Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-3/2021/3
Ljubljana, 18. 3. 2021

Predlog
ZAPISNIK

43. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 17. 3. 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 4, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 42. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 38. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 42. seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 38. seje Državnega sveta:
Potrditev zapisnika 37. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k predlogu zapisnika 37. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s:
- vprašanjem državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata v zvezi z večletnim
finančnim okvirom 2021-2027 in Načrtom za okrevanje in odpornost;
- pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za zagotovitev čim večje količine
učinkovitih in varnih cepiv proti COVID-19 in pristopu k licenčni proizvodnji cepiv s pomočjo
domače farmacevtske industrije;

- pobudo in vprašanjem državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi z enkratnim
solidarnostnim dodatkom za izboljšanje socialnega položaja starejših oseb brez pokojnine ali
nizkimi dohodki;
- pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata glede upoštevanja dni predhodnih pregledov
in testiranj pri refundaciji nadomestila plače delodajalcem za primere darovanja krvotvornih
matičnih celic;
- pobudo državnega svetnika Janoša Kerna za vključitev dela kulturnega in športnega
sektorja v Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19;
- pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za uporabo računalniškega modela
Inštituta Jožef Stefan pri načrtovanju bodočih ukrepov za zmanjšanje posledic epidemije
COVID-19;
- pobudo državnega svetnika Dejana Crneka za spremembe in dopolnitve podzakonskih
aktov na področju socialnovarstvenih storitev v povezavi s pomočjo družini na domu;
- vprašanjema državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede stališča Vlade Republike
Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije do avtonomnega orožja;
- vprašanji državnega svetnika Dušana Strnada glede pokritosti obmejne občine Osilnica in
drugih obmejnih občin z optičnim omrežjem in mobilnim signalom;
- pobudo državnega svetnika Francija Rokavca glede financiranja gradenj in urejanja
kategoriziranih državnih kolesarskih povezav;
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim pobudam ni
imela pripomb.
Predlog Mnenja k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije
v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024, EPA 1656-VIII, EU U 992 (3. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Komisije za mednarodne odnose in evropske
zadeve, Poročilom Odbora Državnega zbora za zadeve Evropske unije in Predlogom
mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih
(ZVrt-H) - skrajšani postopek, EPA 1643-VIII (Št. 601-01-1/2021) (4. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem pristojne Komisije za kulturo, znanost,
šolstvo in šport, Poročilom zainteresirane Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj, Stališčem Interesne skupine lokalnih interesov, Poročilom Odbora Državnega
zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in Predlogom mnenja Državnega sveta,
h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi
celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) - druga obravnava, EPA 1636-VIII (Št.
713-01-1/2021) (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Poročilom Odbora Državnega zbora za pravosodje,
Mnenjem Komisije za državno ureditev in Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu
ni imela pripomb.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega
zakona (SZ-1E) - druga obravnava, EPA 1621-VIII (Št. 805-01-1/2021) (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj in Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti
cestnega prometa za leto 2019, EPA 1667-VIII (Št. 326-01-1/2021) (7. točka)
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Interesna skupina se je seznanila z Dopolnjenim Poročilom o izvajanju Resolucije o
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2019, Poročilom Komisije za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj, Amandmajem državnega svetnika Igorja Velova in
Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 55. seji Kolegija
Državnega sveta, ki je bila v sredo 10. marca 2021:


Kolegij je soglasno sprejel Zaključni račun za leto 2020.



Mandatno-imunitetna komisija je v petek 12. 3. 2021 obravnavala stališča vseh
interesnih skupin glede novele poslovnika Državnega sveta. Ugotovila je, da
Interesna skupina lokalnih interesov spremembam in dopolnitvam poslovnika
nasprotuje. Zaradi nesoglasja med stališči znotraj interesne skupine in neusklajenih
stališč preostalih interesnih skupin je Mandatno-imunitetna komisija sklenila, da
novele Poslovnika še ne bo vložila v postopek. Sprejeta je bila pobuda, da se oblikuje
usklajevalna komisija, ki jo bodo sestavljali predstavniki vseh interesnih skupin in bo
skušala priti do usklajene rešitve.



Pobudo Interesne skupina negospodarskih dejavnosti, glede zaprosila vladi za
predložitev nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost je Kolegij podprl. Zato je
Predsednik Državnega sveta posredoval prošnjo za predložitev navedenega gradiva
Vladi Republike Slovenije in ga je Državni svet tudi prejel. Prejeti dokument Vlade
Republike Slovenije bo Državni svet obravnaval na naslednji redni seji 14. 4. 2021,
kar pomeni, da se bodo morala posamezna delovna telesa Državnega sveta do njega
opredeliti čim prej, da se bo lahko na podlagi njihovih stališč, pripomb in predlogov
pripravilo celovito mnenje Državnega sveta, o katerem bo nato odločal Državni svet
na plenarnem zasedanju.



Vodja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti dr. Branka Kalenić Ramšak je
napovedala predložitev pobude za organizacijo strokovnega posveta o COVID-19 in
njegovih posledicah v skladu z novimi pravili za organizacijo posvetov v Državnem
svetu. Posvet naj bi bil izveden v obliki videokonference, časovnica njegove izvedbe
pa še ni znana. Namen posveta je zbrati čim več dosedanjih izkušenj iz prakse in
različnih odzivov na že sprejete ukrepe v povezavi s COVID-19, ki bi bila političnim
odločevalcem v prihodnje lahko v pomoč pri sprejemanju morebitnih dodatnih
ukrepov na navedenem področju. Z željo po zagotovitvi čim bolj multidisciplinarne
sestave sodelujočih na posvetu naj bi se med vabljene vključilo tako predstavnike
posameznih pristojnih ministrstev (Ministrstva za zdravje, Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, Ministrstva za finance, Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti), zainteresirano strokovno javnost, med drugim
Inštitut Jožefa Štefana, predstavnike delodajalcev in delojemalcev, predstavnike
Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19, predstavnike
političnih strank itd. Kolegij je napovedano pobudo pozitivno sprejel.



Kolegij Državnega sveta se je seznanil z aktualnimi informacijami glede možnosti
cepljenja državnih svetnic in svetnikov ter zaposlenih v Službi Državnega sveta v
skladu z Nacionalno strategijo cepljenja proti COVID-19. Cepljenje s cepivom
AstraZeneca je bilo začasno ustavljeno do končne odločitve Evropske agencije za
zdravila (EMA).



Vodja Interesne skupine delodajalcev Igor Antauer je opozoril, da je morala Komisija
za mednarodne odnose in evropske zadeve preložiti začetek seje zaradi
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nesklepčnosti, ker so bili nekateri člani komisije še vedno zadržani na seji Interesne
skupine lokalnih interesov, ki svoje seje ni uspela pravočasno zaključiti. Predsednik
Državnega sveta je na podlagi navedenega opozorila pozval vodje interesnih skupin
in predsednike komisij, da se na podlagi informacij o že sklicanih ali predvidenih
sejah komisij, s sekretarji komisij in interesnih skupin dogovorijo za sklice sej z dovolj
medsebojnega časovnega razmika.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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