Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
Predlog
Številka: 060-14-8/2021/3
Ljubljana, 8. 7. 2021
ZAPISNIK
41. seje Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, ki je potekala v
sredo, 7. 7. 2021, v sobi 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 12. uri in se zaključila ob 12.55 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: Bojana Potočan
- člani interesne skupine: Alojz Kovšca, Branko Tomažič in Cvetko Zupančič.
Sejo je vodila Bojana Potočan.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 40. seje interesne skupine
2. Priprava na 42. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
***
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad 1)
Potrditev zapisnika 40. seje interesne skupine
Interesna skupina na predlog zapisnika ni imela pripomb in ga je potrdila.
Ad 2)
Priprava na 42. sejo Državnega sveta
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 42. seje Državnega
sveta:

1. Potrditev zapisnikov 41. redne in 24. izredne seje Državnega sveta Republike
Slovenije
- Interesna skupina k predlogoma zapisnikov 41. redne in 24. izredne seje
Državnega sveta Republike Slovenije ni imela pripomb.
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
- Interesna skupina se je seznanila s pobudami in vprašanji. K predlogom
sklepov Državnega sveta ni imela pripomb.
3. Predstavitev Šestmesečnega programa predsedovanja Republike Slovenije
Svetu Evropske unije s prednostnimi nalogami predsedstva v drugi polovici
leta 2021, EPA 1980-VIII
- Interesna skupina je bila seznanjena, da bo prednostne naloge predstavil dr.
Igor Senčar, državni sekretar v Kabinetu predsednika Vlade Republike
Slovenije.
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS-B) – druga obravnava, EPA 1725VIII
- Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Komisije za kulturo, znanost,
šolstvo in šport, Poročilom Odbora Državnega zbora za kulturo z Dopolnjenim
predlogom zakona in Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni
imela pripomb.
5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) – skrajšani postopek, EPA
1865-VIII
- Interesna skupina se je seznanila z Mnenjem Vlade Republike Slovenije k
predlogu zakona, Mnenjem Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
Poročilom Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in
mladino z dopolnjenim predlogom zakona in Predlogom mnenja Državnega
sveta, h kateremu ni imela pripomb.
6. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za leto 2020, EPA 1827–VIII
- Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide in Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu
ni imela pripomb.
7. Predlog Sklepa k Problematiki oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo
- Interesna skupina se je seznanila s Skupnim o poročilom pristojne Komisije za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih
interesov in Predlogom sklepa Državnega sveta, h kateremu ni imela pripomb.
Ad 3)
Pobude in vprašanja
Interesna skupina se je seznanila z nekaj poudarki iz razprave na 59. seji Kolegija
Državnega sveta, ki je bila v sredo 30. junija 2021:
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- Razrez proračunskih izdatkov Državnega sveta v predlogu sprememb
proračuna RS za leti 2022 in 2023
Finančni načrt Državnega sveta za leto 2022 bo znašal 2.694.816,00 EUR in za leto
2023 2.762.437,00 EUR.
- Možnost vlaganja amandmajev v zakonodajnem postopku s strani Državnega
sveta v povezavi z zakonodajno iniciativo Državnega sveta
Predsednik Državnega sveta je predstavil dogajanje v zvezi z amandmajema k
Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J), EPA 1348-VIII, ki jo je v zakonodajni postopek
vložil Državni svet. V Državnem zboru so zavrnili možnost, da bi v fazi usklajevanja
predloga zakona amandma vložil pooblaščeni predstavnik Državnega sveta, ker ima
po Poslovniku Državnega zbora to možnost le predlagatelj, torej Državni svet kot
plenum. Članice in člani Kolegija Državnega sveta so po opravljeni razpravi zavrnili
možnost, da bi zaradi vložitve morebitnega amandmaja k predlogu zakona sklicevali
korespondenčno sejo Državnega sveta. Državni svet namreč ob sprejemu
zakonodajne iniciative dodatno pooblasti državno svetnico ali državnega svetnika za
morebitna usklajevanja v zvezi z vsebino predloga zakona in po novem tudi za
vlaganje morebitnih amandmajev v okviru zakonodajnega postopka. Če Državni zbor
zavrača to možnost pooblaščenemu članu Državnega sveta, potem bo morebitni
amandma k dopolnjenemu predlogu zakona v fazi njegove obravnave na plenumu
Državnega zbora v prihodnje moral vložiti eden od drugih kvalificiranih predlagateljev
v skladu s 135. členom Poslovnika Državnega zbora (poslanska skupina, deset
poslancev ali vlada).
- Usposabljanje s področja varovanja tajnih podatkov
Državne svetnice in svetniki so 21. 6. 2021 prejeli dopis, da so se z novelo Zakona o
tajnih podatkih (ZTP-E, Uradni list št. 8/2020 z dne 7. 2. 2020) spremenili pogoji za
dostop do tajnih podatkov za državne svetnice in državne svetnike. Državne svetnice
in svetniki morajo po novem opraviti osnovno usposabljanje in podpisati izjavo o
seznanitvi z zakonodajo, ki ureja varovanje tajnih podatkov.
- Predlog Interesne skupine delodajalcev za posredovanje pregleda vseh
pobud in vprašanj kot dodatnega gradiva za 2. točko dnevnega reda seje
Državnega sveta vsem državnim svetnicam in svetnikom
Državne svetnice in svetniki bodo v bodoče prejemali pregled pobud in vprašanj kot
dodatno gradivo za 2. točko dnevnega reda 42. seje Državnega sveta.
Člani Interesne skupine niso imeli pobud in vprašanj.

Zapisala:
mag. Eva Obreza Modic

Bojana Potočan
vodja interesne skupine
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