Interesna skupina delojemalcev
Številka: 060-13-11/2020/3
Ljubljana, 9. 12. 2020

PREDLOG
ZAPISNIK

38. seje Interesne skupine delojemalcev, ki je bila v sredo, 9. 12. 2020, ob 7.30, v
obliki videokonference prek sistema CISCO WEBEX.
P r i s o t n i:
- Lidija Jerkič (vodja)
- Oskar Komac
- Branimir Štrukelj
- Ladislav Rožič
Dnevni

r e d:

1. Potrditev zapisnika 37. redne seje interesne skupine
2. Priprava na 35. sejo Državnega sveta
3. Razno
Interesna skupina je brez pripomb potrdila dnevni red 38. redne seje interesne
skupine.
***
K točki 1:
Člani interesne skupine so brez pripomb potrdili zapisnik 37. redne seje interesne
skupine.
K točki 2:
- Potrditev zapisnika 34. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
Na predlog zapisnika 34. redne seje Državnega sveta člani interesne skupine niso
imeli pripomb.
- Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
Člani interesne skupine k tej točki niso imeli pripomb.

-

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
O poteku seje pristojne komisije Državnega sveta k tej točki je poročal član interesne
skupine Branimir Štrukelj, ki je poudaril, da so člani komisije podprli predlog mnenja
in predlagal, da mnenje komisije podpre tudi interesna skupina. S tem so se strinjali
tudi ostali člani interesne skupine.
-

Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani postopek, EPA 1441-VIII
O poteku seje pristojne komisije Državnega sveta k tej točki je poročal član interesne
skupine Branimir Štrukelj, ki je poudaril, da so člani komisije podprli predlog mnenja
in predlagal, da mnenje komisije podpre tudi interesna skupina. S tem so se strinjali
tudi ostali člani interesne skupine.
-

Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019
Člani interesne skupine so se seznanili s točko dnevnega reda seje Državnega sveta.
-

Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v
2019
Člani interesne skupine so se seznanili s točko dnevnega reda seje Državnega sveta.
-

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)
Kot je pojasnila vodja interesne skupine Jerkičeva, so tematiko obravnavali že
večkrat, nekaj dodatnih pojasnil sta dodala člana interesne skupine Ladislav Rožič in
Oskar Komac. Ob koncu razprave so podprli predlog odgovora.
-

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 *RAZŠIRITEV
Kot je pojasnila vodja interesne skupine Jerkičeva, gre za podobno zadevo kot pri
Predlogu 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). Ob tem je poudarila, da so
gradiva izredno dobro strokovno pripravljena in utemeljena. Po razpravi so člani
interesne skupine podprli predlog odgovora.
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-

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za
izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana
Državnega sveta Republike Slovenije
Kot je uvodoma pojasnila vodja interesne skupine Jerkičeva, gre za ureditev pravnih
podlag glede sodelovanja na videokonferenčnih dogodkih za opravljanje funkcije
podpredsednika in člana Državnega sveta.
K točki 3:
Vodja interesne skupine Lidija Jerkič je opozorila, da so v pripravi predlogi za
spremembo poslovnika v zvezi z vlaganjem predloga veta sredi že trajajoče seje
Državnega sveta in pri tem izpostavila dogodke na 18. izredni seji Državnega sveta.
Kot je poudarila, so problematiko, ki se je začela kazati že v spomladanskem času
sprejemanja protikoronskih ukrepov, začeli reševati že takrat, a do zdaj ni bila nikoli
do konca dorečena. Nekaj besed je namenila tudi sestanku, ki ga je sklical sekretar
Državnega sveta dr. Dušan Štrus, kamor je povabil njo in državnega svetnika Igorja
Antauerja. Na sestanku so se dogovorili, da Pravna služba Državnega sveta pripravi
pravni predlog, ki bo potem dan v razpravo, zato je predlagala, da se počaka nanj,
nato pa se ga dodobra predebatira. S tem so se strinjali tudi ostali člani interesne
skupine.

***
Seja Interesne skupine delojemalcev se je zaključila ob 8.20.
Zapisala:
Mateja Faletič

Vodja interesne skupine
Lidija Jerkič
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