Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-12/2018/3
Ljubljana, 12. 9. 2018

Predlog
ZAPISNIK

14. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 12. septembra 2018, v mali
dvorani Državnega sveta, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 11. uri in se končala ob 11.40 uri.
Prisotni: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Franc Kangler, Bojan Kekec,
Samer Khalil, Bojan Kontič, Marjan Maučec, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Dušan
Strnad, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, mag. Igor Velov, Bogomir
Vnučec, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Boris Popovič, Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič, Franci Rokavec.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnikov 11., 12. in 13. seje interesne skupine
2. Priprava na 10. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
***
Interesna skupina je potrdila predlog dnevnega reda ( 15 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila zapisnike 11., 12. In 13. seje (15 ZA, 0 PROTI).
Ad2)
V okviru priprave na 10. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Mnenje k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2017, EPA
2795-VII
Z rednim letnim poročilom se je seznanila Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide.

Interesna skupina je brez razprave sprejela (16 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Rednemu letnemu poročilu
Zagovornika načela enakosti za leto 2017.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
II)
Mnenje k Letnemu poročilu Informacijskega pooblaščenca za leto 2017, EPA 2848-VII
Z letnim poročilom se je seznanila Komisija za državno ureditev.
Predsednik Komisije za državno ureditev Rajko Fajt je pojasnil, da je komisija pozitivno
ocenila delo informacijskega pooblaščenca in postavila več vprašanj, na katera so člani
komisije prejeli pojasnila.
Interesna skupina je sprejela (16 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Letnemu poročilu
Informacijskega pooblaščenca za leto 2017.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Drugo poročilo o izpolnjevanju priporočil skupine držav proti korupciji – GRECO za
Republiko Slovenijo v četrtem krogu ocenjevanja
S poročilom se je seznanila Mandatno-imunitetna komisija, ki je predlagala, da Služba
Državnega sveta prouči priporočila GRECO in pripravi morebitne predloge sprememb in
dopolnitev Etičnega kodeksa Državnega sveta.
Vodja interesne skupine je člane interesne skupine seznanil, da je Mandatno-imunitetna
komisija ob obravnavi pobude dr. Matjaža Gamsa za dopolnitev Etičnega kodeksa
Državnega sveta sprejela sklep, da predlaga interesnim skupinam, da obravnavajo pobudo
dr. Gamsa in svoja stališča posredujejo Mandatno-imunitetni komisiji, ki jih bo proučila. Vodja
interesne skupine je napovedal, da bo navedeno pobudo uvrstil na dnevni red oktobrske seje
interesne skupine.
Interesna skupina je sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog sklepa Državnega sveta k Drugemu poročilu o
izpolnjevanju priporočil skupine držav proti korupciji – GRECO za Republiko Slovenijo v
četrtem krogu ocenjevanja.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona
Pobudo za sprejem predloga zakona je vložila državna svetnica Bojana Potočan. Komisija za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj je podprla zakonodajno pobudo.
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Predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad je povedal, da
je komisija podprla predlog zakona, s katerim se notarje in druge zakonsko določene
subjekte razbremenjuje preverjanja skladnosti gradnje oz. ugotavljanja, ali je za nek objekt
pridobljeno gradbeno dovoljenje, saj za to ti subjekti niso usposobljeni. Vodja interesne
skupine je dodal, da je razširjen Kolegij Državnega sveta soglasno podprl zakonodajno
pobudo, s katero se odpravlja sedanja anomalija, ki otežuje pravni promet z nepremičninami.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega
zakona.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih
Pobudo za sprejem predloga zakona je vložil državni svetnik mag. Igor Velov. Komisija za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj je podprla zakonodajno pobudo.
Državni svetnik mag. Igor Velov je povedal, da je na Komisiji za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj resorno ministrstvo podalo pomisleke, na katere je kot pobudnik podal
dodatna pojasnila oz. pripravil amandma k predlogu zakona.
Interesna skupina je sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VI)
Imenovanje predstavnika Državnega sveta v skupino za skupni parlamentarni nadzor
Europola (JPSG)
Predlog za imenovanje je pripravila Mandatno-imunitetna komisija, ki predlaga Bojano
Potočan za članico Državnega sveta v skupini za parlamentarni nadzor Europola in za
nadomestnega člana predlaga Samerja Khalila.
Interesna skupina je sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog sklepa Državnega sveta.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 3)
V okviru te točke je vodja interesne skupine člane interesne skupine obvestil, da združenja
občin 2. in 3. oktobra 2018 organizirajo 2. kongres slovenskih občin, pri čemer je na pobudo
vodstva Državnega sveta predlagal, da se interesna skupina dogovori, da dva njena člana
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zastopata Državni svet na kongresu (plačnik je Državni svet). Določena sta bila
podpredsednik Državnega sveta Matjaž Švagan in predsednik Komisije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad, ki bo na zaprosilo organizatorjev tudi aktivno
sodeloval na okrogli mizi prvi dan kongresa.
Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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