Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 061-16-1/2018/2
Ljubljana, 27. 3. 2018

Osnutek
ZAPISNIK

1. izredne seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v torek, 27. marca 2018,
v sobi 209/II, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 15.30 uri in se končala ob 16.10 uri.
Prisotni: Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Franc Kangler, Samer Khalil, Bojan Kontič,
Marjan Maučec, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič, Dušan Strnad,
Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Dejan Crnek, Bojan Kekec, Srečko Ocvirk, Boris Popovič, Franci Rokavec,
Davorin Terčon.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Priprava na 1. izredno sejo Državnega sveta
2. Razno (razširitev)
***
Interesna skupina je potrdila predlog dnevnega reda (13 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
V okviru priprave na 1. izredno sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala
naslednje zadeve:
I)
Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na
srečo (ZIS-F), EPA 2540-VII
Predlog odložilnega veta je vložila skupina državnih svetnic in svetnikov s prvopodpisanim
Borisom Šuštaršičem.
Podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Tomaž Hrovat je pojasnil,
da je komisija podprla odložilni veto, saj vsebina zakona ni usklajena med predlagateljem
zakona in resornim ministrstvom.
V razpravi, v kateri so sodelovali Franc Kangler, Rajko Fajt, mag. Miroslav Ribič, Bojan
Režun, Milan Ozimič, Branko Šumenjak, je bila na eni strani dana podpora zakonu, ki sicer ni
najboljši, vendar prinaša več sredstev za športne organizacije oz. športnike. Opozorjeno je
tudi bilo, da danes Športna loterija Slovenije predstavlja monopol in samo od volje vodstva je
odvisno, katera športna panoga bo deležna finančne podpore. Prav tako je bilo izpostavljena
nesprejemljiva praksa, da Športna loterija Slovenije namenja 12 mio evrov za zunanje

svetovalne pogodbe, namesto da bi ta sredstva namenjali za delovanje invalidskih
organizacij. Poudarjeno je tudi bilo, da bi morali za delovanje invalidskih organizacij
zagotoviti bolj stabilen vir financiranja, saj sredstva iz naslova iger na srečo niso stabilen
finančni vir. Na drugi strani je bilo opozorjeno, da se že pred uveljavitvijo zakona sklepajo
dogovori, kdo bo dobil koncesijo, kar ni dobro. Prav tako je bilo opozorjeno, da je nadzorni
svet tisti, ki je odgovoren za delovanje Športne loterije Slovenije.
Interesna skupina je po razpravi glasovala o predlogu odložilnega veta in ga ni podprla (7
ZA, 7 PROTI).
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
II)
Predlog odložilnega veta na Zakon o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-1), EPA
2462-VII
Predlog odložilnega veta je vložila skupina državnih svetnic in svetnikov s prvopodpisanim
Mitjem Gorenščkom.
Predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strand je pojasnil, da
je komisija podprla odložilni veto.
Interesna skupina je glasovala o predlogu odložilnega veta in ga podprla (7 ZA, 4 PROTI).
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu
(ZKme-1E), EPA 2464-VII
Predlog odložilnega veta je vložila skupina državnih svetnic in svetnikov s prvopodpisano
mag. Marijo Lah.
Član Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Marjan Maučec je pojasnil, da komisija
ni podprla odložilnega veta, pri čemer so še posebej izpostavili, da zakon daje večjo varnost
delavcem na kmetijah in obenem kmetom omogoča, da lahko lažje najemajo sezonske
delavce, ko jih potrebujejo.
V razpravi je Branko Šumenjak opozoril, da je zaposlovanje v kmetijstvu neprimerljivo z
zaposlovanjem sezonskih delavcev v drugih panogah, saj je zaposlovanje neposredno
povezano s tem, kdaj so kmetijski pridelki dozoreli in v kakšnem obsegu.
Interesna skupina je glasovala o predlogu odložilnega veta in ga ni podprla (0 ZA, 15
PROTI).
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
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Ad 2)
V okviru te točke je vodja interesne skupine:
- člane obvestil, da je v četrtek, 5. aprila 2018 srečanje z delegacijo Odbora za regionalni
razvoj v Evropskem parlamentu v Slovenski Bistrici;
- odprl vprašanje predlaganja kandidata za podpredsednika Državnega sveta. Glede na to,
da dosedanji poskusi izvolitve podpredsednika Državnega sveta niso bili uspešni in da
interesni skupini, ki ji v okviru dogovora o ustanovitvi komisij pripada mesto podpredsednika
Državnega sveta, nekateri očitajo, da onemogoča dokončno konstituiranje Državnega sveta,
je predlagal, da se člani interesne skupine najprej dogovorijo, ali še obstaja interes, da se
interesna skupina poenoti in predlaga kandidata podpredsednika Državnega sveta ter skuša
pridobiti soglasje v drugih interesnih skupinah. Po krajši razpravi so prisotni člani interesne
skupine soglašali, da interesna skupina izmed svojih članov predlaga kandidata za
podpredsednika Državnega sveta, o kandidatu pa bo odločala drugič.

Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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