Interesna skupina delojemalcev
Številka: 060-13-7/2019/5
Ljubljana, 4. 7. 2019

PREDLOG
ZAPISNIK

21. seje Interesne skupine delojemalcev, ki je bila v sredo, 3. julija 2019, ob 7.30 uri,
v sobi 110/I, poslopje parlamenta Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4.
P r i s o t n i:
- vodja interesne skupine Lidija Jerkič
- Oskar Komac
- Ladislav Rožič
- Branimir Štrukelj
Dnevni

r e d:

1. Potrditev zapisnika 20. seje interesne skupine
2. Priprava na 20. sejo Državnega sveta
3. Razno
Interesna skupina je brez pripomb potrdila dnevni red 21. seje interesne skupine.
***
K točki 1:
Zapisnik 20. seje interesne skupine je bil brez pripomb soglasno potrjen.
K točki 2:
- Pobude in vprašanja
Vodja interesne skupine Lidija Jerkič je člane seznanila s pobudami in vprašanji
državnih svetnikov. Člani interesne skupine se niso posebej izrekali glede podpore
pobudam in vprašanjem državnih svetnikov.
- Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) - druga
obravnava, EPA 634-VIII
Vodja interesne skupine Lidija Jerkič je opozorila, da bo na predlog Kolegija
Državnega sveta v razširjeni sestavi predlagan umik točke z dnevnega reda seje
Državnega sveta.

Predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Branimir Štrukelj je
predstavil mnenje komisije, ki je podprla predlog zakona. Izpostavil je Belo knjigo
iz leta 1995, ki javne šole opredeljuje kot osnovno ogrodje izobraževalnega
sistema, medtem ko ga zasebne šole dopolnjujejo. V primerjavi z drugimi
evropskimi državami pri nas država nadpovprečno financira zasebne šole. Zadnja
odločba Ustavnega sodišča približuje status javnih in zasebnih šol, pri tem pa je
očitno, da ustavni sodniki ne razlikujejo obveznega in neobveznega (javno
veljavnega) programa osnovnošolskega izobraževanja.
Po krajši razpravi, v kateri so člani interesne skupine pojasnili, da ne bodo
nasprotovali morebitnemu predlogu, da točka ostane na dnevnem redu seje
Državnega sveta (se bodo vzdržali), je interesna skupina soglasno sprejela
naslednje s t a l i š č e:
Interesna skupina delojemalcev podpira Predlog (pozitivnega) Mnenja k Predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.
- Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za leto 2018, EPA 611-VIII
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide se je seznanila z letnim
poročilom.
Interesna skupina je podprla predlog mnenja.
- Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju evropske kohezijske politike 20142020 za obdobje januar 2014–marec 2019 (Cilj: naložbe za rast in delovna
mesta) in k Poročilu o izvajanju Akcijskega načrta za pospešitev črpanja
sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014–2020
Oskar Komac je kot član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
pojasnil, da sta se komisija in Interesna skupina lokalnih interesov seznanili s
poročiloma in izpostavil grožnjo, da bo Bruselj zaustavil financiranje EU projektov
zaradi nedelovanja informacijskega sistema.
Člani interesne skupine so podprli predlog mnenja.
- Predlog Sklepov k obravnavi Problematike lahke frakcije odpadkov
Oskar Komac je kot član Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
pojasnil, da sta se komisija in Interesna skupina lokalnih interesov seznanili s
problematiko in pozvali Vlado, da čim prej ukrepa in poišče ustrezne rešitve.
Člani interesne skupine so podprli predlog sklepov.
- Predlog Dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta
Republike Slovenije
Vodja interesne skupine Lidija Jerkič je pojasnila, da kot predlagateljica dopolnitev
etičnega kodeksa ne nasprotuje amandmaju k 1. členu, ki ga predlaga Interesna
skupina lokalnih interesov. Z njegovo vsebino se je seznanila tudi KPK, ki
ocenjuje, da se institut nasprotja interesov sicer na splošno opredeljuje, a je še na
meji sprejemljivega.
Člani interesne skupine so podprli predlog amandmaja in predlog dopolnitev
etičnega kodeksa.
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- Predlog zakona o spremembi Zakona o minimalni plači - zakonodajna
iniciativa
Vodja interesne skupine Lidija Jerkič je pojasnila, da je zakonodajno iniciativo
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide podprla. V razpravi so vsi
člani interesne skupine izrazili nasprotovanje zakonodajni iniciativi, na podlagi
katere bi dodatek na delovno dobo ostal v definiciji minimalne plače tudi po 1.1.
2020. Člani interesne skupine so se tudi dogovorili, da bodo na seji Državnega
sveta z argumenti in konkretnimi podatki pojasnili nesprejemljivost zakonodajne
iniciative, ki je v škodo prejemnikom minimalne plače, in obenem apelirali na
potreben dialog med socialnimi partnerji.
Interesna skupina je soglasno sprejela naslednje s t a l i š č e:
Interesna skupina delojemalcev ne podpira Predloga zakona o spremembi
Zakona o minimalni plači - zakonodajna iniciativa, ki ga je predložila Komisija za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
- Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona
o osnovni šoli in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in
madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja
Predsednik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Branimir Štrukelj je
pojasnil, da je komisija pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca podprla.
Ustavna presoja navedenih zakonov se predlaga, ker otroci v Prekmurju
(dvojezično območje) nimajo možnosti izbire obiskovanja šole/vrtce le s
slovenskim učnim programom, saj so primorani obiskovati šole/vrtce, v katerih
vzgojno-izobraževalni proces poteka v slovenskem in madžarskem jeziku.
Člani interesne skupine so podprli predlog zahteve.
- Predlog Sklepa k zaključkom posveta Prikaz sistema študentskega dela in
njegovega vpliva na mlade in razvoj njihovih kompetenc, podjetja in
proračun
Vodja interesne skupine Lidija Jerkič je pojasnila, da se Državni svet seznanja z
zaključki posveta.
Člani interesne skupine so podprli predlog sklepa.
K točki 3:
Vodja interesne skupine Lidija Jerkič je na kratko povzela dogajanje na kolegiju
Državnega sveta v razširjeni sestavi in pri tem izpostavila:
- razpravo na temo organiziranja posvetov, kar je bila zahteva Interesne skupine
delojemalcev: Kolegij Državnega sveta v razširjeni sestavi je sklenil, da Služba za
pravne in analitične zadeve pripravi predlog sprememb oz. dopolnitev poslovniške
določbe 29. člena, ki opredeljuje organiziranje posvetov. Interesna skupina se je
dogovorila, da se bo do tega predloga opredelila, ko bo predložen. Ključno je, da
se posveti ne pripravljajo oz. organizirajo brez vednosti in sodelovanja državnih
svetnikov oz. predsednikov pristojnih komisij.
- zahtevo Državnega sveta za odreditev parlamentarne preiskave: Kolegij
Državnega sveta v razširjeni sestavi je sklenil predlagati, da se obravnava zahteve
o odreditvi parlamentarne preiskave z julijske seje preloži na septembrsko sejo
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Državnega zbora, da bo imela služba Državnega sveta dovolj časa za pripravo
kvalitetne dopolnitve zahteve kot odziv na mnenje Zakonodajno pravne službe
Državnega zbora.
***
Seja Interesne skupine delojemalcev se je zaključila ob 8.30 uri.

Zapisala:
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Lidija Jerkič
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