Mandatno-imunitetna komisija
Številka: 061-04-1/2020/6
Ljubljana, 13. 3. 2020

Predlog
ZAPISNIK

8. izredne seje Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je bila v petek 13. 3. 2020, v sobi 110/I, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 13.00 uri in zaključila ob 14.44 uri.
PRISOTNI:
 predsednik komisije: Franci Rokavec,
 člani komisije: Igor Antauer, dr. Branka Kalenić Ramšak in Cvetko Zupančič
ter
 nadomestni član: Ladislav Rožič (nadomeščal Lidijo Jerkič).
OSTALI PRISOTNI:
 Boris Popovič, državni svetnik,
 Jošt Mravljak, praktikant v Službi za pravne in analitične zadeve.
Sejo je sklical in vodil predsednik komisije Franci Rokavec.
Dnevni red (5 ZA, 0 PROTI):
1. Zahteva za dovoljenje glede nadaljevanje kazenskega postopka zoper člana
Državnega sveta Borisa Popoviča
Ad 1)
Mandatno-imunitetna komisija je obravnavala Zahtevo za dovoljenje glede
nadaljevanja kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Borisa Popoviča.
Na sejo je bil vabljen tudi državni svetnik Boris Popovič, ki je podal svojo
obrazložitev.
Iz Zahteve Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki ga je Državni svet prejel 5. 3. 2020, je
razvidno, da se pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani zoper obtoženega Borisa
Popoviča vodi kazenski postopek na podlagi zasebne tožbe zasebnega tožilca zaradi
kaznivega dejanja žaljive obdolžitve po prvem, drugem in tretjem odstavku 160. člena
Kazenskega zakonika – 1 (v nadaljnjem besedilu: KZ-1), za katerega je predpisana
denarna kazen ali kazen zapora do enega leta in zaradi kaznivega dejanja razžalitve
po prvem in drugem odstavku 158. člena KZ-1, za katerega je predpisana denarna
kazen ali zapor do šestih mesecev.

Zasebna tožba je bila vložena 20. 10. 2014, kazenski postopek pa se je začel 22. 12.
2014, ko je zasebna tožba postala pravnomočna. Obtoženi Boris Popovič se je na
glavni obravnavi 3. 3. 2020 skliceval na imuniteto.
***
Zakon o državnem svetu (v nadaljnjem besedilu: ZDSve) v tretjem odstavku 60. člena
določa, da se zoper državnega svetnika, če se sklicuje na imuniteto, ne sme začeti
kazenskega postopka brez dovoljenja Državnega sveta, razen če je bil zaloten pri
kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let. Izjemoma lahko
na podlagi petega odstavka omenjenega člena ZDSve Državni svet prizna imuniteto
tudi državnemu svetniku, ki se nanjo ni skliceval ali ki je bil zaloten pri kaznivem
dejanju, za katero je predpisana kazen zapora nad pet let.
Namen imunitete je omogočiti predstavniškemu telesu neodvisno in nemoteno
delovanje. Ne pomeni osebne pravice tistega, ki jo poseduje, temveč je v interesu
njegove funkcije oziroma predstavniškega telesa. Institut imunitete tako velja za
privilegij posameznika, namen katerega je predvsem zagotoviti kontinuirano in
stabilno izvrševanje državnih funkcij.
Skladno z drugim odstavkom 87. člena Poslovnika Državnega sveta pri obravnavanju
zahteve ali obvestila Mandatno-imunitetna komisija presodi, ali je priznanje imunitete
nujno potrebno za opravljanje funkcije državnega svetnika. Praviloma se šteje, da je
priznanje imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje funkcije državnega svetnika v
primeru, ko namerava pristojni državni organ državnega svetnika pripreti ali ko ga je
že priprl, ne pa tudi v primeru, ko namerava proti njemu začeti kazenski postopek ali
ko ga je že začel.
Komisija je sprejela (4 ZA, 0 PROTI) naslednji s k l e p :
Mandatno-imunitetna komisija na podlagi drugega odstavka 88. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in
26/15) ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka 87. člena
Poslovnika Državnega sveta za priznanje imunitete državnemu svetniku Borisu
Popoviču.
***
Za poročevalca na seji Državnega sveta je bil določen državni svetnik Franci
Rokavec.
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predsednik

2

