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Ljubljana, 30. 12. 2021
PREDLOG
ZAPISNIK
30. izredne seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je potekala v sredo, 29.
decembra 2021, v sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je pričela ob 9.30 uri in se zaključila ob 9.58 uri.
Prisotni:
- vodja interesne skupine: Milan Ozimič
- člani: Dejan Crnek, Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Bojan Kekec,
Samer Khalil, Marjan Maučec, Franjo Naraločnik, Srečko Ocvirk, Boris Popovič,
Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič, Franci Rokavec, Dušan Strnad, Branko
Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec,
mag. Marko Zidanšek.
Opravičen:
- Franci Rokavec.
Sprejet dnevni red:
1. Priprava na 28. izredno sejo Državnega sveta
Interesna skupina je bila sklepčna in je potrdila dnevni red (19 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
V okviru priprave na 28. izredno sejo Državnega sveta je interesna skupina
obravnavala:
I)
Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N), EPA 2102-VIII
(Št. 411-04-2/2021)
Predlog odložilnega veta je vložila Interesna skupina delojemalcev. Pristojna
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je podprla predlog odložilnega veta.
Predstavnik Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Rajko Fajt je pojasnil, da
je komisija podprla odložilni veto, je pa v okviru obravnave predloga zakona tega
podprla. Opozoril je, da predvideno spremembo sestave javnih zavodov (vrtci in
šole) podpirajo v reprezentativnih združenjih občin, pri čemer je tudi Ljubljana, ki je
sprva nasprotovala prvotno predlagani sestavi svetov v razmerju 5 predstavnikov
ustanovitelja (občine): 3 predstavniki zaposlenih: 3 predstavniki staršev (v primeru
srednjih šol še 1 predstavnik dijakov), zagovarjala sestavo svetov javnih zavodov v
razmerju 3: 3: 3, kar je bilo na koncu tudi sprejeto. Zakon tako predvideva

uravnoteženo sestavo svetov javnih zavodov, kar je v primerjavi s sedanjo sestavo
svetov, v katerih prevladujejo zaposleni, boljša rešitev tako z vidika finančne
odgovornosti ustanovitelja kot z vidika nalog, ki jih opravljajo člani sveta šole oz.
vrtca (npr. sprejemanje finančnega načrta, letnega delovnega načrta, kadrovskega
načrta, itd.). Zakon naslavlja tudi informatizacijo oz. evidence ter napredovanje
pomočnice vzgojiteljice, pri čemer se izhodiščna plača ne spreminja.
V razpravi, v kateri so sodelovali mag. Igor Velov, Franc Golob, Dejan Crnek, mag.
Matjaž Švagan, Boris Popovič, je bilo izpostavljano vprašanje napredovanja
pomočnic vzgojiteljic in s tem povezanimi finančnimi posledicami za občinske
proračune. Medtem ko je bilo na eni strani izpostavljeno, da se občinam za
dodatne finančne obveznosti ne zagotavljajo dodatna sredstva, pri čemer tudi višja
povprečnina ne pokrije višjih izdatkov (npr. v primeru Ljubljane govorimo o 1000
pomočnicah vzgojiteljice), je bilo na drugi strani poudarjeno, da je sramotno, če
problematiziramo finančne obremenitve občin, ko pa vemo, da so pomočnice
vzgojiteljic sramotno nizko plačane oz. manj kot vzgojiteljice, čeprav delajo
bistveno več. Opozorjeno je tudi bilo, da je prav, da so pomočnice vzgojiteljic
dobro plačane, vendar gre za sistemski problem. Država bi morala zagotoviti
sredstva in ne bi smeli finančnih obremenitev prenašati na občine in prek
ekonomske cene na starše.
Interesna skupina je po razpravi glasovala o predlogu odložilnega veta in ga ni
podprla (7 ZA, 13 PROTI).
II)
Predlog odložilnega veta na Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje
širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19
(ZDUPŠOP), EPA 2297-VIII.
Predlog odložilnega veta je vložila skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim
Brankom Šumenjakom. Pristojna Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance ni podprla predloga odložilnega veta.
Prvopodpisani predlagatelj odložilnega veta državni svetnik Branko Šumenjak je
povedal, da je predlog za odložilni veto na zakon, ki je nujen za blažitev krize
zaradi epidemije Covid-19, predložen z namenom pospešitve postopka uveljavitve
zakona.
Član pristojne Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Dušan Strnad je
povedal, da komisija ni podprla predloga za odložilni veto.
Državni svetnik Davorin Terčon je pojasnil, da podpira predlog odložilnega veta.
Interesna skupina je po razpravi glasovala o predlogu odložilnega veta in ga ni
podprla (6 ZA, 11 PROTI).
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