Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 061-15-7/2020/5
Ljubljana, 23. 12. 2020

Predlog
ZAPISNIK

9. izredne seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v ponedeljek, 21.
12. 2020, videokonferenčno prek sistema Cisco Webex z udeležbo na daljavo in na podlagi
osebne prisotnosti v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 14.00 uri in zaključila ob 14.35 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 5, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnika 39. in 40. redne ter 8. izredne (2. korespondenčne) seje
Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
2. Osnutek pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem
svetu
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 39. redne seje.
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 40. redne seje.
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (5 ZA, 0 PROTI) zapisnik 8. izredne (2.
korespondenčne) seje.
Ad 2)
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je pojasnila, da se je s spremembo
Poslovnika PoDS-1F, ki ga je Državni svet sprejel na 32. seji, 16. 9. 2020, spremenila tudi
določba Poslovnika, ki se nanaša na organizacijo posvetov in drugih dogodkov v Državnem
svetu. Tako deseti odstavek 29. člena Poslovnika določa, da se podrobnejše pogoje za
organizacijo posveta ali drugega dogodka določi z internim aktom Državnega sveta, ki ga
sprejme predsednik Državnega sveta po posvetovanju s Kolegijem. Predsednik je osnutek
Pravilnika poslal v posvet Kolegiju Državnega sveta v razširjeni sestavi. Članice in člani
Kolegija Državnega sveta v razširjeni sestavi so se na 48. seji 2. 11. 2020 dogovorili, da se
osnutek Pravilnika o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu najprej obravnava na
interesnih skupinah.

Vodja je člane obvestila, da so vse ostale interesne skupine osnutek Pravilnika že
obravnavale in oblikovale stališča. Osnutek je obravnavala tudi Komisija za kulturo, znanost,
šolstvo in šport, ki je oblikovala pobudo, v kateri je izpostavila nekatere nejasnosti v zvezi z
organizacijo posvetov v Državnem svetu. Komisija je želela, da se do teh vprašanj opredeli
Kolegij. Predsednik Državnega sveta je člane Kolegija obvestil, da je bil namen, da se glede
osnutka Pravilnika opredelijo interesne skupine in ne komisije ter da se bo Pravilnik
dokončno oblikoval na podlagi njihovih stališč.
Člana Kolegija v razširjeni sestavi vodja dr. Branka Kalenić Ramšak in mag. Peter Požun sta
članom interesne skupine pojasnila, da vodje preostalih interesnih skupin menijo, da se
Poslovnika trenutno ne bi smelo spreminjati, ampak bi bilo treba počakati, da obstoječa
ureditev zaživi v praksi. Temu so pritrdili tudi člani interesne skupine.
Državni svetnik dr. Matjaž Gams je v razpravi opozoril, da je število posvetov v zadnjem letu
bistveno upadlo. Poudaril, je, da mora biti Pravilnik enostaven. Izpostavil je, da pri
organizaciji posvetov hierarhija pri odločanju o tem, ali se določen dogodek organizira ali ne,
ni dobra. V kolikor si državni svetnik zagotovi podporo glede organizacije posvetov bodisi s
strani ene izmed komisij bodisi s strani interesne skupine ali predsednika, bi morala biti
odobritev organizacije dogodka zgolj formalnost. V organizacijo dogodkov gre namreč veliko
truda in državni svetniki so ga pripravljeni prevzeti, vendar ob tem ne sme biti omejitev za
izvedbo. Glede stroškov povezanih s posveti je poudaril, da se dogodek lahko vedno
organizira brez stroškov v prostorih inštitutov, združenj, organizacij, zbornic ipd., od koder
državni svetniki prihajajo.
Po opravljeni razpravi je interesna skupina soglasno (6 ZA, 0 PROTI) oblikovala sledeče
STALIŠČE
k Osnutku Pravilnika Državnega sveta o posvetih in
drugih dogodkih v Državnem svetu
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti se je seznanila z Osnutkom Pravilnika
Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu (v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik).
Interesna skupina ugotavlja, da je Pravilnik v drugem delu, ki se nanaša na izvedbo
dogodkov in naloge službe Državnega sveta, prenormiran. Interesna skupina meni, da bi se
za ta del lahko oblikoval izvedbeni akt oziroma dokument, ki bi se ga lažje prilagajalo
dejanski praksi in tudi spreminjalo.
Interesna skupina meni, da je treba postopek organizacije posvetov in drugih dogodkov
poenostaviti, saj so posveti, kot tudi drugi dogodki v organizaciji Državnega sveta,
pomemben del aktivnosti Državnega sveta. Njihova organizacija mora biti strokovna in
enostavna, tako morajo biti tudi akti in dokumenti, ki se nanje nanašajo, oblikovani tako, da
spodbujajo to dejavnost in omogočajo njihovo čim lažjo organizacijo.
Interesna skupina ugotavlja, da je 5. člen Pravilnika nejasen v več definicijah. Niso povsem
jasna razmerja med odobritvijo Predsednika Državnega sveta in odobritvijo predsednika
pristojne komisije v drugem in tretjem odstavku. Ni točno razvidno, ali gre za sosledico ali
sočasnost dogodkov oziroma ali gre za odobritev na eni ali dveh ravneh. Interesna skupina
meni, da bi moralo zadoščati, da se organizacija posveta odobri na eni ali drugi ravni,
predvsem v smislu, da se organizacijo posvetov spodbuja, ne pa omejuje. Zato mora biti
dikcija 5. člena jasna, da bo razumljiva tudi vsem bodočim novim članom Državnega sveta.
Interesna skupina izpostavlja, da je status internega kolegija v tem členu nejasen oz. ni
znana njegova sestava. Nadalje interesna skupina opozarja, da predsednik Državnega sveta
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nima pristojnosti nad financami. Državni svet mora poslovati v okviru svojega proračuna,
odločitve glede financ in vpetosti službe Državnega sveta v organizacijo dogodkov pa so v
domeni sekretarja Državnega sveta, pri čemer je pravilno, da je predsednik Državnega sveta
z njimi seznanjen, ne more pa odločati.
Kot je že bilo izpostavljeno, Interesna skupina meni, da si mora Državni svet pri organizaciji
dogodkov prizadevati za čim večjo dostopnost širše javnosti pri tej svoji dejavnosti; zato za
posamezni dogodek, s katerim ni povezanih finančnih stroškov in za katerega imajo državni
svetniki interes, ne bi smelo biti omejitev pri izvedbi.
Nazadnje interesna skupina meni, da je treba celotno besedilo Pravilnika še nomotehnično in
jezikovno dodelati, tako da bo Pravilnik enostaven in jasen ter da bo onemogočal različne
interpretacije.
***
Za poročevalko je bila določena vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
Ad 3)
Državni svetnik Janoš Kern je glede pobude interesne skupine, ki jo je sprejela na 8. izredni
(2. korespondenčni) seji pojasnil, da je bila pobuda sprejeta na korespondenčni seji in
poslana direktno na Vlado zaradi izjemne časovne stiske. Razložil je, da je trenutno mogoče
dobiti pomoč, vendar ob tako zahtevnih pogojih, da jih je praktično nemogoče izpolniti. Za
pomoč se namreč kvalificirajo tisti, ki poslujejo z 90-odstotno izgubo. V takšnih primerih pa
nobena pomoč ne bi zadoščala za zagotovitev nadaljnjega obstoja, tako je takšen pogoj
nesmiseln.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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