Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-6/2019/4
Ljubljana, 20. 3. 2019

Predlog
ZAPISNIK

25. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 20. marca 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. 20 uri.
Sejo je po pooblastilu vodje interesne skupine vodil državni svetnik Dušan Strnad.
Prisotni: Rajko Fajt, Tomaž Horvat, Franc Kangler, Bojan Kekec, Samer Khalil, Bojan
Kontič, Marjan Maučec, Srečko Ocvirk, Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič, Dušan Strnad,
Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, Bogomir Vnučec, mag. Marko
Zidanšek.
Opravičeni: Dejan Crnek, Franc Golob, Milan Ozimič, Boris Popovič, Franci Rokavec,
mag. Igor Velov.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1.

Potrditev zapisnikov 22., 23. in 24. seje ter 3. izredne interesne skupine

2.

Priprava na 16. sejo Državnega sveta

3.

Pobude in vprašanja

Interesna skupina je potrdila dnevni red (13 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je potrdila zapisnike 22. in 23. seje (13 ZA, 0 PROTI), 24. seje (11 ZA,
0 PROTI) in 3. izredne seje (12 ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 16. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Predstavitev Poročila Evropske komisije o Sloveniji 2019
Predsedujoči Dušan Strnad je pojasnil, da bo poročilo predstavila namestnica vodje
Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Ulla Hudin Kmetič in da bo predstavitev v

skladu z ustaljeno prakso potekala po sistemu 20 min za predstavitev, 20 min za
vprašanja državnih svetnic in svetnikov ter 20 min za odgovore namestnice vodje
Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.
II)
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti
(ZZDej-L) – skrajšani postopek, EPA 377-VIII
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ni podprla predloga zakona.
Obravnava na matičnem delovnem telesu Državnega zbora je bila prekinjena zaradi
usklajevanja predlagatelja, Vlade in koalicijskih poslanskih skupin.
Predstavnik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Tomaž Horvat je
pojasnil, da komisija ni podprla predloga zakona, ker njegove rešitve v smislu
preprečevanja prenosa izvajanja zdravstvenih storitev iz javne v zasebno sfero niso v prid
pacientom.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira (negativen) predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu
zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti.
***
Za poročevalca je bil določen predsedujoči Dušan Strnad.
III)
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kazenskem postopku (ZKP-N) – druga obravnava, EPA 398-VIII
Komisija za državno ureditev je podprla predlog zakona. Matično delovno telo Državnega
zbora je pripravilo dopolnjen predlog zakona.
Predsednik Komisije za državno ureditev Rajko Fajt je izpostavil, da je komisija podprla
predlog zakona, ki delno upošteva tudi pripombe komisije, ki jih je dala tekom javne
razprave, obenem pa je predlagala, da se v nadaljnji obravnavi smiselno upoštevajo
pripombe Odvetniške zbornice Slovenije in upoštevajo številne pripombe Zakonodajno
pravne službe Državnega zbora.
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
spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku.
***
Za poročevalca je bil določen predsedujoči Dušan Strnad.
IV)
Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2018
Predsedujoči Dušan Strnad je pojasnil, da bo o delu Statističnega sveta v lanskem letu na
seji Državnega sveta poročal državni svetnik mag. Peter Požun.
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V)
Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2018
Predsedujoči Dušan Strnad je pojasnil, da bo državni svetnik mag. Miroslav Ribič na seji
Državnega sveta predstavil delo Globalne parlamentarne mreže Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in razvoj v letu 2018.
VI)
Predlog Poročila o delu Državnega sveta v 1. letu VI. mandata
Predlog poročila zajema vse aktivnosti v Državnem svetu, tudi delo interesne skupine.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog Poročila o delu Državnega sveta v 1. letu VI. mandata.
***
Za poročevalca je bil določen predsedujoči Dušan Strnad.
Ad 3)
1)
Interesna skupina je, na pobudo državnega svetnika Marjana Maučca, sprejela sklep, da
na podlagi 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-uradno
prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US, 21/13 - ZFDO-F in 81/18 – odl. US) in 97. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) na
Vlado Republike Slovenije naslovi naslednjo
p o b u d o:
Vlada Republike Slovenije naj naloži pristojnim ministrstvom, da od hrvaških
pristojnih organov zahtevajo spoštovanje cestno-prometnih predpisov za vse
udeležence v prometu ali pa recipročno prepovejo vstop hrvaškim tovornim
vozilom nad 7,5 t (hrvaškim avtoprevoznikom) v Republiko Slovenijo. Lahko pa se
Slovenija in Hrvaška dogovorita ter na obeh straneh meje omogočita prost promet
tovornih vozil nad 7,5 t, ki nosijo registrsko oznako z območja Murske Sobote,
Čakovca in Varaždina.
Obrazložitev:
V območju med Murskim Središćem in Novim Marofom so v sosednji Republiki Hrvaški
omejili promet za tovorna vozila nad 7,5 ton in to označili s prometni znaki, ki so
postavljeni že cel teden, pri tem pa se slovenska oblast na to ni odzvala. Do zdaj so
hrvaški policisti tolerirali prehode tovornih vozil nad 7,5 t, od 19. 3. 2019 pa je vstop v
Republiko Hrvaško popolnoma prepovedan za tovorna vozila s slovenskimi registrskimi
tablicami. Medtem ko hrvaški obmejni organi prepovedujejo vstop v Republiko Hrvaško
slovenskim tovornim vozilom nad 7,5 t, pa prepuščajo promet za hrvaška tovrstna vozila,
in to ne glede na navedeno omejitev.
Zaradi navedene prepovedi se morajo slovenska tovorna vozila preusmerjati na druge
mejne prehode s Hrvaško, kar jih postavlja v neenakopraven položaj s hrvaškimi
prevozniki, saj morajo opraviti daljšo pot za opravljanje dejavnosti prevozništva. To
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povzroča škodo slovenskemu gospodarstvu zaradi dodatnih stroškov transporta blaga in
obenem povečuje obremenjenost slovenskih cest in okolja na tem območju.
Interesna skupina lokalnih interesov zato predlaga, da Vlada Republike Slovenije naloži
pristojnim ministrstvom, da od hrvaških pristojnih organov zahtevajo spoštovanje cestnoprometnih predpisov za vse udeležence v prometu ali pa recipročno prepovejo vožnjo
hrvaškim avtoprevoznikom v Slovenijo. Rešitev bi bila tudi, da se omogoči neoviran
promet za tovorna vozila nad 7,5 t, ki nosijo registrsko oznako z območja Murske Sobote
(MS), Čakovca (ČK) in Varaždina (VŽ). S to rešitvijo bi omejili promet za tovorna vozila, ki
ne prihajajo z navedenih območij, hkrati pa bi omogočili ohranitev enakega položaja
slovenskih in hrvaških avtoprevoznikov z obmejnega območja.

2)
Državni svetnik Dušan Strnad je izpostavil problematiko kategorizacije občinskih cest, ki
potekajo preko zasebnih zemljišč, katero je skušal Državni svet v prejšnjem mandatu
urediti z zakonodajno iniciativo, ki pa je bila v Državnem zboru zaradi pomislekov o
ustavni spornih rešitvah zavrnjena. O neurejenosti tega področja ponovno opozarja Varuh
človekovih pravic poročilu za leto 2018, ki Vladi predlaga pripravo in sprejem izvedbe
konkretnih ukrepov za ureditev lastništva vseh kategoriziranih cest, ki potekajo preko
zasebnih zemljišč. Združenje občin Slovenije je tudi naslovil vprašanje potrebnega
reševanja problematike. Predlagal je, da se na prihodnji seji Komisije za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj, ki je sklicana 25. 3. 2019, dogovori glede nadaljnjih
aktivnosti Državnega sveta pri iskanju rešitev za ureditev te pereče problematike.

Sekretarka
Meta Štembal

Po pooblastilu vodje interesne skupine
Dušan Strnad
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