Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-2/2018/
Ljubljana, 7. 2. 2018

Osnutek
ZAPISNIK

4. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 7. februarja 2018, v mali
dvorani Državnega sveta, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 11. uri in se končala ob 11.50 uri.
Prisotni: Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, mag. prava, Franc Kangler, Bojan Kekec,
Samer Khalil, Bojan Kontič, Marjan Maučec, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Franc
Rokavec, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Bogomir Vnučec, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Dejan Crnek, Boris Popovič, Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič, Matjaž Švagan,
Davorin Terčon, mag. Igor Velov.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnika 3. seje interesne skupine
2. Priprava na 4. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
***
Interesna skupina je potrdila predlog dnevnega reda (12 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila zapisnik 3. seje (12 ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 4. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Bolgarije Svetu Evropske
unije v času od 1. 1. do 30. 6. 2018
Člani interesne skupine so bili seznanjeni, da bo prednostne naloge predstavil bolgarski
veleposlanik Nj. Eksc. Dimitar Ivanov Abadjiev in da bodo imeli možnost postavljati
vprašanja.

II)
Predlog zakona o spodbujanju investicij (ZSInv) – druga obravnava, EPA 2374-VII
Predlog zakona je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in ga
podprla.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o
spodbujanju investicij.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-S) –
druga obravnava, EPA 2507-VII
Predlog zakona je obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 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 lokalni samoupravi.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih
območij (ZUODNO-H) – nujni postopek, EPA 2528-VII
Predlog zakona je obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 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 Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A) –
druga obravnava, EPA 2487-VII
Predlog zakona je obravnavala Komisija za državni ureditev ter ga podprla.
Predsednik Komisije za državno ureditev je povedal, da so člani komisije podprli predlog
zakona in izpostavili pomembnost nadzora nad izvajalci storitev glede delovnopravne,
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socialne in okoljske zakonodaje. Člani komisije so tudi preverjali veljavnost razveznih
pogojev pri izvajalcu ali podizvajalcu.
Interesna skupina je sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
l
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VI)
Predlog zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(ZSPDSLS-1) – druga obravnava, EPA 2470-VII
Predlog zakona je obravnavala Komisija za državno ureditev ter ga podprla.
Predsednik Komisije za državno ureditev je povedal, da so člani komisije podprli predlog
zakona in poudarili, da morajo država in občine skrbno ravnati s svojim stvarnim
premoženjem. Člani komisije so izpostavili tudi nekaj vprašanj, med drugim v zvezi z
odločanjem o pravnem poslu nad 500.000 evrov na ravni občinskega sveta ter glede
investicijskega vzdrževanja nepremičnega premoženja, ki ga izvajajo upravljavci – javni
zavodi.
Interesna skupina je sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 3)
I)
Interesna skupina je sprejela sklep, da na podlagi 16. člena v povezavi z 20. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) naslovi
na Komisijo za kulturo, znanost, šolstvo in šport kot pristojni komisiji za področje šolstva
p o b u d o, da na skupni seji z Interesno skupino lokalnih interesov obravnava
Problematiko nezadostnih možnosti opravljanja strokovnega izpita na področju vzgoje
in izobraževanja.
Obrazložitev:
Strokovni izpit za področje vzgoje in izobraževanja opravljajo pripravniki in drugi strokovni
delavci v vzgojno-izobraževalnih zavodih, ki izpolnjujejo z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ter s Pravilnikom o strokovnem izpitu strokovnih
delavcev na področju vzgoje in izobraževanja določene pogoje. Pripravnik s srednješolsko
izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 4 mesecih opravljenega
vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oz. šoli, pripravnik z višješolsko oz. visokošolsko
izobrazbo pa najprej po 6 mesecih opravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oz.
šoli.
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Medtem ko je v razpisih za delovno mesto, npr. pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok,
zahtevan pogoj, da mora obvladati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo ter
opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, pa Vlada oz. resorno
ministrstvo s svojimi ukrepi ne zagotavlja zadostnih možnosti, da bi lahko osebe s končano
izobrazbo na področju vzgoje in izobraževanja, prav tako pa tudi na drugih področjih, kjer se
zahteva opravljanje strokovnega izpita za zasedbo delovnega mesta, pridobile potrebne
delovne izkušnje za opravljanje strokovnega izpita.
Ob tem interesna skupina opozarja, da je Vlada na 13. redni seji 11. 12. 2014 sprejela sklep,
da sklepanja novih pogodb o volonterskem pripravništvu v javnem sektorju ne podpira, in
ministrstvom in vladnim službam naložila, da novih pogodb ne sklepajo. Na podlagi tega je
bil spremenjen tudi Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki
volonterskega pripravništva ne predvideva več. Z razpisi resornega ministrstva (glej prilogo:
Rezultati javnega razpisa za izbor operacij »Prva zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017–
2018« - za obdobje B) pa se cilja ne dosega, saj bi morali zaposlitev omogočiti večjemu
številu iskalcev prve zaposlitve.
Interesna skupina ocenjuje, da bi morali z ustreznimi ukrepi (pripravništvo, volontersko
pripravništvo, javni razpis »Prva zaposlitev«,…, itd.) vsem dijakom, ki končajo programe, kjer
je zahtevan strokovni izpit, omogoči opravljanje zahtevane delovne prakse oz. bi morali
ustrezno prilagodi zakonodajo razmeram na trgu dela.
Z namenom, da bi se podrobneje seznanili z navedeno problematiko in pridobili dodatna
pojasnila resornega ministrstva ter oblikovali predlog (morebitnih) potrebnih ukrepov za lažje
opravljanje strokovnih izpitov na področju vzgoje in izobraževanja, interesna skupina
predlaga skupno sejo s Komisijo za kulturo, znanost, šolstvo in šport, na katero bi povabili
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Združenje ravnateljic in ravnateljev vrtcev
Slovenije, Skupnosti vrtcev Slovenije, Združenje ravnateljic in ravnateljev osnovnega in
glasbenega šolstva Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije ter
Združenje mestnih občin Slovenije.
Kot prilogo je interesna skupina priložila Rezultate javnega razpisa za izbor operacij »Prva
zaposlitev: pomočnik vzgojitelja sem 2017–2018« - za obdobje B
II)
Državni svetnik Franc Golob je opozoril na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Energetskega zakona (EPA 2506), ki ga je pristojna komisija Državnega sveta podprla,
vendar je bil na matičnem odboru DZ sprejet amandma k 2. členu in določena zgornja
omejitev dajatev in nadomestil, ki jih plača koncesionar (npr. koncesija, vodno povračilo in
NUSZ) na največ 14% prihodkov iz prodaje električne energije za HE z inštalirano močjo
večjo od 10 MW. Obstaja bojazen, da ima la hko to določilo negativne finančne posledice
Po razpravi, v kateri so sodelovali Srečko Ocvirk, Milan Ozimič in Franc Golob, je bilo
ugotovljeno, da morajo najprej občine s HE preveriti, kakšni bi bili dejanski finančni učinki
amandmaja. Državni svetniki naj tudi skušajo prek poslancev vplivati na črtanje amandmaja,
če se izkaže, da bodo občine imele manjše prihodke iz tega naslova. Bilo je tudi opozorjeno,
da obstaja možnost tako pozitivnih kot negativnih učinkov amandmaja na občinske
proračune. V primeru, da ima vsebina amandmaja negativen vpliv na občinske proračune in
bo zakon sprejet, bi lahko interesna skupina predlagala odložilni veto, pri čemer bi morale
občine pripraviti izračune.
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III)
Državni svetnik Marjan Maučec je opozoril na Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje
in izobraževanja (EPA 2421-VII) in amandmaje Komisije za državno ureditev, ki jih je
sprejela na njegov predlog in so vezani na območje dvojezičnega izobraževanja v Prekmurju.
Pojasnil je, da so bili amandmaji komisije na matičnem odboru DZ upoštevani in spremenjeni
(omiljeni) pogoji znanja učnega jezika za učitelje v dvojezičnih šolah ali vrtcih.

Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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