Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-8/2020/4
Ljubljana, 22. 9. 2020

Predlog
ZAPISNIK

36. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 16. 9. 2020, v
sobi 209/II, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 11.55 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: dr. Branka Kalenić Ramšak
- člani interesne skupine: Danijel Kastelic, Janoš Kern in mag. Peter Požun.
OPRAVIČENO ODSOTNA:
- dr. Matjaž Gams in Tone Hrovat.
Sejo je sklicala in vodila vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
Dnevni red (ZA 4, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnikov 35. redne in 7. izredne (1. korespondenčne) seje Interesne
skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 32. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 35. redne seje.
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 7. izredne (1.
korespondenčne) seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 32. seje Državnega sveta:
Potrditev zapisnikov 31. redne in 17. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
(1. točka)
Interesna skupina k predlogoma zapisnikov 31. redne in 17. izredne seje Državnega sveta
Republike Slovenije ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s/z:

- pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede zagotovitve finančnih sredstev za
postavitev spomenika Melaniji Trump;
- pobudo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem smernic
oziroma protokola sodelovanja med različnimi službami pomoči z namenom ustrezne
podpore posameznikom in družinam v primeru nesreč s smrtnim izidom;
- pobudo državne svetnice dr. Branke Kalenić Ramšak za zagotovitev finančnih sredstev za
novogradnjo Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani;
- vprašanjem državnega svetnika dr. Petra Požuna glede časovnice predložitve novele
Zakona o duševnem zdravju v zakonodajni postopek;
- vprašanjem državnega svetnika Tomaža Horvata glede ureditve krožišča na Ajševici pri
Novi Gorici;
- pobudami Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v zvezi z izvajanjem ukrepa o
umetniškem deležu v javnih investicijskih projektih in ureditvijo trga umetniških del;
- vprašanjem in pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata glede dokončanja izgradnje
socialnega centra v Vrtojbi;
- pobudama državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede uresničevanja pravice do
popravka in omejitev predvajanja reklam v Zakonu o medijih;
- vprašanjem državnega svetnika Davorina Terčona glede ločenega beleženja podatkov o
številu umrlih v Sloveniji z ali zaradi okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19);
- vprašanjem državnega svetnika Matjaža Švagana glede normativov dela za diplomirano
medicinsko sestro v domovih za starejše.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim vprašanjem in
pobudam ni imela pisnih pripomb.
Glede pobude za sprejem smernic oziroma protokola sodelovanja med različnimi službami
pomoči z namenom ustrezne podpore posameznikom in družinam v primeru nesreč s
smrtnim izidom je državni svetnik mag. Peter Požun opozoril na neusklajenost med organi, ki
delujejo na zadevnem področju, zato bi bilo treba na državni ravni uvesti protokol, ki bi urejal
komunikacijo med njimi.
Glede pobude za zagotovitev finančnih sredstev za novogradnjo Fakultete za strojništvo
Univerze v Ljubljani je vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak pojasnila, da
investicije v visoko šolstvo v zadnjih letih v proračune niso bile zajete, tako domače fakultete
težko konkurirajo s tujimi. Sofinanciranje s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki
se je izkazalo za uspešno v primeru gradnje Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in
Fakultete za računalništvo in informatiko, trenutno ni mogoče, saj so trenutno vsa sredstva
prednostno usmerjena v podporo t. i. mehkim vsebinam.
V razpravi o pobudah v zvezi z izvajanjem ukrepa o umetniškem deležu v javnih investicijskih
projektih in ureditvijo trga umetniških del je državni svetnik Janoš Kern opozoril, da se ukrep
ne izvaja, ter da je glavna težava v tem, da ni koordinatorjev, ki bi skrbeli za izvajanje.
Glede pobud o uresničevanju pravice do popravka in omejitev predvajanja reklam v Zakonu
o medijih je državni svetnik Janoš Kern pojasnil, da so trenutno sankcije za napačno
navajanje informacij v medijih prenizke in zato neučinkovite, tako določeni mediji v želji po
senzaciji objavljajo neresnične novice. Vodja interesne skupine je pritrdila, da pravica do
popravka ne bi smela biti odvisna od volje uredništev ter , da bi moral biti popravek objavljen
na enakem mestu, kot je bila prvotno objavljena novica. Glede omejevanja oglaševanja
zdravju škodljivih izdelkov je državni svetnik Janoš Kern omenil ureditev v Franciji, kjer v
okviru predvajanja otroškega in mladinskega programa ni dovoljeno oglaševanje sladkarij in
podobnih nezdravih izdelkov.
Predstavitev stališč Vlade Republike Slovenije o Večletnem finančnem okviru EU
2021–2027 in svežnju za okrevanje (3. točka)
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Interesna skupina se je seznanjena, da bo predstavitev stališč Vlade Republike Slovenije
podal predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša. 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 Janez Janša še 20
minut časa za odgovore ali dodatna pojasnila.
Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020
(Rb2020), EPA 1328-VIII (4. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov, Komisije za kulturo, znanost,
šolstvo in šport, Poročilom Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in predlogom
mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pisnih pripomb.
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je pojasnila, da Komisija za kulturo,
znanost, šolstvo in šport Predloga rebalansa proračuna ni podprla, saj predlog rebalansa
predvideva zmanjšanje proračunskih sredstev na področju kulture in znanosti.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni
postopek, EPA 1327-VIII (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom zainteresirane Komisije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov in Poročilom
Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Predlogom mnenja Državnega sveta, h
kateremu ni imela pisnih pripomb.
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F) (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Pobudo Mandatno-imunitetne komisije za sprejem
sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta, Stališčem Interesne skupine
lokalnih interesov k dnevnemu redu 30. seje Državnega sveta z dne 10. 6. 2020 z
vsebinskimi pripombami k Predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta,
Poročilom Mandatno-imunitetne komisije k Predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika
Državnega sveta, Amandmajema Mandatno-imunitetne komisije k 14. členu in za nov 15.a
člen Predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta in predlogom sklepa
Državnega sveta ter na 35. seji sprejela Stališče k predlogoma amandmajev Mandatnoimunitetne komisije k 14. členu in za nov 15.a člen Predloga Sprememb in dopolnitev
Poslovnika Državnega sveta.
Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – zakonodajna
iniciativa (7. točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Komisije Državnega sveta za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide glede predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: mag. Peter
Požun) in njeno vsebino ter vloženima amandmajema, h katerim ni imela pripomb.
Pobudnik mag. Peter Požun je pojasnil, da je bila zakonodajna iniciativa pripravljena na
predlog predstavnikov stroke družinske medicine z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani
in Združenja zdravnikov družinske medicine pri Slovenskem zdravniškem društvu, njen
glavni namen pa je zmanjšati administrativne ovire v okviru zdravstvenih timov na primarni
zdravstveni ravni, s poudarkom na razbremenitvi družinskih zdravnikov. Pojasnil je tudi, da
sta bila vložena amandmaja pripravljena na predlog Ministrstva za zdravje, ki ga je podalo ob
obravnavi zakonodajne iniciative na seji pristojne Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide.

3

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih
dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa (8. točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Komisije Državnega sveta za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide glede predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: Branko
Tomažič) in njeno vsebino ter vloženimi amandmaji, h katerim ni imela pisnih pripomb.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – zakonodajna iniciativa (8.A točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Komisije Državnega sveta za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide glede predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: Komisija
Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide) in njeno vsebino, h kateri ni
imela pripomb.
Državni svetnik Danijel Kastelic je pojasnil, da je namen zakonodajne iniciative odpraviti
obstoječo diskriminacijo med osebami s telesnimi okvarami, ki so nastale kot posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in osebami s telesnimi okvarami, ki so nastale kot
posledica bolezni ali poškodbe izven dela.
Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega
odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015) (9. točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide glede predlagane zahteve za presojo ustavnosti (pobudnik: mag. Peter Požun) ter
njeno vsebino, h kateri ni imela pripomb.
Pobudnik mag. Peter Požun je pojasnil, da je namen zahteve zagotavljanje večje
učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva in zagotovitev boljšega in hitrejšega dostopa do
kakovostne zdravstvene oskrbe. Ker je blagajna zdravstvenega zavarovanja zavezana k
spoštovanju fiskalnega pravila, se ZZZS jemlje pravico do odločanja o porabi sredstev,
zbranih na podlagi prispevkov zaposlenih in delodajalcev. ZZZS se tako vsako leto sooča s
situacijo, ko do zadnjega trenutka ni znano, koliko sredstev bo lahko porabil, kar posredno
vpliva tudi na vse izvajalce zdravstvenih dejavnosti, v končni fazi pa na oskrbo pacientov.
Pojasnil je, da gre denar, v kolikor se v tekočem letu ne porabi, v rezerve, s katerimi pa ne
more razpolagati, v kolikor nima izgube. Člani interesne skupine so zahtevo v razpravi
podprli. Državni svetnik Janoš Kern je opozoril tudi na nesmiselnost ureditve, na podlagi
katere si javni zavodi ob koncu proračunskega leta prizadevajo porabiti vsa sredstva, saj se
jim, v kolikor jih ne porabijo, njihova višina v prihodnjem letu sorazmerno zniža.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 45. seji Kolegija
Državnega sveta, ki je bila v sredo 9. septembra 2020:
- Kolegij Državnega sveta je soglasno podprl organizacijo posveta na temo učinkov ukrepov
Vlade Republike Slovenije v zvezi s sprejetimi protikorona zakoni – pobudnica Komisija za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
- Kolegij Državnega sveta je na podlagi poglobljene razprave ocenil, da v danem trenutku in
okoliščinah ni primeren čas za organizacijo posveta na temo »Spremembe zakonodaje na
področju cepljenja« - pobudnik posveta državni svetnik dr. Matjaž Gams v so-organizaciji s
poslancem Državnega zbora mag. Branislavom Rajićem, s podporo Komisije za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide iz februarja 2018.
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- Kolegij Državnega sveta je podprl organizacijo posveta na temo Pluralnost in svoboda
medijev v luči zakonodajnih sprememb - pobudnica posveta Interesna skupina
negospodarskih dejavnosti, na predlog državnega svetnika Janoša Kerna.
- Kolegij Državnega sveta je soglasno podprl organizacijo posveta na temo »Pobuda za
dopolnitev Ustave RS s pravico do prehranske varnosti« - pobudnik posveta državni svetnik
Branko Tomažič s podporo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
- Kolegij Državnega sveta je podprl organizacijo posveta na temo Politično kadrovanje –
dileme in izzivi - pobudnik posveta Društvo Sinteza: Emil Milan Pintar, dr. Franci Demšar,
Miroslav Marc.
- Kolegij se je odločil, da bo ob morebitnem sprejemu novele Poslovnika Državnega sveta
služba Državnega sveta pripravila prečiščeno verzijo Poslovnika Državnega sveta z
zakonskimi in ustavnimi določbami ter komentarjem, ki bo nato na voljo državnim svetnicam
in svetnikom v tiskani obliki.
- Kolegij se je odločil, da se bo zaradi situacije v zvezi s COVID-19 decembrsko sejo
Državnega sveta, ki je predvidena za 9. 12. 2020, izvedlo na sedežu Državnega sveta, ne
glede na dolgoletno prakso izvedbe decembrskih sej Državnega sveta v eni izmed lokalnih
skupnosti.
- Kolegij Državnega sveta je bil seznanjen z možnostjo priprave slikanice o Državnem svetu
in demokratičnemu načinu odločanja in idejo o njeni pripravi podprl.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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