Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih podjetnikov

Številka: 061-14-1/2020/4
Ljubljana, 30. 3. 2020

Predlog

ZAPISNIK
5. izredne seje Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, ki je
potekala v petek, 27. 3. 2020 ob 12. uri, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4,
Ljubljana.
PRISOTNI:
- vodja interesne skupine: Bojana Potočan
- člani interesne skupine: Alojz Kovšca, Branko Tomažič in Cvetko Zupančič.
Prisotni še: Meta Štembal, od doma je sejo spremljala Mateja Poljanšek.
Sejo je vodila Bojana Potočan.
Dnevni red:
1. Stališče interesne skupine glede dela Državnega sveta v času epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2(COVID-19)
2. Razno
Seja Interesna skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev je potekala v obliki
videokonference preko sistema Cisco Webex oz. s pomočjo aplikacije Webex in je
bila sklicana z namenom poskusne izvedbe seje na daljavo s pomočjo aplikacije
Webex in njenega testiranja. Povabilo za sodelovanje na videokonferenci so člani
interesne skupine na svoje e-maile prejeli pred začetkom seje.
Najprej je potekala priprava na video konferenco, priključitev in osnovne informacije o
delovanju sistema Cisco Webex tehnike.
Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad 1)
V razpravi članov interesne skupine so se oblikovala naslednja stališča:
- Člani interesne skupine so podprli predvidene spremembe Poslovnika Državnega
sveta, s katerimi bo urejena možnost izvajanja video konferenc seje Državnega
sveta, interesnih skupin in delovnih teles Državnega sveta. Tako bo Državni svet

lahko kljub omejitvam v času epidemije nalezljive bolezni COVID 19 nemoteno
opravljal svoje delo in pri tem v najmanjši možni meri izpostavljal državne svetnice in
državne svetnike ter službo Državnega sveta tveganjem, ki jih prinaša virus SARSCoV-2;
- Člani interesne skupine so se strinjali, da bo na začetku potrebna velika mera
tolerance, da se bodo vsi navadili na nov način dela prek aplikacije Webex. Poudarili
so, da morajo biti razprave na video konferencah kratke, jedrnate in osredotočene.
Prav tako so se člani interesne skupine strinjali, da se na dnevne rede video
konferenc uvršča le točke, ki so nujne in ključne za ta trenutek, saj bodo ostale
zadeve lahko počakale na umiritev situacije;
- Če ima kateri od članov Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih
poklicev pripombe k predlogu zakonodaje ali že sprejeti zakonodaji (odložilni veto),
nemudoma obvesti vodjo interesne skupine po elektronski pošti oz. GSM, ki takoj
posreduje izražen interes predsedniku Državnega sveta. Pri tem mora član interesne
skupine, ki ima pripombe oz. predloge k zakonodaji, le-te tudi pisno posredovati
(vodji interesne skupine in službi Državnega sveta);
- Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev se je tudi dogovorila o
načinu dela v času epidemije nalezljive bolezni COVID 19 – v času sprejemanja
interventne zakonodaje. Vsi državni svetniki bodo po elektronski pošti prejeli zakone,
ki jih bo sprejel Državni zbor. Predsedniki komisij Državnega sveta in vodje interesnih
skupin bodo nato v čim krajšem času (kratek rok bo predvidoma določen vnaprej)
predsedniku Državnega sveta sporočili, ali obstaja znotraj komisije oz. interesne
skupine interes za vložitev odložilnega veta. Če tak interes ne bo izražen, bo sledil
sklic korespondenčne seje Državnega sveta, na kateri bo predlagano, da Državni
svet podpre zakon. V primeru pripomb na zakon je treba le-te takoj posredovati tudi
na elektronsko pošto Državnega sveta (gp@ds-rs.si), da se posredujejo vsem
državnim svetnicam in svetnikom, da se do njih opredelijo. Temu lahko sledijo sklici
video konference pristojne komisije Državnega sveta in interesnih skupin ter nato še
sklic video konference seje Državnega sveta. Člani Interesne skupine so se strinjali,
da mora vse potekati hitro in preko dogovorov v posamezni (pristojni) komisiji
Državnega sveta in interesnih skupinah, ki jim nato sledijo video konference ali
korespondenčne sej.
Ad 2)
Branko Tomažič je opozoril, da v stavbi parlamenta ni dovolj razkužil.
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