Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-15/2021/3
Ljubljana, 12. 11. 2021
PREDLOG
ZAPISNIK
70. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 10. 11. 2021, v dvorani
Državnega sveta, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 11. uri in se končala ob 12.10 uri.
Prisotni: Rajko Fajt, Franc Golob, Bojan Kekec, Samer Khalil, Marjan Maučec, Franjo
Naraločnik, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič,
Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec,
Željko Vogrin, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni:, Dejan Crnek, Tomaž Horvat, Boris Popovič, Franci Rokavec, Davorin Terčon.
Sprejet dnevni red:
1. Potrditev zapisnikov 28. izredne, 29. izredne, 68. in 69. seje interesne skupine
2. Priprava na 45. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
Interesna skupina je bila sklepčna in je potrdila dnevni red (15 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je potrdila zapisnike 28. izredne, 29. izredne, 68. in 69. seje interesne
skupine (14 ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 45. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Letni poročili Evropskega računskega sodišča za leto 2020
Člani interesne skupine so bili seznanjeni, da bo na plenarni seji Državnega sveta letni
poročili Evropskega računskega sodišča predstavil njegov član Samo Jereb, temu sledijo
vprašanja državnih svetnikov in na koncu odgovori Sama jereba (20/20/20 minut).
II)
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDosk) – druga obravnava,
EPA 1972-VIII
Pristojna Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in zainteresirana
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta podprli predlog zakona.

Interesna skupina je brez razprave sprejela (10 ZA, 1 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o
dolgotrajni oskrbi.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in
inovacijski dejavnosti (ZZrID), druga obravnava, EPA 2004-VIII
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je podprla predlog zakona.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog mnenja Državnega sveta k Dopolnjenemu predlogu
zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog Dodatnega mnenja k Predlogu sprememb Proračuna Republike Slovenije
za leto 2022 (DP2022-A), EPA 2154-VIII – predlog za razširitev
Predlog za razširitev je predlagala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
Uvodoma je vodja interesne skupine Milan Ozimič pojasnil, da so bili člani Kolegija
Državnega sveta na seji 3. 11. 2021 seznanjeni, da je bilo po obravnavi predloga
sprememb proračuna za leto 2022 na 44. seji Državnega sveta ugotovljeno, da
Državnemu svetu niso zagotovljena sredstva v višini, kot so bila v okviru priprave
sprememb poračuna za 2022 dogovorjena z Ministrstvom za finance in jih je Državni svet
sprejel tudi s finančnim načrtom na julijski seji - predlog sprememb proračuna za leto
2022 namesto 2.694.816 evrov določa izdatke v višini 2.478.036 evrov (za 216.780 evrov
manj sredstev). Na podlagi tega je bilo na Kolegiju Državnega sveta dogovorjeno, da se
proučijo okoliščine in po potrebi opravi ponovna razprava na pristojni komisiji Državnega
sveta. Vodja interesne skupine je tudi opozoril, da ni možno z morebitnim predlogom
amandmaja predlagati višjega zneska, ker postavka Državnega sveta ni odprta, saj je
znesek v predlogu sprememb proračuna identičen v sprejetem proračunu (razlika je nič).
Podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance mag. Marko Zidanšek
je predstavil poročilo pristojne komisije Državnega sveta, ki opozarja na odločbo
Ustavnega sodišča, iz katere izhaja avtonomnost Državnega sveta pri njegovem
financiranju, kar pa se ni upoštevalo pri pripravi in sprejemu predloga sprememb
proračuna za leto 2022. Po uskladitvi Državnega sveta in Ministrstva za finance glede
višine proračunskih izdatkov Državnega sveta, je namreč Vlada v Državni zbor predložila
predlog sprememb proračuna za leto 2022, v katerem je določen manjši obseg izdatkov
Državnega sveta, vendar o tem Državnega sveta ni seznanila, prav tako tega znižanja
sredstev ni razkril predstavnik resornega ministrstva na seji Državnega sveta ob
predstavitvi proračunskih dokumentov. Ker niti služba Državnega sveta znižanja sredstev
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ni opazila, Državni svet tega problema ni izpostavil na 44. seji, ko je podprl Predlog
sprememb Proračuna RS za leto 2022 in sprejel mnenje. Poudaril je, da je predstavnica
Ministrstva za finance na seji pristojne komisije Državnega sveta ustno zagotovila, da
bodo v skladu s preteklo prakso v ministrstvu, na podlagi upravičenih zahtevkov,
zagotavljali vsa potrebna dodatna sredstva za nemoteno delo Državnega sveta. Pristojna
komisija Državnega sveta je sprejela sklep, da ugotavlja in opozarja, da je prišlo v
postopku priprave in sprejemanja proračunskih dokumentov do kršitve postopka, kot ga je
določilo Ustavno sodišče in ki zagotavlja avtonomen položaj neodvisnih ustavnih organov,
med katere spada tudi Državni svet.
Razpravljali so Milan Ozimič, Branko Šumenjak, Dušan Strnad, Bojan Režun, Željko
Vogrin, Franc Golob, Bogomir Vnučec, mag. Marko Zidanšek. V razpravi je bilo
opozorjeno, da ne gre za dodatno mnenje, ampak kvečjemu opozorilo in zahtevek, saj se
prvotno mnenje Državnega sveta k spremembam proračuna za leto 2022 ne spreminja. S
tega vidika je bilo izražen dvom o smiselnosti in potrebnosti sprejemanja dodatnega
mnenja. Na drugi strani je bilo opozorjeno, da Državni svet ne posega v že sprejeto
mnenje Državnega sveta, s katerim je bila dana podpora proračunskim dokumentom,
vendar je pomembno, da se z vidika zaščite integritete Državnega sveta opozori in
spomni na avtonomen položaj Državnega sveta pri zagotavljanju sredstev za njegovo
nemoteno delovanje, kot izhaja iz odločbe Ustavnega sodišča. Opozorjeno je tudi bilo, da
z amandmajem ni možno predlagati povečanja sredstev za delo Državnega sveta, glede
ustne zagotovitve državne sekretarke na pristojni komisiji, da bo Državni svet za
nemoteno delo dobil dodatna sredstva na podlagi izkazanih večjih finančnih potreb, pa je
bilo poudarjeno, da je to bila praksa tudi v preteklih letih. Državni svet mora opozoriti in
zahtevati, da se Državnemu svetu za njegovo nadaljnje nemoteno delo v letu 2022
zagotovi višina dogovorjenih sredstev.
Interesna skupina je sprejela (15 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Dodatnega mnenja k Predlogu sprememb Proračuna
Republike Slovenije za leto 2022.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih – zakonodajna iniciativa
Zakonodajno iniciativo je predložil državni svetnik Marjan Maučec. Komisija za državno
ureditev je podprla zakonodajno iniciativo.
Predsednik Komisije za državno ureditev Rajko Fajt je pojasnil, da je komisija podprla
predlagano odpravo nezdružljivosti poslanke in županske funkcije.
V razpravi, v kateri so razpravljali Bogomir Vnučec, Branko Šumenjak in Bojan Režun, je
bila dana tako podpora zakonodajni iniciativi kot nestrinjanje s predlogom zakona.
Interesna skupina je sprejela (13 ZA, 3 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih –
zakonodajna iniciativa.
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***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VI)
Predlog zakona o spremembi Zakona o tujcih – zakonodajna iniciativa
Zakonodajno iniciativo je predložila Interesna skupina negospodarskih dejavnosti.
Komisija za državno ureditev je podprla zakonodajno iniciativo.
Predsednik Komisije za državno ureditev Rajko Fajt je pojasnil, da je komisija podprla
zakonodajno iniciativo, s katero se predlaga, da se ponovno vzpostavi tak način
preverjanja sposobnosti preživljanja tujih dijakov in študentov, kot je veljalo pred marcem
2021, ko je zadostovala pisna izjava staršev, da so sposobni preživljati otroke.
Predlagatelj zakonodajne iniciative opozarja, da je zaradi zaostrenih pogojev pridobivanja
dovoljenja za bivanje v Slovenji že opazen manjši interes tujih študentov (iz bivših
jugoslovanskih republik) za študij v Sloveniji.
Interesna skupina je sprejela (11 ZA, 2 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o spremembi Zakona o tujcih – zakonodajna
iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VII)
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu zakonodajna iniciativa
Zakonodajno iniciativo je predložil predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca. Mandatnoimunitetna komisija je podprla zakonodajno iniciativo.
Vodja interesne skupine Milan Ozimič je pojasnil, da predlog zakona naslavlja odpravo
protiustavnosti sedanje ureditve volilnih sporov pri volitvah v Državni svet. Predlaga se, da
se volilni spori predhodno uredijo prek DVK in sodne veje oblasti.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (15 ZA, 3 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
državnem svetu - zakonodajna iniciativa.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VIII)
Seznanitev z delom Konference o prihodnosti Evrope za obdobje od 19. 6. 2021 do
31. 10. 2021
Pojasnjeno je bilo, da bo državni svetnik Bojan Kekec, ki ga je Državni svet na 41. seji
imenoval za predstavnika Državnega sveta v delegaciji za plenarna zasedanja
Konference o prihodnosti Evrope, na plenarni seji predstavil delo navedene konference.
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IX)
Predlog Okvirnega terminskega programa dela Državnega sveta 2022 – redne seje
Predlog okvirnega terminskega programa dela Državnega sveta za leto 2022 je za prve tri
mesece pripravljen na podlagi programa dela Državnega zbora v spomladanskem času
zasedanja, za preostalo obdobje pa na podlagi aktualnega terminskega plana dela
Državnega sveta, saj so drugo leto parlamentarne volitve. Z vidika večje operativnosti se
na predlog Kolegija Državnega sveta predlaga, da se pooblasti predsednika Državnega
sveta za morebitno dodatno usklajevanje okvirnega terminskega programa.
Interesna skupina je sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Okvirnega terminskega programa dela Državnega
sveta 2022 – redne seje in Predlog pooblastila predsedniku Državnega sveta, da po
potrebi naknadno uskladi okvirni terminski programa dela Državnega sveta.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
Ad 3)
V okviru te točke ni bilo razprave.

Sekretarka
Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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