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Ljubljana, 4. 3. 2021

Predlog
ZAPISNIK

42. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 24. 2. 2021,
videokonferenčno prek sistema Cisco Webex, z udeležbo na daljavo, in na podlagi osebne
prisotnosti v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 12.00 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: dr. Branka Kalenić Ramšak
- člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, Danijel Kastelic, Janoš Kern in
mag. Peter Požun.
Sejo je sklicala in vodila vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
Dnevni red (ZA 5, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 11. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 37. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 11. izredne seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 37. seje Državnega sveta:
Potrditev zapisnikov 36. redne ter 21. izredne seje Državnega sveta Republike
Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k predlogom zapisnikov 36. redne ter 21. 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 Tomaža Horvata za čimprejšnjo nabavo naprave za
zdravljenje s celično terapijo CAR-T;
Pobudama državnega svetnika Tomaža Horvata za okrepitev pristojnosti lokalnih
skupnosti in javnih zdravstvenih zavodov na primarni ravni v zvezi z razpisi

-

specializacij za zdravnike in doktorje dentalne medicine ter z njimi povezanimi
izbirnimi postopki;
Pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede zagotovitve varne zaposlitve
za vse delavke, ki so na porodniškem dopustu in vsaj eno leto opravljajo delo na
podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas;
Pobudo državnega svetnika Igorja Antauerja glede regulacije poklica optometrist z
namenom skrajšanja čakalnih dob in razbremenitve zdravnikov specialistov
oftalmologije;
Vprašanjem državnega svetnika Tomaža Horvata glede novega pravilnika o poklicnih
boleznih;
Pobudama državnega svetnika Francija Rokavca o uveljavitvi ničelne stopnje
zmanjševanja obdelovalnih kmetijskih površin v Republiki Sloveniji;
Pobudo državnih svetnikov Bojana Režuna in Davorina Terčona glede čimprejšnje
zagotovitve pogojev za opravljanje teoretičnega in praktičnega dela vozniških izpitov
v Izpitnem centru Postojna;
Vprašanjema državnega svetnika Branka Tomažiča glede količin posekanega lesa v
državnih gozdovih in dobave lesa slovenskim žagarjem;
Pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica za sistemsko ureditev pravice na poti
v in z vzgojnoizobraževalne ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami;
Vprašanjem državnega svetnika Branka Tomažiča glede podelitve zaščitnega znaka
kakovosti "Izbrana kakovost Slovenija" za prašičje meso.

Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim pobudam in
vprašanjem ni imela pripomb.
V razpravi o pobudi glede zagotovitve varne zaposlitve za vse delavke, ki so na porodniškem
dopustu in vsaj eno leto opravljajo delo na podlagi pogodbe o zaposlitvi za določen čas je
državni svetnik dr. Matjaž Gams pojasnil, da se pobuda nanaša predvsem na ženske
zaposlene na področju raziskovalne dejavnosti in visokega šolstva. Na navedenih dveh
področjih kljub pozivom, da naj se jim zagotovi varno zaposlitev, ni pozitivnih premikov.
Izpostavil je slabo demografsko situacijo, ki smo ji priča v Sloveniji. Sam je nanjo opozoril že
leta 2018 v okviru posveta v Državnem svetu z naslovom Kako preprečiti izumiranje
slovenskega naroda?. Enaki zaključki glede primerljivih majhnih narodov naj bi bili po
njegovih navedbah nedavno objavljeni tudi v reviji The Lancet. Gre za demografsko pozitivno
naravnano pobudo, s katero se želi doseči, da mladim raziskovalkam in profesoricam ne bi
bilo treba izbirati med materinstvom in kariero ter spodbuditi njihovo zaposlovanje za
nedoločen čas.
V razpravi o vprašanju glede novega pravilnika o poklicnih boleznih je državni svetnik Danijel
Kastelic pojasnil, da je pravilnik že dolgo v pripravi, a zaradi različnih stališč predstavnikov
sindikatov verjetno ne bo kmalu končan.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) druga obravnava, EPA 1397-VI (3. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem pristojne Komisije za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance, Poročilom zainteresirane Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide, Stališčem Interesne skupine delojemalcev, Poročilom Odbora Državnega zbora za
finance in Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Državni svetnik Danijel Kastelic je pojasnil, da je v predlog mnenja vključen predlog
amandmaja, ki določa, da se v sestavo Nacionalnega demografskega sklada vključi tudi
predstavnika invalidov. Tega bi Državnemu zboru v imenovanje predlagal Nacionalni svet
invalidskih organizacij.
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Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava, EPA 1218-VII
(4. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide, Poročilom Odbora Državnega zbora za delo, Spremnim dopisom k mnenju
Vlade in Mnenjem Vlade Republike Slovenije ter Predlogom mnenja Državnega sveta, h
kateremu ni imela pripomb.
Državni svetnik Danijel Kastelic je pojasnil, da se s predlogom zakona se omogoča hitrejša
izenačitev položaja žensk in moških z vidika pogojev za odmero pokojnine in prehodno
obdobje za dvig odmernega odstotka na 63,5 % skrajšuje na štiri leta. Izpostavil je,
Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide že dlje časa
opozarja na problem nizke invalidske pokojnine, ki ne dosega niti ravni minimalnega
dohodka. Omenil je tudi novelo Zakona o pokojninskem invalidskem zavarovanju (EPA
1348-VIII; ZPIZ-2J), ki jo je Državni svet na podlagi večletne neodzivnosti pristojnih
organov leta 2020 vložil v zakonodajno proceduro in še čaka na obravnavo na pristojnem
odboru Državnega zbora. Njena vsebina se nanaša na neutemeljeno neenakost med
zavarovanci, ki so upravičeni do nadomestila za telesno okvaro. Trenutno so do
nadomestila za telesno okvaro upravičeni samo tisti zavarovanci, ki se poškodujejo na
delu ali jim je invalidnost nastala zaradi poklicne bolezni.
Predlog Mnenja k Sedmemu poročilu o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA
1490–VIII (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Komisije za državno ureditev in Predlogom
mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2020 (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2020, h
kateremu ni imela pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 54. seji Kolegija
Državnega sveta, ki je bila v sredo 17. februarja 2021:
-

Pravilnik Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu

Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je člane obvestila, da je bila na podlagi
posameznih prejetih predlogov in pripomb s strani interesnih skupin pripravljena prečiščena
verzijo pravilnika. Pojasnila je, da so bile pripombe interesne skupine upoštevane.
Upoštevalo se ni zgolj tistih pripomb interesnih skupin, ki so bile povezane s spremembo
Poslovnika Državnega sveta. Glede prepodrobnega opisa nalog službe v pravilniku, je
pojasnila, da je namenjen zlasti za primere, ko odgovorna oseba zboli, tako ima zaposleni, ki
jo nadomešča jasen pregled nad svojimi zadolžitvami.
-

Ustavna pristojnost Državnega sveta za vlaganje odložilnega veta

Vodja interesne skupine je pojasnila, da se je večina članov kolegija strinjala s stališčem
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti v zvezi z ustavno pristojnostjo Državnega
sveta za vlaganje odložilnega veta in prakso vlaganja predlogov odložilnih vetov z namenom
pospešitve postopkov uveljavitve interventnih zakonov, povezanih z epidemijo COVID-19.
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Neodobravanje je izrazil predstavnik interesne skupine lokalnih interesov. Pojasnila je, da je
predsednik Državnega sveta predstavil vse aktivnosti, ki so bile izvedene v zvezi s
problematiko odložilnih vetov z namenom pospešitve postopkov uveljavitve interventnih
zakonov. Člane Kolegija je seznanil, da je Vladi Republike Slovenije 17. 2. 2021 poslal dopis,
v katerem jih je obvestil, da v prihodnje seje Državnega sveta ne bo sklical pred potekom 48
ur od sprejetja zakona in Vlado zaprosil, da temu prilagodi časovnico vložitve predlogov
zakonov v zakonodajno proceduro.
-

Sporočanje morebitne odsotnosti državnih svetnic in svetnikov ter načina udeležbe na
sejah Državnega sveta

Predsednik Državnega sveta je pozval vodje interesnih skupin, da člane interesnih skupin
pozovejo k večji odzivnosti pri sporočanju njihove morebitne odsotnosti, predčasnega
odhoda ter načina udeležbe na seji Državnega sveta, kjer sta možni tako udeležba na
daljavo kot tudi osebna prisotnost v dvorani Državnega sveta. Na podlagi pravočasne
napovedi državnih svetnic in svetnikov namreč lahko predsedujoči na začetku seje pa tudi
med samo sejo lažje ugotavlja, ali je posameznikova odsotnost na seji posledica njegove
zadržanosti zaradi drugih neodložljivih obveznosti ali pa zgolj posledica tehničnih težav s
sistemom izvedbe sej na daljavo.
-

Pošiljanje povezav za dostop do sej komisij Državnega sveta, ki se izvajajo prek
aplikacije Cisco Webex Meetings

Na podlagi nedavnega dogovora o pošiljanju povezav za dostop do vseh sej komisij
Državnega sveta, pri katerih je možna udeležba na seji tudi na daljavo prek aplikacije Cisco
Webex Meetings, se je navedene povezave za dostop do seje pošiljalo vsem državnim
svetnicam in svetnikom, ne samo tistim, ki so člani posamezne komisije. Zaradi pripomb, da
na takšen način vhodna pošta, ki jo prejemajo državne svetnice in svetniki s strani
Državnega sveta, nepregledna in da pogosto težko razberejo, katere povezave se dotikajo
tistih komisij, katerih člani so, je bilo dogovorjeno, da se povezave za dostop do sej komisij
ponovno pošilja zgolj članom komisije, ostalim državnim svetnicam in svetnikom pa
navedeno povezavo za dostop do posamezne seje komisije pošlje na njihovo vnaprej
izraženo željo.
***
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je predlagal, da interesna skupina oblikuje dve pobudi. S
prvo bi se pozvalo, da se naj kar najhitreje proti COVID-19 cepi vse funkcionarje v državnih
organih. Druga pa bi se nanašala na sproščanje določenih ukrepov pri funkcioniranju
Državnega sveta. Kot primere prestrogih ukrepov je navedel nošenje mask za govorniškim
odrom in seje na daljavo. Menil je, da je mogoče v dvorani Državnega sveta zagotoviti
primerno razdaljo, kjer kapljični prenos virusa ni več mogoč. Državni svetnik Janoš Kern je
menil, da bi cepljenje funkcionarjev mimo določenega vrstnega reda po vsej verjetnosti
povzročilo negativni medijski odziv ter za stališče s strani stroke je prosil mag. Petra Požuna.
Ta je pojasnil, da je Vlada sprejela tako nacionalni načrt cepljenja proti COVID-19 kot tudi
ukrepe za omejitev širjenja okužb s COVID-19, ki jih je treba upoštevati, ne glede na to, če
se z njimi ne strinjamo. Vodja interesne skupine je pritrdila, da predsednik Državnega sveta
ne more ravnati v nasprotju z ukrepi na državni ravni. Člani interesne skupine so razpravljali
tudi o cepljenju z ruskim in kitajskim cepivom in soglasno (6 za, 0 proti) sprejeli sklep, da
Državnemu svetu predlagajo, da na Vlado Republike Slovenije naslovi naslednjo
p o b u d o:
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Vlada Republike Slovenije naj zagotovi čim večjo razpoložljivost vseh učinkovitih in
varnih cepiv proti COVID-19 in naj čim prej s pomočjo domače farmacevtske industrije
pristopi k licenčni proizvodnji cepiv.
Obrazložitev:
Pandemija COVID-19 je močno posegla v naš vsak dan in verjetno bo trajalo še dolgo, da se
bo življenje vrnilo v normalen ritem. Edino učinkovito sredstvo za zajezitev epidemije
prestavlja cepljenje. Pri tem je treba izpostaviti, da cepljenje lahko epidemijo ustavi le, če se
precepi dovolj velik del populacije in se na podlagi tega prekine veriga prenosa ter s tem
posledično posredno zaščiti tudi tiste, ki se jih iz različnih razlogov ne more cepiti.
Prav iz tega razloga gre pričakovati, da bo povpraševanje po cepivih proti COVID-19 še
nekaj časa močno presegalo ponudbo. Ker v Evropski uniji prihaja do težav pri dobavah
cepiv proti COVID-19, so se nekatere države članice odločile, da se ne bodo več zanašale
izključno na Evropsko unijo ter poiskale dodatne rešitve za zagotovitev čim večje količine
cepiv, s pomočjo katerih bi lahko kar najhitreje dosegle precepljenost prebivalstva.
V kolikor se bo v Sloveniji nadaljevalo z obstoječim tempom cepljenja, do poletja ne bo
mogoče doseči precepljenosti prebivalstva. Zato je nujno pospešiti postopke dobave cepiv in
postopkov cepljenja.
S tem namenom se na Vlado Republike Slovenije naslavlja pobuda, da naj kar najhitreje
zagotovi čim večjo razpoložljivost vseh učinkovitih in varnih cepiv proti COVID-19 in naj čim
prej s pomočjo domače farmacevtske industrije pristopi k licenčni proizvodnji cepiv.
***
Državni svetnik Tone Hrovat je predlagal, da interesna skupina da pobudo za organizacijo
strokovnega posveta glede COVID-19 in njegovih posledicah. Posvet bi bil organiziran kot
pomoč zbiranja stališč in različnih vidikov, ki bi bili v bodoče lahko v pomoč politiki pri
sprejemanju bodočih ukrepov. Državni svetnik dr. Matjaž Gams je predlog pozdravil in
poudaril, da bi morali na posvetu sodelovati tudi predstavniki Inštituta Jožef Štefan, ki se
ukvarjajo s projekcijo širjenja COVID-19. Državni svetnik Janoš Kern je poudaril, da bi moral
biti posvet nujno medijsko odmeven. Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je
opozorila na konflikte stališč povezane z COVID-19 in omejitvami na področju šolstva. Člani
interesne skupine so po končani razpravi soglasno (6 za 0 proti) sprejeli sklep, da bodo
oblikovali pobudo za organizacijo posveta in jo naslovili na predsednika Državnega sveta.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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