Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-4/2019/4
Ljubljana, 27. 2. 2019

Predlog
ZAPISNIK

23. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 27. februarja 2019, 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: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Franc Kangler, Samer Khalil,
Bojan Kontič, Marjan Maučec, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič,
Franci Rokavec, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, mag.
Igor Velov, Bogomir Vnučec, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Bojan Kekec, Srečko Ocvirk, Boris Popovič.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1.

Potrditev zapisnikov 20 in 21. seje interesne skupine

2.

Priprava na 15. sejo Državnega sveta

3.

Pobude in vprašanja

Interesna skupina je potrdila dnevni red (12 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je potrdila zapisnik 20. seje (12 ZA, 15 PROTI) in 21. seje (11 ZA, 0
PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 14. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Romunije Svetu EU v času od 1. 1. do
30. 6. 2019
Vodja interesne skupine je pojasnil, da bo predstavitev prednostnih nalog romunskega
predsedovanja Svetu EU v skladu z ustaljeno prakso: 20 minut za predstavitev, 20 minut za
vprašanja državnih svetnikov in 20 minut za odgovore.

II)
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
Z dopolnitvijo sklepa se dopolnjuje sestava Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance ter Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide z novim članom
Danijelom Kastelicem. Predlog je na podlagi izraženega interesa državnega svetnika
Danijela Kastelica pripravil Kolegij Državnega sveta.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvolitvi
predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je podprla zakonodajno pobudo
državnega svetnika Tomaža Horvata, ki se nanaša na povrnitev (večjega) nadomestila med
začasno odsotnostjo od dela zaradi darovanja in posledic darovanja živih tkiv in organov.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019
(Rb2019), EPA 389-VIII in
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) – nujni
postopek, EPA 387-VIII
Predloga mnenj Državnega sveta k navedenima aktoma sta negativna in pripravljena na
podlagi poročila matične komisije in zainteresiranih delovnih teles in interesnih skupin
(Komisije za gospodarstvo,obrt, turizem in finance, Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov, Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti in Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano). V obeh predlogih mnenj
Državnega sveta je zajeto tudi skupno stališče Interesne skupine lokalnih interesov in
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
V razpravi, v kateri so sodelovali Milan Ozimič, Dejan Crnek, Bojan Kontič, Dušan Strnad,
Franci Rokavec, je bilo opozorjeno, da so negativna stališča delovnih teles in interesnih
skupin izzvala odziv Ministrstva za finance, kateri predstavniki so se želeli srečati z njihovimi
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predsedniki. Izpostavljeno je bilo, da bi bilo glede na dosedanje zavračanje rebalansa
proračuna in ZIPRS, neverodostojno, če bi Državni svet na plenarni seji sprejel drugačno
mnenje.
V občinah (v okviru priprav proračunov) ugotavljajo, da višja povprečnina za 2019, ki je bila
sprejeta konec 2018, ne zadošča in ne pokriva realnih stroškov občin. Medtem ko so se
učinki Zakona za uravnoteženje javnih financ na drugih sektorjih že izničili, pa tega učinka ni
zaznati pri višini povprečnine, ki bi bila danes bistveno višja, če bi bila določena v skladu z
Zakonom o financiranju občin.
Negativno mnenje Državnega sveta k obema dokumentoma pomeni dobronamerno
opozorilo glede neustreznega financiranja občin in priložnost za Vlado, da v nadaljevanju
prisluhne občinam in odpravi razkorak med zakonsko določeno povprečnino in dejanskimi
višjimi stroški, ki jih imajo občine zaradi dogovora Vlade s sindikati javnega sektorja, ki je
povzročil dvig plač javnih uslužbencev. Če Vlada sprejme dogovore z različnimi deležniki, ki
prinašajo dodatne finančne obremenitve, bi morala zagotoviti tudi sredstva.
Sedanji način določanja povprečnine bi morali spremeniti, da njena višina ne bi bila odvisna
od vsakokratnih pogajanj reprezentativnih združenj občin z močnejšim vladnim partnerjem,
ampak bi metodologija za izračun njene višine omogočila stabilnost financiranja občin.
Interesna skupina je sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednja s k l e p a:
1. Interesna skupina podpira predlog (negativnega) Mnenja Državnega sveta k Predlogu
Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2019.
2. Interesna skupina podpira predlog (negativnega) Mnenja Državnega sveta k Predlogu
Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog Sklepa k zaključkom posveta Starejši kot sedanjost in prihodnost družbe
Predlog sklepa k zaključkom posveta je pripravila Komisija za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog Sklepa k zaključkom posveta Starejši kot sedanjost in
prihodnost družbe.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 3)
V okviru te točke ni bila podana nobena pobuda ali vprašanje.
Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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