Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-7/2021/3
Ljubljana, 13. 5. 2021
PREDLOG
ZAPISNIK
62. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v torek, 11. 5. 2021, na daljavo
prek aplikacije CISCO Webex.
Seja se je pričela ob 14. uri in se končala ob 14.30.
Prisotni: Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Bojan Kekec, Samer Khalil, Marjan
Maučec, Franjo Naraločnik, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun, mag.
Miroslav Ribič, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, mag.
Igor Velov, Bogomir Vnučec, Željko Vogrin in mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Dejan Crnek, Boris Popovič, Franci Rokavec.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1.

Potrditev zapisnikov 60. in 61. seje interesne skupine

2.

Priprava na 40. 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 60. in 61. seje interesne skupine (19 ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 40. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Letna poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2019
Vodja interesne skupine je člane obvestil, da bo na plenarni seji letna poročila predstavil
člen Evropskega računskega sodišča Samo Jereb.
II)
Predlog Mnenja k Predlogu resolucije o nacionalnem programu za jezikovno
politiko 2021–2025 (ReNPJP21–25), EPA 1734-VIII
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je podprla predlog resolucije.

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 resolucije o
nacionalnem programu za jezikovno politiko 2021–2025.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog Mnenja k Letnemu poročilu o delu Državne revizijske komisije za leto 2020,
EPA 1777-VIII
Komisija za državno ureditev se je seznanila z letnim poročilom.
Predsednik pristojne komisije Rajko Fajt je na kratko povzel stališče komisije, ki se je
seznanila z letnim poročilom in pri tem naslovila vprašaje glede trajanja postopkov in
načina odločanja DRK. Komisije je ugotovila, da se DRK pri svojem delu, ki je vedno bolj
kompleksno, drži zakonskih rokov, če je sprožen upraven spor pa se postopek podaljša,
kar vpliva tudi na zamik začetka izvajanja investicij. Komisija je opozorila, da je treba
preprečiti zmanjšanje pravne varnosti ter ne hiteti s spreminjanjem zakonodaje, ampak jo
spreminjati premišljeno v smislu odprave v praksi izkazanih pomanjkljivosti.
Interesna skupina je sprejela (17 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog mnenja Državnega sveta k Letnemu poročilu o delu
Državne revizijske komisije za leto 2020.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije v letu 2020
Kot je bila seznanjena interesna skupina, bo predmetno poročilo o delu Statističnega
sveta na plenarni seji podal državni svetnik Tomaž Horvat, ki je pripravil tudi pisno
poročilo, ki je dostopno na spletni strani Državnega sveta.
Državni svetnik Tomaž Horvat je pojasnil, da je poročilo pripravljeno v skladu z ustaljeno
prakso poročanja državnih svetnikov in izpostavil kvalitetno ter učinkovito delo sveta, ki je
uspešno tudi v evropskem merilu.
Ad 3)
V okviru te točke ni bilo razprave.
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