Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-4/2017/
Ljubljana, 22. 12. 2017

Osnutek
ZAPISNIK

2. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v četrtek, 21. decembra 2017, v mali
dvorani Državnega sveta, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 10. uri in se končala ob 12. uri.
Prisotni: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, mag. prava, Franc Kangler,
Bojan Kekec, mag. inž. energ., Samer Khalil, Marjan Maučec, mag. posl. ved, Milan Ozimič
(vodja), Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič, Franc Rokavec, Dušan Strnad, Branko
Šumenjak, Matjaž Švagan, Bogomir Vnučec.
Opravičeni: Bojan Kontič, Srečko Ocvirk, Boris Popovič, Davorin Terčon, mag. Igor Velov,
mag. Marko Zidanšek.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnika 1. seje interesne skupine
2. Priprava na 2. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
***
Interesna skupina je potrdila predlog dnevnega reda (14 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila zapisnik 1. seje (14 ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 2. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Predlog odložilnega veta na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1),
EPA 2138-VII – RAZŠIRITEV
Predlog odložilnega veta je vložila Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih
poklicev. Državni svetniki so se tudi seznanili s stališči Skupnosti občin Slovenje, Združenja
mestnih občin Slovenije, Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice

Slovenije in Trgovinske zbornice Slovenije, ki so pozvali Državni svet, da ne sprejme
odložilnega veta na navedeni zakon.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (8 ZA, 4 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog odložilnega veta na Zakon o množičnem vrednotenju
nepremičnin.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
II)
Predlog sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije
Vodja interesne skupine je pojasnil, da so se na kolegiju Državnega sveta strinjali, da se
ohrani dosedanje število komisij Državnega sveta in njihove naloge.
Interesna skupina je sprejela (16 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog sklepa o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta
Republike Slovenije.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Sestava komisij Državnega sveta Republike Slovenije
Člani interesne skupine so bili seznanjeni z osnutkom sestave komisij, ki je bil predstavljen
tudi na kolegiju Državnega sveta. Na njem je vodja interesne skupine Milan Ozimič
izpostavil, da se glede na sorazmerno zastopanost lokalnih interesov pričakuje, da ima
Interesna skupina lokalnih interesov v komisijah 4 predsedniška mesta in 5 podpredsedniških
mest. Prav tako je izrazil pričakovanje, da bo podpredsednik Državnega sveta predstavnik
lokalnih interesov.
V razpravi so člani interesne skupine na osnutek sestave komisij podali pripombe oz.
predloge:
- Marjan Maučec se je v korist državnega svetnika Branka Tomažiča iz Interesne skupine
kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev odpovedal kandidiranju za podpredsednika
Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
- Matjaž Švagan je želel iz Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Komisijo za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj;
- Bojan Režun je želel iz Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Komisijo za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj;
- Dejan Crnek je želel iz Komisije za državno ureditev v Komisijo za kulturo, znanost,
šolstvo in šport;
- Milan Ozimič je želel iz Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport v Komisijo za
državno ureditev;
- Dušan Strnad je želel iz Komisije za državno ureditev v Komisijo za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance.
Državni svetnik Rajko Fajt je dal pobudo, da se prouči možnost ustanovitve nove komisije za
področje varstva okolje. Z ustanovitvijo komisije za področje varstva okolja bi se
razbremenila Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je pristojna za številna
področja. Glede na to, da bi morebitna takojšnja realizacija pobude za ustanovitev nove
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komisije zahtevala ponovno evidentiranje interesov državnih svetnikov in s tem zamik
ustanovitve komisij Državnega sveta, so se člani interesne skupine strinjali, da se
predlagane komisije Državnega sveta ustanovijo in na predsednika Državnega sveta naslovi
pobuda, da se v nadaljevanju prouči možnost ustanovitve nove komisije za področje varstva
okolja.
Državni svetnik Franc Golob je v povezavi z zagotavljanjem sklepčnosti dal pobudo, da se
državni svetnik Boris Popovič, ki se v preteklem mandatu ni udeleževal sej komisij, vključi v
delo komisije z manj člani. Državni svetnik Branko Šumenjak je menil, da bi morala
Mandatno-imunitetna komisija, v kateri so zastopane vse interesne skupine, pripraviti predlog
sestave komisij oz. vsaj sodelovati pri njegovi pripravi (potrebna sprememba Poslovnika DS).
Državni svetnik Dejan Crnek je dal pobudo, da bi lahko državni svetnik, če bi izkazal interes,
sodeloval v treh komisijah, s čimer bi lažje zagotavljali sklepčnost. Državnega svetnika
Miroslava Ribiča je zanimalo, na podlagi kakšnih kriterijev se določajo funkcije v komisijah.
Vodja interesne skupine je podal pojasnila in med drugim poudaril, da si lahko vsak član
komisije zagotovi nadomeščanje, poleg tega je članstvo v več kot dveh komisijah povezano
tudi z omejitvijo višine mesečnega povračila za opravljanje funkcije državnega svetnika.
Kolegij Državnega sveta je obravnaval osnovni predlog sestave komisij, ki ga je pripravil
predsednik DS v sodelovanju s strokovno službo, pri čemer se morajo do njega opredeliti še
vse interesne skupine in podati konkretne pripombe.
Po razpravi je bilo ugotovljeno, da je z vidika številčne zastopanosti interesne skupine in ob
upoštevanju prej navedenih pripomb posameznih članov interesne skupine predlagana
sestava sprejemljiva. Interesna skupina tudi ne nasprotuje odločitvi Marjana Maučca, da se v
korist Branka Tomažiča iz Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
odpove kandidiranju za podpredsednika Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
***
Državni svetnik Dušan Strand je predlagal, da Interesna skupina lokalnih interesov predlaga
Branka Šumenjaka za podpredsednika Državnega sveta. Razpravljali so Milan Ozimič,
Marjan Maučec, Dejan Crnek, Franc Kangler, Franc Golob, Branko Šumenjak, Bogomir
Vnučec. Državni svetnik Marjan Maučec je člane interesne skupine seznanil, da bo za
podpredsednika Državnega sveta kandidiral s podporo skupine državnih svetnikov.
Interesna skupina je, na podlagi prvega 80. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list
RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), sprejela (12 ZA, 1 PROTI) s k l e p, da kot
kandidata za podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije v prvi polovici šestega
mandatnega obdobja 2017-2022 predlaga Branka Šumenjaka, roj. 8. 4. 1953.
Interesna skupina je sprejela (16 ZA, 0 PROTI) dodaten sklep:
Interesna skupina na podlagi 35. člena Poslovnika Državnega sveta predlaga, da se dnevni
red 2. seje Državnega sveta razširi z naslednjo točko:
-

Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije

Interesna skupina predlaga, da se ta točka obravnava kot 2. točka dnevnega reda 2. seje
Državnega sveta, zaradi drugih obveznosti nekaterih članov interesne skupine v
nadaljevanju seje.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
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IV)
Imenovanje predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije

Imenovanje kontaktne osebe Državnega sveta za sodelovanje z OECD
Imenovanje predstavnika Državnega sveta v delovni skupini za načrtovanje
upravljanja z velikimi zvermi
Iz poročila Mandatno-imunitetne komisije izhaja, da je
- predsednik Državnega sveta za člana Statističnega sveta predlagal mag. Petra Požuna
(bil član že v prejšnjem mandatu) in za kontaktno osebo Državnega sveta za sodelovanje
z OECD mag. Miroslava Ribiča;
- Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev predlagala Branka Tomažiča
za predstavnika Državnega sveta v delovni skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi
zvermi.
V razpravi, v kateri so sodelovali Franc Kangler, Franc Golob, Dejan Crnek, Milan Ozimič,
Branko Šumenjak, Tomaž Horvat, Franc Rokavec, je bilo izpostavljeno, da člani interesne
skupine niso imeli možnosti kandidirati oz. predlagati kandidatov za navedene funkcije v
drugih institucijah, saj sploh niso bili pozvani h kandidiranju. Franc Golob je najprej predlagal
umik teh točk z dnevnega reda seje Državnega sveta, a je po razpravi od tega predloga
odstopil. Spraševal se je, kakšen je postopek imenovanja predstavnikov Državnega sveta v
drugih institucijah oz. na kakšni podlagi se dajejo kandidacijski predlogi in zakaj niso bili vsi
državni svetniki pozvani in s tem dobili enake možnosti za kandidiranje za predstavnika
Državnega sveta v Statističnem svetu in v delovni skupini za načrtovanje upravljanja z
velikimi zvermi ter za kontaktno osebo Državnega sveta za sodelovanje z OECD. Glede na
to, da ni znano, kako predstavniki Državnega sveta delujejo v navedenih institucijah, je bilo
predlagano, da se jih pozove k letnemu poročanju o svojem delu v teh institucijah.
Po razpravi je interesna skupina sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina lokalnih interesov podpira predlagane kandidate kot predstavnike
Državnega sveta v navedenih institucijah oz. delovni skupini.
Glede na to, da državne svetnice in državni svetniki niso bili pozvani, da izrazijo interes za
sodelovanje v Statističnem svetu, v parlamentarni mreži držav članic OECD in delovni
skupini za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi, interesna skupina pričakuje, da bo v
prihodnje praksa drugačna in bodo vsi državni svetniki dobili možnost izkazati interes za
sodelovanje v drugih institucijah oz. delovnih skupinah kot predstavniki Državnega sveta.
Interesna skupina je sprejela (14 ZA, 0 PROTI) dodaten sklep:
Vsi imenovani predstavniki Državnega sveta v drugih institucijah oz. delovnih skupinah naj
enkrat letno poročajo o svojem delu in to predstavijo vsem državnim svetnicam in svetnikom
na seji Državnega sveta.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Tri obvestila o začetku kazenskega postopka zoper državnega svetnika Franca
Kanglerja s tremi opravilnimi številkami (Opr.št. I Kpr 10885/2013; Opr.št. I Kpr
40272/2013 in Opr.št. III K 93865/2010-385).
Zadeve je obravnavala Mandatno-imunitetna komisija, ki je tudi predlagala razširitev
dnevnega reda 2. seje Državnega sveta.
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Vodja interesne skupine je prisotne seznanil, da Državni svet v skladu z 89. členom
Poslovnika Državnega sveta brez razprave in obrazložitve glasu odloča o tem, ali državnemu
svetniku prizna imuniteto ali ne.
Državni svetnik Franc Kangler, ki se na imuniteti ne sklicuje, je predstavil svoj primer, ki je
vezan na njegovo nekdanjo župansko funkcijo.
Interesna skupina je sprejela (11 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predloge sklepov Državnega sveta (da se v vseh treh zadevah
državnemu svetniku Francu Kanglerju ne prizna imunitete).
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VI)
Potrditev sedežnega reda
Interesna skupina je na 1. seji soglašala z osnutkom sedežnega reda. Naknadno je v skladu
z abecednim redom zamenjan sedež Milana Ozimiča in Marjana Maučca, pri Interesni
skupini kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev pa je sedež Bojane Potočan zaradi
tehničnih težav prestavljen na sosednji sedež. Sedežni red upošteva kriterij interesnih skupin
in abecednega reda.
Interesna skupina je sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog sedežnega reda državnih svetnic in svetnikov.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VII)
Terminski program dela Državnega sveta do konca aprila 2018
Predlog terminskega programa je v skladu s prakso usklajen z načrtovanimi rednimi sejami
Državnega zbora.
Interesna skupina je sprejela (12 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog terminskega programa dela Državnega sveta.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 3)
V okviru te točke ni bilo pobud oz. vprašanj.
Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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