Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-12/2020/4
Ljubljana, 16. 10. 2020
PREDLOG
ZAPISNIK
52. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 14. 10. 2020, v
dvorani Državnega sveta, v poslopju parlamenta Republike Slovenije, Šubičeva 4,
Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11. uri in se končala ob 11.45.
Prisotni: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Bojan Kekec,
Samer Khalil, Marjan Maučec, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun,
Franci Rokavec, mag. Miroslav Ribič, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Matjaž
Švagan, Davorin Terčon, Bogomir Vnučec in Željko Vogrin.
Opravičeni: Boris Popovič, mag. Igor Velov in mag. Marko Zidanšek.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 50. seje interesne skupine
2. Priprava na 33. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
Predlagana je bila razširitev dnevnega reda 33. seje Državnega sveta z
naslednjima točkama:
7.A Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za
začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102.,
prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
in
7.B Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za
začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4.,
drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega
odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega
varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št.
72/19)
Obe zadevi sta vezani na postopek za oceno ustavnosti posameznega
zakonskega akta, ki ju je Državni svet sprožil na Ustavnem sodišču Republike
Slovenije
Interesna skupina je potrdila (18 ZA, 0 PROTI) dnevni red.

Ad 1)
Interesna skupina je potrdila (18 ZA, 0 PROTI) zapisnik 50. seje.
Ad 2)
V okviru priprave na 33. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala
oz. se seznanila z naslednjimi zadevami:
 Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov (Točka 2), in sicer:
Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede načrta izvedbe cepljenja
proti COVID-19, naslovljeno na Ministrstvo za zdravje; vprašanja državnega
svetnika Tomaža Horvata v zvezi z mobilno aplikacijo za varovanje zdravja in
življenja ljudi #OstaniZdrav, naslovljeno na Ministrstvo za javno upravo; vprašanji
in pobuda državnega svetnika Igorja Antauerja v zvezi s postopkom izdaje
soglasja Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v postopku pridobitve
enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, naslovljeno na Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje; pobuda državnega svetnika Franca Goloba glede statusa javnega
dobra v zemljiški knjigi in priprave pravnega akta glede javnega dobra v upravnih
postopkih, naslovljena na Vlado Republike Slovenije; pobuda državnega svetnika
mag. Igorja Velova v zvezi s Pravilnikom o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št.
44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in 75/17), PRILOGA II – Del A.


Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Zvezne republike Nemčije
Svetu Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2020 (Točka 3)
Prednostne naloge je predstavil Nj. eksc. gospod Adrian Pollmann, veleposlanik
Zvezne republike Nemčije v Republiki Sloveniji. Točka, na kateri je potekalo
simultano tolmačenje iz nemškega v slovenski jezik in obratno, je potekala po
naslednji časovnici: do 20 minut za predstavitev prednostnih nalog predsedovanja
Zvezne republike Nemčije, do 20 minut za vprašanja državnih svetnic in državnih
svetnikov ter do 20 minut za odgovore veleposlanika Zvezne republike Nemčije.


Predlog Mnenja k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za
leto 2021 (DP2021-A), EPA 1385-VIII, Predlog Mnenja k Predlogu
proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), EPA 1386-VIII in
Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) - nujni postopek, EPA 1383-VIII
(Točke 4, 5 in 6)

Interesna skupina je 4., 5. in 6. točko dnevnega reda obravnavala skupaj,
glasovanje je opravila ločeno.
Interesna skupina je sprejela (18 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Mnenja k Predlogu sprememb proračuna
Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A).
Interesna skupina je sprejela (18 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
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Interesna skupina podpira Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike
Slovenije za leto 2022 (DP2022).
Interesna skupina je sprejela (18 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Mnenja k Predlogu Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122).
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.


Predlog Mnenja k Petindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha
človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 (Točka 7)

Interesna skupina je sprejela (18 ZA, 0 PROTI) naslednja s k l e p a:
1. Interesna skupina podpira Predlog Mnenja k Petindvajsetemu rednemu
letnemu poročilu Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019.
2. Interesna skupina v zvezi s priporočilom 120 glede ureditve lastništva vseh
kategoriziranih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, Komisiji za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj predlaga, da to problematiko uvrsti na dnevni red
komisije.
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.


Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta
za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka
102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18)
(Točka 7A)

Interesna skupina je sprejela (18 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi
Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega
odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo,
14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18).
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.


Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta
za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega
odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega
odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o
postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov
kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (Točka 7B)

Interesna skupina je sprejela (18 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi
Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3.,
prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega
odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku
3

sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti
bank (Uradni list RS, št. 72/19).
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.


Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike
Slovenije za leto 2021 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta
Republike Slovenije za leto 2022
Predloga je predstavil sekretar Državnega sveta.
Interesna skupina je sprejela (18 ZA, 0 PROTI) naslednja s k l e p a:
1. Interesna skupina podpira Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega
sveta Republike Slovenije za leto 2021.
2. Interesna skupina podpira Predlog Finančnega načrta Državnega sveta
Republike Slovenije za leto 2022.
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 3)
V okviru te točke ni bilo razprave.

Svetovalka
Mag. Damijana Zelnik

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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