Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-13/2018/5
Ljubljana, 11. 10. 2018
Predlog
ZAPISNIK
15. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 10. oktobra 2018, v mali
dvorani Državnega sveta, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 11. uri in se končala ob 11.45 uri.
Prisotni: Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Franc Kangler, Bojan Kekec, Samer Khalil,
Bojan Kontič, Marjan Maučec, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Boja Režun, Dušan
Strnad, Branko Šumenjak, Davorin Terčon, Bogomir Vnučec, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Dejan Crnek, Boris Popovič, mag. Miroslav Ribič, Franci Rokavec,, Matjaž
Švagan, mag. Igor Velov.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnika 14. seje interesne skupine
2. Priprava na 11. sejo Državnega sveta
3. Pobuda za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta
Republike Slovenije
4. Pobude in vprašanja
***
Interesna skupina je potrdila predlog dnevnega reda ( 12 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je brez pripomb potrdila zapisnik 14. seje (13 ZA, 0 PROTI).
Ad2)
V okviru priprave na 11. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Predlog mnenja k Poročilu o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2017,
EPA 18-VIII
S poročilom se je seznanila Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.

Interesna skupina je brez razprave sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Poročilu o stanju na področju
energetike v Sloveniji v letu 2017.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
II)
Predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega
odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18))
Sprejem zahteve je predlagala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
Državni svetnik Dušan Strnad je pojasnil, da je komisija podala navedeno zahtevo, ker
Državni svet (in še nekateri drugi državni organi) kot samostojen organ ni finančno
avtonomen (med drugim MF posega v tekoče poslovanje Državnega sveta, saj mora Državni
svet za vsako prevzeto obveznost po zaključki izvrševanja državnega proračuna, ki ga določi
Vlada s podzakonskim aktom, pridobiti predhodno soglasje ministra za finance).
Interesna skupina je sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno
ustavnosti posameznih določil Zakona o javnih financah.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog dopolnitve Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 69. člena,
drugega in tretjega odstavka 74. člena, štirinajstega odstavka 77. člena, 82. in 86.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljevanju: ZVO-1))
Pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za sprejem dopolnitve zahteve za začetek
postopka za oceno ustavnosti posameznih določb Zakona o varstvu okolja je obravnavala
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in jo podprla.
Državni svetnik Tomaž Horvat je pojasnil, da je zahtevo vložil Državni svet v prejšnjem
mandatu, z dopolnitvijo zahteve pa na poziv Ustavnega sodišča predlaga, da se Državni svet
z dodatnimi argumenti odzove na utemeljitve Vlade in Državnega zbora.
Interesna skupina je sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog Predlog dopolnitve Zahteve za začetek postopka za
oceno ustavnosti posameznih določb Zakona o varstvu okolja.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
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IV)
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem izvajanju storitev
Zakonodajno pobudo je vložil državni svetnik Igor Antauer. Komisija za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide je zakonodajno pobudo državnega svetnika Igorja Antauerja
podprla.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o čezmejnem
izvajanju storitev.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog zaključkov posveta Doprinos fundacij k razvoju Slovenije
Predlog zaključkov je na podlagi posveta pripravila Komisija za državno ureditev.
Predsednik komisije Rajko Fajt je na kratko pojasnil namen posveta in najpomembnejše
zaključke.
Interesna skupina je sprejela (15 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.
VI)
Predlog zaključkov posveta Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda?
Predlog zaključkov na podlagi posveta je pripravila za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (15 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.
VII)
Predlog sprememb terminskega programa dela Državnega sveta 2018 – redne seje
maj–december
Glede na predvidena zasedanja Državnega zbora se predlaga sprememba datumov sej
Državnega sveta do konca leta. Predsednik Državnega sveta je z amandmajem predlagal,
da ostane datum novembrske seje nespremenjen - seja Državnega sveta bo 7. novembra in
12. decembra 2018.
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Interesna skupina je brez razprave sprejela (15 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)
Pobuda za dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta
Republike Slovenije
Mandatno-imunitetna komisija je predlagala, da pobudo državnega svetnika dr. Matjaža
Gamsa najprej obravnavajo interesne skupine in se do nje opredelijo.
Vodja interesne skupine je pojasnil, da pobudnik predlaga dopolnitev kodeksa z določilom o
nasprotju interesov, s čimer sledi priporočilom GRECO, ki opozarja na pomanjkljivost glede
konflikta interesov. Izpostavil je tudi mnenje Mandatno-imunitetne komisije, da je dopolnitev
napisana preširoko in ni v skladu z ostalimi določili. Mandatno-imunitetna komisija je tudi
predlagala, da se obravnava in konkretneje določi vsebina predlagane dopolnitve, ostale
določbe veljavnega etičnega kodeksa pa naj se ne odpirajo in se o njih tudi ne razpravlja.
Po razpravi, v kateri sta sodelovala vodja interesne skupine Milan Ozimič in državni svetnik
Branko Šumenjak, je interesna skupina sprejela (11 ZA, 2 PROTI) naslednje s t a l i š č e:
Interesna skupina lokalnih interesov ne podpira predlaganega novega 8. a člena etičnega
kodeksa, ker je preveč splošen oz. iz njegove vsebine ni moč razbrati primerov konflikta
interesov in zato nima uporabne vrednosti. Ob tem interesna skupina še ocenjuje, da se
samo po sebi razume, da se državni svetnik izogiba konfliktu interesov oz. izloči iz okoliščin,
ki bi lahko pomenile konflikt interesov.
Dodatno interesna skupina opozarja na sklep Državnega sveta, ki ga je sprejel na 10. seji
12. 9. 2018 ob seznanitvi z Drugim poročilom o izpolnjevanju priporočil skupine držav proti
korupciji – GRECO za Republiko Slovenijo v četrtem krogu ocenjevanja, da naj strokovna
služba Državnega sveta po proučitvi priporočil GRECO pripravi morebitne predloge
sprememb in dopolnitev etičnega kodeksa. V okviru tako predvidenih sprememb oz.
dopolnitev etičnega kodeksa naj služba razmisli tudi o oblikovanju komisije za etični kodeks,
ki bi obravnavala primere kršenja etičnega kodeksa.
Ad 4)
V okviru te točke ni bilo pobud ali vprašanj.
Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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