Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
Številka: 060-15-6/2020/4
Ljubljana, 16. 6. 2020

Predlog
ZAPISNIK

34. seje Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki je potekala v sredo, 10. 6.
2020, v sobi 110/I, v prostorih parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 12.33 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: dr. Branka Kalenić Ramšak
- člani interesne skupine: dr. Matjaž Gams, Tone Hrovat, Danijel Kastelic, Janoš Kern
in mag. Peter Požun.
Sejo je sklicala in vodila vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak.
Dnevni red (ZA 6, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnikov 32., 33. redne in 6. izredne seje Interesne skupine
negospodarskih dejavnosti
2. Priprava na 30. sejo Državnega sveta
3. Razno
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (6 ZA, 0 PROTI) zapisnik 32. redne seje.
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (6 ZA, 0 PROTI) zapisnik 33. redne seje.
Interesna skupina je brez pripomb potrdila (6 ZA, 0 PROTI) zapisnik 6. izredne seje.
Ad 2)
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 30. seje Državnega
sveta:
Odobritev zapisnikov 29. redne in 15. izredne seje Državnega sveta Republike
Slovenije (1. točka)

Interesna skupina k predlogom zapisnikov 29. redne in 15. izredne seje Državnega
sveta Republike Slovenije ni imela pripomb.
Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (2. točka)
Interesna skupina se je seznanila s/z:
- Vprašanjem državnega svetnika mag. Petra Požuna glede vključitve cepljenja
proti okužbam s človeškimi papilomavirusi (HPV) za dečke v Program
cepljenja in zaščite z zdravili in
- Pobudo državnega svetnika Bogomirja Vnučca glede področja urejanja
prostora in gradnje objektov z namenom oživitve gospodarskih dejavnosti.
Interesna skupina k predlogom sklepov Državnega sveta k zgoraj navedenemu
vprašanju in pobudi ni imela pripomb.
Volitve predsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata
Državnega sveta (3. točka)
Državni svetnik Tone Hrovat je predlagal, da interesna skupina za predsednika
predlaga državnega svetnika Marjana Maučeca. Državni svetnik dr. Matjaž Gams je
predlagal, da interesna skupina za predsednika predlaga tako državnega svetnika
Alojza Kovšco kot Marjana Maučeca, saj bi oba državna svetnika dobro opravljala
funkcijo predsednika Državnega sveta. Vodja interesne skupine je dala na
glasovanje Sklep, ki se je glasil: »Interesna skupina za kandidata za predsednika
predlaga Alojza Kovšco in Marjana Maučeca.« Sklep ni bil sprejet (3 ZA, 3 PROTI).
Interesna skupina ni predlagala kandidata za predsednika Državnega sveta, so se pa
člani interesne skupine dogovorili, da se bo v primeru drugega kroga sestali med
prekinitvijo seje in se dogovorili o morebitnemu predlogu za predsednika Državnega
sveta.
Volitve podpredsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata
Državnega sveta (4. točka)
Člani interesne skupine so po opravljeni razpravi sprejeli (5 ZA, 0 PROTI) sklep, ki se
je glasil: »Interesna skupina negospodarskih dejavnosti kot kandidata za
podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije predlaga Janoša Kerna.«
Člani interesne skupine so se dogovorili, da bodo v primeru drugega kroga ponovno
vložili predlog ter za podpredsednika predlagali Janoša Kerna.
Volitve predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob
izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta (5. točka)
Član interesne skupine dr. Matjaž Gams je izrazil svoje nezadovoljstvo nad
nespremenjenim vodstvom Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter soglasno
odločitvijo Kolegija Državnega sveta. Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić
Ramšak je pojasnila, da je na seji Kolegija Državnega sveta zastopala stališče
Interesne skupine v vseh točkah (podpora kandidaturi dr. Gamsa za predsednika
Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport, nespremenjeno vodstvo Komisije za
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socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in ohranitev obstoječega članstva v
komisijah). Ker bi sprememba predsednika Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in
šport posledično pomenila tudi spremembo vodstva Komisije za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide, čemur pa člani interesne skupine niso bili naklonjeni, je
skupaj z ostalimi vodji interesnih skupin glasovala, da se ohrani obstoječe stanje.
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju – zakonodajna iniciativa (6. točka)
Interesna skupina se je seznanila z amandmaji Interesne skupine delodajalcev in
Interesne skupine delojemalcev, amandmajem državnega svetnika Tomaža Horvata
in amandmajem državnega svetnika Danijela Kastelica, poročilom Komisije za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede predlagane zakonodajne iniciative
(pobudnik: Danijel Kastelic) in njeno vsebino, h kateri ni imela pripomb.
Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih – zakonodajna iniciativa (7. točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide glede predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: Ladislav
Rožič) in njeno vsebino, h kateri ni imela pripomb.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu –
zakonodajna iniciativa (8. točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Mandatno-imunitetne komisije glede
predlagane zakonodajne iniciative (pobudnik: Alojz Kovšca) in njeno vsebino, h kateri
ni imela pripomb.
Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 100.č, četrtega
odstavka 100.d, prvega in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g
člena Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list
RS, št. 49/20 in 61/20) (9. točka)
Interesna skupina se je seznanila s poročilom Komisije za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance glede predlagane zahteve za presojo ustavnosti (pobudnik: Bojan
Režun) ter njeno vsebino, h kateri ni imela pisnih pripomb.
Državni svetnik Tone Hrovat je zahtevi nasprotoval in pojasnil, da je treba preprečiti
zaviranje gospodarstva ter zagnati gradbene postopke. Državni svetnik mag. Peter
Požun je menil, da bi bilo korektno, da Ustavno sodišče pretehta med pravico do
zdravega življenjskega okolja in svobodno gospodarsko pobudo. Državni svetnik
Janoš Kern je poudaril je, da morajo biti postopki transparentni in potekati tako, da ne
preprečujejo razvoja. Omenil je neustrezno politiko pri zbiranju odpadkov. Menil je,
da morajo nevladne organizacije imeti moč vplivati na sprejemanje odločitev, ne
smejo pa imeti možnosti blokade razvoja. Izpostavil je, da se nevladni sektor pogosto
zlorablja. Državni svetnik dr. Matjaž Gams je člane interesne skupine seznanil s
predvidenim sestankom s predstavniki nevladnih organizacij in pozitivnimi
usmeritvami Bele knjige o strokovnem varovanju okolja, ki so jih pripravili
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okoljevarstveniki in strokovnjaki v sodelovanju z Državnim svetom za boljše
varovanje okolja v Sloveniji.
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F) (10.
točka)
Interesna skupina se je seznanila s Pobudo Mandatno-imunitetne komisije za
sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta in predlogom sklepa
Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Ad 3)
Vodja interesne skupine dr. Branka Kalenić Ramšak je člane interesne skupine
obvestila, da za sklice sej na daljavo v skladu s 33.a členom Poslovnika Državnega
sveta s koncem epidemije COVID-19 ni več ustrezne poslovniške podlage.
Posledično je predsednik Državnega sveta pozval vodje interesnih skupin, da v
okviru interesnih skupin opravijo razpravo o morebitni želji po spremembi 33.a člena
Poslovnika Državnega sveta na način, da bi se seje na daljavo lahko sklicalo tudi, ko
ni izrednih okoliščin.
Člani interesne skupine so sklenili, da se bodo o tem opredelili na eni od prihodnjih
sej.

Neža Dular
sekretarka interesne skupine

dr. Branka Kalenić Ramšak
vodja interesne skupine
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