Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-12/2021/4
Ljubljana, 16. 9. 2021
PREDLOG
ZAPISNIK
67. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 15. 9. 2021, v dvorani
Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11. uri in se končala ob 11.40 uri.
Prisotni: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Bojan Kekec, 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, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Tomaž Horvat, Samer Khalil, Boris Popovič, Franci Rokavec.
Sprejet dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 25. izredne, 26. izredne, 27. izredne in 65. seje interesne
skupine
2. Priprava na 43. 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 25. izredne, 26. izredne, 27. izredne in 65. seje
interesne skupine (12 ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 43. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni
asistenci (ZOA-B) - skrajšani postopek, EPA 2017-VIII
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je podprla predlog zakona.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (14 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 osebni asistenci.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.

II)
Predlog Mnenja k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto
2020, EPA 1844-VIII
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide se je seznanila s poročilom.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (11 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Rednemu letnemu poročilu
Zagovornika načela enakosti za leto 2020.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog Mnenja k Vmesnemu poročilu o aktivnostih Zagovornika načela enakosti
glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom
Komisija za državno ureditev, Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter
Interesna skupina lokalnih interesov so se seznanile z vmesnim poročilom.
Predsednik Komisije za državno ureditev Rajko Fajt je pojasnil potek razprave na skupni
seji dveh komisij in interesne skupine ter izpostavil, da kljub številnim aktivnostim
pristojnih ministrstev ostaja še kar nekaj odprtih vprašanj pri reševanju izzivov sobivanja
pripadnikov romske skupnosti z lokalnim prebivalstvom. V razpravi so člani obeh komisij
in interesne skupine ugotovili, da se bodo morali zaradi lažjega in hitrejšega reševanja
nakopičenih težav v večji meri angažirati tudi znotraj romske skupnosti.
Interesna skupina je sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog mnenja Državnega sveta k Vmesnemu poročilu o
aktivnostih Zagovornika načela enakosti glede sobivanja pripadnikov romske skupnosti z
lokalnim prebivalstvom.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog Sklepa o ravnanju s tajnimi podatki v Državnem svetu Republike Slovenije
Mandatno-imunitetna komisija je podprla Pobudo za sprejem Sklepa o ravnanju s tajnimi
podatki v Državnem svetu Republike Slovenije.
Vodja interesne skupine je pojasnil, da bo predsednik Državnega sveta predlagal, da se
zadevna točka na seji Državnega sveta zapre za javnost, ker je utemeljeno pričakovati, da
bodo v razpravi sprožena vprašanja v zvezi z zadevami tajne narave. V nadaljevanju je
pojasnil, da je trenutno veljavni sklep zastarel in ga je treba uskladiti z veljavno področno
zakonodajo, ki državnim svetnikom nalaga več obveznosti, med drugim tudi dolžnost
udeležbe na osnovnem usposabljanju o ravnanju s tajnimi podatki ter obvezno obdobno
usposabljanje.
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Interesna skupina je sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog Sklepa Državnega sveta o ravnanju s tajnimi podatki v
Državnem svetu Republike Slovenije.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pravica oseb s težavami v duševnem zdravju
do osebne asistence
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide se je seznanila z zaključki
posveta.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira predlog Sklepa k Zaključkom posveta Pravica oseb s težavami
v duševnem zdravju do osebne asistence.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VI)
Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto
2022 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto
2023
Vodja interesne skupine je pojasnil, da so na Ministrstvu za finance upoštevali predlog
Državnega sveta in postopek izvedli v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, na podlagi
katere smo lahko samostojno predlagali višino sredstev za nemoteno delovanje v
naslednjih dveh letih. Finančni načrt Državnega sveta za leto 2022 bo znašal 2,69 mio
evrov ter za leto 2023 2,76 mio evrov.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta
Republike Slovenije za leto 2022 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta
Republike Slovenije za leto 2023.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 3)
- državni svetnik Franc Golob naslovil vprašanje sklicevanja sej na daljavo v Državnem
svetu. Razpravljala sta tudi državni svetnik Branko Šumenjak in vodja interesne
skupine Milan Ozimič. Na podlagi razprave je interesna skupina na Mandatno
imunitetno komisijo in Službo Državnega sveta za pravne in analitične zadeve naslovila
naslednji dopis:
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Interesna skupina lokalnih interesov je na 67. seji 15. 9. 2021, v okviru točke Razno,
odprla razpravo o vprašanju možnosti sklicevanja sej Državnega sveta, komisij in
interesnih skupin na daljavo tudi v primerih, ki jih trenutno veljavni 33. a člen Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20; v
nadaljevanju: PoDS) ne predvideva.
Medtem ko se po veljavni poslovniški ureditvi lahko sklicujejo seje Državnega sveta,
komisij in interesnih skupin na daljavo le v primeru naravnih in drugih hujših nesreč, večjih
epidemij ali podobnih izrednih okoliščin, bi z vidika stroškovne in časovne racionalizacije
dela državnih svetnic in državnih svetnikov kazalo proučiti poslovniške možnosti njihovega
sklicevanja tudi v drugih primerih.
Ker državni svetniki ob svojih rednih delovnih obveznostih opravljajo svetniško funkcijo
neprofesionalno, bi bilo smiselno, da PoDS ne bi preveč omejeval možnosti sklicevanja
sej na daljavo. Pri tem interesna skupina še posebej izpostavlja izredne seje komisij, ki se
sklicujejo v krajšem času in na katerih se obravnavajo zadeve, ki jih ni mogoče
pravočasno uvrstiti na dnevni red rednih sej. Običajno se na izredne seje komisij uvrsti le
ena točka dnevnega reda, kar v praksi mnogokrat pomeni, da državni svetniki (iz bolj
oddaljenih delov Slovenije) potrebujejo bistveno več časa za prihod na sedež Državnega
sveta kot traja sama izredna seja. Pri tem ne smemo zanemariti tudi dejstva, da bi v
tovrstnih primerih člani komisij tudi lažje zagotovili sklepčnost, če bi bila seja izvedena na
daljavo kot če se morajo udeležiti seje na sedežu Državnega sveta. Interesna skupina tudi
ne vidi razlogov, zakaj bi sklicevanje sej interesnih skupin na daljavo omejevali le na
izredne okoliščine.
Interesna skupina ob tem izpostavlja, da je tovrsten predlog za bolj operativno in
učinkovitejše delo Državnega sveta tudi v duhu izzivov digitalne preobrazbe družbe in v
okviru dostopne informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Ker je Delovna skupina za pripravo usklajenega Predloga sprememb in dopolnitev
Poslovnika Državnega sveta (v nadaljevanju: delovna skupina), katere član je državni
svetnik Branko Šumenjak, na 4. seji 13. 9. 2021, že naslovila vprašanje poslovniških
možnosti sklicevanja sej na daljavo v Državnem svetu tudi v drugih primerih kot jih določa
PoDS, Interesna skupina lokalnih interesov ni oblikovala samostojne pobude, ampak se
pridružuje delovni skupini in predlaga, da Mandatno imunitetna komisija in Služba
Državnega sveta za pravne in analitične zadeve proučita poslovniške možnosti
sklicevanja sej Državnega sveta, komisij in interesnih skupin na daljavo tudi v primerih, ko
ne gre za izredne okoliščine, kot jih določa veljavni PoDS.
- državni svetnik Dušan Strnad je zaradi nejasnosti naslovil vprašanje izkazovanja PCT
pogoja pri vstopanju v parlamentarno stavbo (oddaja izjava o izpolnjevanju PCT
pogoja). Pri tem je bilo dano pojasnilo, da se izpolnjen obrazec - izjava, na podlagi
katere se v okviru parlamentarne stavbe izkazuje izpolnjevanje PCT pogoja za celotno
obdobje veljavnosti izpolnjevanja pogoja, odda Marini Petrovič v sobi 89/P, kjer se
lahko dobijo tudi dodatna pojasnila.

Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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