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Ljubljana, 12. 1. 2020

Predlog
Zapisnik

18. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije,
ki se je začela v četrtek, 26. novembra 2020, ob 13.50 uri
in nadaljevala v petek, 27. novembra 2020, ob 11.30 uri,
videokonferenčno, prek sistema Cisco Webex,
na daljavo ali z osebno prisotnostjo v dvorani Državnega sveta
18. izredno sejo Državnega sveta je predsednik Državnega sveta sklical na podlagi
30., 32., 33.a in 75.a člena Poslovnika Državnega sveta ter na podlagi dogovora s
Kolegijem Državnega sveta v razširjeni sestavi z dne 26. 11. 2020.
***
Ob predvidenem začetku izredne seje slednja zaradi začetnih tehničnih težav, nato
pa tudi zaradi še vedno trajajoče seje Interesne skupine lokalnih interesov in
posledične odsotnosti njenih članov še vedno ni bila sklepčna, zato je bil začetek
seje zamaknjen na 13.25 uro.
Na poziv predsednika Državnega sveta je vodja Interesne skupine lokalnih interesov
Milan Ozimič potem, ko so se člani omenjene interesne skupine pridružili seji
Državnega sveta, ustno pojasnil, da je Interesna skupina lokalnih interesov na 20.
izredni seji 26. 11. 2020 sprejela sklep, da predlaga razširitev dnevnega reda 18.
izredne seje Državnega sveta s točko:
- Predlog odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26).
in da je gradivo za navedeno razširitev dnevnega reda v pripravi v Strokovni službi
Državnega sveta.
Na podlagi navedenih informacij in ugotovitve, da je seja sklepčna (v tistem trenutku
33 prisotnih), je predsednik Državnega sveta tudi formalno začel 18. izredno sejo
Državnega sveta.
Državni svetniki, prisotni v dvorani Državnega sveta, v četrtek, 26. 11. 2020:
Igor Antauer, Rajko Fajt, Tomaž Horvat, Danijel Kastelic, Alojz Kovšca.
Državne svetnice in svetniki, prisotni na daljavo prek aplikacije Cisco Webex, v
četrtek, 26. 11. 2020:

Dejan Crnek, dr. Matjaž Gams, Franc Golob, Mitja Gorenšček, Tone Hrovat, Lidija
Jerkič, dr. Branka Kalenić Ramšak, Bojan Kekec, Samer Khalil, Oskar Komac, mag.
Marija Lah, Marjan Maučec, Franjo Naraločnik, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič, mag.
Peter Požun, Bojan Režun, mag. Miroslav Ribič, Franci Rokavec, Ladislav Rožič,
Jože Smole, Dušan Strnad, Branko Šumenjak, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan,
Davorin Terčon, Branko Tomažič, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec, Željko Vogrin,
mag. Marko Zidanšek, Cvetko Zupančič.
Opravičeno odsotna v četrtek, 26. 11. 2020:
 Bojana Potočan in Boris Popovič.
Na izredno sejo Državnega sveta je bil vabljen:
 mag. Andrej Šircelj, minister za finance (k 1. točki).
Seje se je udeležil:
 mag. Peter Ješovnik, državni sekretar, Ministrstvo za finance (k 1. točki),
 Uroš Lampret, državni sekretar, Ministrstvo za obrambo (k 2. točki),
 Igor Nered, kabinet, Ministrstvo za obrambo (k 2. točki).
***
O sklicu izredne seje in njenem nadaljevanju je predsednik Državnega sveta obvestil
predsednika Državnega zbora Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike
Slovenije Janeza Janšo.
***
Glasovanje na izredni seji je na podlagi šestega odstavka 33.a člena Poslovnika
Državnega sveta potekalo na podlagi poimenskega klicanja državnih svetnic in
svetnikov, ki ga je v okviru vsakega od glasovanj opravil predsednik Državnega sveta
kot predsedujoči seji.
***
S sklicem 18. izredne seje Državnega sveta 26. 11. 2020 so državne svetnice in
svetniki po elektronski pošti prejeli naslednji dnevni red:
1. Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za omilitev
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), EPA 1472-VIII
***
Državni svetnik Branimir Štrukelj je podal proceduralno vprašanje v zvezi z začetkom
seje Državnega sveta. Izpostavil je, da seja Državnega sveta ob 13. uri ni bila
sklepčna in da bi se v skladu z navedenim, na podlagi tretjega odstavka 34. člena
Poslovnika Državnega sveta, predsednik Državnega sveta po posvetovanju s
Kolegijem Državnega sveta moral odločiti o preložitvi ali odpovedi seje.

2

Predsednik Državnega sveta je na podlagi podanega proceduralnega predloga
prekinil nadaljnje postopke v zvezi izredno sejo Državnega sveta in napovedal sejo
Kolegija Državnega sveta v ožji sestavi1.
***
Predsednik Državnega sveta je, na podlagi dogovora na 52. seji Kolegija Državnega
sveta 26. 11. 2020, da se začetek 18. izredne seje Državnega sveta preloži na 13.50
uro, ob navedeni uri v skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega
sveta ponovno ugotovil sklepčnost Državnega sveta (v navedenem trenutku 33
prisotnih), začel 18. izredno sejo Državnega sveta in ponovno povzel vsebinske
podrobnosti v zvezi s sklicem seje in nadaljeval s pojasnili v zvezi z dnevnim redom
seje Državnega sveta.
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 26. 11. 2020, v skladu z drugim
odstavkom 75.a člena Poslovnika Državnega sveta, prejeli obvestilo o samodejni
razširitvi dnevnega reda seje, na podlagi vloženega Predloga Interesne skupine
lokalnih interesov za sprejem odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za
investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), s točko:
2. Predlog odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26)
V skladu z drugim odstavkom 75.a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da
se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, se je
dnevni red 18. izredne seje Državnega sveta glasil:
DNEVNI RED:
1. Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za omilitev
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), EPA 1472-VIII
2. Predlog odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26).
***
Pred prehodom na obravnavo 1. točke dnevnega reda je predsednik Državnega
sveta podal dodatno pojasnilo v zvezi s četrtim odstavkom 35. člena Poslovnika
Državnega sveta, ki se nanaša na predlog za razširitev dnevnega reda ob za to
izpolnjenih pogojih (če so razlogi za razširitev dnevnega reda nastali po sklicu seje in
če so državni svetniki prejeli gradiva, ki so podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni red
seje). Pojasnil je, da 75.a člen opredeljuje poseben način uvrščanja pisnih pobud za
sprejem odložilnega veta na dnevni red seje Državnega sveta. V skladu z drugim
odstavkom 75.a člena se namreč vsaka pobuda za sprejem odložilnega veta, ki
izpolnjuje poslovniške pogoje, uvrsti na dnevni red seje Državnega sveta brez
razprave in glasovanja.
1

Seja Kolegija Državnega sveta se je začela ob 13.40 uri po prekinitvi, nadaljevanje plenarnega
zasedanja je bilo predvideno ob 13.50 uri.
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***
Po podanem pojasnilu je Državni svet prešel na obravnavo 1. točke dnevnega reda:
-

Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za omilitev
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), EPA 1472-VIII

Državni zbor je zakon sprejel na 49. izredni seji 25. 11. 2020 in so ga državne
svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti istega dne in s sklicem seje
26. 11. 2020.
Predlog odložilnega veta Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance so
državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 26. 11. 2020 s sklicem seje.
Predlog zahteve Državnega sveta, ki je bil pripravljen na podlagi predloga Komisije
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance za sprejem odložilnega veta, so državne
svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 26. 11. 2020 s sklicem seje.
Državne svetnice in svetniki so po elektronski pošti 26. 11. 2020 prejeli dodatno
gradivo: amandma državnega svetnika mag. Petra Požuna in amandma državnega
svetnika Branimirja Štruklja k predlogu zahteve Državnega sveta.
Predlog odložilnega veta je obravnavala Interesna skupina lokalnih interesov.
Stališče interesne skupine so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti
30. 4. 2020.
Predstavnik predlagateljice predloga odložilnega veta Tomaž Horvat je obrazložil
predlog odložilnega veta.
Predstavnik predlagatelja zakona mag. Peter Ješovnik, državni sekretar na
Ministrstvu za finance, je predstavil vsebino zakona.
Državni svetnik mag. Peter Požun je podal vsebino amandmaja.
Državni svetnik Branimir Štrukelj je podal vsebino amandmaja.
Stališče Interesne skupine delojemalcev je predstavila državna svetnica Lidija Jerkič.
Stališče Interesne skupine negospodarskih dejavnosti je predstavila državna svetnica
dr. Branka Kalenić Ramšak.
Stališče Interesne skupine lokalnih interesov je predstavil državni svetnik Milan
Ozimič.
Razpravljal je državni svetnik Igor Antauer.
V nadaljevanju razprave je državni svetnik Branimir Štrukelj izrazil protest, ker v
okviru postopkov o dnevnem redu ni dobil besede za proceduralno vprašanje v zvezi
s podano razlago 35. člena Poslovnika Državnega sveta in razširitvijo dnevnega reda
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seje z drugo točko dnevnega reda. Ob tem je predsedniku Državnega sveta očital
kršitev Poslovnika Državnega sveta. Poudaril je, da v zvezi z razširitvijo dnevnega
reda 18. izredne seje z drugo točko dnevnega reda niso bili podani razlogi za
razširitev dnevnega reda, ki jih sicer predvideva četrti odstavek 35. člena Poslovnika
Državnega sveta in ki naj bi se nanašali na razloge za razširitev dnevnega reda, ki so
nastali po sklicu seje.
Predsednik Državnega sveta je na podano proceduralno vprašanje državnega
svetnika Branimirja Štruklja odgovoril, da Poslovnika Državnega sveta ni kršil. V
primeru, da državni svetnik Branimir Štrukelj z navedenim odgovorom ne bi bil
zadovoljen, pa mu je predlagal, da svoje vprašanje v zvezi s Poslovnikom Državnega
sveta naslovi na Mandatno-imunitetno komisijo.
V nadaljevanju razprave so razpravljali mag. Marija Lah, mag. Peter Požun (replika
na razpravo mag. Marije Lah), Branimir Štrukelj, Franci Rokavec, Mitja Gorenšček,
Danijel Kastelic, dr. Matjaž Gams, Branko Tomažič, mag. Peter Požun, Tomaž
Horvat, Alojz Kovšca.
Obrazložitev glasu so pred glasovanjem podali državni svetniki Igor Antauer,
Branimir Štrukelj in Dejan Crnek.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji amandma državnega
svetnika mag. Petra Požuna k predlogu zahteve Državnega sveta:
»Drugi in tretji odstavek obrazložitve Predloga Zahteve Državnega sveta, da Državni
zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), EPA 1472-VIII, se črtata in
v celoti nadomestita z naslednjim besedilom:
»Državni svet ugotavlja, da ZIUOPDVE predstavlja šesti paket zakonskih rešitev v
povezavi s COVID-19, s poudarkom na omilitvi posledic drugega vala epidemije
COVID-19.
Državni svet večji del določb ZIUOPDVE prepoznava kot ustrezen in nujen za
podporo državljanom in ostalim ključnim družbenim segmentom, v nadaljevanju pa
izpostavlja po njegovi oceni pomanjkljive oziroma manjkajoče zakonske določbe.
Pristojna Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter
zainteresirana Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide sta v okviru skupnega mnenja k predlogu ZIUOPDVE predlagatelja zakona
in ostale kvalificirane predlagatelje amandmajev pozvali, da kot lastnega povzamejo
predlog amandmaja komisij za novi 127.a člen, ki se je nanašal na zagotovitev
ustreznih nagrad za delo v razmerah, povezanih z drugim valom epidemije COVID19, tudi za vse tiste - najpogosteje prezrte zaposlene v javnih zdravstvenih in
socialno varstvenih zavodih, ki sicer niso v neposrednem stiku s pacienti ali obolelimi
s COVID-19, a vseeno v veliki meri pripomorejo k temu, da sistem deluje nemoteno
in lahko zdravniki in medicinske sestre izvajajo oskrbo pacientov in varovancev.
Komisiji sta posledično predlagali uvedbo dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve do največ 100 % urne postavke, po zgledu dodatka iz paketa ukrepov v

5

okviru blaženja posledic prvega vala epidemije COVID-19 (71. člen Zakona o
začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP)). Do
navedenega dodatka bi bili tako lahko upravičeni zaposleni na področju zdravstva in
socialnega varstva, ki dodatka ne dobijo na podlagi ZZUOOP, so pa zaradi
opravljanja svojega dela nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje zdravje
oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja
nalezljive bolezni COVID-19.
Osnova za obračun dodatka bi bila urna postavka osnovne plače zaposlenega za
delo v Sloveniji. Zaposleni bi tako lahko prejel dodatek za nevarnost in posebne
obremenitve v višini največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače. Višino tega
dodatka bi s sklepom določila oseba oziroma organ, ki je po zakonu opredeljena kot
predstojnik, pri čemer zoper navedeni sklep ne bi bila dovoljena pritožba. Pri
odločanju o višini dodatka bi predstojnik moral upoštevati stopnjo izpostavljenosti in
obremenjenosti zaposlenega ter obseg sredstev, ki bodo delodajalcu oziroma organu
dodeljena za plačilo dodatka iz tega člena in dodatka za delo v rizičnih razmerah iz
Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS).
Sredstva za financiranje dodatka za nevarnost in posebne obremenitve bi se
zagotovila v proračunu Republike Slovenije. Predlagani ukrep bi bil tudi časovno
zamejen od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021, pri čemer bi se dopustilo možnost
podaljšanja njegove veljavnosti s sklepom Vlade Republike Slovenije za največ šest
mesecev.
Predlog amandmaja je, kot že navedeno, primerljivo sledil ureditvi iz 71. člena
ZZUOOP, ki je veljala od 13. marca 2020 do 31. maja 2020, z njim pa bi se
omogočilo nagrajevanje vseh tistih zdravstvenih delavcev in sodelavcev, ki ne delajo
neposredno v okolju s COVID-19 pacienti oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum
na okužbo s COVID-19, a v veliki meri pripomorejo k nemotenemu delu na področju
zdravstva v času epidemije. Z namenom hitre prilagoditve epidemiološki situaciji v
posameznih javnih zdravstvenih zavodih je bilo namreč treba v izvajanje ukrepov v
okviru reorganizacije dela vključiti tudi t. i. ne-zdravstveni kader (tehnične službe,
perice, šivilje, kuharje, administracijo) in vodstva zavodov.
Navedeni dodatek bi se izključeval z dodatkom iz 56. člena ZZUOOP, zato bi
posameznik lahko prejel dodatek iz posameznega naslova največ v višini 100 % urne
postavke.
Omenjeni predlog amandmaja je bil podrobno predstavljen in obrazložen tudi na 45.
nujni seji Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je
23. 11. 2020 predlog ZIUOPDVE obravnaval kot zainteresirano delovno telo
Državnega zbora.
Državni svet ugotavlja, da se je z amandmajem koalicijskih poslanskih skupin za novi
127.b člen predloga ZIUOPDVE (v sprejetem ZIUOPDVE 125. člen), ki je bil sprejet
na 49. nujni seji Odbora Državnega zbora za finance in se nanaša na dodatek za
delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva, zanemarilo pomemben in z vidika stopnje socialne zaščite veliko
bolj rizičen del delavcev v zdravstvu in socialnem varstvu - tistih »nevidnih«, ki
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povečini prejemajo minimalno plačo in ki bi jim prav tako moral pripasti navedeni
dodatek.
Po oceni Državnega sveta je tako 125. člen ZIUOPDVE vsebinsko bistveno preozek,
do posameznih skupin zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu izrazito
nepravičen ter neskladen z razmerami v praksi, obenem pa zaposlenim z najnižjimi
dohodki sporoča, da država ne ceni in ne spoštuje njihovega pomembnega prispevka
k reševanju aktualnih razmer. S členom se hkrati ustvarja diskriminacijo med
zaposlenimi, predvsem pa bodo na tak način najbolj prikrajšani ravno tisti, ki so v tej
krizi tudi najbolj prizadeti.
Na podlagi vsega navedenega Državni svet z vidika enakopravne obravnave vseh
zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, ki trenutno delajo v izjemno zahtevnih
okoliščinah, poziva Državni zbor, da o ZIUOPDVE ponovno odloča.«.«
Amandma državnega svetnika mag. Petra Požuna NI BIL SPREJET (33 državnih
svetnic in svetnikov je oddalo glas, 9 jih je bilo ZA, 24 jih je bilo PROTI).
--Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji amandma državnega
svetnika Branimirja Štruklja k predlogu zahteve Državnega sveta:
«Drugi in tretji odstavek obrazložitve Predloga Zahteve Državnega sveta, da Državni
zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev
posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), EPA 1472-VIII, se črtata in
v celoti nadomestita z naslednjim besedilom:
»Državni svet ugotavlja, da gre za šesti paket zakonskih rešitev v povezavi s COVID19, s poudarkom na omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.
Državni svet večji del določb ZIUOPDVE prepoznava kot ustrezen in nujen za
podporo državljanom in ostalim ključnim družbenim segmentom, v nadaljevanju pa
izpostavlja, po njegovem mnenju, neustreznost postopka sprejemanja zakona in
nekaterih zakonskih določb.
Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) je Predlog ZIUOPDVE v Državni
zbor vložila, ne da bi se pred tem posvetovala s socialnimi partnerji, kot to določajo
Pravila o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta (Uradni list RS, št. 1/17 in 69/19). Z
grobo kršitvijo omenjenih Pravil o delovanju Ekonomsko-socialnega sveta je Vlada
sindikatom vnaprej odrekla kakršno koli resno možnost, da bi v enakopravnem
dialogu in v skladu z evropskimi načeli socialnega partnerstva zagovarjali interese
zaposlenih in se o njih usklajevali z delodajalci in Vlado. Čeprav je bilo za
usklajevanje dovolj časa in uveljavitev nobenega od ukrepov ni predvidena takoj po
sprejemu ZIUOPDVE, je Vlada nesprejemljivo opustitev socialnega dialoga
opravičevala z urgentnostjo ukrepov, ki so v funkciji nevtralizacije negativnih učinkov
epidemije COVID-19.
Argument Vlade, da gre za interventne ukrepe, ki jih je treba sprejeti takoj, je
razumljiv. Zastavlja pa se vprašanje, zakaj je Vlada predlagala, Državni zbor pa
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sprejel nekatere določbe ZIUOPDVE, ki so sistemske narave in z nevtralizacijo
negativnih učinkov epidemije niso na noben način povezane. Eno od takih določb
predstavlja 52. člen ZIUOPDVE, ki s posegom v 38. člen Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 75/16; ZViS-K) spreminja
pogoje za podaljšanje akreditacij za področje visokošolskih zavodov. Pogoji se
spreminjajo tako, da Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem
šolstvu izpolnjevanje pogojev preverja šele pri drugem naslednjem podaljšanju
akreditacije visokošolskega zavoda in ne pri prvem naslednjem podaljšanju, kot to
trenutno določa 38. člen ZViS-K. Gre za sistemsko spremembo, ki omogoča, da
lahko visokošolski zavod brez izpolnjevanja osnovnih pogojev deluje dodatnih pet let.
Pri akreditacijskem postopku se med drugim preverja, ali ima visokošolski zavod
ustrezne prostore za izvedbo študija, knjižnico za študente in zaposlene, zadostno
število strokovnega kadra in visokošolskih učiteljev za ustrezno izvajanje študijskih
programov ter da je zagotovljena zadostna mera znanstveno raziskovalnega dela.
52. člen ZIUOPDVE roke preverjanj podaljšuje in tako zmanjšuje varnost študentov
ob vprašanju, ali visokošolski zavod še izpolnjuje pogoje za kakovostni študij. Gre za
poseg v zahtevno strokovno materijo, ki se uveljavlja brez kakršnih koli resnih analiz
posledic te spremembe, brez javne razprave in brez dialoga med visokošolskimi
partnerji.
Sprememba akreditacijskih pogojev ne sodi v intervencijski zakon, ker nima
nikakršne zveze z epidemijo, zato se poslanke in poslance Državnega zbora poziva,
da o vsebini zakona ponovno razmislijo in sledijo naslovu zakona, ki govori o
interventnih ukrepih, ne pa o spreminjanju sistemskih določb z dolgoročnimi in težko
izmerljivimi posledicami.
Na podlagi navedenega Državni svet poziva Državni zbor, da o ZIUOPDVE ponovno
odloča.«.«
Amandma državnega svetnika Branimirja Štruklja NI BIL SPREJET (33 državnih
svetnic in svetnikov je oddalo glas, 9 jih je bilo ZA, 25 jih je bilo PROTI).
--Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog zahteve
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 18. izredni seji 26. 11. 2020, ob obravnavi
Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUOPDVE), EPA 1472-VIII, ki ga je Državni zbor sprejel na 49. izredni seji
25. 11. 2020, na podlagi tretje alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in
75/16), sprejel
Z A H T E V O,
da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o interventnih
ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE),
EPA 1472-VIII.
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Obrazložitev:
Državni zbor Republike Slovenije je na 49. izredni seji 25. 11. 2020 sprejel Zakon o
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUOPDVE), EPA 1472-VIII. Zakon je v obliki zakonodajnega predloga v obravnavo
Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije.
Zgoraj navedeni zakon spada v kategorijo zakonov, s katerim se želi omiliti posledice
oziroma zmanjšati negativne učinke drugega vala epidemije COVID-19 za državljane
in gospodarstvo, zato je pomembno, da čim prej stopi v veljavo.
Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu, je podana z
namenom pospešitve postopka njegove uveljavitve.«
Predlagana zahteva Državnega sveta NI BILA SPREJETA (28 državnih svetnic
in svetnikov je oddalo glas, 2 sta bila ZA, 26 jih je bilo PROTI).
S tem je bila 1. točka dnevnega reda zaključena.
***
2. točka dnevnega reda:
-

Predlog odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), EPA 1240-VIII

Državni zbor je zakon sprejel na 48. izredni seji 20. 11. 2020 in so ga državne
svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti isti dan.
Po elektronski pošti z razširitvijo dnevnega reda 26. 11. 2020 so državne svetnice in
svetniki prejeli predlog odložilnega veta Interesne skupine lokalnih interesov.
Predlog zahteve Državnega sveta, ki je pripravljen na podlagi predloga Interesne
skupine lokalnih interesov, so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti
z razširitvijo dnevnega reda 26. 11. 2020. Gradivo je bilo objavljeno tudi na spletni
strani Državnega sveta.
Predstavnik predlagateljice predloga odložilnega veta državni svetnik Bogomir
Vnučec je obrazložil vsebino predloga.
Državni svetnik Branimir Štrukelj je podal proceduralno vprašanje v zvezi z razširitvijo
dnevnega reda z 2. točko dnevnega reda. Ponovno ga je zanimalo, kateri so bili
razlogi, ki so nastali po sklicu seje in na podlagi katerih bi se lahko razširilo dnevni
red seje v skladu s četrtim odstavkom 35. člena Poslovnika Državnega sveta.
Predsednik Državnega sveta je državnemu svetniku Branimirju Štruklju ponovno
pojasnil, da je bil dnevni red seje razširjen na podlagi drugega odstavka 75.a člena
Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da se pobuda za sprejem odložilnega veta iz
prvega odstavka 75.a člena Poslovnika Državnega sveta uvrsti na dnevni red seje
Državnega sveta brez razprave in glasovanja. Državnega svetnika Branimirja Štruklja
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je v primeru nezadovoljstva z odgovorom ponovno napotil na Mandatno-imunitetno
komisijo.
Vsebino zakona je predstavil državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Uroš
Lampret.
V razpravi so sodelovali državni svetniki: Samer Khalil (napovedal, da zapušča sejo),
Igor Antauer (napovedal, da zapušča sejo), Branimir Štrukelj (napovedal, da zapušča
sejo), mag. Marija Lah (napovedal, da zapušča sejo), Bojan Režun (napovedal, da
zapušča sejo), Dejan Crnek (napovedal, da zapušča sejo), Lidija Jerkič (napovedala,
da zapušča sejo), dr. Matjaž Gams, Miroslav Ribič (napovedal, da zapušča sejo),
Mitja Gorenšček, Tomaž Horvat (napovedal, da zapušča sejo), Dušan Strnad, Franjo
Naraločnik (napovedal, da ne bo glasoval), Tone Hrovat.
Dodatno obrazložitev je podal državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Uroš
Lampret.
Obrazložitev glasu je podal državni svetnik dr. Matjaž Gams.
Pred glasovanjem o predlogu zahteve Državnega sveta je predsednik ugotovil, da
sklepčnost ni zagotovljena (prisotnih 20 državnih svetnikov). Na podlagi drugega
odstavka 51. člena Poslovnika Državnega sveta je predsednik Državnega sveta,
ponovno ugotavljal navzočnost (prisotnih 20 državnih svetnikov). Pred tretjim
ugotavljanjem navzočnosti državnih svetnikov je predsednik Državnega sveta prekinil
sejo za 10 minut.
Predsednik Državnega sveta je po zaključeni 10-minutni prekinitvi seje ponovno
preveril prisotnost državnih svetnic in svetnikov. Prisotnih je bilo 20 državnih
svetnikov, zato je predsednik Državnega sveta izredno sejo zaradi nesklepčnosti ob
16.57 uri prekinil in napovedal, da se bo nadaljevala 27. 11. 2020 ob 11.30 uri.
***
Prekinjena 18. izredna seja Državnega sveta se je nadaljevala v petek, 27. 11. 2020,
ob 11.352 uri.
Državni svetniki, prisotni v dvorani Državnega sveta, v petek, 27. 11. 2020:
Alojz Kovšca, Cvetko Zupančič.
Državni svetniki, prisotni na daljavo prek aplikacije CISCO Webex, v petek, 27. 11.
2020:
Rajko Fajt, dr. Matjaž Gams, Franc Golob, Mitja Gorenšček, Tone Hrovat, dr. Branka
Kalenič Ramšak, Danijel Kastelic, Bojan Kekec, Marjan Maučec, Franjo Naraločnik,
Srečko Ocvirk, Milan Ozimič, Boris Popovič, Franci Rokavec, Dušan Strnad, Branko
Šumenjak, Branko Tomažič, mag. Igor Velov, Bogomir Vnučec, Željko Vogrin, mag.
Marko Zidanšek.
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Zamika začetka seje zaradi tehničnih težav.
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Odsotni državni svetniki v petek, 27. 11. 2020:
Igor Antauer, Dejan Crnek, Tomaž Horvat, Lidija Jerkič, Janoš Kern, Samer Khalil,
Oskar Komac, mag. Marija Lah, Bojana Potočan, mag. Peter Požun, Bojan Režun,
mag. Miroslav Ribič, Ladislav Rožič, Jože Smole, Branimir Štrukelj, Matjaž Švagan,
Davorin Terčon.
Glede na to, da so bile v okviru 2. točke dnevnega reda že v četrtek, 26. 11. 2020,
izvedene uvodne predstavitve, vključno z razpravo in obrazložitvami glasu, je Državni
svet v nadaljevanju seje prešel neposredno na glasovanje o predlogu zahteve
Državnega sveta, da Državni zbor o zakonu ponovno odloča. S tem je bilo
zadoščeno tudi zahtevi iz prvega odstavka 51. člena Poslovnika Državnega sveta, ki
določa, da se navzočnost na seji ugotavlja z glasovanjem.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog zahteve
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 18. izredni seji 26. 11. 2020, ob obravnavi
Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026
(ZZSISV26), EPA 1240-VIII, ki ga je Državni zbor sprejel na 48. izredni seji
20. 11. 2020, na podlagi tretje alineje prvega odstavka 97. člena Ustave Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in
75/16), sprejel
Z A H T E V O,
da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakona o zagotavljanju
sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), EPA
1240-VIII.
Obrazložitev:
Državni zbor Republike Slovenije je na 48. izredni seji v petek, 20. 11. 2020, sprejel
Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026
(ZZSISV26), EPA 1240-VIII. Zakon je v obliki zakonodajnega predloga v obravnavo
Državnemu zboru po rednem postopku predložila Vlada Republike Slovenije.
Zahteva Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o zakonu, je podana z
namenom pospešitve postopka njegove uveljavitve.«
Predlagana zahteva Državnega sveta NI BILA SPREJETA (21 državnih svetnic in
svetnikov je oddalo glas, nihče ni glasoval ZA, 18 jih je bilo PROTI).
Državni svetnik mag. Igor Velov je zaradi tehničnih težav podal proceduralni predlog,
da predsednik Državnega sveta ponovi glasovanje o predlogu zahteve Državnega
sveta.
Na podlagi 54. člena Poslovnika Državnega sveta je predsednik dal na glasovanje
predlog državnega svetnika mag. Igorja Velova, da se glasovanje v zvezi s
predlogom zahteve ponovi.
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Predlog državnega svetnika mag. Igorja Velova je bil sprejet (23 državnih svetnic in
svetnikov je oddalo glas, 22 jih je glasovalo ZA, proti ni bil nihče).
Predsednik je po ponovnem glasovanju ugotovil, da predlog zahteve
Državnega sveta NI BIL SPREJET (prisotnih je bilo 23 državnih svetnic in
svetnikov, 19 državnih svetnic in svetnikov je oddalo glas, ostali se niso želeli
izrecno opredeliti; nihče ni bil ZA, 19 jih je glasovalo PROTI).
S tem je bila 2. točka dnevnega reda zaključena.
Ker predlagana zahteva Državnega sveta za ponovno odločanje Državnega zbora o
Zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026
(ZZSISV26), EPA 1240-VIII, ni bila sprejeta, je predsednik Državnega sveta
napovedal, da bo v skladu z 21.a členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
predsednika Državnega zbora obvestil, da Državni svet ne bo zahteval ponovnega
odločanja o navedenem zakonu.
18. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije je bila zaključena v petek,
27. 11. 2020, ob 11.54 uri.

Dr. Dušan Štrus
sekretar

Alojz Kovšca
predsednik

Zapisala: Tjaša Krenn
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