Mandatno-imunitetna komisija
Številka: 061-04-2/2020/6
Ljubljana, 16. 4. 2020

Predlog
ZAPISNIK

9. izredne seje Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je potekala v torek, 14. 4. 2020, v obliki videokonference preko sistema Cisco Webex.

Seja se je začela ob 18.00 uri in končala ob 19.10 uri.
PRISOTNI:
 predsednik komisije: Franci Rokavec,
 člani komisije: Lidija Jerkič, Igor Antauer in dr. Branka Kalenić Ramšak.
OPRAVIČENO ODSOTEN:
- član komisije: Cvetko Zupančič
OSTALI PRISOTNI:
 Milan Ozimič, državni svetnik.
Sejo je sklical in vodil predsednik komisije Franci Rokavec.
Dnevni red (4 ZA, 0 PROTI):
1. Potrditev zapisnikov 8. redne in 8. izredne seje Mandatno-imunitetne komisije
2. Pobuda Milana Ozimiča za sprejem dopolnitve Poslovnika Državnega sveta
3. Obravnava odstopne izjave državnega svetnika Franca Kanglerja
4. Razno

Ad 1)
Komisija je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 8. redne seje.
Komisija je brez pripomb potrdila (4 ZA, 0 PROTI) zapisnik 8. izredne seje.
Ad 2)
Komisija je obravnavala pobudo Milana Ozimiča za sprejem dopolnitve Poslovnika
Državnega sveta Republike Slovenije in jo podprla.
Komisija je bila s strani pobudnika Milana Ozimiča seznanjena, da je predlagana dopolnitev
Poslovnika Državnega sveta odziv na trenutne razmere v državi v času epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Njen bistveni namen je Državnemu svetu omogočiti

nemoteno in formalno pravno delovanje tudi v primeru, če se državni svetniki v času izrednih
okoliščin ne bi mogli osebno sestajati na sejah Državnega sveta in njegovih delovnih teles. Z
novim 33.a členom se določa izvedbo sej na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske
tehnologije. Vsebina sledi vsebini Sklepa o načinu dela Državnega sveta v času epidemije
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki ga je Državni svet sprejel na 11. izredni (2.
korespondenčni seji), ki je potekala od petka, 27. marca 2020, od 14. ure do ponedeljka, 30.
marca 2020, do 14. ure in trenutni praksi. Predlog dopolnitve poslovnika daje ustrezno
pravno podlago za delovanje Državnega sveta v izrednih ali oteženih razmerah in
nadomešča trenutno veljaven Sklep. Državni svet s predlogom dopolnitev Poslovnika
Državnega sveta sledi vzoru Državnega zbora in Ustavnega sodišča, ki sta prav tako
dopolnila določbe svojih poslovnikov z določbami, ki omogočajo izvedbo sej na daljavo.
Komisija se je seznanila tudi z amandmajem Interesne skupine negospodarskih dejavnosti in
Interesne skupine delodajalcev, s katerim se za alternativo glasovanju s poimenskim
klicanjem državnih svetnikov pri izvedbi sej na daljavo jasno določa glasovanje s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Pobudnik amandmaju ni nasprotoval, v kolikor je
tudi pri uporabi informacijsko-komunikacijske tehnologije jasno javno razvidna volja
državnega svetnika.
Po razpravi so prisotni člani Mandatno-imunitetne komisije soglasno sprejeli naslednje
sklepe (4 ZA, 0 PROTI):
1. Mandatno-imunitetna komisija podpira predlog dopolnitve Poslovnika Državnega sveta.
2. Mandatno-imunitetna komisija podpira amandma Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti in Interesne skupine delodajalcev.
3. Mandatno-imunitetna komisija na podlagi drugega odstavka 35. člena Poslovnika
Državnega sveta predlaga, da se dnevni red 28. seje Državnega sveta, ki je sklicana v
sredo, 15. 4. 2020, razširi z naslednjo točko:
- Predlog dopolnitve Poslovnika Državnega sveta
***
Za poročevalca na seji Državnega sveta je določen predsednik komisije Franci Rokavec.
Ad 3)
Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta je na 9. izredni seji, dne 14. 4. 2020,
obravnavala odstopno izjavo državnega svetnika Franca Kanglerja z dne z dne 9. 4. 2020.
Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 –
odl. US in 21/13 – ZFDO-F; v nadaljnjem besedilu: ZDsve) v 61. členu določa, da član
Državnega sveta ne sme biti hkrati poslanec Državnega zbora niti ne sme opravljati druge
funkcije v državnih organih. Na podlagi 63. člena ZDsve članu Državnega sveta preneha
mandat, če izgubi volilno pravico, če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije, če je s
pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev, če
nastopi funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo člana Državnega sveta, če odstopi in v drugih
primerih, ki jih določa zakon. Članu Državnega sveta preneha mandat z dnem, ko Državni
svet ugotovi, da so nastali razlogi za njegovo prenehanje.
Mandatno-imunitetna komisija je bila obveščena, da Državni svet do 9. 4. 2020, ko je prejel
odstopno izjavo Franca Kanglerja, s strani Vlade Republike Slovenije ni prejel nobenega
uradnega obvestila o njegovem imenovanju za državnega sekretarja.
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Mandatno-imunitetna komisija je ob obravnavi odstopne izjave ugotovila, da je bil Franc
Kangler imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve 13. 3. 2020. S
tem je na podlagi četrte alineje prvega odstavka 63. člena ZDsve nastopil razlog za
prenehanje njegovega mandata. Poleg tega je Franc Kangler 9. 4. 2020 podal odstopno
izjavo, da s tem dnem odstopa s funkcije državnega svetnika.
Ker je z imenovanjem za državnega sekretarja na Ministrstvu za notranje zadeve, državni
svetnik Franc Kangler 13. 3. 2020 nastopil funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo državnega
svetnika, je Mandatno-imunitetna komisija po opravljeni razpravi sprejela naslednje sklepe
(4 ZA, 0 PROTI):
1. Mandatno-imunitetna komisija predlaga Državnemu svetu, da ugotovi da je bil državni
svetnik Franc Kangler 13. 3. 2020 imenovan za državnega sekretarja na Ministrstvu za
notranje zadeve in s tem nastopil funkcijo, ki je nezdružljiva s funkcijo člana Državnega
sveta, zato mu je v skladu s četrto alinejo prvega odstavka 63. člena Zakona o Državnem
svetu prenehal mandat 13. 3. 2020.
2. Mandatno-imunitetna komisija na podlagi drugega odstavka 35. člena Poslovnika
Državnega sveta predlaga, da se dnevni red 28. seje Državnega sveta, ki je sklicana v
sredo, 15. 4. 2020, razširi z naslednjo točko:
- Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata državnemu svetniku Francu Kanglerju.
3. Strokovna služba naj preveri ustreznost predlaganega sklepa.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Franci Rokavec.
Ad 4)
Pod točko Razno ni bilo razprave.

Neža Dular

Franci Rokavec
predsednik
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