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PREDLOG
ZAPISNIK

12. izredne seje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je
potekala v petek, 24. 4. 2020, v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex.
Seja se je začela ob 14. uri in se zaključila ob 15.05 uri.
Prisotni:
- predsednik: Dušan Strnad
- podpredsednik: Samer Khalil
- člani: Dejan Crnek, Franc Golob, Janoš Kern, Oskar Komac, Milan Ozimič, Boris Popovič,
Bojan Režun, Franci Rokavec, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, mag.
Igor Velov, Bogomir Vnučec, Cvetko Zupančič.
Opravičen:
- Bojan Kontič.
Sprejet dnevni red:
1. Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije COVID-19 (ZDLGPE) – nujni postopek, EPA 1120-VIII – zainteresirana
komisija
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP-A) – nujni postopek, EPA 1122-VIII – zainteresirana
komisija
3. Razno - razširitev
Komisija je bila sklepčna in nihče ni nasprotoval dnevnemu redu.
Ad 1)
Komisija je, kot zainteresirana komisija, obravnavala Predlog zakona o zagotovitvi dodatne
likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19, ki ga je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada.
Komisija podpira predlog zakona.
Komisija se je seznanila s stališči vseh treh reprezentativnih združenj občin, ki podpirajo
predlagano zvišanje povprečnine v letu 2020, dodatno pa pričakujejo čim prejšnji sprejem
Zakona o finančni razbremenitvi občin. Po mnenju komisije je treba pri pripravi zakonodajnih
rešitev upoštevati, da se morajo interventni ukrepi v okviru korona zakonodajnega paketa
nanašati na omilitev posledic epidemije COVID-19, medtem ko je treba ostala odprta
vprašanja urejati v okviru sistemskega urejanja področne zakonodaje.

Komisija se pridružuje stališču reprezentativnih združenj občin in pozdravlja dvig
povprečnine za leto 2020, ki se upošteva za celo leto. Tak predlog sledi večletnim pozivom
Državnega sveta po zvišanju povprečnine in zmanjševanju razlike med dejanskimi in
priznanimi stroški.
Ker bodo občine zaradi slabše gospodarske situacije in posledično večjih socialnih stisk
njenih občanov imele večje izdatke, obenem pa tudi nižje prihodke (npr. neplačilo vrtcev ob
ohranjanju tekočih stroškov), je predlagan dvig povprečnine še toliko bolj pomemben za
omilitev likvidnostnih težav in nasploh finančne podhranjenosti slovenskih občin.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Dušan Strnad.
***
Komisija je podprla predlog zakona (16 ZA, 0 PROTI):
ZA: Dušan Strnad, Samer Khalil, Dejan Crnek, Franc Golob, Janoš Kern, Oskar Komac,
Milan Ozimič, Milan Ozimič, Bojan Režun, Franci Rokavec, Branko Šumenjak, Matjaž
Švagan, Davorin Terčon, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec, Cvetko Zupančič
PROTI: nihče.
Ad 2)
Komisija Državnega sveta za sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je, kot
zainteresirana komisija, na 12. izredni seji 24. 4. 2020 obravnavala Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo, ki ga je v obravnavo Državnemu
zboru predložila Vlada.
Komisija podpira predlog zakona.
Komisija se je seznanila s stališči reprezentativnih združenj občin, pri čemer bo komisija z
vidika finančne razbremenitve občin predloge Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin
Slovenije proučila v okviru pričakovanega tretjega korona paketa ter v okviru priprave
ustreznejšega sistema financiranja občin.
Komisija podpira predlagane rešitve na področju gradnje objektov, ki predvidevajo
pospešitev postopkov, kar je nujno potrebno tudi z vidika realizacije infrastrukturnih in
razvojnih projektov na lokalni ravni in črpanja EU sredstev.
Komisija se tudi pridružuje opozorilom reprezentativnih združenj občin, da se čim prej
sprejmejo zakonske rešitve za finančno razbremenitev občin.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Dušan Strnad.
***
Komisija je podprla predlog zakona (16 ZA, 0 PROTI):
ZA: Dušan Strnad, Samer Khalil, Dejan Crnek, Franc Golob, Janoš Kern, Oskar Komac,
Milan Ozimič, Milan Ozimič, Bojan Režun, Franci Rokavec, Branko Šumenjak, Matjaž
Švagan, Davorin Terčon, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec, Cvetko Zupančič
PROTI: nihče.
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Ad 3)
Državni svetnik Janoš Kern je opozoril na področji športa in kulture, ki se v času epidemije
COVID-19 soočata z drastičnim upadom virov financiranja, pri čemer se prihodki (npr. iz
naslova vstopnin za športne in kulturne prireditve) zagotovo ne bodo okrepili takoj po koncu
krize. Zato se postavlja vprašanje sprejetja ukrepov za spodbuditev sponzorjev in donatorjev
za vlaganja na navedeni področji, npr. z davčnimi spodbudami za vlaganja ali vodenjem
promocijskih aktivnosti v okviru kulture oz. športa. Člani komisije so se dogovorili, da se
navedena problematika uvrsti na sejo komisije, pri čemer državni svetnik Janoš Kern poskrbi
za gradivo za sejo komisije.
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