Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-5/2018/2
Ljubljana, 11. 4. 2018

Osnutek
ZAPISNIK

7. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 11. aprila 2018, v mali dvorani
Državnega sveta, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 10.30 uri in se končala ob 11.20 uri.
Prisotni: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Bojan Kekec, Samer Khalil,
Bojan Kontič, Marjan Maučec, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun, mag.
Miroslav Ribič, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Davorin Terčon, mag. Igor Velov, Bogomir
Vnučec, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Franc Kangler, Boris Popovič, Franci Rokavec, Matjaž Švagan.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Dogovor o kandidatu interesne skupine za podpredsednika Državnega sveta
2. Potrditev zapisnikov 6. in 1. izredne seje interesne skupine
3. Priprava na 6. sejo Državnega sveta
4. Pobude in vprašanja
***
Interesna skupina je potrdila predlog dnevnega reda (14 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je na podlagi prvega 80. člena Poslovnika Državnega sveta sprejela
s k l e p (17 ZA, 0 PROTI), da kot kandidata za podpredsednika Državnega sveta Republike
Slovenije predlaga državnega svetnika MATJAŽA ŠVAGANA, roj, 21. 5. 1963.
** *
Interesna skupina predlaga, da se Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike
Slovenije uvrsti na dnevni red naslednje seje Državnega sveta.
Ad 2)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila zapisnik 6. seje (14 ZA, 0 PROTI) in 1. izredne
seje (12 ZA, 0 PROTI).

Ad3)
V okviru priprave na 6. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku za področja kulture in športa
Državni svetniki so bili seznanjeni s končnim izidom volitev članov Državnega sveta in
Poročilom mandatno imunitetne komisije, iz katerih izhaja, da je za predstavnika kulture in
športa izvoljen Janoš Kern. Na podlagi 50. člena Zakona o državnem svetu, Državni svet
odloča o potrditvi mandatov na predlog Mandatno-imunitetne komisije, ki ugotavlja, da
mandat ni sporen in zato predlaga, da se Janošu Kernu potrdi mandat.
Državni svetnik Dušan Strnad je opozoril na dogajanje pred izvolitvijo državnega svetnika predstavnika za področje kulture in športa, saj je bil sprva izvoljen predstavnik športa, a po
pritožbi na Ustavno sodišče je slednje s svojo odločitvijo vplivalo na zmanjšanje števila
elektorjev v športnih organizacijah in posledično izpad predstavnika športa oz. izvolitev
predstavnika kulture. V okviru teh aktivnosti so se preverjale športne organizacije, pri čemer
pa ne smemo spregledati, da se na podoben način volijo elektorji tudi v drugih interesnih
organizacijah, ki volijo predstavnike funkcionalnih interesov. Verjetno bi bilo treba s
spremembo zakonodaje jasneje določiti kriterije, ki so osnova za določitev števila elektorjev v
interesnih organizacijah, ki volijo predstavnike funkcionalnih interesov. Če teh sprememb ne
bo, se bomo lahko ob prihodnjih volitvah v Državni svet soočili s podobnimi tožbami. Vodja
interesne skupine Milan Ozimič se je strinjal, da so kriteriji zelo ohlapni in dopuščajo različne
interpretacije. Če člani interesne skupine izkažejo interes, se lahko sproži pobuda za
spremembo zakonodaje.
II)
Predlog zakona o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) - druga obravnava, EPA
2625–VII
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je podprla predlog zakona.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (12 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o socialnem
vključevanju invalidov.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B) - skrajšani postopek, EPA 2606–VII
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je podprla predlog zakona.
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 zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
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IV)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar1A) druga obravnava, EPA 2554–VII
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je podprla predlog zakona.
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 zavarovalništvu.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1D) - nujni
postopek, EPA 2668–VII
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je podprla predlog zakona.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (11 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VI)
Predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture
in raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZDPIDK) - druga obravnava, EPA 2613–VII
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je podprla predlog zakona.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (12 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o dodatku k
pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti.
***
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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