Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-1/2018/
Ljubljana, 18. 1. 2018

Osnutek
ZAPISNIK

3. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 17. januarja 2018, v mali
dvorani Državnega sveta, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 11. uri in se končala ob 12. 25 uri.
Prisotni: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, mag. prava, Franc Kangler,
Bojan Kekec, Samer Khalil, Bojan Kontič, Marjan Maučec, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič
(vodja), Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič, Franc Rokavec, Dušan Strnad, Branko
Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, Bogomir Vnučec, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Boris Popovič, mag. Igor Velov.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnika 2. seje interesne skupine
2. Priprava na 3. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
***
Interesna skupina je potrdila predlog dnevnega reda (16 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila zapisnik 2. seje (16 ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 3. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
(ZPSVIKOB) – druga obravnava, EPA 2354-VII
Predlog zakona je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in ga ni
podprla.

Podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Tomaž Horvat je pojasnil,
da je komisija soglasno zavrnila predlog zakona, saj je še vrsto nejasnosti glede obveznosti
oškodovanih razlaščenih imetnikov obveznic.
Interesna skupina je sprejela (16 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog (negativnega) mnenja Državnega sveta k Predlogu
zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
II)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C) – druga
obravnava, EPA 2270-VII
Predlog zakona je obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in ga
podprla. Komisija je sprejela tudi dodaten sklep, ki je oblikovan v obliki pobude Vladi, ki jo bo
Državni svet obravnaval v okviru pobud in vprašanj.
Predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je predstavil poročilo
komisije in poudaril, da je komisija podprla predlog zakona, ker vsebuje nekaj dobrih rešitev,
med drugim se sledi pobudi Državnega sveta preteklega mandata glede zvišanja glob za
kršitelje na področju oglaševanja ob AC in HC. Je pa komisija predlagala amandma k 20.
členu predloga zakona in predlaga črtanje 62. člena veljavnega zakona, ker meni, da gre za
dodatne finančne obveznosti občin pri gradnji/vzdrževanju prometnih površin ob državnih
cestah v naseljih. Komisija je ob tem Vladi tudi predlagala, da se razmeji financiranje na
način, da občina financira gradnjo in vzdrževanje občinskih cest in vseh prometnih površin
ob njih, država pa financira gradnjo in vzdrževanje državnih cest z vsemi prometnimi
površinami in ostalimi objekti in napravami ob njih. Ta predlog izhaja tudi iz sedanje prakse,
ko je obseg financiranja občin odvisen od pogajalske moči županov.
Interesna skupina je sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E) –
skrajšani postopek, EPA 2464-VII
Predlog zakona je obravnavala Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ga podprla.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu.
***
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Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-1) – druga obravnava, EPA 2325-VII
Predlog zakona je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in ga
podprla.
Razpravljali so Davorin Terčon, Marjan Maučec, Bogomir Vnučec, Dušan Strnad, Milan
Ozimič, mag. Marko Zidanšek, mag. Miroslav Ribič, Branko Šumenjak, Srečko Ocvirk.
Kot je bilo izpostavljeno, je Kobilarno Lipico (KB), ki je bila ustanovljena kot javni zavod, za
njeno delovanje pa so bila pristojna različna ministrstva, danes je to Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, v zadnjih dvajsetih letih vodilo okoli 8 direktorjev in
nobeden ni dokončal svojega mandata. Država se je izkazala za slabega gospodarja, kar pa
ne bo rešila nobena sprememba zakonodaje. Prevečkrat se skuša reševati težave KB s
spremembo zakonodaje, nihče pa se ne resno ukvarja z upravljanjem. Predlagana rešitev,
da je KB v obliki holdinga, in znotraj tega Lipica Turizem, je vprašljiva. Bolj smiselna bi bila
enotna KL kot d.o.o., v okviru katere ni bojazni za privatizacijo, obenem pa omogoča
ustrezno nagrajevanje strokovnega kadra, kar v okviru javnega zavoda danes ni možno.
Opozorjeno je bilo na premajhno vlogo občine v KL, ki v lokalnem okolju predstavlja
pomemben dejavnik razvoja. V zadnjem času so potekala prizadevanja, da bi imela občina
svojega predstavnika v nadzornem svetu oz. da ga lahko predlaga. Ta prizadevanja v
dopolnjenem predlogu niso upoštevana, saj je zdaj predvideno, da enega izmed članov
nadzornega sklada uskladi pristojno ministrstvo z občino, kar pa še ne pomeni, da je njen
predlog upoštevan. Poudarjeno je bilo, da mora biti KL v državni lasti, potrebna pa je
ustrezna organizacijska oblika KL (d.o.o.), v okviru katere bo možno tako zasledovati javni
interes kot pridobivati sredstva na trgu, ustrezno nagrajevati zaposlene ter obrniti sedanji
trend propadanja turistične infrastrukture. Ne glede na pomanjkljivosti Predlog zakona
napotuje na ustreznejšo ureditev turističnega dela KL, problematična pa je premajhna vloga
občine in neustrezna organizacijska oblika KL.
V razpravi so se člani odločali med predlogom, da se predlagano pozitivno mnenje
Državnega sveta spremeni v negativno mnenje in v njem opozori na premajhno vlogo občine
v nadzornem svetu KL in neprimerno organizacijsko obliko KL, in predlogom, da se predlog
(pozitivnega) mnenja Državnega sveta dopolni z amandmajem k 38. členu in opozorilom
glede organizacijske oblike KL. Člani interesne skupine so se odločili za drug predlog.
Po razpravi je interesna skupina sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina lokalnih interesov k predlogu mnenja Državnega sveta predlaga naslednji
AMANDMA:
Na koncu Predloga mnenja Državnega sveta se doda naslednje besedilo, ki se glasi:
»Državni svet opozarja na 38. člen Dopolnjenega predloga zakona, saj daje premajhno vlogo
lokalni skupnosti (Občini Sežana) oz. ji ne zagotavlja aktivne participacije pri nadzorovanju
družbe Holding Kobilarna Lipica d.o.o. Zaradi navedenega Državni svet predlaga
kvalificiranim predlagateljem amandmajev v Državnem zboru, da povzamejo naslednji
amandma:
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K 38. členu:
V drugem odstavku se besedilo »(enega izmed članov uskladi z lokalno skupnostjo)«
nadomesti z naslednjim besedilom: »(enega izmed predlaganih članov predlaga lokalna
skupnost – Občina Sežana)«.
Obrazložitev:
Predlagana rešitev je za lokalno skupnost nesprejemljiva, saj ne zagotavlja aktivne vloge
lokalne skupnosti oz. ne zagotavlja, da bo lokalna skupnost dejansko dobila svojega
predstavnika v nadzornem svetu Holdinga Kobilarne Lipica d.o.o. Predlog Državnega sveta
pa to zagotavlja in tudi pravno obvezuje pristojno ministrstvo, da pri predlaganju članov
nadzornega sveta upošteva predlog lokalne skupnosti. Razume se, da mora priti do
usklajenega predloga s pristojnim ministrom, vendar se v skladu s predlogom Državnega
sveta začne nov postopek usklajevanja, če prvotni predlog lokalne skupnosti za ministra ni
sprejemljiv, in ne pride le do zavrnitve predloga lokalne skupnosti, kar bi prišlo v primeru, kot
je predvideno v dopolnjenem predlogu zakona.
Državni svet tudi meni, da bi bila boljša organizacijska oblika družbe Holding Kobilarna Lipica
enovit d.o.o. in ne v obliki holdinga, saj so se izkušnje preteklega dvoglavega vodenja
izkazale kot problematične.»
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Davorin Terčon.
***
Interesna skupina je sprejela sklep, da podpira (12 ZA, 0 PROTI) predlog mnenja
Državnega sveta z vključenim stališčem (amandmajem) Interesne skupine lokalnih interesov.
V)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (ZSDP-1B) – skrajšani postopek, EPA 2417-VII
Predlog zakona je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter
ga podprla.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VI)
Predlog resolucije o družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«
(ReDP18–28), EPA 2502-VII
Predlog resolucije je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ter
jo podprla.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu resolucije o
družinski politiki 2018–2028 »Vsem družinam prijazna družba«.
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Ad 3)
V okviru te točke je vodja interesne skupine Milan Ozimič pojasnil, da se je kolegij Državnega
sveta seznanil pobudo interesne skupine za ustanovitev nove komisije za področje varstva
okolja in bil pri tem seznanjen s finančnimi posledicami morebitne ustanovitve dodatne
komisije. Na Kolegiju Državnega sveta je bil sprejet dogovor, da je treba za nadaljnjo
obravnavo in odločanje v okviru interesnih skupin proučiti konkretne pristojnosti oz. naloge
nove komisije in podati interes za sodelovanje v njej. Interesna skupina mora konkretizirati
pobudo, ki jo bo v nadaljevanju razdelala služba Državnega sveta.

Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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