Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-5/2018/
Ljubljana, 4. 3. 2018

Osnutek
ZAPISNIK

7. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v četrtek, 22. 3.
2018, v sobi 212/II, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva
4.
Seja se je pričela ob 13.00 uri in zaključila ob 13.40 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. Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
Ad 1)
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti se je sestala na podlagi poziva
predsednika Državnega sveta na 5. seji Državnega sveta, da naj se glede na že kar
nekaj neuspelih poskusov izvolitve podpredsednika Državnega sveta, interesne
skupine posvetujejo o možni rešitvi nastale situacije.
Člani Interesne skupine negospodarskih dejavnosti so se v razpravi strinjali, da brez
zagotovljenega poslovniško zahtevanega števila glasov (najmanj 21 glasov)
podajanje predlogov za izvolitev podpredsednika Državnega sveta ni smiselno.
Glede na to, da je bil dogovor o kandidatu za podpredsednika do sedaj na podlagi
neformalnega dogovora neuspešno prepuščen Interesni skupini lokalnih interesov
kot največji interesni skupini v Državnem svetu, se je Interesni skupini
negospodarskih dejavnosti zdelo, da bi bil čas, da se poskusi najti ustreznega
kandidata ali kandidatko za podpredsednika Državnega sveta v okviru ostalih
interesnih skupin.
Interesna skupina je menila, da bi moral/-a funkcijo podpredsednika Državnega sveta
zasesti kandidat/-ka, ki bo delovala povezovalno, tako z vidika uravnoteženja
različnih interesov, ki so zastopani v Državnem svetu, kot z vidika sodelovanja z

ostalimi institucijami v državi. Hkrati je menila, da bi bilo tudi z vidika uravnoteženosti
spolov na vodilnih funkcijah bilo najbolj primerno, da bi podpredsedniški položaj
zasedla ženska. Državna svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak je ob tem ostale člane
interesne skupine seznanila, da bi bila na podlagi dogovora vseh štirih državnih
svetnic, položaj podpredsednice Državnega sveta pripravljena prevzeti državna
svetnica Bojana Potočan. Interesna skupina je navedeni predlog kandidatke za
podpredsednico soglasno podprla (5 ZA, 0 PROTI).
V razpravi je bilo dodatno poudarjeno, da mora kandidat/-ka, preden se ga/jo uradno
predlaga v izvolitev, imeti zagotovljenih dovolj glasov, prav tako se od njega/nje
pričakuje kratko predstavitev vizije vloge in delovanja Državnega sveta. Člani
interesne skupine so se prav tako strinjali, da bi bilo smiselno pred predložitvijo
predloga kandidata/kandidatke izvesti neformalno poizvedbo o stališčih ostalih
interesnih skupin do predloga posamezne interesne skupine. Pri tem so člani
interesne skupine pooblastili (4 ZA, 0 PROTI) vodjo interesne skupine za nadaljnje
dogovore z ostalimi interesnimi skupinami.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
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