Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve
Številka: 060-06-3/2020/2
Ljubljana, 12. 3. 2020

Predlog
ZAPISNIK

42. seje Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve, ki je
bila v torek, 10. marca 2020, ob 14.00 uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Seja se je začela ob 14.00 uri in zaključila ob 15.00 uri.
Prisotni:
 predsednik: Bojan Kekec
 podpredsednik: Igor Antauer
 člani: prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, Samer Khalil, Bojana Potočan, Branko
Šumenjak, Davorin Terčon, mag. Igor Velov in Bogomir Vnučec
 opravičeno odsotni: Franc Kangler, mag. Peter Požun, mag. Miroslav Ribič
Ostali prisotni:
 Alojz Kovšca, dr. Dušan Štrus, Zofija Hafner, mag. Nuša Zupanec in Neža Dular,
Državni svet
 Urša Zore Tavčar, Vojka Vuk Dirnbek in Lea Možina, Državni zbor

D n e v n i r e d:
1. Medparlamentarna srečanja v času slovenskega predsedovanja Svetu
Evropske unije v drugi polovici leta 2021 in v letu 2022
2. Potrditev zapisnika 41. redne seje komisije
Ad 1 )
Komisija se je seznanila z dokumentom, ki obsega parlamentarno dimenzijo
slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v drugi polovici leta 2021 in v letu
2022. Navedeni dokument so pripravile Službe Državnega zbora. Za parlamentarni
del priprav in izvedbe predsedovanja Svetu Evropske unije je namreč zadolžen
Državni zbor.
Uvodno predstavitev je podala generalna sekretarka Državnega zbora Urša Zore
Tavčar, ki je predstavila organizacijsko tehnične aktivnosti, ki jih izvajajo v Državnem
zboru, vezane na organizacijo dogodkov s parlamentarno dimenzijo za drugo
polovico leta 2021 in 2022. Poudarila je, da se, v primerjavi s slovenskim
predsedovanjem Svetu Evropske unije v letu 2008, soočamo z drugačnim tipom

dogodkov, ki zahtevajo zahtevnejšo logistično obravnavo. Določene so že lokacije
izvedbe srečanj, z izjemo EUSC. Pri slednjem je bila prvotno predlagana lokacija
Maribor, a so preverjanja potrdila neprimernost slednje zaradi visokih logističnih in
varnostnih zahtev. Na nedavnem srečanju generalnih sekretarjev parlamentov
Evropske unije v Helsinkih 26. in 27. januarja letos, je bilo ob robu srečanja, na
pobudo nemškega parlamenta, med generalnimi sekretarji t.i. tria okvirno
dogovorjeno, da bo nemški parlament do konca februarja 2020, pripravil osnutek
predloga deklaracije o sodelovanju. Zadevni dokument naj bi, poleg pomena
Konference o prihodnosti Evrope, izpostavil vsebine iz področij zelenih politik,
tehnoloških inovacij, socialne dimenzije, Evrope vrednot, vladavine prava, sosedstvo,
migracije, »gender balance«. Deklaracijo bi podpisali predsedniki parlamentov
bodočega tria predsedstva ob robu Konference predsednikov parlamentov Evropske
unije, ki bo v Helsinkih od 17. do 19. maja 2020. Lahko ugotovi, da zadevnega
dokumenta še ni prejela. V nadaljevanju je odgovorila na zastavljena vprašanja
članov komisije.
V razpravi so sodelovali državni svetniki Alojz Kovšca, Bojan Kekec in Igor Antauer.
Predsednik Državnega sveta Kovšca je zagotovil pripravljenost sodelovanja z
Državnim zborom v času priprav in izvedbe predsedovanja. Izrazil je pripravljenost,
da bo Državni svet prilagodil svoje delovanje načrtovanim dogodkom, v svojem
proračunu pa ima za ta namen na voljo tudi določen obseg finančnih sredstev. Cilj je
uspešna izvedba predsedovanja in s tem krepitev ugleda naše države.
Podpredsednik komisije Antauer je izrazil strinjanje z načinom upravljanja dogodkov.
Izrazil je interes po seznanitvi z dogodki, ki bodo potekali na ministrski ravni. Zavzel
se je za splošno povabilo potencialnim kadrom za sodelovanje, ki študirajo na Visoki
šoli za hotelirstvo in turizem. Generalna sekretarka je pojasnila, da koledar slednjih
še ni pripravljen. Se pa v okviru parlamentarne dimenzije pričakuje aktivna udeležba
članov Državnega sveta, o čemer je že seznanila poslance.
Predsednik komisije Kekec je kot posebne izzive izpostavil oblikovanje kadrovskega
načrta, potrebo po analizi pri logistiki in organizaciji dogodkov, vsebine posameznih
prednostnih nalog slovenskega predsedovanja. Pojasnjeno je bilo, da se izvajajo
aktivnosti glede zagotavljanja zaposlitev in usposabljanja ustreznih kadrov tako
znotraj služb Državnega zbora kot novih zaposlitev za določen čas. Pričakuje se tudi
aktivno sodelovanje zaposlenih v službi Državnega sveta. Opredeljene so
najprimernejše lokacije dogodkov, obravnava se najugodnejša ponudba hotelov,
obrokov in spremljevalnega programa. Po njenem bi morda bila možna razprava o
reviziji prvotno zastavljenih prednostnih nalog slovenskega predsedovanja glede na
novonastale okoliščine.
Pri zasledovanju cilja krepitve ugleda Republike Slovenije v Evropski uniji, je pozval
člane komisije, da z vidika interesov, ki jih zastopajo v Državnem svetu, opredelijo
svoj interes za sodelovanje pri dogodkih s parlamentarno dimenzijo. Ker se pričakuje,
da bo slovensko predsedovanje imelo več dolgoročno pozitivnih učinkov, je njegov
interes, da bi dogodki potekali tudi na drugih lokacijah po Sloveniji. Generalna
sekretarka je pojasnila, da Vlada Republike Slovenije pripravlja nabor možnih lokacij
po Sloveniji v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi. To so kraji, kjer bodo potekali
dogodki na podministrski ravni. Mesta oziroma izbrane lokacije bodo morale
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izpolnjevati kriterije glede zagotovitve
programa, konferenčnih prostorov.

varnosti, namestitev, spremljevalnega

Ad 2 )
Zapisnik 41. redne seje Komisije je bil potrjen brez pripomb.

Sekretarka
Lilijana Žurman

Predsednik
Bojan Kekec
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