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Predlog

ZAPISNIK

4. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v petek,
3. 4. 2020 v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 12.10 uri.
PRISOTNI:
 vodja interesne skupine: dr. Branka Kalenić Ramšak,
 člani interesne skupine: Tone Hrovat, dr. Matjaž Gams, Danijel Kastelic, Janoš
Kern in mag. Peter Požun.
Sejo je sklicala in vodila vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
S sklicem 1. 4. 2020 so člani interesne skupine prejeli naslednji predlog dnevnega
reda:
1. Dogovor o načinu dela Interesne skupine lokalnih interesov v času epidemije
nalezljive bolezni COVID-19
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je dala predlog, da se dnevni
red seje razširi s točko 2. Razno. Vodja interesne skupine je dala na glasovanje
predlog za razširitev dnevnega reda. Predlagana razširitev dnevnega reda 4. izredne
seje z 2. točko je bila sprejeta (ZA 5, 0 PROTI).
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je dala na glasovanje predlog
dnevnega reda vključno z razširitveno 2. točko dnevnega reda. Dnevni res je bil
sprejet (ZA 5, 0 PROTI).
Ad 1)
Večina članov interesne skupine se je strinjala, da bi seje interesne skupine v času
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 potekale preko videokonferenc, saj te
omogočajo razpravo in kontakt med državnimi svetniki ter so se izkazale za dovolj
hiter in učinkovit način dela.
Državni svetnik dr. Matjaž Gams se z večinskim stališčem ni strinjal in je glede dela
Državnega sveta v času epidemije poudaril, da Državni svet s tem, ko se ne sestaja v
živo ampak preko videokonferenc in korespondenčnih sej, daje slab zgled, saj so

številni delavci tudi v tem času primorani biti fizično prisotni na delovnih mestih (npr.
delavci za delovnimi stroji). Izpostavil je, da bi se v primeru, da prostori parlamenta
ne zadoščajo za zagotovitev dovolj velike fizične razdalje med prisotnimi, lahko seje
izvajalo v drugih večjih dvoranah (npr. predavalnicah fakultet).
Ad 2)
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je člane interesne skupine
obvestila, da naj v primeru, da bi želeli vložiti predlog za odložili veto na posamezen
zakon, obvestijo vodjo interesne skupine in službo Državnega sveta.
***
Na pobudo vodje interesne skupine dr. Branke Kalenić Ramšak so člani interesne
skupine opravili tudi kratko razpravo o Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
(ZIUZEOP), EPA 1095-VIII, ki ga je Državni zbor sprejel na 33. izredni seji 2. 4. 2020.
Državni svetnik Tone Hrovat je menil, da je trenutno najboljše počakati, da se državni
ukrepi uveljavijo v praksi, potem pa po potrebi pripraviti popravke. Opozoril je na
kratke roke, ki so dani Zavodu za zaposlovanje.
Državni svetnik Janoš Kern se je strinjal, da je bi bilo nesmiselno stvari blokirati že na
začetku. Strožji ukrepi so sprejeti z željo po zagotovitvi normalnega delovanja in
preprečitvi panike. Veliko ljudi se še vedno vede neodgovorno.
Mag. Peter Požun je poudaril, da je treba sprejemati ukrepe na način, ki bo
zagotavljal, da bo zdravstveni sistem vzdržal. Glede sprejemanja bodoče interventne
zakonodaje je poudaril, da je treba iti v primeru pomanjkljivosti v takojšnjo pripravo
zakonodajnih iniciativ. Zlasti kadar gre za omejevanje pravic in svoboščin pa je nujno,
da se opravi razprava in zakon po potrebi tudi ustavi, kar je tudi dolžnost državnih
svetnikov.
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je menil, da je treba urgentne zadeve reševati hitro
in učinkovito. Odločitev glede nenujnih zadev pa se ne sme sprejemati hipno. Pri tem
je treba posebej paziti na ukrepe, ki omejujejo svobodo ljudi in niso res nujni. Izrazil
je odklonilno stališče glede sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil vojske pri varovanju
meje in sprejemu odloka, ki je omejil gibanje prebivalstva zunaj občine stalnega ali
začasnega prebivališča. Treba se je zavedati, da se virusa ne bo odpravilo, želja je le
upočasniti porast okuženih, s sprejemanjem prestrogih ukrepov pa se trajanje
okuženosti zgolj podaljšuje. Strožji nadzor bi moral biti samo tam, kjer so žarišča npr.
v domovih za ostarele.
***
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je povedala, da so člani
razširjenega Kolegija Državnega sveta s strani predsednika Državnega sveta prejeli
dopis, v katerem jih je pozval, naj se opredelijo glede točk, ki so bile uvrščene na
dnevni red 27. seje Državnega sveta, ki je bila sklicana za 18. 3. 2020 in je bila
kasneje zaradi aktualnih razmer, povezanih z epidemijo COVID-19, preložena za
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nedoločen čas ter naj povedo, na kakšen način bi želeli, da se člani Državnega sveta
sestajajo v času epidemije.
Člani interesne skupine so menili, naj se skuša čim bolj ohraniti redno delovanje
interesnih skupin, komisij in Državnega sveta ter se tudi na tak način ohranja pomen
Državnega sveta, ki ga le-ta mora imeti v naši družbi tudi v teh izjemnih razmerah.
Nadaljevati je treba z obravnavo zadev, ki so bile uvrščene ne 27. redno sejo
Državnega sveta in s pripravo novih zadev. Državni svetnik Tone Hrovat je menil, naj
se pri pripravi gradiv in s sklicevanjem sej počaka približno 14 dni.
Vsi člani interesne skupine so se strinjali, da bi bilo dobro proučiti možnost za
glasovanje preko sistema Cisco Webex, saj bi bilo poimensko glasovanje na
plenarnem zasedanju Državnega sveta preveč zamudno.
***
V razpravi je državni svetnik Tone Hrovat dal pobudo, da se na Vlado Republike
Slovenije naslovi vprašanje glede projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev,
pa jih trenutno ni mogoče izvajati. Člani interesne so sprejeli sklep (6 ZA, 0 PROTI),
da Interesna skupina negospodarskih dejavnosti Državnemu svetu na 28. seji
predlaga, da na Vlado Republike Slovenije naslovi naslednja
v p r a š a n j a:
• Kakšna bo usoda projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, pa se jih v
času epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) ne da izvajati?
• Kaj se bo zgodilo s prilivom sredstev, ki so vezana na določen rezultat, ki ga
zaradi neizvajanja projektov trenutno ni mogoče doseči v dogovorjenem roku?
• Kaj se bo zgodilo z zaposlitvami tistih, katerih delo je vezano na posamezne
projekte, ki se financirajo iz evropskih sredstev in se jih trenutno ne more
izvajati?
Obrazložitev:
Namen kohezijske politike je podpora ustvarjanja delovnih mest, poslovne
konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in izboljšanja kakovosti
življenja državljanov. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega
socialnega sklada so namenjena predvsem vlaganjem v raziskave in razvoj, krepitvi
in razvoju človeških virov, vlaganjem v izobraževalni sistem in sistem usposabljanja
za hitrejši prehod na trg dela, spodbujanju podjetništva, zagonu novih podjetij,
internacionalizaciji, razvoju novih poslovnih modelov za mala in srednja podjetja ter
posledično ustvarjanju novih delovnih mest. Vlaganja so prednostno usmerjena v
podporo t.i. mehkim vsebinam in zagotavljajo ustrezno kombinacijo ukrepov, ki
združujejo naložbe v človeške vire, aktivacijo, mobilnost, raziskave, razvoj in
inovacije ter v večjo energetsko in snovno učinkovitost.
Ker je Slovenija 12. marca zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom
razglasila epidemijo, so bili v naslednjih dneh sprejeti številni ukrepi z namenom
zmanjšanja porasta števila obolelih, med drugim so delodajalci zaposlenim, kjer je
bilo to mogoče, omogočili opravljanje dela od doma, zaprli so se vzgojno3

izobraževalni zavodi in kulturne ustanove, omejilo se je gibanje ljudi zunaj občin
stalnega prebivališča itd.
Ob sprejemu ukrepov so se izvajalci projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev,
znašli v nejasnem položaju. Projekti so še vedno v teku, vendar se zaradi varovanja
zdravja ne morejo v celoti izvajati. Poleg tega so nepovratna sredstva, ki se
izvajalcem projektov podeljujejo, navadno dodelijo v več obrokih med izvajanjem
projektov. Izplačilo vmesnih obrokov in končnega plačila pa je vezano na
dogovorjene rezultate projektov, ki jih bo zaradi trenutne situacije težko doseči v
zastavljenem roku. Primeroma lahko navedemo projekte v okviru izobraževalnih,
kulturnih in raziskovalnih ustanov, ki trenutno ostajajo zaprte. Tako se zastavljajo
vprašanja, kakšna bo usoda projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, pa se
jih v tem obdobju ne da izvajati na daljavo oziroma se jih sploh ne da izvajati; kaj se
bo zgodilo s prilivom sredstev, ki so vezana na določen rezultat, ki ga zaradi
neizvajanja projektov trenutno ni mogoče pravočasno doseči; kako bo z zaposlitvami
tistih, katerih delo je vezano na posamezne projekte? Treba bi bilo upoštevati izredne
razmere ter sprostiti prvotno postavljene zahteve in podaljšati postavljene roke, saj je
nerealno pričakovati, da bi se poročila v tem obdobju oddajala pravočasno in da bi se
projekti uspeli uspešno zaključiti. Potrebno je preprečiti, da bi bili z neizplačilom
sredstev in prenehanjem zaposlitev kaznovani tisti, ki skrbijo za razvoj družbe in
izboljšanje kakovosti življenja za vse.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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