Interesna skupina lokalnih interesov
Številka: 060-16-16/2021/4
Ljubljana, 9. 12. 2021
PREDLOG
ZAPISNIK
71. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v sredo, 8. 12. 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, Tomaž Horvat, Samer Khalil, Marjan
Maučec, Franjo Naraločnik, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Boris Popovič, Bojan
Režun, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Davorin Terčon, Bogomir Vnučec, Željko
Vogrin, mag. Marko Zidanšek.
Opravičeni: Bojan Kekec, mag. Miroslav Ribič, Franci Rokavec, Matjaž Švagan, mag. Igor
Velov.
Sprejet dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 70. seje interesne skupine
2. Priprava na 46. sejo Državnega sveta
3. Pobude in vprašanja
Interesna skupina je bila sklepčna in je potrdila dnevni red (16 ZA, 0 PROTI).
Ad 1)
Interesna skupina je potrdila zapisnik 70. seje interesne skupine (16 ZA, 0 PROTI).
Ad 2)
V okviru priprave na 46. sejo Državnega sveta je interesna skupina obravnavala naslednje
zadeve:
I)
Partnerski sporazum za obdobje 2021–2027 in Izhodišča Programa za izvajanje
Evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027
Člani interesne skupine so bili seznanjeni, da bosta dokumenta predstavila minister za
kohezijsko politiko Zvonko Černač in državna sekretarka v Službi Vlade za razvoj in
evropsko kohezijsko politiko mag. Monika Kirbiš Rojs, seji pa bodo prisostvoval tudi
predstavniki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva
za infrastrukturo, Ministrstva za okolje in Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Po predstavitvi lahko državni svetniki postavljajo vprašanje, na katere bodo vabljeni na
koncu odgovarjali (20/20/20 minut).

II)
Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o debirokratizaciji (ZDeb) –
druga obravnava, EPA 1759-VIII (št. 300-01-2/2021)
Pristojna Komisija za državno ureditev in zainteresirana Komisija za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj sta na skupni seji podprli predlog zakona.
Predsednik Komisije za državno ureditev je pojasnil, da sta komisiji podprli predlog
zakona, ki predstavlja prvi zakonodajni paket za debirokratizacijo, katere ključni cilj je
učinkovitejša, prijaznejša in bolj dostopna javna uprava do njenih uporabnikov,
državljanov in gospodarskih subjektov. Komisiji sta izrazili pričakovanje za čimprejšnjo
predložitev napovedanega naslednjega zakonodajnega paketa, ki bo naslovil ostala
področja, ki čakajo na uveljavitev ukrepov za debirokratizacijo.
Interesna skupina je sprejela (12 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog mnenja Državnega sveta k Dopolnjenemu predlogu
zakona o debirokratizaciji.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
III)
Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o igrah na srečo (ZIS-F) - druga obravnava, EPA 2096-VIII (št. 470-01-1/2021)
Pristojna Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter zainteresirana Komisija za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide nista podprli predloga zakona.
Član Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance Dušan Strnad je pojasnil, da so na
pristojni komisiji številni deležniki nasprotovali predlagani novi ureditvi, čemur je sledila
tudi komisija. Vendar so se po seji komisije predstavniki Vlade usklajevali s številnimi
deležniki in z njimi usklajene rešitve bodo z amandmaji vključene v zakon.
Interesna skupina ni podprla (negativnega) Predloga Mnenja Državnega sveta k
Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo (7 ZA, 7 PROTI).
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
IV)
Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-N) – skrajšani
postopek, EPA 2102-VIII (št. 411-04-2/2021)
Pristojna Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport, zainteresirana Komisija za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna skupina lokalnih interesov so podprle
predlog zakona. Člani interesne skupine so bili seznanjeni, da je Interesna skupina
delojemalcev predlagala umik te točke z dnevnega reda,
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Poročevalec Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport Rajko Fajt je poudaril, da so
komisiji in interesna skupina podprle predlagano spremembo sestave svetov javnih
zavodov (osnovnih šol, vrtcev) v razmerju 5: 3: 3 (predstavniki ustanovitelja: predstavniki
zaposlenih: predstavniki staršev) oz. v prid ustanovitelja, napredovanje pomočnika
vzgojitelja ter enoten državni informacijski sistem. Pri tem je izpostavil, da je matično
delovno telo Državnega zbora že pripravilo dopolnjen predlog zakona in zaključil
razpravo, zato je razprava v Državnem svetu postala brezpredmetna. Predlagal je, da
interesna skupina predlaga umik te točke z dnevnega reda 46. seje Državnega zbora.
Predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad se je s tem
predlogom strinjal in opozoril, da so razlogi za predlagan umik te točke z dnevnega reda
seje Državnega sveta pri Interesni skupini delojemalcev v tem, da bi se pristojna komisija
ponovno sestala pred obravnavo zadevnega zakona na seji Državnega sveta in se
opredelila do vsebine dopolnjenega predloga zakona. To po njegovem ne more biti razlog,
saj so se komisije in interesna skupina do predloga že opredelile, matično delovno telo
Državnega zbora pa je že zaključilo razpravo o predlogu zakona, Zato je edino smiseln
umik te točke z dnevnega reda seje Državnega sveta. Predlagal je, da interesna skupina
poda predlog za umik te točke z dnevnega reda seje Državnega sveta. Takega mnenja
sta bila tudi državna svetnika Branko Šumenjak in Milan Ozimič.
Interesna skupina je po razpravi sprejela (14 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina predlaga UMIK 6. točke s predloga dnevnega reda 46. seje
Državnega sveta.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
V)
Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah Zakona o
socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-H) - skrajšani postopek, EPA 2172-VIII (št.
541-01-6/2021)
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je podprla predlog zakona.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (10 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu zakona o
spremembah Zakona o socialno varstvenih prejemkih.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VI)
Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu Strateškega načrta Skupne kmetijske
politike 2023–2027
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je seznanila s predlogom strateškega
načrta.
Interesna skupina je brez razprave sprejela (10 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
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Interesna skupina podpira Predlog Mnenja Državnega sveta k Predlogu Strateškega
načrta Skupne kmetijske politike 2023–2027
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
VII)
Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti 37., 38.,
39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20)
Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti je podala Komisija za državno ureditev.
Predsednik Komisije za državno ureditev Rajko Fajt je pojasnil, da so 37., 38., 39. in 40.
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki urejajo nasprotje interesov, v
nasprotju z Ustavo, saj posegajo v pristojnosti Državnega sveta v smislu onemogočanja
izvajanja nalog v skladu z njegovo ustavno vlogo.
Interesna skupina je sprejela (12 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p:
Interesna skupina podpira Predlog Zahteve Državnega sveta za začetek postopka za
oceno ustavnosti 37., 38., 39. in 40. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
***
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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