Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-7/2018/
Ljubljana, 5. 6. 2018

OSNUTEK
ZAPISNIK

9. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 16. 5. 2018, v
sobi 209/II, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 12.00 uri.
PRISOTNI:
 vodja interesne skupine: mag. Peter Požun,
 člani interesne skupine: Tone Hrovat, Janoš Kern in Boris Šuštaršič.
OPRAVIČENO ODSOTNA:
 člana interesne skupine: dr. Matjaž Gams in dr. Branka Kalenić Ramšak.
Sejo je sklical in vodil vodja interesne skupine mag. Peter Požun.
Dnevni red (ZA 4, 0 PROTI):
1.

Potrditev zapisnika 8. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti

2.

Priprava na 7. sejo Državnega sveta

3.

Razno
Ad 1)

Interesna skupina je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 8. seje interesne
skupine.
Ad 2)
Interesna skupina je bila seznanjena, da bo na predlog Kolegija Državnega sveta v razširjeni
sestavi predlagan umik 7. točke dnevnega reda:
- Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U., d.o.o. na podlagi Zakona o
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(ZZLPPO) po stanju na dan 31. 12. 2017, EPA 2702-VII.
Interesna skupina predlogu za umik ni nasprotovala.
***

Interesna skupina je v nadaljevanju seje obravnavala naslednje točke dnevnega reda 7. seje
Državnega sveta:
Odobritev zapisnikov 6. redne in 2. 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/z:
- vprašanjem državnega svetnika Tomaža Horvata glede poteka plinovodov skozi Vipavsko
dolino;
- pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata glede spremembe kriterijev za ustanovitev
oz. spremembo statusa samostojne šole kot vzgojno-izobraževalnega zavoda;
- pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata glede ureditve razpolaganja in upravljanja z
nepremičninami za namen učnih procesov in
- vprašanji državnega svetnika Tomaža Horvata glede neodobritve vpisnih mest za
program kozmetičnega tehnika za severno-primorsko regijo.
Interesna skupina se je podrobneje seznanila s pobudo državnega svetnika Toneta Hrovata
glede ureditve razpolaganja in upravljanja z nepremičninami za namen učnih procesov. Z
navedeno problematiko je predlagatelj pobude državni svetnik Tone Hrovat interesno
skupino sicer na kratko seznanil že na 3. seji interesne skupine 17. 1. 2018 in se zavzel za
zakonsko opredelitev posebne vrste zemljišč, to je zemljišč, ki jih v izobraževalne namene
uporabljajo šole z biotehničnega področja. Navedena zemljišča, ki se jim je v preteklih letih
že večkrat spremenil njihov status (po začetni fazi lastništva s strani šol, so bila podržavljena,
nato nekatera izgubljena v postopkih denacionalizacije in nadomeščena z drugimi zemljišči
oziroma prenesena v upravljanje na Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije
kot kmetijska zemljišča, pri čemer so bile šole postavljene v položaj najemnika zemljišč,
njihov zemljiškoknjižni status povečini ostaja neurejen, pojavljajo se zahteve občin po
odkupu zemljišč, ki so bila v osnovi v lasti šol itd.), naj bi se po novem prenesla v upravljanje
na ministrstvo, pristojno za šolstvo in izobraževanje. S tem bi se zagotovilo, da bi
biotehniške šole lahko zemljišča, ki so bila nekdaj v njihovi lasti, brez težav uporabljale za
praktični pouk in praktično usposabljanje z delom, kar je eden od ključnih elementov
specifičnega izobraževalnega procesa, ki se odvija v njihovem okviru.
Član interesne skupine Boris Šuštaršič je dodatno opozoril tudi na druge neutemeljene
posege Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v zvezi z zemljišči, ki niso
povezana iz izvajanjem kmetijske dejavnosti. Kot primer je navedel neutemeljen poseg
Sklada v zemljišče, na katerem stoji eno od poslopij Zveze slepih in slabovidnih na
Gorenjskem, ki je v bistveni meri znižal kvaliteto izvajanja programov in storitev v okviru
omenjene zveze, saj je vplival na možnost uporabe samega poslopja in zemljišča okoli njega
(onemogočen normalen dostop do poslopja in izvajanje aktivnosti ob poslopju). Posledično je
opozoril, da bi pri spremembah zakonodaje morali zagotoviti možnost posebne kategorizacije
posameznih zemljišč v povezavi z njihovo utemeljeno namensko izrabo, ne samo v povezavi
z izvajanjem izobraževalnih procesov na kmetijskih zemljiščih, ampak tudi za druge
dejavnosti (npr. s področja zdravstvenega, socialnega, invalidskega varstva itd.).
Interesna skupina je v razpravi pobudo ustno podprla, ni pa v zvezi z njo oblikovala
nobenega pisnega stališča.
Interesna skupina k nobenemu od ostalih predlogov sklepov Državnega sveta k zgoraj
navedenim pobudam in vprašanjem ni imela pripomb.
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Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije (3. točka)
Interesna skupina se je seznanila s predlogom Interesne skupine lokalnih interesov, da se za
podpredsednika Državnega sveta izvoli Matjaža Švagana. Interesna skupina navedenemu
predlogu ni nasprotovala.
Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije (4. točka)
Interesna skupina se je seznanila s predlogom sklepa Državnega sveta, na podlagi
katerega naj bi Državni svet potrdil članstvo državnega svetnika Janoša Kerna v Komisiji
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Komisiji za kulturo, znanost, šolstvo in
šport.
Glede na to, da je bil predlog sklepa Državnega sveta pripravljen na podlagi izraženega
interesa člana interesne skupine Janoša Kerna glede članstva v komisijah Državnega
sveta in potrjen na Kolegiju Državnega sveta v razširjeni sestavi, interesna skupina k
predlogu sklepa ni imela pripomb.
Odprta vprašanja integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji (5. točka)
Interesna skupina se je seznanila s Pobudo državnega svetnika Bojana Kontiča za
obravnavo navedene problematike, skupnimi sklepi Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj, Komisije za državno ureditev, Komisije za kulturno, znanost šolstvo in
šport ter Interesne skupine lokalnih interesov ter predlogom sklepa Državnega sveta.
Interesna skupina je bila seznanjena, da so vse tri komisije in interesna skupina opravile
podrobno razpravo o problematiki, ki postaja čedalje bolj aktualna, saj se na podlagi
intenzivnejših migracijskih tokov v zadnjih letih v državo priseljujejo osebe, ki ne znajo
slovenskega jezika, kar otežuje njihovo komunikacijo na vseh področjih družbenega
življenja (v zdravstvu, šolstvu, pri zaposlovanju itd.). Veliko težav izhaja tudi iz drugačnega
načina življenja in kulturnih vzorcev prišlekov, ki otežujejo njihovo integracijo v lokalno
okolje.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta ni imela pripomb.
Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2017, EPA 2723-VII (6.
točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s Poročilom Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem
in finance ter Predlogom sklepa Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Zaključki posveta z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost
(CLLD) danes in jutri (8. točka)
Interesna skupina je bila seznanjena s Poročilom Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj, s predlogom zaključkov posveta ter na tej podlagi pripravljenim
Predlogom sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta. K slednjemu interesna skupina
ni imela pripomb.
Ad 3)
Interesna skupina je bila seznanjena z razpravo na 7. seji Kolegija Državnega sveta, ki je v
razširjeni sestavi zasedal 14. 5. 2018, in sicer v zvezi s/z:
- Predsednikovo pobudo državnim svetnicam in svetnikom o poročanju glede njihovih
aktivnosti v vlogi državne svetnice ali svetnika na spletni strani Državnega sveta
Pojasnjeno je bilo, da se je pobuda predsednika Državnega sveta nanašala predvsem na
aktivnosti državnih svetnic in svetnikov izven rednega delovanja v Državnem svetu
(poročanje o delovanju svetniških pisarn, o udeležbi na različnih dogodkih izven
Državnega sveta, o aktivnostih, povezanih z volilno bazo…) ter na vsebino stališč, ki jih
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državne svetnice ali svetniki izražajo v okviru obravnave posameznih zakonodajnih aktov
na sejah komisij Državnega sveta ali plenarnem zasedanju. Namen pobude je povečati
prepoznavnost Državnega sveta na podlagi večjega poudarjanja vsebine njegovega dela.
Pripravljeno naj bi bilo tudi poročilo o obiskanosti spletnih strani Državnega sveta.
- Odprtjem razstave ob prvi obeležitvi svetovnega dne čebel, v torek, 15. maja 2018, ob 10.
uri v preddverju dvorane Državnega sveta
Razstava bo na ogled v preddverju dvorane Državnega sveta do konca maja, po
plenarnem zasedanju Državnega sveta 14. 5. 2018 pa naj bi bilo izvedeno strokovno
vodenje po razstavi.
- Sodelovanjem z varuhinjo človekovih pravic, predsednikom Komisije za preprečevanje
korupcije, predsednikom Računskega sodišča in informacijsko pooblaščenko
Na Kolegiju Državnega sveta je bil izražen interes za tesnejše sodelovanje z navedenimi
institucijami tudi v prihodnje, med drugim na podlagi večkratnih skupnih srečanj z
namenom osvetlitve problematike v sistemski zakonodaji, ki jo navedeni organi zaznavajo
pri svojem delovanju.
- Pobudo predsednika Državnega sveta za podporo mladim talentom in njihovo večjo
medijsko in med-vrstniško prepoznavnost
Državni svet naj bi, poleg podeljevanja plaket Državnega sveta prostovoljkam in
prostovoljcem, s posebnim sprejemom počastil mlade, ki dosegajo izjemne dosežke na
področjih umetnosti (likovne, glasbene, literarne, filmske...), kulture, športa, znanosti,
tehnike, obrti in drugih oblik izražanja znanj, veščin ter ustvarjalnosti, ki bodisi s svojo
odličnostjo bodisi vrhunskostjo odmevajo v širšem nacionalnem in mednarodnem
prostoru. Koncept možnega javnega poziva bo kmalu predstavljen vsem državnim
svetnicam in svetnikom.
- Obnova dvorane Državnega sveta
Aktivnosti v zvezi s prenovo dvorane se pospešeno odvijajo, pridobljeno je bilo tudi že
mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Pri modernizaciji dvoran in sejnih
sob bo treba imeti v mislih tudi osebe, ki so gibalno ovirane, saj se je na podlagi
dosedanjih modernizacij v stavbi, ki jih je izvedel Državni zbor, možnost gibanja po stavbi
in v posameznih sejnih dvoranah za gibalno ovirane osebe na invalidskih vozičkih precej
zmanjšala in je pogosto potrebna improvizacija. Opozorjeno je bilo tudi na zaplet glede
zagotovitve prenosnega mikrofona državnemu svetniku Borisu Šuštaršiču na eni izmed
sej Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide. Predsednik
Državnega sveta se je ob tem zavezal, da bo v zvezi z navedenim takoj urgiral pri
pristojnih v Državnem zboru.
***
Ponovno je bila izpostavljena problematika sedežnega reda na proslavah ob državnih
praznikih, ki jih organizira protokol Državnega zbora v dvorani Državnega zbora in na katerih
so državnim svetnicam in svetnikom, navkljub večletnim opozorilom, še vedno dodeljeni
sedeži v zadnjih vrstah na balkonu dvorane (za veleposlaniki in cerkvenimi dostojanstveniki),
kar je glede na preseančno listo nesprejemljivo.

Mag. Nuša Zupanec
sekretarka interesne skupine

Mag. Peter Požun
vodja interesne skupine
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