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Predlog

Poročilo o delu Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev za leto
2020
Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev (v nadaljevanju interesna
skupina) je imela v 2020 trinajst (13) sej, od tega devet (9) rednih in štiri (4) izredne seje. Vse
seje so bile sklepčne. 26. seja je bila v času epidemije Covid-19 najprej prestavljena, nato pa
28. 4. dokončno odpovedana. Od skupno 13 sej jih je bilo 7 opravljenih v obliki
videokonference preko sistema Cisco Webex.
Na sejah je interesna skupina obravnavala predloge dnevnih redov sej Državnega sveta in
druge aktualne zadeve. V nadaljevanju naštevamo nekaj pomembnejših zadev.
1. Interesna skupina je na 5. izredni seji 27. 3. 2020 sprejela Stališče Interesne skupine
kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev o načinu dela Državnega sveta v času epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19). Člani interesne skupine so podprli predvidene
spremembe Poslovnika Državnega sveta, s katerimi se je uredila možnost izvajanja video
konferenčnih sej Državnega sveta, interesnih skupin in delovnih teles Državnega sveta, saj
bo Državni svet tako kljub omejitvam v času epidemije lahko nemoteno opravljal delo, pri tem
pa državni svetniki in zaposleni v Državnem svetu ne bodo izpostavljeni okužbam. Člani
interesne skupine so poudarili, da morajo biti razprave na video konferencah kratke in
jedrnate, prav tako so se strinjali, da se na dnevne rede video konferenc uvršča le točke, ki
so nujne in povezane z epidemijo. Dogovorili so se tudi o načinu dela interesne skupine
glede posredovanja pripomb k zakonodajnim predlogom, vlaganjem odložilnih vetov in
sprejemanjem interventne zakonodaje.
2. Interesna skupina je na 6. izredni seji (30. 3. 2020) opravila razpravo o Predlogu
zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), nujni postopek, EPA 1095-VIII. Šlo je za 2. sklop
interventne zakonodaje za zajezitev posledic epidemije COVID-19. Člani interesne skupine
so se strinjali, da je treba nujne ukrepe sprejeti čim prej in zato so se dogovorili, da ne bodo
vlagali dopolnil ali sprožili postopka za odložilni veto. V razpravi je bilo poudarjeno, da v
predlogu zakona ni dana dovolj velika pozornost kmetijstvu in živilstvu. Člani interesne
skupine so se dogovorili, da bodo zbrali pripombe posameznikov in stanovskih organizacij s
področja kmetijstva in na tej podlagi pripravili pripombe, ki se jih bo lahko vključilo v pripravo
3. sklopa interventnih ukrepov.
3. Interesna skupina je na svoji 27. seji (12. 5. 2020) zavzela stališče glede postopkov
volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov
in članov komisij Državnega sveta ob polovici VI. mandata Državnega sveta. Interesna
skupina je za kandidata za predsednika Državnega sveta predlagala Alojza Kovšco. Glede
vseh ostalih mest, podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta je bilo stališče interesne skupine, da spremembe niso
potrebne. Za članico volilnega odbora Državnega sveta za izvedbo tajnih volitev predsednika
in podpredsednika Državnega sveta ob polovici VI. mandata Državnega sveta je interesna

skupina predlagala vodjo interesne skupine Bojano Potočan. Tudi za morebitna usklajevanja
z vodji drugih interesnih skupin v zvezi s sestavo predloga kandidatnih list za komisije ali
druga usklajevanja je bila pooblašča Bojana Potočan.
4. Interesna skupina se je na 28. seji (10. 6. 2020) opredelila do vprašanj organizacije
sej komisij, interesnih skupin in plenarnih zasedanj na daljavo tudi po končani epidemiji in s
tem povezanimi spremembami 33.a člena Poslovnika Državnega sveta. Interesna skupina je
menila, da bi bilo dobro tudi v prihodnje ohraniti možnost organizacije sej na daljavo. Člani
interesne skupine se tako v nujnih primerih lahko dogovorijo o sklicu sej na daljavo. Glede
organizacije plenarnih sej Državnega sveta na daljavo, pa so člani interesne skupine menili,
da naj bo ta možnost uporabljena le v izjemnih primerih.
5. Interesna skupina se je na 32. seji (11. 11. 2020) seznanila z osnutki pokrajinske
zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin, ki jih je pripravila Strokovna skupina
Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in jih zbrala v
zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti
pokrajin)«. Interesna skupina je podprla predlog sklepa Državnega sveta, da se pozove
občinske svete, da opravijo javno razpravo o osnutkih pokrajinske zakonodaje, saj to
omogoča pridobitev širšega odziva lokalnega okolja in zainteresirane javnosti.
6. Interesna skupina je na 33. seji (9. 12. 2020) sprejela stališče k Osnutku Pravilnika
Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu (v nadaljevanju: pravilnik).
Pri tem je poudarila pomen povezanosti in sodelovanja civilne družbe z Državnim svetom,
kjer se v okviru strokovnih razprav civilni družbi omogoča aktivno vključevanje v procese
sooblikovanja in soodločanja o zadevah javnega pomena. Po njenem mnenju je treba tudi v
prihodnje ohraniti odprtost Državnega sveta. Iz vsebine pravilnika po oceni interesne skupine
izhaja, da se želi posvete omejiti, kar pa ni v skladu s poslanstvom Državnega sveta.
Interesna skupina se je v svojem stališču zavzela za to, da bi v pravilniku pogoje in postopke
za organizacijo posvetov in drugih dogodkov uredili le okvirno. Interesna skupina je v stališču
predlagala, da se naloge službe Državnega sveta (zaposlenih) opredeli v drugem aktu.
Interesna skupina je poudarila, da morajo imeti posveti še imeti pomembno vlogo pri
povezovanju Državnega sveta in civilne družbe.
7. Interesna skupina je na svoji 8. izredni seji (23. 12. 2020) obravnavala Predlog
odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTonB), EPA 1368-VIII, ki ga je v obravnavo predložila skupina državnih svetnikov s
prvopodpisanim Brankom Tomažičem in ga je Državni zbor sprejel na 53. izredni seji (17. 12.
2020). Po mnenju predlagateljev odložilnega veta ZDTon-B v predlagani obliki ni v skladu z
Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. ZDTon-B prav tako ne naslavlja
bistvene vsebine, ki bi dolgoročno zagotavljala obstoj slovenskega ladjarstva. Zakon bi moral
vsebovati določilo, na podlagi katerega bi bili upravljavci posadke upravičeni do državne
pomoči le, če imajo pomorščaki na upravljanih ladjah možnost izobraževanja in
usposabljanja, če je zagotovljeno zaposlovanje pomorskih kadetov na krovu plovil ter če
bodo pripravniki lahko izpolnili pogoje za pridobitev strokovnega naziva. Prav tako bi bilo
treba spremeniti zakon v delu, ki nepoštenim ladjarjem omogoča izigravanje zakonskih
določil glede obnove flote. ZDTon-B v predlagani obliki tudi nima vgrajenih ustreznih varovalk
na način, kot je to npr. urejeno v Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in
14/18; ZJN-3). Državni svet Republike Slovenije je na 19. izredni seji 23. 12. 2020, ob
obravnavi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B)
potrdil odložilni veto in vrnil zakon Državnemu zbiru RS v ponovno odločanje, ki pa o njem še
ni glasoval.
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Bojana Potočan, l. r.
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(do vključno 31. seje, nato je IS
prevzela Eva Obreza Modic)
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