Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-19/2019/3
Ljubljana, 15. 10. 2019
PREDLOG
ZAPISNIK
38. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v ponedeljek, 14. oktobra 2019, v
sobi 212/II, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 15. uri in se končala ob 15.30 uri.
Prisotni: Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Franc Kangler, Bojan Kekec, Samer
Khalil, Bojan Kontič, Marjan Maučec, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun, Franci Rokavec,
Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, Bogomir Vnučec, mag. Marko
Zidanšek.
Opravičeni: Dejan Crnek, Srečko Ocvirk, Boris Popovič, mag. Miroslav Ribič, Dušan
Strnad,mag. Igor Velov.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnikov 36. in 37. seje ter 7. izredne seje interesne skupine
2. Priprava na 22. sejo Državnega sveta
3. Pobude, vprašanja in razno
Interesna skupina je potrdila dnevni red (12 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je potrdila zapisnike 36. in 37. seje ter 7. izredne seje (13 ZA, 0
PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 22. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
- Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2020, EPA 795VIII
- Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2021, EPA 796VIII
- Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 - nujni postopek, EPA 794-VIII
Podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Tomaž Horvat je
pojasnil, da se je komisija seznanila s skupnim poročilom Interesne skupine lokalnih
interesov in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter ga tudi povzela v
svoje (negativno) stališče k vsem trem dokumentom.

Interesna skupina je sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predloge (negativnih) mnenj Državnega sveta k Predlogu
proračuna Republike Slovenije za leto 2020, Predlogu proračuna Republike Slovenije za
leto 2021 ter Predlogu zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020
in 2021.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
II)
Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne
programe Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) - druga obravnava, EPA 778-VIII
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je podprla predlog zakona. Interesna skupina
lokalnih interesov in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta kot
zainteresirani podprli predlog zakona.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (10 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog Mnenja k Predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za
določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu –
zakonodajna iniciativa
Mandatno imunitetna komisija je podprla. zakonodajno iniciativo Alojza Kovšca, ki sledi
odločbi Ustavnega sodišča v zvezi s pravnim varstvom po volitvah v Državni svet.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
državnem svetu – zakonodajna iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika – zakonodajna iniciativa
Komisija za državno ureditev je podprla zakonodajno iniciativo Marjana Maučca, katere
cilj je inkriminacija nezakonitih prehodov državne meje oz. nezakonitega vstopa v
Slovenijo.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (12 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika –
zakonodajna iniciativa.

2

***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti – zakonodajna
iniciativa
Komisija za državno ureditev je podprla zakonodajno iniciativo Marjana Maučca, katere
cilj je zmanjšanje preobremenjenosti azilnega sistema in hkrati omogočiti priznanje
mednarodne zaščite tistim prosilcem, ki jo dejansko potrebujejo.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (9 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaščiti –
zakonodajna iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VI)
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa
Član Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Tomaž Horvat je pojasnil, da
je komisija podprla zakonodajno iniciativo Franca Kanglerja, pri čemer predlaga
dopolnitev zakonodajne pobude s finančnimi posledicami in z vidika strokovne
utemeljenosti. Cilj predloga zakona je zdravstveno najbolj ranljivim skupinam prebivalcev
zagotoviti potrebno zdravstveno oskrbo.
Interesna skupina je sprejela (11 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VII)
Predlog Dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli in
11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti
na področju vzgoje in izobraževanja
Komisija za državno ureditev je podprla predlog dopolnitve zahteve za ustavno presojo
navedenih zakonov.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (12 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Dopolnitve Zahteve za oceno ustavnosti 48. člena
Zakona o osnovni šoli in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske
narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja.
***
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Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VIII)
Predlog Sklepa k zaključkom posveta Znakovni jezik za vse
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport se je seznanila z zaključki posveta.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta.
Znakovni jezik za vse.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič
Ad 3)
Vodja interesne skupine Milan Ozimič je člane seznanil, da se je kolegij Državnega sveta,
na pobudo predsednika Državnega sveta, odločil nasloviti na interesne skupine predlog
nujnih sprememb Poslovnika Državnega sveta, v okviru katerih se kot ključna sprememba
predlaga določba v zvezi z organiziranjem posvetov, saj veljavna ureditev ni operativna.
Interesne skupine bodo pozvane, da se opredelijo do predlogov v smislu možnih rešitev
ter podajo tudi morebitne predloge za druge spremembe PoDS. Člani interesne skupine
so se dogovorili, da bo na to temo sklicana seja interesne skupine v prvem ali drugem
tednu novembra, pri tem pa je vodja interesne skupine člane pozval, da pripravijo
morebitne predloge do seje interesne skupine.
Državni svetnik Marjan Maučec je opozoril na pozen odgovor kolegija Državnega sveta
glede potrebne dopolnitve njegove pobude za organiziranje posveta na temo prometa z
izdelki konoplje, vezano na aktualno prepoved prodaje izdelkov, ki vsebuje kanabinoid
konoplje CBD. V nadaljevanju je predstavil težave,s katerimi se soočajo pridelovalci in
prodajalci teh izdelkov. Meni, da je Državni svet zamudil priložnost za organiziranje
posveta v zvezi z navedeno tematiko, saj je bil ključen hiter odziv.
Vodja interesne skupine Milan Ozimič je člane seznanil, da je poslanec Državnega zbora
Miha Kordiš na eni od sej Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance izrazil dvom v
ustavnost Državnega sveta. Zato komisija pričakuje urgiranje predsednika Državnega
sveta pri predsedniku Državnega zbora.

Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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