Interesna skupina delojemalcev

Številka: 060-13-1/2018/
Ljubljana, 17. 1. 2018

Osnutek

ZAPISNIK
3. seje Interesne skupine delojemalcev, ki je bila v četrtek, 17. 1. 2018, ob 7.30 uri, v
sobi 209/II, 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 2. seje interesne skupine
2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta
3. Razno
Interesna skupina je brez pripomb potrdila dnevni red 3. seje interesne skupine (4
ZA, 0 PROTI).
***

K točki 1:
Zapisnik 2. seje interesne skupine je bil brez pripomb soglasno potrjen (4 ZA, 0 PROTI).

K točki 2:
- Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih
obveznosti bank (ZPSVIKOB) – druga obravnava, EPA 2354-VII
Interesna skupina je po krajši razpravi podprla mnenje pristojne komisije.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes1C) – druga obravnava, EPA 2270-VII
Interesna skupina je po krajši razpravi podprla mnenje pristojne komisije

-

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu
(ZKme-1E) – skrajšani postopek, EPA 2464-VII
O poteku razprave k tej točki na seji pristojne komisije je poročal član
interesne skupine Ladislav Rožič, na kateri je bilo precej pripomb na to, da
zakon predstavlja obvod Zakona o delovnih razmerjih, saj določa oblike in
načine opravljanja dela. Po mnenju tudi ostalih članov interesne skupine bi
moral o predlogu zakona najprej razpravljati Ekonomsko-socialni svet in ga
uskladiti z vsemi socialnimi partnerji, zato so sprejeli naslednje stališče z
amandmajem:
»Interesna skupina delojemalcev ne podpira predloga mnenja Državnega
sveta in predlaga Državnemu svetu, da k predlogu mnenja Državnega sveta
sprejme naslednji amandma:
»Za trinajstim odstavkom predloga mnenja Državnega sveta se doda
naslednje besedilo, ki se glasi: »Glede na to, da Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu posega v oblike in načine
opravljanja dela, bi moral, upoštevajoč določbe 2. in 3. člena veljavnih Pravil o
delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (v nadaljevanju: ESS) predlog zakona
najprej obravnavati ESS, vsaj v delu, ki se nanaša na opravljanje dela v
kmetijstvu. Ker temu ni bilo tako, so s tem kršena Pravila o delovanju ESS.
Državni svet poziva predlagatelja Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o kmetijstvu, da omenjeni predlog zakona uskladi s socialnimi
partnerji.» »

-

Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-1) – druga obravnava, EPA 2325VII
Člani interesne skupine so se odločili, da bodo na seji DS k tej točki glasovali
vsak po svoji vesti.

-

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1B) – skrajšani postopek, EPA
2417-VII
in

-

Predlog resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam
prijazna družba« (ReDP18–28), EPA 2502-VII
Oba predloga zakona so člani interesne skupine obravnavali skupaj in podprli
mnenje pristojne komisije.

K točki 3:
Vodja interesne skupine Jerkičeva je poročala o seji kolegija DS in pri tem izpostavila
naslednje:
Interesna skupina lokalnih interesov je podala pobudo v zvezi z ustanovitvijo nove
komisije za področje varstva okolja. Interesna skupina delojemalcev je bila ob tem
mnenja, da Državni svet ne potrebuje dodatne komisije.

Vsaka interesna skupina naj bi določila do 6 prednostnih točk s svojega področja, ki
bi jih nato Državni svet uvrstil na svojo agendo. Namen tega je, da Državni svet
aktivno participira v procesu nastajanja zakonodaje tudi kot zainteresirana javnost,
kjer bi se okrepilo tudi sodelovanje predsednikov komisij Državnega sveta s
predsedniki delovnih teles Državnega zbora. Člani Interesne skupine delojemalcev
so izpostavili naslednja tematska področja:
- razvoj in položaj socialnega dialoga;
- pokritost delovnih področij s kolektivnimi pogodbami;
- razvoj demografskega sklada;
- smer razvoja na področju delovne in socialne zakonodaje.
Seja Interesne skupine delojemalcev se je zaključila ob 8.15 uri.

zapisala:
Mateja Faletič

vodja interesne skupine
Lidija Jerkič

