Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-7/2018/
Ljubljana, 18. 5. 2018

Osnutek
ZAPISNIK

9. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 16. maja 2018, v sobi 212/II, v
poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 11. uri in se končala ob 12. uri.
Prisotni: Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Franc Kangler, Bojan Kekec, Samer Khalil,
Bojan Kontič, Marjan Maučec, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič,
Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Davorin Terčon, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Dejan Crnek, Srečko Ocvirk, Boris Popovič, Franci Rokavec, mag. Igor Velov,
Bogomir Vnučec.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnikov 7. in 8. seje ter 2. izredne seje interesne skupine
2. Priprava na 7. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
***
Interesna skupina je potrdila predlog dnevnega reda (13 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila zapisnike 7. in 2. izredne seje (13 ZA, 0 PROTI) in
8. seje (12 ZA, 0 PROTI).
Ad2)
V okviru priprave na 7. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Izvolitev podpredsednika Državnega sveta Republike Slovenije
Vodja interesne skupine je pojasnil, da je predlog interesne skupine, da se njenega člana
Matjaža Švagana izvoli za podpredsednika Državnega sveta, v skladu z dogovorom med
interesnimi skupinami ob določanju sestave komisij - podpredsednik Državnega sveta je iz
vrst Interesne skupina lokalnih interesov. Pojasnila je podal tudi kandidat Matjaž Švagan.

II)
Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
Ker je bil državni svetnik Janoš Kern izvoljen po oblikovanju komisij, se glede na njegov
izražen interes predlaga dopolnitev sklepa in doda kot člana v Komisiji za kulturo, znanost,
šolstvo in šport ter v Komisiji za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
V zvezi s predlogom državnega svetnika mag. Miroslava Ribiča, da bi interesna skupina
predlagala državnega svetnika Janoša Kerna (področje kulture) za predsednika Komisije za
kulturo, znanost, šolstvo in šport, je vodja interesne skupine Milan Ozimič pojasnil, da
predmetna komisija pokriva tudi druga področja (izobraževanje, znanost, šport), predvsem pa
bi tak predlog zahteval ponovno dogovarjanje interesnih skupin glede predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij. Medtem ko je mag. Ribič opozoril, da se vodstvene
funkcije in sestava komisij določa nedemokratično, je vodja interesne skupine pojasnil, da je
dogovor v okviru Kolegija Državnega sveta, ki upošteva tako voljo posameznega državnega
svetnika kot interes in velikost interesnih skupin v skladu s Poslovnikom Državnega sveta in
dokončno potrjen na seji Državnega sveta.
Interesna skupina je sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog sklepa Državnega sveta o dopolnitvah Sklepa
predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Odprta vprašanja integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji
Pobudo za obravnavo navedene tematike je dal državni svetnik Bojan Kontič, na podlagi
razprave na skupni seji so Komisija za državno ureditev, Komisija za kulturo, znanost,
šolstvo in šport, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna skupina
lokalnih interesov oblikovale sklepe za odločanje na seji Državnega sveta.
Vodja interesne skupine je člane interesne skupine seznanil, da je predsednik Državnega
sveta na kolegiju predlagal, da Državni svet sproži tudi zakonodajne iniciative za odpravo
težav v zvezi z integracijo tujcev v slovensko družbo. Milan Ozimič je ocenil, da je tematika
zelo kompleksna, ki zahteva strokovne rešitve različnih resornih ministrstev. S tega vidika je
prav, da se da najprej Vladi možnost, da uredi področje tako z izvajanjem veljavne
zakonodaje kot s pripravo potrebnih sprememb zakonodaje in če Vlada ne bo odreagirala, bi
Državni svet pristopil k zakonodajnim spremembam. Državni svetnik Bojan Kontič se je z
navedenim strinjal in pojasnil, da je prav, da Državni svet vodi aktivnosti v smislu sprejetja
predlaganih sklepov, medtem ko bi bile zakonodajne aktivnosti Državnega sveta smiselne in
zaželene, če Vlada v doglednem času ne bo sprejela ustreznih rešitev.
Interesna skupina je sprejela (16 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog sklepov Državnega sveta k odprtim vprašanjem
integracije tujcev s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
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IV)
Letno poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2017, EPA 2723-VII
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance se je seznanila z letnim poročilom.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Letnemu poročilu
Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 2017.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Poročilo o izvajanju nalog, ki jih ima družba D.S.U. na podlagi Zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe po stanju
na dan 31. 12. 2017, EPA 2702-VII
Vodja interesne skupine je pojasnil, bo predsednik Državnega sveta po posvetovanju s
Kolegijem Državnega sveta predlagal umik te točke, ker se predstavniki DSU zaradi drugih
vnaprej dogovorjenih obveznosti ne morejo udeležiti seje.
VI)
Zaključki posveta z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost
(CLLD) danes in jutri
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je sprejela predlog zaključkov.
Predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad je pojasnil, da
je vsebina razprave in množična udeležba posveta pokazala, da je bil posvet dobrodošel in
potreben. Z zaključki se predlagajo ukrepi za izboljšanje stanja in da je treba čim prej
pristopiti k aktivnostim za oblikovanje stališč Slovenije za prihodnjo finančno perspektivo. Na
samem posvetu so udeleženci dobili tudi zagotovilo, da bodo sredstva v sedanji perspektivi v
celoti počrpana oz. ni bojazni, da bi ostala neporabljena.
Interesna skupina je sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog sklepa k zaključkom posveta.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 3)
V okviru te točke se je interesna skupina seznanila z nedavno izkušnjo državnega svetnika
Franca Kanglerja pri prehodu schengenske meje in sprejela sklep (13 ZA, 0 PROTI), da 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 Mandatno -imunitetno komisijo naslednjo
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p o b u d o:
Mandatno-imunitetna komisija naj čim prej skliče sejo in na njej obravnava vprašanje
izvajanja nadzora nad državnim svetnikom Francem Kanglerjem s pomočjo prikritih
ukrepov pri prehajanju schengenske meje.
Obrazložitev:
Interesna skupina je bila seznanjena, da je bil državni svetnik Franc Kangler pri prehodu
meje Republike Slovenije z Republiko Hrvaško 11. 5. 2018 podvržen prikritemu nadzoru, saj
je v schengenskem informacijskem sistemu evidentiran pod ukrepom nadzor in obveščanje
pristojnih ob prehodu čez državno mejo.
Ker se postavlja vprašanje zakonske podlage za prikrit nadzor državnega svetnika in s tem
poseganje tako v njegove osnovne človekove pravice kot v njegovo delo v Državnem svetu
(kot morebitnega člana delegacije Državnega sveta na obisku v tujini), interesna skupina
predlaga, da se o tem opravi razprava na Mandatno-imunitetni komisiji in od pristojnih pridobi
odgovore.
Interesna skupina predlaga, da se navedena problematika čim prej uvrsti na sejo Mandatnoimunitetne komisije in nanjo povabi državnega svetnika Franca Kanglerja, Ministrstvo za
notranje zadeve, Policijo, Varuha človekovih pravic in Informacijsko pooblaščenko.
***
Vodja interesne skupine je:
- spomnil na pobudo predsednika Državnega sveta Alojza Kovšca glede poročanja njihovih
aktivnosti na spletni strani Državnega sveta - objavljanje stališč in pobud, ki jih
zagovarjajo na sejah komisij oz. Državnega sveta, ter ostalih aktivnosti izven rednega
delovanja v Državnem svetu (npr. vsebina stikov z volilno bazo).
- glede odgovora Vlade na vprašanje in pobudo državnega svetnika Francija Rokavca v
zvezi z zadnjimi spremembami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnostih (dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim premoženjem za leti 2018
in 2019) pojasnil, da je v primeru potrebnih nadaljnjih aktivnostih Državnega sveta na to
temo najbolje, da se skliče skupna seja Komisije za državno ureditev (matična komisija) in
Interesne skupine lokalnih interesov in nanjo povabi predstavnike Ministrstva za javno
upravo, Ministrstva za finance in vseh treh združenj občin.

Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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