Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-10/2020/4
Ljubljana, 16. 9. 2020
PREDLOG
ZAPISNIK
50. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 16. septembra 2020, v
mali dvorani Državnega sveta, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11. uri in se končala ob 11. 25 uri.
Prisotni: Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Bojan Kekec, Samer Khalil, Srečko
Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič, Dušan Strnad, Branko
Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, Željko Vogrin, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Dejan Crnek, Marjan Maučec, Boris Popovič, Franci Rokavec, mag. Igor
Velov, Bogomir Vnučec.
Sprejet je bil naslednji d n e v n i r e d:
1. Potrditev zapisnikov 17. izredne, 18. izredne, 48. in 49. seje interesne skupine
2. Priprava na 32. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
Interesna skupina je bila sklepčna in je potrdila dnevni red (13 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je potrdila zapisnike 17. izredne, 18. izredne, 48. in 49. seje interesne
skupine (14 ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 32. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Predstavitev stališč Vlade Republike Slovenije o Večletnem finančnem okviru EU
2021-2027 in svežnju za okrevanje
Vodja interesne skupine je pojasnil, da bo imel v skladu z ustaljeno prakso predsednik
Vlade 20 minut za predstavitev, državni svetniki 20 minut za razpravo in na koncu
ponovno predsednik Vlade 20 minut za odziv na razpravo državnih svetnikov.
II)
Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020
(Rb2020), EPA 1328-VIII

Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) nujni postopek, EPA 1327-VIII
Interesna skupina je skupaj s Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj kot
zainteresirana obravnavala predlog rebalansa proračuna in predlog zakona ter oba
dokumenta podprla. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je kot pristojna
komisija podprla navedena dokumenta.
1. Interesna skupina je brez razprave sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina lokalnih interesov podpira Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa
proračuna Republike Slovenije za leto 2020.
2. Interesna skupina je brez razprave sprejela (13 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina lokalnih interesov podpira Predlog Mnenja k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2020 in 2021.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F) nadaljevanje obravnave
Vodja interesne skupine je pojasnil, da je bila na 31. seji Državnega sveta razprava
opravljena in zaključena, pred glasovanjem pa je bil izglasovan postopkovni predlog, da
se odločanje o amandmajih in noveli poslovnika preloži na naslednjo sejo Državnega
sveta.
IV)
Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – zakonodajna
iniciativa
Pobudo za zakonodajni predlog je vložil državni svetnik mag. Peter Požun, ki je na
podlagi predloga Ministrstva za zdravje in razprave na seji Komisije za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide in vložil predlog amandmajev.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina lokalnih interesov podpira Predlog zakona o spremembah Zakona o
pacientovih pravicah – zakonodajna iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih
dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa
Državni svetnik Branko Tomažič je predlagal dodaten praznik 13. maj (Dan prvega
spopada z okupatorjem na slovenskih tleh), Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo

2

in invalide ni podprla predloga. Pobudnik je na podlagi razprave na pristojni komisiji
pripravil amandmaje.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (9 ZA, 4 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji – zakonodajna iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VI)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju – zakonodajna iniciativa
Zakonodajni predlog je vložila Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
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
pokojninskem in invalidskem zavarovanju – zakonodajna iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VII)
Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega
odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)
Pobudo za oceno ustavnosti navedenega člena je vložil državni svetnik mag. Peter
Požun, ki jo je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide podprla. Pobuda
ima podporo Ministrstva za zdravje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zdravniške zbornice Slovenje.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (12 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti
četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št.
55/2015).
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 3)
V okviru te točke ni bilo razprave.
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