opravljeni razpravi k predlogom sklepov Državnega sveta k
predlaganim razširitvenim 7A., 7B. in 7C. točki ni imela pripomb.
Potrditev sedežnega reda (8. točka)
Interesna skupina se je seznanila s tremi spremembami v predlogu sedežnega reda,
glede na predlog dnevnega reda, obravnavan na 1. seji interesne skupine (menjava
sedežev med državnim svetnikom Marjanom Maučecem in državnim svetnikom
Milanom Ozimičem (spoštovanje pravila razvrščanja po abecednem vrstnem redu)
ter menjava sedeža pri državni svetnici Bojani Potočan, zaradi okvare pri glasovalni
napravi na mestu, ki ji je bilo sprva dodeljeno).
Interesna skupina k predlogu stalnega sedežnega reda ni imela pripomb.
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Terminski program dela Državnega sveta do konca aprila 2018 (9. točka)
Interesna skupina se je seznanila s predlogom terminskega programa dela
Državnega sveta, ki sledi terminskemu planu Državnega zbora za 2018 (predvideno
delo aktualnega mandata zgolj do konca aprila 2018).
Interesna skupina k predlogu terminskega programa ni imela pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z razpravo na 1. seji Kolegija predsednika
Državnega sveta, ki je potekala v ponedeljek, 18. 12. 2017, in ki se je med drugim
nanašala na:
a) Predlog Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za proučitev možnosti
čimprejšnje prenove dvorane Državnega sveta:
Kolegij Državnega sveta je sprejel sklep, da naj sekretar Državnega sveta dr.
Dušan Štrus preveri, ali ima Državni zbor v svojih finančnih in organizacijskih
načrtih vključeno prenovo dvorane.
Na podlagi pridobljenih podatkov se bo Kolegij Državnega sveta odločal o
nadaljnjih aktivnostih.
b) Sestava komisij Državnega sveta:
Sprejet je bil dogovor, da se interesne skupine uskladijo o predlogu
predsednikov, podpredsednikov in članov komisij do četrtka, 21. 12. 2017,
dogovore pa vodje interesnih skupin predstavijo na 2. seji Kolegija DS, v četrtek,
21. 12. 2017, ob 12. uri.
c) Seznanitev s predlogi državnega svetnika prof. dr. Matjaža Gamsa:
Kolegij Državnega sveta se je seznanil s predlogom prof. dr. Matjaža Gamsa za
ustanovitev neformalne skupine, ki bi obravnavala različne teme, pomembne za
krepitev vloge Državnega sveta (npr. možnost povečane uporabe informacijskokomunikacijskih tehnologij). Na seji Kolegija je bilo dogovorjeno, da se bo pri
sestavi neformalne skupine upoštevalo pravilo o uravnoteženi zastopanosti vseh
interesnih skupin in da bo vse podane predloge obravnaval Kolegij Državnega
sveta.
Vodja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti mag. Peter Požun je v
skladu z enim od predlogov prof. dr. Matjaža Gamsa (okrepitev pristojnosti
Državnega sveta), o katerem je interesna skupina razpravljala na 1. seji 12. 12.
2017, na seji Kolegija predlagal, da se vse državne svetnice in svetnike seznani
z dosedanjimi napori na področju spremembe postopka ponovnega odločanja.
***
Interesna skupina je razpravljala o splošnem odnosu družbe do političnih funkcij
(bodisi, da se jih opravlja poklicno ali nepoklicno), o njihovem razvrednotenju, ki se
kaže v neprimernih plačilih za odgovornost, ki naj bi jo slednji prevzemali, in
posledični nezainteresiranosti sposobnih posameznikov oziroma strokovnjakov za
prevzem omenjenih funkcij. S tem v zvezi so člani interesne skupine razpravljali o
nesprejemljivosti vsesplošnega podrejanja pravilom globalizma in pretiranemu
sledenju načelom najbolj trde vrste kapitalizma, namesto negovanja vrednot, ki
pripomorejo k celostnemu razvoju družbe. Kot primer so navedli spoštovanje in
spodbujanje pridobivanja znanja, vključno s spodbujanjem mladih na tej poti. Menili
so, da je to za slovensko družbo, ki se pri svojem razvoju ne more zanašati na obilna
naravna bogastva, nujno.
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Člani interesne skupine so se prav tako spraševali, zakaj je v negospodarski sferi
tako težko nagraditi dobro in (velikokrat nadpovprečno) kvalitetno delo. Prej
navedene plačne anomalije se namreč v družbi kažejo tudi na mnogih drugih
področjih, ne samo političnem. Na primer v akademski sferi in znanosti, ki bi morala
biti gradnika razvoja družbe (npr. neustrezna plačna razmerja med visokošolskimi
učitelji in dekani). Ob tem je bila v razpravi izražena tudi zahteva za večjo avtonomijo
visokega šolstva in znanosti, brez nepotrebnega vpletanja politike.
Na podlagi navedene razprave je bilo dogovorjeno, da se v prvi polovici 2018
organizira posebno problemsko konferenco, ki bo zajela vsa navedena vprašanja in
sprožila širšo razpravo tako v strokovnih krogih kot tudi v okviru civilne družbe.
Državna svetnica prof. dr. Branka Kalenić Ramšak je v zvezi z navedeno razpravo
napovedala pripravo svetniškega vprašanja ali pobude v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta, ki bo predložena v obravnavo Državnemu svetu na
januarski redni seji (predvidoma 17. 1. 2018).
***
Državna svetnica prof. dr. Branka Kalenić Ramšak je v zvezi s publikacijo z naslovom
Dvodomnost v Evropi danes in jutri – analiza pristojnosti (avtor Marjan Maučec), ki so
jo državne svetnice in državni svetniki prejeli na 1. seji Državnega sveta, menila, da
ob upoštevanju splošnih pravil priprave in vsebine znanstvenih del, omenjeno delo
ne bi smelo biti opredeljeno kot znanstvena monografija, kot je zapisano na prvi
strani publikacije, ampak kvečjemu kot strokovna analiza oziroma strokovna
publikacija.
***
Državni svetnik prof. dr. Matjaž Gams je ostale člane interesne skupine seznanil s:
- predlogom za ustanovitev neformalne delovne skupine v okviru Državnega sveta,
ki bi obravnavala različne teme, pomembne za krepitev vloge Državnega sveta
(npr. možnost povečane uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij), o
čemer je že razpravljal Kolegij Državnega sveta na 1. seji 12. 12. 2017 ter
- pobudo za okrepitev poučevanja računalništva v osnovnih in srednjih šolah, ki jo
bo predvidoma predložil v obravnavo Državnemu svetu v okviru točke Pobude in
vprašanja državnih svetnic in svetnikov na eni od prihodnjih plenarnih zasedanj
Državnega sveta.
***
Člani interesne skupine mag. Peter Požun, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak in prof.
dr. Matjaž Gams so izrazili željo, da se jim v okviru Državnega sveta uredi službene
potne liste. Dogovorjeno je bilo, da sekretarka interesne skupine z navedenim
seznani tajništvo Kabineta predsednika Državnega sveta.

Mag. Nuša Zupanec
sekretarka interesne skupine

Mag. Peter Požun
vodja interesne skupine
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