Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-2/2020/6
Ljubljana, 10. 3. 2020

Predlog
ZAPISNIK

30. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 26. 2. 2020, v
sobi 212/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, Danijel Kastelic, Janoš Kern in mag. Peter
Požun.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
- Tone Hrovat
OSTALI PRISOTNI:
- Jošt Mravljak, praktikant v Službi za pravne in analitične zadeve
Sejo je sklicala in vodila vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
Dnevni red (ZA 4, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 29. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 26. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 29. seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 26. seje Državnega sveta:
Odobritev zapisnika 25. seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k predlogu zapisnika 25. seje Državnega sveta ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s/z:
- vprašanjem državnega svetnika Alojza Kovšce v zvezi z oteženimi diplomatskimi potmi med
Slovenijo in Marokom;

- pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca za razglasitev leta 2020 za Resslovo leto in
vključitev Slovenije v vzpostavitev Resslovega mostu - spomenika petih držav Avstrije,
Češke, Hrvaške, Italije in Slovenije;
- pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede izvajanja obrambe pred točo;
- vprašanji Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede zaščite semenske banke ob
prodaji Semenarne Ljubljana ter o dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji;
- pobudo državnega svetnika Branimirja Štruklja za ratifikacijo Sporazuma med Republiko
Slovenije in Organizacijo združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO)
o preoblikovanju in delovanju IZUM – Regionalnega centra za knjižnične informacijske
sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unescov center II. kategorije;
- vprašanji državnega svetnika Ladislava Rožiča glede koriščenja pravice do krajšega
delovnega časa zaradi starševstva (50. člen ZSDP-1) in razporejanja na delo v zelo
neugodnem delovnem času;
- vprašanjem državnega svetnika Branka Tomažiča glede financiranja društev;
- pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce Komisiji za preprečevanje korupcije Republike
Slovenije v zvezi s končanjem postopka zoper predsednika Državnega sveta in o odstranitvi
netočne informacije na njihovi spletni strani;
- pobudo državne svetnice mag. Marije Lah glede aktivnosti v uvezi z implementacijo Zakona
o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti
bank (ZPSVIKOB);
- vprašanji državnega svetnika Dušana Strnada v zvezi s Slovensko čebelarsko akademijo;
- pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca v zvezi z veljavnostjo karte poplavne
ogroženosti;
- vprašanjem državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z neodzivom Ministrstva za okolje in
prostor na pismo Sveta Koroške regije glede preoblikovanja družbe Stanovanjsko podjetje
Ravne d.o.o.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim vprašanjem in
pobudam ni imela pisnih pripomb.
Glede pobude državnega svetnika Marjana Maučeca glede izvajanja obrambe pred točo je
vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak izpostavila, da strokovnjaki poudarjajo,
da bi bilo za obrambo pred točo najučinkovitejše sistematično vlaganje v mehansko opremo.
Glede vprašanja državnega svetnika Branka Tomažiča glede financiranja društev je državni
svetnik Danijel Kastelic poudaril, da nekatere nevladne organizacije za razliko od invalidskih
društev niso dolžne delati notranje revizije, kljub temu pa dobijo veliko količino sredstev (npr.
Rdeči Križ in Karitas).
Prihodnost evropske demokracije (3. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo svoje poglede na prihodnost evropske
demokracije predstavil poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Zver. Časovni potek točke
bo sledil dosedanji praksi: začetnih 20 minut bo namenjenih predstavitvi, nato bodo imeli
državne svetnice in svetniki 20 minut časa za vprašanja, na koncu pa bo imel dr. Zver na
voljo še 20 minut časa za odgovore ali dodatna pojasnila.
Predstavitev poročila Evropske komisije Slovenija - Zdravstveni profil države 2019 (4.
točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo poročilo predstavil vodja Predstavništva
Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič. Časovni potek točke bo sledil dosedanji
praksi: začetnih 20 minut bo namenjenih predstavitvi, nato bodo imeli državne svetnice in
svetniki 20 minut časa za vprašanja, na koncu pa bo imel dr. Stančič na voljo še 20 minut
časa za odgovore ali dodatna pojasnila.
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Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju - zakonodajna iniciativa (5.
točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Komisije za državno ureditev ter s pobudo
državnega svetnika Branka Tomažiča, h kateri ni imela pripomb.
Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih - zakonodajna iniciativa (6. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s poročilom Komisije za državno ureditev glede
predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: Franc Kangler) in njeno vsebino, h kateri ni
imela pisnih pripomb.
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak se s predloženo zakonodajno iniciativo
ni strinjala. V razpravi je državni svetnik mag. Peter Požun spomnil, da so bili v obdobju, ko
so bili župani lahko hkrati tudi poslanci v Državnem zboru, pretirano izpostavljeni lokalni
interesi (stanje cest, izgradnja avtocest ipd.). Poudaril je, da mora sistem imeti določene
varovalne mehanizme, kar je namen nezdružljivosti določenih funkcij. Državni svetnik dr.
Matjaž Gams je poudaril, da je nezdružljivost poslanske in županske funkcije logična in
Državni zbor drugače ne more dobro delovati.
Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega
medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave - zakonodajna iniciativa (7.
točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
glede predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: Branko Tomažič) in njeno vsebino, h
kateri ni imela pripomb.
V razpravi so vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak ter člana interesne
skupine dr. Matjaž Gams in Danijel Kastelic omenili negativno mnenje naravovarstvenikov v
povezavi z odstrelom divjadi in izgradnjo elektrarn.
Predlog zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu - zakonodajna iniciativa (8.
točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s poročilom Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in
šport glede predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: Franc Kangler) in njeno vsebino, h
kateri ni imela pisnih pripomb.
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je pojasnila, da se je o vsebini
zakonodajne iniciative pozanimala tudi na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost
in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer so zadevo podprli, ob tem pa
opozorili, da ima zakon še druge pomanjkljivosti, ki bi jih bilo treba odpraviti. Član interesne
skupine mag. Peter Požun je opozoril, da bo v primeru, da bo sestavo organa upravljanja
IZUM-a določila Vlada, organ veliko manj neodvisen.
Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Slovenija prihodnosti v luči podnebnih
sprememb – je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim
spremembam (9. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s Poročilom Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter s Predlogom sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta, h
kateremu ni imela pripomb.
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Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in
z odpadnimi nagrobnimi svečami - zakonodajna iniciativa (PREDLOG RAZŠIRITVE:
10. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s poročilom Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj glede predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: mag. Marko Zidanšek)
in njeno vsebino, h kateri ni imela pisnih pripomb.
Član interesne skupine Danijel Kastelic je poudaril, da je pri reševanju z odpadlo embalažo
bistvena ozaveščenost ljudi. Državni svetnik dr. Matjaž Gams je menil, da bi bilo smiselno
imeti zgolj dve ločevanji – na anorganske in organske odpadke, separacija na štiri različne
vrste odpadkov je nekvalitetna, neučinkovita in dražja. Vodja interesne skupine dr. Branka
Kalenić Ramšak je omenila uspešen francoski Center SMITOM-LOMBRIC, ki deluje na ravni
departmaja Seine-et-Marne.
Poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da se Državni svet izjavi o odgovoru
Državnega zbora Republike Slovenije in mnenju Vlade Republike Slovenije glede
predloga Državnega sveta za zadržanje izvrševanja Zakona o postopku sodnega in
izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list
RS, št. 72/19) v povezavi z Zahtevo 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
(Uradni list RS, št. 72/19) (PREDLOG RAZŠIRITVE: 11. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena, da je Državni svet prejel Dopis Ustavnega sodišča
Republike Slovenije, v katerem je slednje Državni svet pozvalo, da se v roku petih dni izjavi
glede navedb in odgovorov Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora Republike
Slovenije glede predlaganega zadržanja izvrševanja Zakona o postopku sodnega in
izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Interesna skupina
je bila seznanjena, da je bil pripravljen predlog odziva Državnega sveta, ki ga bo
obravnavala Interesna skupina delodajalcev, ki ga bo, če ga bo ocenila za primernega,
predložila v obravnavo Državnemu svetu ter hkrati predlagala razširitev dnevnega reda 26.
seje Državnega sveta z navedeno zadevo.
Interesna skupina h predlagani razširitvi ni imela pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 32. (5. korespondenčni) in
33. seji Kolegija Državnega sveta, ki sta bili v sredo in četrtek, 5. do 6. februarja in sredo, 19.
2. 2020:
1. Pojasnilo v zvezi z 32. (5. korespondenčno) sejo Kolegija Državnega sveta
Interesna skupina lokalnih interesov je na 42. seji 22. 1. 2020 sprejela pobudo, da Državni
svet organizira posvet na temo financiranja občin in na posvet povabi županje in župane
slovenskih občin, reprezentativna združenja občin, politične stranke, Računsko sodišče,
ministra za javno upravo, ministra za finance ter druge pristojne institucije in medije. Po
posvetovanju s predsednikom Državnega sveta na sestanku 27. 1. 2020 in po uskladitvi s
predsednikom Računskega sodišča je bila sprejeta odločitev, da se posvet organizira 6.
marca 2020 ob 10. uri. Ker se pričakuje večje število udeležencev posveta, kot pa jih
sprejme prenovljena dvorana Državnega sveta, se načrtuje posvet izven parlamentarne
stavbe. Ker bo to imelo določene finančne posledice za Državni svet, sta predsednik
Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad in vodja
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Interesne skupine lokalnih interesov Milan Ozimič predlagala, da odločitev o organizaciji
posveta izven parlamentarne stavbe sprejme Kolegij Državnega sveta.
Članice in člani Kolegija Državnega sveta so z večino opredeljenih glasov (4 ZA, 2 PROTI)
izrazili podporo organizaciji posveta izven parlamentarne stavbe.
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je pojasnila, da je glasovala proti.
Državni svetnik mag. Peter Požun se je z njo strinjal. Državni svetnik dr. Matjaž Gams je
menil, da je treba v primeru, da prenovljena dvorana Državnega sveta za posvet ne zadošča,
poiskati drugo primerno brezplačno dvorano.
2. Uporaba glasovalne kartice na seji Državnega sveta
Interesna skupina je bila seznanjena, da bodo poimenske glasovalne kartice, vključno z
navodili za njihovo uporabo, državne svetnice in svetniki prejeli neposredno na klopi. Če
bodo državni svetniki in svetnice med sejo zgolj začasno zapustili dvorano, se jih naproša,
da ob izhodu iz dvorane glasovalno kartico izvlečejo iz reže in jo položijo na mizo, ob vrnitvi v
dvorano pa jo po potrebi ponovno vstavijo v režo. Če bodo državne svetnice in svetniki sejo
zapustili predčasno brez namena vrnitve v dvorano, se jih naproša, da glasovalno kartico ob
odhodu izvlečejo iz reže in jo vstavijo v ovitek na levi strani plastificiranega kartončka ali
pustijo na mizi. Pospravila jo bo Služba Državnega sveta. Če bodo državni svetniki in
svetnice na seji prisotni do njenega zaključka, lahko po končani seji glasovalno kartico
pustijo v reži, da jo bo pospravila Služba Državnega sveta.
Posebej je bilo opozorjeno na to, da bodo v primeru izgubljene ali založene glasovalne
kartice nastale težave z glasovanjem, ki lahko v pomembni meri vplivajo na potek seje
Državnega sveta, zato se državne svetnice in svetnike naproša, da glasovalnih kartic v
nobenem primeru ne odnašajo iz dvorane, prav tako tudi ne plastificiranih kartončkov z
njihovimi imeni, ki bodo služili kot nosilci glasovalnih kartic in so namenjeni večkratni uporabi.
***
Interesna skupina se je dokončno uskladila glede Stališča o Predlogu sprememb in
dopolnitev Poslovnika Državnega sveta ter ga posredovala Mandatno-imunitetni komisiji.1
***
Interesna skupina je razpravljala o pozivu predsednika Državnega sveta glede imenovanja
predstavnika v Statistični svet ter o predlogih za imenovanje. Glede na to, da dosedanji
predstavnik mag. Peter Požun ni izrazil želje po nadaljevanju funkcije ter noben izmed članov
interesne skupine ni izrazil želje po kandidaturi, so v razpravi člani podprli kandidaturo
državnega svetnika Tomaža Horvata.
***
Interesna skupina je 24. 2. 2020 prejela poziv Združenja dramskih umetnikov Slovenije glede
ureditve klasifikacije stavb in registracijo umetniških, bivalnih ateljejev, delavnic, laboratorijev
in studiev, v kateri je bila pozvana, da poda mnenje o izraženi pobudi in podani zahtevi o
odpravi sedanjega neugodnega položaja. Na podlagi navedenega je bil soglasno (5 ZA, 0
PROTI) sprejet sklep, da se na Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter
Komisijo za kulturo, znanost, šolstvo in šport, katerih član je član Interesne skupine
negospodarskih dejavnosti predstavnik Državnega sveta za področje kulture in športa, Janoš
Kern, naslovi pobudo, da obravnavata in se opredelita do Poziva k ureditvi klasifikacije stavb
1

Besedilo stališča je vključeno v zapisnik 3. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti.
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in registracijo umetniških, bivalnih ateljejev, delavnic, laboratorijev in studiev, s katerim
Združenje dramskih umetnikov Slovenije poziva slovenske občine, da v svoje odloke o
nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča ustrezno umestijo prostore za umetniško
ustvarjanje.
***
Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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