Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-14-10/2020/4
Ljubljana, 9. 12. 2020
ZAPISNIK
33. seje Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, ki je potekala v
sredo, 9. 12. 2020, videokonferenčno preko sistema Cisco Webex.
Seja se je začela ob 11. uri in se zaključila ob 11.45 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: Bojana Potočan
- člani interesne skupine: Alojz Kovšca, Branko Tomažič in Cvetko Zupančič.
Sejo je vodila Bojana Potočan.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 32. seje interesne skupine
2. Priprava na 35. sejo Državnega sveta
3. Predlog Pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem
svetu
4. Pobude in vprašanja
***
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
***
Ad 1)
Interesna skupina na predlog zapisnika 32. seje interesne skupine ni imela pripomb in ga
je soglasno potrdila.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 35. seje Državnega
sveta:
1. Potrditev zapisnika 34. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
Interesna skupina k predlogu zapisnika 34. seje Državnega sveta Republike Slovenije ni
imela pripomb.

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov

Interesna skupina se je seznanila s pobudami in vprašanji. K predlogom sklepov
Državnega sveta ni imela pripomb.
3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s
čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju
(ZOOMTVI) - druga obravnava, EPA 1380-VIII
Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in
šport, Poročilom Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino in
Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani postopek, EPA 1441-VIII
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom zainteresirane Komisije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj in Poročilom pristojne Komisije za kulturo, znanost,
šolstvo in šport ter Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
5. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019
Interesna skupina se je seznanila, da bo delo Globalne parlamentarne mreže OECD v letu
2019 predstavil državni svetnik mag. Miroslav Ribič.
6. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2019
Interesna skupina se je seznanila s Poročilom o Srečanju skupine za skupni
parlamentarni nadzor Europola v Bukarešti 24. in 25. 2. 2019, ter Poročilom o Srečanju
skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v Bruslju 23. in 24. 9. 2019.
7. Predlog Odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta
za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena
Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)
Interesna skupina se je seznanila z Dopisom Ustavnega sodišča Republike Slovenije za
opredelitev do vloge Vlade Republike Slovenije, Pobudo državnega svetnika mag. Petra
Požuna za sprejem odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o zahtevi za začetek
postopka za oceno ustavnosti, Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide in Predlogom odgovora Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
7.A Predlog Odgovora na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede dela
Zahteve Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list
RS, št 63/93 in 33/03), ki se nanaša na Akt o odreditvi parlamentarne preiskave
(Uradni list RS, št. 46/19) in ki jo Ustavno sodišče vodi pod št. U-I-246/19 (7.A
točka)
Interesna skupina je seznanila z Dopisom Ustavnega sodišča Republike Slovenije s
pozivom Državnemu svetu, Pobudo Mandatno-imunitetne komisije za sprejem odgovora
na poziv Ustavnega sodišča in Predlogom odgovora Državnega sveta, h kateremu ni
imela pripomb.
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8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje
plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta
Republike Slovenije
Interesna skupina se je seznanila s Pobudo državnega svetnika Bojana Kekca, Poročilom
Mandatno-imunitetne komisije in Predlogom sklepa Državnega sveta, h kateremu ni imela
pripomb.

Ad 3)
Interesna skupina je na podlagi 16. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št.
70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20), sprejela naslednje
STALIŠČE
k Osnutku Pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem
svetu
Interesna skupina se je seznanila z Osnutkom Pravilnika Državnega sveta o posvetih in
drugih dogodkih v Državnem svetu (v nadaljevanju: pravilnik). Na seji Kolegija Državnega
sveta 2. 11. 2020 je bilo dogovorjeno, da se pred sprejemom pravilnika pridobijo stališča
interesnih skupin.
Interesna skupina ugotavlja, da se na podlagi desetega odstavka 29. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20)
podrobnejše pogoje za organizacijo posveta ali drugega dogodka določi z internim aktom
Državnega sveta, ki ga sprejme predsednik državnega sveta po posvetovanju s kolegijem
državnega sveta.
Interesna skupina poudarja pomen povezanosti in sodelovanja civilne družbe z Državnim
svetom kot drugim domom slovenskega parlamenta, kjer se v okviru strokovnih razprav
civilni družbi omogoča aktivno vključevanje v procese sooblikovanja in soodločanja o
zadevah javnega pomena. Državni svet je preko posvetov in drugih dogodkov, ki so
postali stalnica njegovih aktivnosti, dostopen in odprt strokovni ter širši javnosti, s čimer
lahko pozitivno vpliva na demokratične procese v družbi. Posveti in drugi dogodki v
Državnem svetu so tako učinkovit »servis« civilni družbi ter državljanom in institucijam
dajejo možnosti za javno in konstruktivno razpravo.
Po mnenju interesne skupine je treba odprtost Državnega sveta preko posvetov in drugih
dogodkov ohraniti tudi v prihodnje. Iz vsebine pravilnika pa po oceni interesne skupine
izhaja, da se želi omejiti posvete, kar ni v skladu s poslanstvom Državnega sveta.
Interesna skupina meni, da je pravilnik prenormiran in s tega vidika deluje zelo omejujoče
glede nadaljnje organizacije posvetov in drugih dogodkov. Zato interesna skupina meni,
da bi bilo v pravilniku smiselno bolj okvirno urediti pogoje in postopke za organizacijo
posvetov in drugih dogodkov.
Interesna skupina meni, da bi kazalo naloge službe Državnega sveta (zaposlenih)
opredeliti v drugem aktu. Ob tem tudi izpostavlja, da taksativno določanje nalog
posameznih zaposlenih, ki ne vsebuje določbe v smislu »in druge zadeve«, onemogoča
fleksibilnost pri organizaciji posvetov in drugih dogodkov, saj se vseh okoliščin ne da
vnaprej predvideti.
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Interesna skupina poudarja, da odobritev o morebitnih finančnih posledicah dogodka v
Državnem svetu ne sodi med pristojnosti predsednika Državnega sveta. Zato naj o tem
odloča uprava Državnega sveta oziroma sekretar Državnega sveta.
Interesna skupina apelira, da se pravilnik oblikuje tako, da bo Državni svet tudi v prihodnje
imel pomembno vlogo povezovanja s civilno družbo preko posvetov in drugih dogodkov,
saj ti na kvalitativni ravni prispevajo k boljšemu razumevanju in poznavanju različnih
problematik ter posledično pomembno vplivajo na sprejemanje boljših zakonodajnih
rešitev in njihovo uveljavljanje v praksi.
***
Za poročevalko je bila določena vodja interesne skupine Bojana Potočan.
Ad 4)
Člani Interesne skupine niso imeli pobud in vprašanj.

Bojana Potočan
vodja interesne skupine

Zapisala:
mag. Eva Obreza Modic
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