Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 061-15-3/2020/6
Ljubljana, 16. 4. 2020

Predlog
ZAPISNIK

5. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v torek, 14. 4.
2020, v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex.
Seja se je pričela ob 12.00 uri in zaključila ob 13.15 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 zapisnikov 30. redne in 3. in 4. izredne seje Interesne skupine
negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 28. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (6 ZA, 0 PROTI) zapisnik 30. redne seje.
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (6 ZA, 0 PROTI) zapisnik 3. izredne seje.
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (6 ZA, 0 PROTI) zapisnik 4. izredne seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 28. seje Državnega sveta:
Potrditev zapisnikov 26. redne, 10. izredne (1. korespondenčne) in 11. izredne (2.
korespondenčne) seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k predlogom zapisnikov 26. redne, 10. izredne (1. korespondenčne) in 11.
izredne (2. korespondenčne) 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 Marjana Maučeca glede podelitve štipendije in enkratnega
solidarnostnega dodatka;

- pobudo in vprašanjem državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z upravljanjem FIHO
in razrešitvami predstavnikov invalidskih organizacij s ključnih mest v Svetu FIHO in Komisiji
za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam;
- vprašanjem Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede poteka in financiranja
projektov, ki se financiranjo iz evropskih sredstev, ter zaposlitvami posameznikov, ki so
vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19).
Glede pobude in vprašanja državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi z upravljanjem
FIHO in razrešitvami predstavnikov invalidskih organizacij s ključnih mest v Svetu FIHO in
Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim
organizacijam je državni svetnik Danijel Kastelic pojasnil, da so postavljena vprašanja in
pobuda posledica sestanka, ki ga je imel s predstavniki invalidskih organizacij pri
predsedniku Državnega sveta 12. 3. 2020 in se nanašajo na menjave znotraj Sveta
Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO). Pojasnil je, da se
vprašanja nanašajo na razrešitev dveh članov Sveta FIHO, ki sta bila v Svet FIHO
imenovana s strani Državnega zbora na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij
Slovenije, ki predstavljata interese invalidov z najtežjo obliko oviranosti. Opozoril je, da je do
razrešitve je prišlo v času, ko je Vlada Republike Slovenije opravljala le še tekoče posle in
torej njuna predstavnika na ključnih položajih v FIHO nista več delovala s polnimi pooblastili.
Menil je, da je šlo za pristransko delovanje predstavnikov vlade.
***
Interesna skupina je po razpravi o vprašanjih Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
glede poteka in financiranja projektov, ki se financiranjo iz evropskih sredstev, ter
zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive
bolezni SARSCoV-2 (COVID-19) sprejela sklep (6 ZA, 0 PROTI), da se k predlogu sklepa
Državnega sveta k navedenim vprašanjem vložita sledeča amandmaja:
DOPOLNITEV VPRAŠANJ
V predlogu Sklepa se za tretjim vprašanjem dodata naslednji dve vprašanji, ki se glasita:
»4. Kaj se bo zgodilo s tistimi posamezniki, katerih zaposlitve na evropskih projektih so
deloma vezane na tržno dejavnost in deloma na netržno dejavnost? Ali jih je mogoče zgolj v
delu, ki se nanaša na tržno dejavnost napotiti na čakanje na delo doma?
5. Ali je možno, da tudi ukrepi, ki so vezani na čakanje na domu za zaposlene na projektih in
v tržni dejavnosti, veljajo in se uporabljajo od 13. 3. 2020 dalje? Primeroma ob izbruhu
epidemije posamezni delodajalci zaposlenih na evropskih projektih, ki se delno izvajajo tudi v
tržni dejavnosti, niso napotili na čakanje na delo doma, posledično so se zaposlenim
nakopičile negativne ure, saj dela na delovnem mestu zaradi zaprtja posameznih organizacij
in institucij niso mogli izvajati. Ali lahko zaradi prej navedenega izdajo delodajalci sklepe za
nazaj, od 13. 3. 2020 dalje?«
DOPOLNITEV OBRAZLOŽITVE
Za zadnjim stavkom tretjega odstavka Obrazložitve predloga Sklepa se doda besedilo, ki se
glasi:
»Nejasen je položaj tistih posameznikov, katerih zaposlitve na evropskih projektih so deloma
vezane na tržno dejavnost, deloma pa na netržno dejavnost. Ali je mogoče te posameznike
zgolj v delu, ki se nanaša na tržno dejavnost napotiti na čakanje na delo doma? Ob izbruhu
epidemije se posamezni delodajalci namreč niso mogli dovolj hitro odzvati in zaposlenih niso
napotili na čakanje na delo doma, posledično so se zaposlenim nakopičile negativne ure, saj
dela na delovnem mestu zaradi zaprtja posameznih organizacij niso mogli izvajati. Za rešitev
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težav teh zaposlenih bi bilo dobro za začetek napotitve na čakanje na delo doma upoštevati
datum, ko so te organizacije začasno prenehale izvajati svojo dejavnost oziroma 13. 3. 2020.
Ne nazadnje je treba slediti navodilom Evropske unije, ki poudarja, da se je treba na
področjih, kot so na primer znanost, kultura in izobraževanje, prilagoditi trenutni situaciji ter
sprostiti formalne pogoje, ki so v trenutni situaciji pretogi, ter slediti in poskrbeti zlasti za
vsebino posameznih projektov. Obveznosti, kot so poročanje in izvedba na vseh domačih in
mednarodnih projektih, se mora zamakniti vsaj za dva meseca, v kolikor se izvajalci s tem
strinjajo. S tem bi se problem višje sile zaradi pojava epidemije koronavirusa učinkovito
razrešil. Podobne rešitve podpira tudi Evropska unija. Treba se je zavedati, da so posamezni
projekti predvideni točno za določena obdobja (na področju kulture na primer poletni
festivali), ki se jih zaradi obstoječih razmer v okviru prvotno postavljenih pogojev ne bo dalo
izvesti, stroški pa so kljub temu že nastali. Pri tem je na udaru predvsem nevladni sektor, ki
je zaradi nezmožnosti realizacije zgubil tudi sponzorska sredstva.«
***
Glede pobude državnega svetnika Marjana Maučeca glede podelitve štipendije in
enkratnega solidarnostnega dodatka je vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak
opozorila, da se državni svetnik o pobudi ni posvetoval z državnimi svetniki, ki v Državnem
svetu zastopajo relevantne interese. Omenila je, da se je že tekom priprave novele Zakona o
visokem šolstvu v mandatu Vlade Mira Cerarja veliko razpravljalo o podeljevanju koncesij ter
se skušalo zaostriti pogoje pri njihovem podeljevanju. V povezavi s podeljevanjem koncesij
se vedno izpostavlja pomanjkanje nadzora.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV1F) – skrajšani postopek, EPA 959-VIII (3. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z mnenjem Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj, Poročilom Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor in
Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu
(ZŠpo-1A) – skrajšani postopek, EPA 1000 - VIII (4. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s Poročilom Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in
šport in Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Izjave o mnenju Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za
oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v
povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena
Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov
kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Dopisom Ustavnega sodišča z dne 16. 3. 2020 s
priloženim mnenjem Vlade Republike Slovenije z dne 12. 3. 2020 o zahtevi Državnega sveta
ter bila obveščena, da bo Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance zadevo
obravnavala 15. 4. 2020.
Predlog Poročila o delu Državnega sveta v 2019 (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Predlogom Poročila o delu, h kateremu ni imela pripomb.
Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o načinu dela Državnega sveta v času epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (7. točka)
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Interesna skupina se je seznanila s Predlogom Sklepa, h kateremu ni imela pisnih pripomb.
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak se s predlogom sklepa ni strinjala.
Nasprotovala je obvezni fizični prisotnosti na plenarnih zasedanjih Državnega sveta, saj je na
teh sejah prisotno večje število državnih svetnikov. Predlog po drugi strani še vedno dopušča
interesnim skupinam in komisijam seje preko videokonferenc. Menila je, da morajo imeti
državni svetniki na izbiro, ali bodo na sejah osebno prisotni ali bodo sodelovali preko
videokonference. Temu so pritrdili tudi ostali člani interesne skupine. Državni svetnik dr.
Matjaž Gams je poudaril, da je treba pri izvedbi sej z osebno prisotnostjo upoštevati zaščitne
ukrepe (uporabo zaščitnih mask, zračenje prostora, primerno razdaljo udeležencev). Menil
je, da bi se lahko že sedaj nazaj zagnalo gospodarske obrate, še naprej pa bodo morale
ostati zaprte fakultete in srednje šole ter domovi za ostarele, zobozdravstvene ordinacije ipd.,
kjer je tesen stik med ljudmi neizogiben.
Interesna skupina se je seznanila tudi z dvema predvidenima razširitvama:
Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata državnemu svetniku Francu Kanglerju
(PREDLOG ZA RAZŠIRITEV: A1. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z odstopno izjavo državnega svetnika Franca
Kanglerja z dne 9. 4. 2020 in obveščena, da bo zadevo obravnavala Mandatno-imunitetna
komisija 14. 4. 2020, ki bo tudi predlagala razširitev dnevnega reda 28. redne seje
Državnega sveta.
Interesna skupina h predlagani razširitvi ni imela pripomb.
Predlog Dopolnitve
RAZŠIRITEV: 5.A)

Poslovnika

Državnega

sveta

(PoDS-1E)

(PREDLOG

ZA

Interesna skupina je bila seznanjena s pobudo državnega svetnika Milana Ozimiča za
sprejem dopolnitve Poslovnika Državnega sveta in obveščena, da bo zadevo obravnavala
Mandatno-imunitetna komisija 14. 4. 2020, ki bo tudi predlagala razširitev dnevnega reda 28.
redne seje Državnega sveta.
Interesna skupina h predlagani razširitvi ni imela pripomb.
Interesna skupina je po razpravi sprejela sklep (6 ZA, 0 PROTI), da se k predlogu
dopolnitev Poslovnika Državnega sveta vloži sledeči amandma1:
AMANDMA K 1. ČLENU2
V šestem odstavku 1. člena se za besedo »predsedujoči« doda besedilo, ki se glasi:
»oziroma s tehnologijo glasovanja, če jo informacijsko-komunikacijska tehnologija omogoča«
Obrazložitev:
Sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije, ki se uporabljajo za izvedbo konferenc
na daljavo, omogočajo tudi glasovanje, kar skrajša čas glasovanja v primerjavi s poimenskih
klicanjem posameznega udeleženca, njegovim izjasnjevanjem, kako glasuje, beleženjem
glasovanja in štetjem glasov.
1

Besedilo amandmaja, ki ga je za svojega posvojila Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je predlagal
državni svetnik mag. Peter Požun.
2
Interesni skupini negospodarskih dejavnosti se je pri predlagateljstvu amandmaja 14. 4. 2020 pridružila tudi
Interesna skupina delodajalcev.
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Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 36. seji Kolegija v
razširjeni sestavi, ki je potekala v sredo 8. 4. 2020:
I. Odpoved 27. seje redne seje Državnega sveta
Predsednik Državnega sveta je na podlagi posvetovanja s Službo Državnega sveta
predlagal, da se preloženo 27. sejo Državnega sveta odpove in točke, ki so bile uvrščene na
predlog dnevnega reda navedene seje, obravnava bodisi na naslednji redni seji ali pa na
kakšen drug ustrezen način, o katerem se bo dogovoril Kolegij Državnega sveta v razširjeni
sestavi. Članice in člani Kolegija Državnega sveta v razširjeni sestavi so predlog za odpoved
27. redne seje Državnega sveta soglasno podprli (15 za, 0 PROTI).
II. Odločitev o sklicu 28. redne sej Državnega sveta 15. 4. 2020 ob 13. uri
Članice in člani Kolegija Državnega sveta v razširjeni sestavi so soglasno odločili (15 ZA, 0
PROTI), da se naslednjo skliče 28. redno sejo Državnega sveta 15. 4. 2020, kot je bilo
predvideno s Terminskim programom dela Državnega sveta 2020 – redne seje, sprejetim 13.
11. 2019. V nadaljevanju je Kolegij Državnega sveta v razširjeni sestavi odločal o uvrstitvi
posameznih zadev na predlog dnevnega reda 28. seje Državnega sveta. Kot podlaga za
odločanje je služil seznam potencialnih zadev za uvrstitev na predlog dnevnega reda 27.
seje Državnega sveta, predložen članicam in članom kolegija s spremnim dopisom
predsednika Državnega sveta ob sklicu 36. seje Kolegij Državnega sveta v razširjeni sestavi.

***
Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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