Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-10/2019/5
Ljubljana, 20. 5. 2019
PREDLOG
ZAPISNIK
29. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 15. maja 2019, v mali
dvorani Državnega sveta, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4.
Seja se je pričela ob 11. uri in se končala ob 12. 15 uri.
Prisotni: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Franc Kangler, Bojan
Kekec, Samer Khalil, Marjan Maučec, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun,
mag. Miroslav Ribič, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon,
mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Bojan Kontič, Boris Popovič, Franci Rokavec.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnikov 26., 27. in 4. nujne seje interesne skupine
2. Priprava na 18. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
***
V okviru potrjevanja dnevnega reda je državni svetnik Marjan Maučec opozoril, da na
dnevnem redu seje Državnega sveta niso uvrščene njegovi pobudi (ustavna presoja v
zvezi z dvojezičnostjo in v zvezi izvrševanjem državnega proračuna) in pobuda Komisije
za državno ureditev glede zahteve za parlamentarno preiskavo. Medtem ko je vodja
interesne skupine pojasnil, da dnevni red določa predsednik Državnega sveta, je bilo
dogovorjeno, da interesna skupina v zvezi s tem naslovi na predsednika Državnega sveta
vprašanje (glej točko 3).
Interesna skupina je potrdila dnevni red (15 ZA, 1 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je potrdila zapisnike 26. in 27. seje (17 ZA, 0 PROTI) ter 4. nujne seje
komisije (16 ZA, 0 PROTI). .
Ad 2)
V okviru priprave na 18. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:

I)
Predlog Mnenja k Štiriindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih
pravic Republike Slovenije za leto 2018, EPA 420-VIII
Komisija za državno ureditev in Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
sta se seznanili z letnim poročilom varuha.
Predsednik Komisije za državno ureditev Rajko Fajt je na kratko predstavil mnenje
komisije, v katerem je izpostavila obsežnost dela varuha v letu 2018 (npr. 4700 prejetih
zadev, ugotovljenih 377 kršitev),kar pomeni, da se stanje na področju varstva človekovih
pravic ne izboljšuje. Izraženo je bilo pričakovanje, da se bodo priporočila varuha v
prihodnje bolj uresničevala kot v preteklih letih. Vodja interesne skupine Milan Ozimič je
pojasnil, da je na komisiji izpostavil na še zmeraj aktualno problematiko urejanja lastništva
javnih poti, na kar že vrsto let opozarja tudi varuh.
Interesna skupina je sprejela (19 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Štiriindvajsetemu rednemu
letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2018.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
II)
Predlog dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta
Republike Slovenije
Predlog dopolnitev Etičnega kodeksa je Mandatno-imunitetna komisija podprla, še prej pa
smo se do tega predloga opredelili na sejah interesnih skupin.
Vodja interesne skupine je člane interesne skupine spomnil, da je interesna skupina na
aprilski seji z 10 glasovi ZA in 2 PROTI podprla pobudo državne svetnice Lidije Jerkič.
V razpravi, v kateri so sodelovali državni svetniki Branko Šumenjak, Marjan Maučec,
mag. Igor Velov, Dušan Strnad, Milan Ozimič, Franc Kangler, mag. Miroslav Ribič in
Davorin Terčon, je prevladalo mnenje, da je pred morebitno dopolnitvijo etičnega kodeksa
potrebno odpraviti vsak dvom o tem, kaj pomeni nasprotje interesov in ali obstaja
možnost, da državni svetniki kot predstavniki lokalnih in funkcionalnih interesov pridejo pri
svojem delu v nasprotje interesov. Če je temu tako, potem funkcija državnih svetnikov
nima svojega namena, saj se vsakodnevno srečujejo z različnimi institucijami in ljudmi.
Etični kodeks mora vsebovati le taka določila, ki jih je moč spoštovati in je zato bolje
odpraviti dvom o ustreznosti nasprotja interesov. Poleg tega je bila pod vprašaj
postavljena sama dopolnitev akta z nasprotjem interesov, če je njegova vsebina že zajeta
v veljavni zakonodaji. Ob tem mnenju pa je bilo tudi izraženo stališče, da gre zgolj za
formalizem in da dopolnitev etičnega kodeksa ne prinaša nobenih sprememb za delovanje
državnih svetnikov.
Na podlagi razprave je interesna skupina sprejela (18 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina lokalnih interesov na podlagi tretjega odstavka 35. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) predlaga umik
naslednje točke s predloga dnevnega reda 18. seje Državnega sveta, ki bo 15. 5. 2019:
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4. Predlog Dopolnitev Etičnega kodeksa državnih svetnikov Državnega sveta Republike
Slovenije
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v
švicarskih frankih - zakonodajna iniciativa
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je podprla zakonodajno pobudo Alojza
Kovšca.
Državni svetnik Dušan Strnad je pojasnil, da je Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance podprla predlog za pretvorbo posojil z valuto v švicarskih frankih v posojila z
valuto evre, pri čemer naj bi morebitne stroške nosile banke. Državni svetnik Dejan Crnek
je v okviru obrazložitve glasu pojasnil, da je lahko predlagana rešitev diskriminatorna do
tistih, ki so najemali posojila v evrih.
Interesna skupina je sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Zakona o razmerjih med dajalci kreditov in
kreditojemalci glede kreditov v švicarskih frankih - zakonodajna iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog Zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona - zakonodajna iniciativa
Zakonodajno iniciativo sta predložili Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
ter Interesna skupina lokalnih interesov.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona zakonodajna iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog Sklepa k zaključkom posveta So priložnosti svetovnega dneva čebel res
izkoriščene?
Predlog sklepa k zaključkom posveta je bil pripravljen na podlagi poročila Komisije za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Državni svetnik Dušan Strnad je pojasnil, da je bil posvet, ki ga je vodil, organiziral v luči
bližajočega svetovnega dneva čebel, katerega razglasitev je bila rezultat slovenske
pobude.
Interesna skupina je sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:

3

Interesna skupina podpira Predlog Sklepa k zaključkom posveta So priložnosti
svetovnega dneva čebel res izkoriščene?
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 4)
Interesna skupina lokalnih interesov se je na predlog državnega svetnika Marjana Maučca
in opravljene razprave (Marjan Maučec, Rajko Fajt, Branko Šumenjak, Milan Ozimič,
Franc Kangler) odločila na predsednika Državnega sveta nasloviti
v p r a š a n j e:
Zakaj niso bile na sejo Državnega sveta uvrščene oz. pripravljene, da se jih lahko uvrsti
na sejo Državnega sveta, naslednje zadeve:
1. Pobuda državnega svetnika Marjana Maučca za oceno ustavnosti določb zakonov, ki
urejajo vzgojo in izobraževanje, v zvezi z učnim jezikom na narodnostno mešanem
območju v Prekmurju;
2. Pobudo državnega svetnika Marjana Maučca za pripravo predloga zahteve za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti tretjega odstavka 54. člena Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019;
3. Pobuda Komisije za državno ureditev za vložitev predloga zahteve za uvedbo
parlamentarne preiskave za ugotovitev zlorab v zadevi Franc Kangler in drugi ter
domnevnega nezakonitega upravljanja z evidencami in domnevno nezakonitega vodenja
evidenc v Policiji ?
Obrazložitev:
Pobudi državnega svetnika Marjana Maučca sta bili predloženi pred časom in se postavlja
vprašanje, zakaj še zmeraj niso pripravljene oz. niso bile uvrščene na dnevni red seje
Državnega sveta.
Komisija za državno ureditev je na 22. seji 24. 4. 2019 sprejela pobudo pod točko 3) in
sprejela dodatna sklepa, da naj se jo uvrsti na naslednjo sejo Državnega sveta in pred
njeno obravnavo na seji Državnega sveta nomotehnično in formalno pregleda in po
potrebi dopolni tako, da bo izpolnjevala zakonske in poslovniške pogoje. Pri tem interesna
skupina opozarja, da komisija ni predlagala SPAZ, da poda mnenje o pobudi, ampak jo le
formalno dopolni, če je to potrebno. Če SPAZ meni, da vsebuje pobuda osebne podatke,
bi jih lahko izločila oz. bi se morali zagotoviti pogoji, da se pobuda uvrsti na dnevni red
seje Državnega sveta in izvede zaprta seja.

Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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