Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
Predlog
Številka: 060-14-9/2021/4
Ljubljana, 16. 9. 2021
ZAPISNIK
42. seje Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, ki je potekala v torek,
14. septembra 2021, v sobi 314/III, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 13. uri in se zaključila ob 13.55 uri.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: Bojana Potočan
- člani interesne skupine: Alojz Kovšca in Cvetko Zupančič.
OPRAVIČEN:
- član interesne skupine: Branko Tomažič.
Sejo je vodila Bojana Potočan.
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 41. seje interesne skupine
2. Priprava na 43. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
***
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad 1)
Potrditev zapisnika 41. seje interesne skupine
Interesna skupina na predlog zapisnika ni imela pripomb in ga je potrdila.
Ad 2)
Priprava na 43. sejo Državnega sveta
Interesna skupina je obravnavala naslednje točke dnevnega reda 43. seje Državnega sveta:
1. Potrditev zapisnikov 42. redne ter 25. in 26. izredne seje Državnega sveta Republike
Slovenije

-

Interesna skupina k predlogoma zapisnikov 42. redne in 25. in 26. 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. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni
asistenci (ZOA-B) - skrajšani postopek, EPA 2017-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.
4. Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto
2020, EPA 1844-VIII
- Interesna skupina se je seznanila Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide in Predlogom mnenja Državnega sveta, h kateremu ni imela
pripomb.
5. Predlog Mnenja k Vmesnemu poročilu o aktivnostih Zagovornika načela enakosti
glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom
- Interesna skupina se je seznanila s Skupnim poročilom pristojne Komisije za državno
ureditev in zainteresirane Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter
Interesne skupine lokalnih interesov in Predlogom mnenja Državnega sveta, h
kateremu ni imela pripomb.
6. Predlog Sklepa o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije
- Interesna skupina se je seznanila s Pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce,
Poročilom Mandatno-imunitetne komisije, Predlogom državnega svetnika Alojza
Kovšce, da je obravnava točke zaprta za javnost in Predlogom sklepa Državnega
sveta, h kateremu ni imela pripomb.
7. Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju
do osebne asistence
- Interesna skupina se je seznanila s Poročilom Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide 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 60. seji Kolegija
Državnega sveta, ki je bila v sredo 8. septembra 2021:
- Spoštovanje pogojev PCT v parlamentarni stavbi
Pri vstopu v parlamentarno stavbo se preverja izpolnjevanje pogoja PCT za vse zaposlene in
funkcionarje, v skladu z Odlokom o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in
testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (UL RS, št. 142/2021). Državni
svet bo, skupaj z Državnim zborom, organiziral tudi redna tedenska testiranja na okužbe z
virusom SARS-CoV-2, tako za zaposlene kot državne svetnike, ki ne izpolnjujejo pogoja
prebolevnosti ali cepljenosti.
-

Pobuda za povišanje stalnega dela sejnine članom Državnega sveta
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Dogovorjeno je bilo, da se obravnava pobude Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
za povišanje stalnega dela sejnine državnim svetnikom odloži do konca postopka revizije
Računskega sodišča v Državnem svetu.
-

Uvodna in obdobna usposabljanja za državne svetnice in državne svetnike na
področju integritete in preprečevanja korupcije
Komisija za preprečevanje korupcije je v svojih Priporočilih št. 06216-11/2019/26 33001,
33004 z dne 3. 6. 2021 pod točko 4 navedla, da mora Državni svet okrepiti funkcijo
ozaveščanja državnih svetnikov glede institutov Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije na način, da za državne svetnike organizira redna uvodna in obdobna
usposabljanja. Uvodno predavanje o tem so državne svetnice in državni svetniki imeli na
začetku VI. mandata Državnega sveta. Obdobna izobraževanja se bodo izvedla na daljavo.
Člani Interesne skupine niso imeli drugih pobud in vprašanj.

Zapisala:
mag. Eva Obreza Modic

Bojana Potočan
vodja interesne skupine
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