Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-9/2021/3
Ljubljana, 16. 9. 2021

Predlog
ZAPISNIK

49. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 15. 9.
2021 v sobi 212/II, 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, 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 6, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 48. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 43. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (6 ZA, 0 PROTI) zapisnik 48. seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 43. seje Državnega
sveta:
Potrditev zapisnikov 42. redne ter 25. in 26. izredne seje Državnega sveta
Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k predlogom zapisnikov 42. redne ter 25. in 26. 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 mag. Petra Požuna za financiranje prostovoljnega
cepljenja proti gripi iz proračuna RS tudi v sezoni 2021/2022;
- vprašanjema državnega svetnika Ladislava Rožiča glede ohranjanja
semenarstva v Sloveniji in
- vprašanjem državnega svetnika Branka Tomažiča glede neenakopravne
obravnave cepljenih proti covid-19 in prebolelih za covid-19.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim
pobudam in vprašanjem ni imela pripomb.
V razpravi o financiranju prostovoljnega cepljenja proti gripi iz proračuna RS tudi v
sezoni 2021/2022 je državni svetnik mag Peter Požun pojasnil, da je bil v lanskoletni
sezoni odziv zaradi brezplačne ponudbe cepljenja velik, tako bi bilo smiselno
financiranje zagotoviti tudi v letošnjem letu.
V razpravi glede ohranjanja semenarstva v Sloveniji so člani interesne skupine
omenili, da je tudi Interesna skupina negospodarskih dejavnosti v letu 2020 na Vlado
Republike Slovenije naslovila vprašanja glede zaščite semenske banke ob prodaji
Semenarne Ljubljana ter o dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji.
Državni svetni Tone Hrovat se je v razpravi navezal na problematiko prodaje
najkvalitetnejših kmetijskih zemljišč tujcem in izpostavil pomen ohranjanja avtohtonih
vrst.
V razpravi glede vprašanja o neenakopravni obravnavi cepljenih proti covid-19 in
prebolelih za covid-19 je vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak
omenila, da bi bilo prav, če bi se državni svetniki pri vlaganju pobud in vprašanj
posvetovali s zastopniki relevantnih interesov v Državnem svetu.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
osebni asistenci (ZOA-B) - skrajšani postopek, EPA 2017-VIII (3. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide in Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela
pripomb.
Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za
leto 2020, EPA 1844-VIII (4. točka)
Interesna skupina se je seznanila Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide in Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela
pripomb.
Predlog Mnenja k Vmesnemu poročilu o aktivnostih Zagovornika načela
enakosti glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim
prebivalstvom (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Skupnim poročilom pristojne Komisije za
državno ureditev in zainteresirane Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
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razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov in Predlogom mnenja Državnega
sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Sklepa o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike
Slovenije (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce,
Poročilom Mandatno-imunitetne komisije, Predlogom državnega svetnika Alojza
Kovšce, da je obravnava točke zaprta za javnost in Predlogom sklepa Državnega
sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pravica oseb s težavami v duševnem
zdravju do osebne asistence (7. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide in Predlogom sklepa Državnega sveta, h kateremu ni imela
pripomb.
Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije
za leto 2022 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike
Slovenije za leto 2023 (8. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Predlogom sprememb Finančnega načrta
Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2022 in Predlogom Finančnega
načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2023, h kateremu ni imela
pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 60. seji Kolegija
Državnega sveta, ki je bila v sredo 8. septembra 2021:
- Spoštovanje pogojev PCT v parlamentarni stavbi
Predsednik Državnega sveta je članice in člane Kolegija obvestil, da se po novem
tudi pri vstopu v parlamentarno stavbo preverja izpolnjevanje pogoja PCT, v skladu z
Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL RS, št. 142/2021). Navedena
pravila se nanašajo tako na zaposlene v stavbi kot tudi na vse funkcionarje, vključno
z državnimi svetnicami in svetniki. O navedenem so bili državne svetnice in svetniki
po elektronski pošti obveščeni v torek, 7. 9. 2021. Državni svet bo, skupaj z Državnim
zborom, organiziral tudi redna tedenska testiranja na okužbe z virusom SARS-CoV-2,
tako za zaposlene kot državne svetnike, ki ne izpolnjujejo pogoja prebolevnosti ali
cepljenosti. Test velja en teden, z njim pa je možno dokazovati izpolnjevanje PCT
pogoja zgolj v parlamentarnem poslopju. V sredo, 8. 9. 2021, je bil Državni svet
seznanjen, da se bo lahko izpolnjevanje PCT pogoja izkazalo tudi za celotno obdobje
izpolnjevanja pogoja, in sicer tako, da se bo izpolnilo posebno izjavo o izpolnjevanju
enega od pogojev (preboleli, cepljeni, testirani). Državni svetniki bodo o podrobnostih
glede navedene izjave obveščeni po elektronski pošti v četrtek, 9. 9. 2021.
-

Pobuda za povišanje stalnega dela sejnine članom Državnega sveta
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Predsednik Državnega sveta je članicam in članom kolegija predlagal, da se
obravnavo pobude Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za povišanje
stalnega dela sejnine državnim svetnikom odloži do konca postopka revizije
Računskega sodišča v Državnem svetu, ki obravnava delo Državnega sveta v letu
2020 in se nanaša tudi na sejnine državnih svetnic in državnih svetnikov.
- Usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov
Predsednik Državnega sveta je članice in člane Kolegija Državnega sveta ponovno
pozval, da opravijo osnovno usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov, kot
to določa novela Zakona o tajnih podatkih (ZTP-E, Uradni list št. 8/2020 z dne 7. 2.
2020). Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je člane interesne
skupine ponovno opomnila, da naj se čim prej udeležijo usposabljanja, če se ga še
niso in predložijo potrdilo o opravljenem usposabljanju strokovni službi Državnega
sveta.
-

Uvodna in obdobna usposabljanja za državne svetnice in državne
svetnike na področju integritete in preprečevanja korupcije
Predsednik Državnega sveta je članice in člane kolegija obvestil, da je Komisija za
preprečevanje korupcije v svojih Priporočilih št. 06216-11/2019/26 33001, 33004 z
dne 3. 6. 2021 pod točko 4 navedla, da mora Državni svet okrepiti funkcijo
ozaveščanja državnih svetnikov glede institutov Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije na način, da za državne svetnike organizira redna uvodna in obdobna
usposabljanja. Uvodno predavanje o tem so državne svetnice in državni svetniki imeli
na začetku VI. mandata Državnega sveta. Članice in člani kolegija so se strinjali, da
se izvede tudi obdobna izobraževanja državnih svetnic in svetnikov, in sicer na
daljavo – po elektronski pošti se jim bo posredovalo pisno gradivo, s poudarkom na
posamezni tematiki, ki bo državnim svetnicam in svetnikom na voljo za podrobnejšo
proučitev, pri čemer jim bo omogočen odziv in pisno postavljanje morebitnih
vprašanj.
***
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je v razpravi izpostavil, da bi se po letu in pol
kovidne tragedije situacija v Sloveniji lahko umirila, če bi dosegli zadostno
precepljenost, tako pa smo vsi talci necepilcev in tistih, ki jim ni mar za skupno dobro.
Poudaril je, da je veliko držav, ki so dosegle dovolj veliko precepljenost, opustilo
veliko večino ali vse kovidne omejitve. Po opravljeni razpravi so člani interesne
skupine soglasno (6 ZA, 0 PROTI) sprejeli sklep, da Državnemu svetu predlagajo,
da na Vlado Republike Slovenije naslovi pobudo, da se uvede pogoj PC za celotni
javni sektor.1
***
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je v razpravi opozoril na v javnosti prisotne laične
komentarje, ki zanikajo dejstva o razsežnosti epidemije in obstoju Covid-19.
1

Ker je Ustavno sodišče Republike Slovenije 30. 9. 2021 do končne odločitve začasno zadržalo
izvrševanje 10.a člena Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za
zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/21, 149/21 in 152/21), ki
določa pogoja PC za zaposlene v državni upravi, so se člani interesne skupine odločili, da pobude ne
bodo vložili do končne odločitve Ustavnega sodišča.
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Zaskrbljujoče je, da širjenje tovrstnih trditev prihaja tudi s strani posameznikov, ki so
zaposleni v šolstvu. Menil je, da bi se morali učitelji eksplicitno distancirati od
neznanstvenih trditev in biti za tovrstne izjave ustrezno sankcionirani. Po opravljeni
razpravi so člani interesne skupine soglasno (6 ZA, 0 PROTI) sprejeli sklep, da se za
44. sejo Državnega sveta pripravi pobuda, da naj se v skladu z veljavno zakonodajo
sankcionira tiste, ki širijo nestrokovne trditve (npr. o neobstoju Covid-19).2
***
Državni svetnik Janoš Kern je v razpravi izpostavil problematiko glede vključevanja
potnih stroškov povezanih z delom Državnega sveta v osnovo za odmero dohodnine.
Člani interesne skupine so se dogovorili, da državni svetnik Janoš Kern do naslednje
seje sekretarki interesne skupine Neži Dular posreduje gradivo glede vključevanja
potnih stroškov v osnovo za odmero dohodnine. Sekretarka pa se v vmesnem času
pozanima ali je bilo zadevno vprašanje že kdaj obravnavano v okviru Državnega
sveta.
***
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je člane interesne skupine
seznanila, da je služba Državnega sveta skladno s sklepom sprejetim na 47. seji
interesne skupine 9. 6. 2021 začela pripravljati zakonodajno iniciativo, ki bi
spremenila sporno določbo Zakona o tujcih o izkazovanju zadostnih sredstev za
preživljanje tujih študentov v Republiki Sloveniji. Ker je bil med poletjem s strani
skupine poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem T. Vatovcem v
zakonodajni postopek že vložen predlog zakona z isto vsebino, je bila priprava
zakonodajne iniciative začasno ustavljena. Ker Odbor za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo na seji v torek, 7. 9. 2021 ni sprejel predlaganih členov
zakona in je bil s tem zakonodajni postopek o predlogu zakona končan. O tem se je
Državni zbor seznanil na 81. izredni seji v torek 14. 9. 2021.
Po opravljeni razpravi, so se člani interesne skupine soglasno odločili, da naj se s
pripravo zakonodajne iniciative v okviru Državnega sveta nadaljuje. Poleg študentov
pa naj predlog zakona vključuje tudi srednješolce. Za določene poklice npr.
gostinstvo namreč obstaja interes tudi pri nižjem izobraževanju.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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Zaradi neobstoja zadostne pravne argumentacije, so se člani interesne skupine odločili, da pobude
ne vložijo.
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