Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-6/2018/
Ljubljana, 12. 4. 2018

Osnutek
ZAPISNIK

8. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 11. 4. 2018, v
sobi 209/II, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 10.00 uri in zaključila ob 11.00 uri.
PRISOTNI:
 vodja interesne skupine: mag. Peter Požun,
 člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, dr. Branka Kalenić Ramšak, Janoš Kern1 in
Boris Šuštaršič.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
 član interesne skupine: Tone Hrovat.
Sejo je sklical in vodil vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Dnevni red (ZA 4, 0 PROTI):
1.

Potrditev zapisnikov 6. redne in 1. izredne seje Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti

2.

Priprava na 6. sejo Državnega sveta

3.

Razno
Ad 1)

Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnika 6. redne in 1. izredne
seje interesne skupine.
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Pojasnilo: V času zasedanja Interesne skupine negospodarskih dejavnosti gospodu Janošu Kernu še
ni bil potrjen mandat člana Državnega sveta (potrditev mandata je bila predvidena v okviru 3. točke 6.
seje Državnega sveta, ki je 11. 4. 2018, pričetek ob 13. uri), zato še ni imel pravice glasovati o
posameznih zadevah, obravnavanih v okviru 8. seje interesne skupine.

Ad 2)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo na 6. seji Državnega sveta zamenjan vrstni red
obravnave posameznih točk dnevnega reda (1. točki bo sledila obravnava 3. točke (potrditev
mandata državnemu svetniku Janošu Kernu) ter šele nato 2. točke (Pobude in vprašanja
državnih svetnic in svetnikov)).
***
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 6. seje Državnega sveta:
Odobritev zapisnikov 5. redne in 1. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije
(1. točka)
Interesna skupina k osnutkoma zapisnikov ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s:
 pobudo državnega svetnika Igorja Antauerja za zagotovitev avtomatske izdaje obrazcev
A1,
 pobudama državnega svetnika Igorja Antauerja glede skrajšanja roka za izdajo dovoljenj
za delo in prebivanje tujih delavcev v Republiki Sloveniji na največ 14 dni in
 pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za spremembo Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenim pobudam ni
imela pripomb.
***
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo državni svetnik Tone Hrovat svoj predlog pobude
glede ureditve pravice razpolaganja z nepremičninami za namen učnih procesov ustno
umaknil na seji Državnega sveta, zato se do predlagane pobude ni opredelila.
Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku za področja kulture in športa
(3. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Državne volilne komisije o končnem izidu
volitev članov Državnega sveta, Poročilom Mandatno-imunitetne komisije in predlogom
sklepa Državnega sveta k potrditvi mandata izvoljenemu članu Državnega sveta Janošu
Kernu.
Vodja interesne skupine mag. Peter Požun je novemu članu interesne skupine zaželel
dobrodošlico, interesna skupina pa k predlogu sklepa Državnega sveta k njegovi izvolitvi ni
imela pripomb.
Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) - druga obravnava, EPA
2625–VII (4. točka)
Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide ter Predlogom sklepa Državnega sveta k predlogu zakona.
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo Odbor Državnega zbora za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti predlog zakona obravnaval v sredo, 11. 4. 2018, ob
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15h, zato se bo Državni svet opredelil do osnovne različice predloga mnenja in ne do
dopolnjenega predloga zakona.
Interesna skupina k Predlogu sklepa Državnega sveta k predlogu zakona ni imela
pripomb.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s
področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B) - skrajšani postopek, EPA 2606–VII (5.
točka)
Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide ter Predlogom sklepa Državnega sveta k predlogu zakona. Interesna skupina je
bila seznanjena, da bo Odbor Državnega zbora za zdravstvo na to temo zasedal v sredo,
11. 4. 2018, ob 11h. Ker do seje Državnega sveta dopolnjen predlog zakona še ne bo na
voljo, se bo Državni svet opredelil do osnovne različice predloga mnenja.
Interesna skupina k Predlogu sklepa Državnega sveta k predlogu zakona ni imela
pripomb.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar1A) druga obravnava, EPA 2554–VII (6. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z Mnenjem Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem
in finance ter Predlogom sklepa Državnega sveta k predlogu zakona.
Interesna skupina je bila seznanjena, da nujna seja Odbora za gospodarstvo v zvezi s
predlogom zakona še ni bila sklicana, tako da se bo Državni svet opredelil do osnovne
različice predloga zakona.
Interesna skupina k Predlogu sklepa Državnega sveta k predlogu zakona ni imela
pripomb.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1D) - nujni
postopek, EPA 2668–VII (7. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z Mnenjem Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter Predlogom sklepa Državnega sveta k predlogu zakona.
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor v
zvezi s predlogom zakona zasedal v sredo, 11. 4. 2018, ob 13h. Ker do seje Državnega
sveta še ne bo na voljo dopolnjenega predloga zakona, se bo Državni svet opredeljeval do
osnovne različice predloga zakona.
Interesna skupina k Predlogu sklepa Državnega sveta k predlogu zakona ni imela
pripomb.
Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture
in raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZDPIDK) - druga obravnava, EPA 2613–VII (8.
točka)
Interesna skupina je bila seznanjena z Mnenjem Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in
šport, Poročilom Odbora Državnega zbora za kulturo ter Predlogom sklepa Državnega
sveta k dopolnjenemu predlogu zakona.
Interesna skupina je bila seznanjena z razpravo na pristojni Komisiji za kulturo, znanost,
šolstvo in šport ter podanimi pripombami k predlogu zakona (predlagano je bilo, da se kot
izjemni dosežek šteje tudi nagrada Prešernovega sklada ter Zoisovo priznanje), ki pa jih
pristojni odbor Državnega zbora ni upošteval. Nekateri člani interesne skupine so opozorili
na to, da predlagana širitev nabora izjemnih dosežkov na področju kulture in znanosti ne
bi pretirano obremenila proračun, bi se pa na takšen način še dodatno izkazalo priznanje
osebam, ki na kulturnem in znanstvenem področju krepijo slovensko identiteto oziroma
aktivno pripomorejo k razvoju družbe. Opozorjeno je bilo tudi na nedolgo nazaj sprejeti
Zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa (predlagatelj
skupina poslancev s prvopodpisanim Petrom Vilfanom), ki je dodelil določene dodatne
pravice upokojenim športnikom, ki so v preteklosti dosegli izjemne dosežke. S tega vidika
bi bilo pričakovati, da se bo primerljiva ureditev zagotovila tudi za posebne dosežke na
področjih kulture, raziskav in razvoja.
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Interesna skupina je bila dodatno seznanjena, da predlog zakona še ni bil uvrščen na
kakšno od izrednih sej Državnega zbora, zato ni rečeno, da bo zakon sploh sprejet.
Interesna skupina k Predlogu sklepa Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona ni
imela pripomb, je pa izrazila željo, da se seznam izjemnih dosežkov na področju kulture,
raziskav in razvoja, kot podlage za dodelitev dodatka k pokojnini, ustrezno razširi - če ne v
okviru trenutnega mandata Državnega zbora, pa v okviru mandata naslednje Vlade
Republike Slovenije.
Ad 3)
Interesna skupina je bila seznanjena z razpravo na 6. seji Kolegija Državnega sveta, ki je
zasedal 9. 4. 2018, in sicer v zvezi s/z:
- Pobudo dr. Matjaža Gamsa v zvezi z intenziteto sprejemanja zakonodaje v času pred
volitvami v Državni zbor in priporočilom Fiskalnega sveta
Kolegij je menil, da o navedeni temi ne bi bilo primerno razpravljati na seji Državnega
sveta, saj Državni svet nima pristojnosti posegati v organizacijo in dinamiko dela
Državnega zbora in Vlade ter njuno avtonomijo. V zvezi s priporočilom Fiskalnega sveta
pa so člani kolegija menili, da ni zgolj finančni vidik sprejete zakonodaje tisti, ki je
pomemben za sprejem odložilnega veta Državnega sveta na posamezni zakon, zato je
bilo pozvano k preudarnemu odločanju o predlogih za odložilni veto.
- Pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti (pobudnik prof. Matjaž Gams) za
uvedbo aktivnih odmorov med daljšimi sejami Državnega sveta in njegovih delovnih teles
Kolegij Državnega sveta je menil, da imajo svetnice in svetniki možnost spremljanja
plenarnih sej Državnega sveta tudi v preddverju dvorane, kjer se po potrebi lahko
osvežijo in razgibajo. V primeru uvajanja odmorov, bi se seje Državnega sveta podaljšale
in bi bilo težko zagotoviti sklepčnost.
- Pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti (dr. Branka Kalenić Ramšak) glede
obeležitve 8. marca – mednarodnega dneva žena
Predsednik Državnega sveta se je na kolegiju ponovno opravičil, ker državnim svetnicam
ni namenil ustrezne pozornosti ob mednarodnem dnevu žena, za kar se je javno opravičil
tudi že na 5. seji Državnega sveta.
- Predčasni odhodi državnih svetnic in svetnikov s plenarnih sej Državnega sveta
Predsednik Državnega sveta prosi državne svetnice in svetnike za najavo morebitnega
predčasnega odhoda s seje Državnega sveta, zaradi zagotavljanja sklepčnosti.
- Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti (Tone Hrovat) za opredelitev
Državnega sveta do Peticije za ukinitev obravnave anonimne prijave v šolstvu
Pobuda bo dodeljena Komisiji za kulturo, znanost, šolstvo in šport kot pristojni komisiji. Za
obravnavo pobude, skupaj s pristojno komisijo, je zainteresirana tudi Interesna skupina
negospodarskih dejavnosti.
- Mednarodne aktivnosti
23. in 24. aprila 2018 se bo predsednik Državnega sveta udeležil Konference
predsednikov evropskih parlamentov, ki bo potekala v Talinu, v istem času pa bo
delegacija Državnega sveta sprejela delegacijo iz Kazahstana (vodja delegacije
Državnega sveta bo državna svetnica mag. Marija Lah, ostali člani delegacije pa bodo
določeni naknadno, glede na sestavo delegacije Kazahstana).
***
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Interesna skupina je bila seznanjena z aktivnostmi Interesne skupine lokalnih interesov v
zvezi z izvolitvijo podpredsednika Državnega sveta. Interesna skupina lokalnih interesov naj
bi za podpredsednika Državnega sveta predlagala državnega svetnika Matjaža Švagana.
Interesna skupina se je strinjala, da je glede na navedene informacije smiselno počakati z
morebitno kandidaturo državne svetnice Bojane Potočan, ki ji je interesna skupina v okviru
razprave na 7. seji 22. 3. 2018 že izrekla podporo v primeru, da bi se slednja odločila za
kandidaturo. Ponovno je bilo opozorjeno, da bi kandidat/-ka moral/-a imeti zagotovljeno
poslovniško zahtevano večino glasov (več kot 21) še pred glasovanjem (državna svetnica
Bojana Potočan naj bi kot predpogoj za kandidaturo določila 24 podpisov podpore).
***
Interesna skupina je na pobudo člana interesne skupine Janoša Kerna razpravljala o
Predlogu zakona o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (ZPPDID), EPA
2689-VII, ki ga je v sredo, 11. 4. 2018, na izredni seji obravnavala in podprla Komisija za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Omenjene seje sta se udeležila gospod Boris
Šuštaršič (kot član komisije) ter gospod Janoš Kern. Gospod Kern je pri tem izrazil
nasprotovanje predlagani odpravi odgovornosti družbenika za obveznosti izbrisane družbe
ter začasni prekinitvi vseh postopkov in dejanj, ki že tečejo, saj je menil, da gre za
legalizacijo zlorab sistema v preteklosti, medtem ko je državni svetnik Boris Šuštaršič
njegovemu mnenju nasprotoval in menil, da bi bilo treba v primerih, ko so bila storjena
kazniva dejanja v zvezi s posameznimi posli izbrisanih družb, kršitelje preganjati na drugih
podlagah (preko sodnih in policijskih postopkov) in ne zgolj z vsesplošnim preoblikovanjem
omejene odgovornosti družbenikov v neomejeno (slednje je bilo izvedeno s sprejemom
Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti
izbrisanih gospodarskih družb, v povezavi z Zakonom o spremembah Zakona o finančnem
poslovanju podjetij). Po izmenjavi mnenj interesna skupina v zvezi z navedeno tematiko ni
sprejela nobenega skupnega stališča.

Mag. Nuša Zupanec
sekretarka interesne skupine

Mag. Peter Požun
vodja interesne skupine
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