Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-3/2018/
Ljubljana, 6. 3. 2018

Osnutek
ZAPISNIK

5. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 7. 2.
2018, v sobi 110/I, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva
4.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 12.15 uri.
PRISOTNI:
 vodja interesne skupine: mag. Peter Požun,
 člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, dr. Branka Kalenić
Ramšak in Boris Šuštaršič.
Sejo je sklical in vodil vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Dnevni red (ZA 5, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 3. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 4. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 5. seje
interesne skupine.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 4. seje Državnega
sveta:
Odobritev zapisnika 3. seje Državnega sveta Republike Slovenije (1. točka)
Interesna skupina k osnutku zapisnika 3. seje Državnega sveta Republike Slovenije
ni imela pripomb.

Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s pobudo državnega svetnika Francija Rokavca
za vključitev socialnih podjetij, ki zaposlujejo invalide, v shemo nadomestne
izpolnitve kvote.
Interesna skupina je na podlagi razprave člana interesne skupine Borisa Šuštaršiča,
ki je opozoril na nepremišljenost in neprimernost predlagane pobude sprejela (5 ZA,
0 PROTI) naslednje s t a l i š č e :
»Interesna skupina negospodarskih dejavnosti na podlagi 42. člena predlaga, da se
razprava in odločanje o Pobudi državnega svetnika Francija Rokavca za vključitev
socialnih podjetij, ki zaposlujejo invalide, prestavi na eno od naslednjih sej.
Interesna skupina dodatno predlaga, da se pobudo predhodno uvrsti na dnevni
red ene od naslednjih sej pristojne Komisije Državnega sveta za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter njeno utemeljenost podrobneje prouči.
Obrazložitev:
Predlagana vključitev socialnih podjetij, ki zaposlujejo invalide, v shemo nadomestne
izpolnitve kvote, je po oceni Interesne skupine negospodarskih dejavnosti premalo
proučena in s tega vidika preuranjena. Predlagana rešitev lahko v sistemu,
namenjenemu spodbujanju zaposlovanja invalidov, povzroči resne in nepopravljive
posledice, saj odpira prostor za izkoriščanje statusa socialnega podjetja kot načina,
na katerega se lahko delodajalec izogne plačilu prispevka za vzpodbujanje
zaposlovanja invalidov.
Interesna skupina opozarja, da socialna podjetja že v okviru obstoječe ureditve lahko
za zaposlene invalide nad predpisano kvoto uveljavljajo nagrado in oprostitev plačila
prispevkov za pokojninsko in invalidsko varstvo. Nezanemarljivi so tudi bistveno
različni pogoji v zvezi z uveljavljanjem določenih oprostitev v primeru invalidskih
podjetij in socialnih podjetij (pri prvih se zahteva 40 %-ni delež zaposlenih invalidov,
medtem ko pri socialnih podjetjih zadošča že 5 zaposlenih invalidov).
V skladu z navedenim, Interesna skupina negospodarskih dejavnosti predlaga, da se
pred razpravo in odločanjem o pobudi državnega svetnika Francija Rokavca, s
pobudo seznani in o njej razpravlja pristojna Komisija Državnega sveta za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Pri tem bi bilo smiselno predhodno pridobiti
podatke o številu zaposlenih invalidov v okviru socialnih podjetij.
***
Za poročevalca je bil določen član interesne skupine Boris Šuštaršič.«
Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Bolgarije Svetu
Evropske unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2018 (3. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s časovnico obravnave te točke dnevnega reda
(20 minut za predstavitev vsebine predsedovanja, 20 minut za vprašanja državnih
svetnic in svetnikov ter 20 minut za odgovore veleposlanika Republike Bolgarije).
Interesna skupina v zvezi s to točko dnevnega reda ni oblikovala nobenega
posebnega stališča.
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Predlog zakona o spodbujanju investicij (ZSInv) – druga obravnava, EPA 2374VII (4. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem
in finance, poročilom Odbora Državnega zbora za gospodarstvo z dopolnjenim
predlogom zakona ter Predlogom mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu
zakona. Član interesne skupine dr. Matjaž Gams je napovedal podporo predlogu
zakona.
Interesna skupina k predlogu mnenja Državnega sveta ni imela pripomb in v zvezi s
to točko dnevnega reda ni oblikovala nobenega posebnega stališča.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS-S) – druga obravnava, EPA 2507-VII (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter predlogom mnenja Državnega sveta k predlogu zakona, h
kateremu ni imela pripomb.
Predlog zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij (ZUODNO-H) – nujni postopek, EPA 2528-VII (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter Predlogom mnenja Državnega sveta k predlogu zakona, h
kateremu ni imela pripomb.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju
(ZJN-3A) – druga obravnava, EPA 2487-VII (7. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z Mnenjem Komisije za državno ureditev,
Poročilom Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo z dopolnjenim predlogom zakona ter Predlogom mnenja Državnega
sveta k dopolnjenemu predlogu zakona. Interesna skupina k omenjenemu predlogu
sklepa ni imela pripomb.
Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti (ZSPDSLS-1) – druga obravnava, EPA 2470-VI (8. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z Mnenjem Komisije za državno ureditev,
Poročilom Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo z dopolnjenim predlogom zakona ter Predlogom mnenja Državnega
sveta k dopolnjenemu predlogu zakona. Interesna skupina k omenjenemu predlogu
sklepa ni imela pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina se je seznanila z razpravo na 4. seji Kolegija predsednika
Državnega sveta, ki je potekala v ponedeljek, 5. 2. 2018, v zvezi s/z:
- Delom komisij in interesnih skupin Državnega sveta:
Dogovorjeno je bilo, da sekretarji komisij dva dni pred sejo komisije preverijo
udeležbo na komisiji, da ne bi prihajalo do nesklepčnosti. Pojasnjeno je bilo tudi,
da v primeru nepričakovane nesklepčnosti komisije ali interesne skupine državnim
svetnicam in svetnikom, ki so se seje udeležili, pripada povračilo potnih stroškov.
Vodja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti mag. Peter Požun je v okviru
te razprave izpostavil težave glede sklepčnosti interesne skupine zaradi še vedno
neizvoljenega člana, predstavnika področij kulture in športa. Kot kaže, slednji ne
bo izvoljen še nekaj časa, saj se zatika pri preverjanju članstva poklicnih združenj
na področju športa (v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, da se odločanje o
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pritožbi Društva oblikovalcev Slovenije ponovno vrne Državni volilni komisiji),
posledično se ob morebitni pritožbi slednjih lahko v nadaljevanju postopka zaplete
še s preverjanjem članstva v združenjih, ki delujejo na področju kulture.
Udeležba na različnih dogodkih in poročanje o udeležbi:
Državne svetnice in svetnike se je pozvalo, da kadar se udeležijo kakšnega od
dogodkov, povezanih z njihovo volilno bazo, pri tem poudarijo tudi svojo funkcijo
državne svetnice oziroma svetnika oziroma da slednji poročajo o delu Državnega
sveta na druge načine. Zaželeno je tudi, da se udeležba na posameznem
dogodku, kjer se nastopi (tudi) v vlogi državnega svetnika ali svetnice, ustrezno
zabeleži na spletni strani Državnega sveta (krajše poročilo in fotografija).
Vodja interesne skupine mag. Peter Požun je kot primer poročanja volilni bazi o
delu Državnega sveta in različnih dogodkih, ki se odvijajo v njegovem okviru,
navedel njegovo redno poročanje v internem glasilu UTRIP, ki ga izdaja Zbornica
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Aktualni primer, ko je objavil
novico o dogodku v okviru Državnega sveta: sprejem delegacije Svetovne
zdravstvene organizacije v Državnem svetu.
Agenda Državnega sveta:
Predsednik Državnega sveta je ponovno pozval, da se v okviru interesnih skupin
predloži predloge za spremembe zakonodaje na posameznih področjih, ki se jih
bo lahko pripravilo, obravnavalo in vložilo v zakonodajno proceduro v obdobju po
aprilu, ko se pričakuje, da zaradi volitev v Državni zbor v zakonodajno proceduro
ne bodo prihajali vladni predlogi zakonov.
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti se je dogovorila, da člani vsak na
svojem področju premislijo o možnih predlogih za spremembe zakonodaje ali
kakšnih drugih pobudah, povezani s posameznim interesnim področjem, ter to
javijo sekretarki interesne skupine, ki bo pripravila pregled vseh predlogov ter jih
posredovala naprej vodstvu Državnega sveta.
Omejitev poslovanja državnih svetnic in svetnikov z Državnim svetom:
Državni svetnice in svetniki so bili ponovno pozvani, da tisti, ki tega še niso
opravili, sporočijo imena gospodarskih družb, katerih lastniki so oz. so v njihovih
organih zastopanja oz. nadzora ali so v teh funkcijah njihovi družinski člani, saj bi
bilo treba omenjene podatke sporočiti Komisiji za preprečevanje korupcije že do
konca januarja 2018.
Mednarodna dejavnost:
Med 26. in 28. februarjem 2018 bo na povratnem obisku v Sloveniji predsednik
Svetniške zbornice Maroškega parlamenta, med 21. in 23. marcem 2018 pa bo
predsednik na uradnem obisku gostil predsednika poljskega senata (v okviru
obiska bo na Sabotinu uradna otvoritev spomenika padlim poljskim vojakom med
prvo svetovno vojno na Soški fronti).
Terminski plan sej Državnega sveta do konca 2018:
Predlog terminskega plana dela Državnega sveta po aprilu 2018, ko Državni zbor
nima več predvidenih rednih zasedanj, naj bi po svoji presoji pripravil predsednik
Državnega sveta.
Bilten Državnega sveta:
Bilten bo po novem dostopen v elektronski obliki in posredovan vsem občinam.
Predstavniki funkcionalnih interesov pa so bili pozvani, da predlagajo organizacije,
na katere bi ga bilo prav tako smiselno poslati.
25. jubilejni pohod po Jurčičevi poti: vsi državni svetniki bodo dobili vabilo na
dogodek, ki bi lahko predstavljal dobro priložnost za medsebojno neformalno
spoznavanje.
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- Pobuda za ustanovitev nove komisije za področje varstva okolja: do pobude se je
do sedaj opredelila zgolj Interesna skupina negospodarskih dejavnosti, zato je bilo
dogovorjeno, da se bo ponovno preverilo interes znotraj ostalih interesnih skupin
za sodelovanje v omenjeni novi komisij, namesto v komisiji za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj, ter kaj to pomeni za neformalni dogovor, da je vsak državni
svetnik lahko član zgolj v dveh komisijah (članstvo v mandatno-imunitetni komisiji
v to kvoto ne šteje).
***
Dr. Matjaž Gams in dr. Branka Kalenić Ramšak sta napovedala posvet o raziskovalni
dejavnosti, ki bo v okviru Državnega sveta potekal 14. 2. 2018. Veljavni zakon je star
že 19 let in je nujno potreben prenove, zato se bodo se bodo udeleženci v razpravi
dotaknili nekaterih najbolj spornih členov veljavnega zakona.
Dr. Matjaž Gams je predlagal, da se organizira posvet na temo cepljenja, ki je
trenutno aktualna tematika. Glede na to, da je v zakonodajno proceduro že bila
vložena novela zakona (predlagatelj je skupina poslancev s prvopodpisano Vlasto
Počkaj), ki naj bi zagotovilo ponoven dvig stopnje precepljenosti populacije, je bilo
dogovorjeno, da se pristojna Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
najprej opredeli do navedenega predloga zakona, nato pa se v doglednem času v
okviru Državnega sveta organizira še strokovni posvet na omenjeno temo. Državni
svetnik dr. Matjaž Gams je bil pozvan, da ob pripravi sklica seje prej omenjene
komisije, na kateri se bo obravnavalo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o nalezljivih boleznih, predlaga nekaj strokovnjakov, za katere ocenjuje, da bi
s svojimi stališči lahko pripomogli k boljši odločitvi komisije glede predlagane novele.
Člana interesne skupine, ki nista člana Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide so ostali člani obvestili še o enem posvetu, katerega pripravo je podprla
omenjena komisije, to je posvet o rodnosti, ki se prav tako pripravljen na pobudo dr.
Matjaža Gamsa. Časovnica posveta še ni bila dorečena, saj je tematika strokovno
zahtevna, zato bo priprava posveta terjala nekaj dodatnega razmisleka in časa.
Dr. Matjaž Gams je ostale člane interesne skupine informiral o dosedanjem napredku
pri delu posebne delovne skupine za izboljšanje pomena in ugleda Državnega sveta.
Razprava v okviru delovne skupine je bila po poročanju dr. Gamsa zelo konstruktivna
in na njeni podlagi je bil že pripravljeno delovno gradivo, s katerim so bili seznanjeni
tudi ostali državni svetniki.

Mag. Nuša Zupanec
sekretarka interesne skupine

Mag. Peter Požun
vodja interesne skupine
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