Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-2/2021/3
Ljubljana, 24. 2. 2021
PREDLOG
ZAPISNIK
57. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v torek, 23. 2. 2021, na daljavo
prek aplikacije CISCO Webex.
Seja se je pričela ob 13. uri in se končala ob 13.35 uri.
Prisotni: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Bojan Kekec, Samer
Khalil, Marjan Maučec, Franjo Naraločnik, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Boris
Popovič, Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Matjaž
Švagan, Davorin Terčon, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec, Željko Vogrin in mag. Marko
Zidanšek.
Opravičen: Franci Rokavec.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 56. seje in 23. izredne seje interesne skupine
2. Priprava na 37. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
Interesna skupina je bila sklepčna in je brez nasprotovanja potrdila dnevni red.
Ad 1)
Interesna skupina je potrdila zapisnike 56. seje in 23. izredne seje interesne skupine (17
ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 37. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala z
naslednjimi zadevami:
I)
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) - druga
obravnava, EPA 1397-VI.

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance kot pristojna komisija in Komisija za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot zainteresirana komisija sta podprli predlog
zakona.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:

Interesna skupina podpira Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o
nacionalnem demografskem skladu.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
II)
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava, EPA 1218-VII

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je podprla predlog
zakona.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (19 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 pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)

Predlog Mnenja k Sedmemu poročilu o položaju romske skupnosti v
Sloveniji, EPA 1490–VIII
Komisija za državno ureditev se je seznanila s poročilom.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (20 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog mnenja Državnega sveta k Sedmemu poročilu o
položaju romske skupnosti v Sloveniji.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2020
Predlog poročila zajema vse aktivnosti v Državnem svetu v lanskem letu, vključno z
aktivnostmi Interesne skupine lokalnih interesov.
Vodja interesne skupine Milan Ozimič je izpostavil obsežnost dela Državnega sveta in
Interesne skupine lokalnih interesov ter v luči ukrepov za zajezitev epidemije Covid 19
izrazil pričakovanje o čimprejšnji vzpostavitvi razmer, ki bodo ponovno omogočale
izvajanje posvetov in drugih aktivnosti v zvezi s stiki z volilno bazo.
Interesna skupina je sprejela (19 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Poročila o delu Državnega sveta v letu 2020.
***
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Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 3)
Vodja interesne skupine je člane interesne skupine seznanil, da je na 54. seji Kolegija
Državnega sveta predsednik Državnega sveta pozval, da:
- naj državni svetniki pravočasno in dosledno sporočajo morebitno odsotnost ali
predčasen odhod s seje Državnega sveta, saj predsedujoči lažje ugotovi, ali je
posameznikova odsotnost posledica njegove zadržanosti ali pa gre za tehnične težave
v zvezi s sistemom za izvedbo seje na daljavo;
- bodo prejemali povezavo za dostop do sklicane seje komisije prek aplikacije Webex le
člani komisije, ostali državni svetniki pa bodo prejeli povezavo do sklicane seje
posamezne komisije le, če bodo vnaprej izrazili interes.

Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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