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Ljubljana, 10. 3. 2021
PREDLOG
ZAPISNIK
58. seje Interesne skupine lokalnih interesov, ki je bila v torek, 9. 3. 2021, na daljavo prek
aplikacije CISCO Webex.
Seja se je pričela ob 13. uri in se končala ob 14.25 uri.
Prisotni: Rajko Fajt, Franc Golob, Tomaž Horvat, Bojan Kekec, Samer Khalil, Marjan
Maučec, Franjo Naraločnik, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič (vodja), Bojan Režun, mag.
Miroslav Ribič, Franci Rokavec, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan,
Davorin Terčon, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec, Željko Vogrin in mag. Marko Zidanšek.
Opravičena: Dejan Crnek, Boris Popovič.
Sprejet je bil naslednji dnevni red:
1. Predlog Pobude Mandatno-imunitetne komisije za sprejem sprememb in dopolnitev
Poslovnika Državnega sveta
2. Pobude in vprašanja
Interesna skupina je bila sklepčna in je brez nasprotovanja potrdila dnevni red.
Ad 1)
Interesna skupina lokalnih interesov je obravnavala Predlog Pobude za sprejem
sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta, ki jo je na interesne skupine
naslovila Mandatno-imunitetna komisija.
Interesna skupina ne podpira Predloga Pobude za sprejem sprememb in dopolnitev
Poslovnika Državnega sveta.
Interesna skupina ocenjuje, da ni potrebe po tovrstnih spremembah in dopolnitvah
Poslovnika Državnega sveta (PoDS). To potrjuje tudi preteklo delovanje Državnega sveta,
ko je v okviru veljavnih poslovniških določb (z uporabo instituta odložilnega veta) ustrezno
uveljavil svojo vlogo v povezavi s hitrejšo uveljavitvijo zakonov, zoper katere referendum
ni dopustno razpisati. Pri tem je tudi sledil pozivom volilne baze za čim hitrejšo pomoč
države državljanom in gospodarstvu zaradi negativnih učinkov epidemije COVID-19.
Interesna skupina poudarja, da je način dela Državnega sveta v tovrstnih primerih skladen
z Ustavo, na podlagi katere lahko Državni svet v sedmih dneh od sprejetja zakona
zahteva, da Državni zbor o njem ponovno odloča.
Po mnenju interesne skupine se lahko problematizira kvečjemu vsebina obrazložitve
pobude za sprejem odložilnega veta na zakon, zoper katerega referendum ni dopusten,

zaradi navedbe, da je podana z namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona. To
namreč ni v duhu instituta odložilnega veta, ki je namenjen ponovnemu razmisleku
zakonodajalca o zakonu in s tem odložitvi uveljavitve zakona. Zato interesna skupina
predlaga, da se v tovrstnih primerih »pospešitev uveljavitve zakona« ne navaja kot razlog
za predložitev pobude za sprejem odložilnega veta. Pri tem interesna skupina tudi meni,
da nihče ne more zahtevati od kvalificiranega predlagatelja pobude za sprejem
odložilnega veta, kakšna naj bo vsebina obrazložitve, imajo pa državne svetnice in
državni svetniki, ki nasprotujejo sprejetemu zakonu, možnost, da z amandmaji dopolnijo
oz. spremenijo njeno vsebino.
Člani interesne skupine še posebej nasprotujejo predlaganemu kvorumu (vsaj 33 državnih
svetnikov) za sprejem poziva Vlade, da Državni svet odloči, da glede zakona ne bo
predložil odložilnega veta. Taka rešitev pomeni, da bi manjšina lahko blokirala oz.
preprečila sprejetje odločitve večine državnih svetnic in svetnikov.
Interesna skupina nasprotuje tudi opredeljevanju roka (24 oz. 48 ur) za sklicevanje seje
Državnega sveta, saj je ta pristojnost v domeni predsednika Državnega sveta, kateremu
je treba dati, v okviru veljavnih določb Poslovnika Državnega sveta, avtonomnost in s tem
odgovornost pri določanju roka za sklicevanje sej Državnega sveta.
V razpravi je bilo med nekaterimi člani izpostavljeno, da bi kazalo razmisliti, da PoDS
opredeli postopek obravnave oz. odločanja o zakonih, zoper katere referenduma ni
dopustno razpisati, na način, da predsednik Državnega sveta v tovrstnih primerih
samodejno skliče sejo Državnega sveta (z uvrstitvijo sprejetega zakona na dnevni red
brez razprave in glasovanja) v roku, ki omogoča odločanje o podpori ali ne-podpori
zakonu čim prej po njegovem sprejemu v Državnem zboru.
Interesna skupina nasprotuje morebitni uvrstitvi Pobude za sprejem sprememb in
dopolnitev Poslovnika Državnega sveta na dnevni red seje Državnega sveta.
***
Za poročevalca je bil določen vodja interesne skupine Milan Ozimič.
***
Interesna skupina ni podprla predloga pobude (0 ZA, 15 PROTI).
PROTI: Rajko Fajt, Franc Golob, Bojan Kekec, Marjan Maučec, Franjo Naraločnik, Srečko
Ocvirk, Milan Ozimič, Franci Rokavec, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan,
Davorin Terčon, Bogomir Vnučec, Željko Vogrin, mag. Marko Zidanšek.
Ad 2)
V okviru te točke ni bilo razprave.
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Meta Štembal

Vodja interesne skupine
Milan Ozimič
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