Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-34/2021/4
Ljubljana, 18. 3. 2021
PREDLOG
ZAPISNIK
59. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v torek, 16. 3. 2021, na daljavo
prek aplikacije CISCO Webex.
Seja se je pričela ob 13. uri in se končala ob 13.45.
Prisotni: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Bojan Kekec, Samer
Khalil, Marjan Maučec, Franjo Naraločnik, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Bojan
Režun, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, mag. Igor
Velov, Bogomir Vnučec, Željko Vogrin in mag. Marko Zidanšek.
Opravičena: Boris Popovič, mag. Miroslav Ribič, Franci Rokavec.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.

Potrditev zapisnikov 57. in 58. seje interesne skupine

2.

Priprava na 38. 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 zapisnika 57. in 58. seje interesne skupine (19 ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 38. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Predlog Mnenja k Predlogu deklaracije o usmeritvah za delovanje Republike
Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju 2021–2024, EPA 1656-VIII, EU U
992
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je podprla predlog deklaracije.
Predsednik pristojne komisije Bojan Kekec je pojasnil, da je komisija soglasno podprla
navedeni dokument in mnenje predstavila tudi na matičnem Odboru Državnega zbora.
Interesna skupina je sprejela (18 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:

Interesna skupina lokalnih interesov podpira Predlog Mnenja k Predlogu deklaracije o
usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije v obdobju
2021–2024.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
II)
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih
(ZVrt-H) - skrajšani postopek, EPA 1643-VIII
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je obravnavala predlog zakona kot
zainteresirana komisija, Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport pa kot pristojna
komisija.
Predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad je opozoril,
da je komisija podprla navedeni predlog zakona s tesno večino, pri čemer vsebina mnenja
tudi odraža deljena mnenja članov komisije. Državni svetnik Bojan Režun je pojasnil, da je
pristojna komisija soglasno podprla predlog zakona.
Interesna skupina je glasovala o Predlogu (pozitivnega) Mnenja k Predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih in ga ni podprla (6 ZA, 11 PROTI).
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zaščiti otrok v kazenskem postopku in njihovi
celostni obravnavi v hiši za otroke (ZZOKPOHO) - druga obravnava, EPA 1636-VIII
Komisija za državno ureditev je podprla predlog zakona.
Predsednik Komisije za državno ureditev Rajko Fajt je predstavil nekaj poudarkov iz
mnenja komisije, ki je soglasno podprla predlog zakona in ga tudi že predstavila na
Odboru Državnega zbora za pravosodje.
Interesna skupina je sprejela (19 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina lokalnih interesov podpira Predlog Mnenja k Predlogu zakona o zaščiti
otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni obravnavi v hiši za otroke.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega
zakona (SZ-1E) - druga obravnava, EPA 1621-VIII
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je podprla predlog zakona.
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Predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je pojasnil, da je komisija
podprla predlog zakona, ki vsebuje najnujnejše spremembe. Med drugim se od
predlaganega dviga vrednosti točke, ki je osnova za izračun neprofitne najemnine,
pričakuje ponoven zagon gradnje prepotrebnih javnih najemnih stanovanj. Predlagatelj je
najavil pripravo celovite reforme stanovanjske zakonodaje.
V)
Predlog Mnenja k Poročilu o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti
cestnega prometa za leto 2019, EPA 1667-VIII
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je seznanila s poročilom.
Državni svetnik mag. Igor Velov je kot poročevalec komisije pojasnil, da je poročilo glede
na zajemanje zastarelih podatkov neustrezno, pri čemer je problematično, da tega v
okviru številnih predhodnih obravnav nihče ni opazil. Opozoril je, da bi morali poročilo
popraviti z relevantnimi podatki. V razpravi so predsednik pristojne komisije Dušan Strnad
in državna svetnika Davorin Terčon in Bojan Režun opozorili na neustreznost opredeljenih
ciljev, nepravočasno predložitev poročila in da bi ga moral predlagatelj popraviti ter
ponovno predložiti v obravnavo.
Ad 3)
V okviru pobud in vprašanj ni bilo razprave.

Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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