Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 061-16-2/2018/2
Ljubljana, 26. 4. 2018

Osnutek
ZAPISNIK

2. izredne seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 25. aprila 2018,
v sobi 209/II, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 13.30 uri in se končala ob 14. uri.
Prisotni: Rajko Fajt, Franc Golob, Franc Kangler, Bojan Kekec, Samer Khalil, Bojan Kontič,
Marjan Maučec, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun, Franci Rokavec, Dušan Strnad, Branko
Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec, mag. Marko
Zidanšek.
Opravičeni: Dejan Crnek, Tomaž Horvat, Srečko Ocvirk, Boris Popovič, mag. Miroslav Ribič.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Priprava na 2. izredno sejo Državnega sveta
***
Interesna skupina je potrdila predlog dnevnega reda (13 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
V okviru priprave na 2. izredno sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala
naslednje zadeve:
I)
Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno
varstvenih prejemkih (ZSVarPre-F), EPA 2688-VII
Predlog odložilnega veta je vložila skupina državnih svetnic in svetnikov s prvopodpisanim
mag. Igorjem Velovom.
Prvopodpisani predlagatelj odložilnega veta mag. Igor Velov je predstavil razloge za odložilni
veto in pojasnil, da sicer ne problematizira socialnih prejemkov, vendar je nesprejemljivo, da
bi manjkajoča sredstva v višini 35 mio evrov za uresničitev predlaganih višjih socialnih
transferjev zagotovili iz naslova infrastrukture oz. investicij v cestno infrastrukturo in
posledično prometne varnosti.
V razpravi, v kateri so sodelovali Davorin Terčon, Matjaž Švagan, Bojan Kontič, Marjan
Maučec, Dušan Strnad, Franc Kangler, Milan Ozimič, Franc Rokavec, Bojan Kekec, je bilo
izpostavljeno, da je Državni svet v nezavidljivem položaju in je neke vrste orodje za
reševanje nastale situacije. Večina jih je podprla odložilni veto in menila, da bi morala Vlada

oz. koalicijske stranke namesto sredstev, ki so namenjena prometni infrastrukturi oz.
prometni varnosti, poiskati druge proračunske vire za financiranje višjih socialni prispevkov
oz. za izvajanje zakona. Razpravljavci so tudi izpostavili, da niso problematični socialni
prejemki, ampak prenizke plače, kar tudi lahko zmanjšuje interes za iskanje dela. Novela
zakona ne predstavlja sistemskega urejanja področja socialnih prejemkov, poleg tega so
prizadete tudi občine.
***
Interesna skupina je sprejela (13 ZA, 2 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina lokalnih interesov podpira Predlog odložilnega veta na Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga vložila skupina
državnih svetnikov s prvopodpisanim mag. Igorjem Velovom.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
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