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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun

:

5022924
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

SKLEPI,

STALIŠČA

IN

DODATNI

SKLEPI

2. seje Državnega zbora RS

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih
ali zavodih, za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z
državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi
s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja
z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/
93, 66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96, 19/97,
35/97, 64/97, 67/97 (popr.), 72/97, 15/98, 41/98, 16/99, 41/99,
108/99, 28/00, 66/00, 84/00 in 119/00).

Državni zbor Republike Slovenije je na 2. seji, dne 31.1.2001 ob
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah,
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo,
javnimi podjetji in javnimi zavodi sprejel naslednji

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih za katere v skladu
)

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o socialnem varstvu - EPA 1074 - II
SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je na 2. seji, dne 31.1.2001 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o socialnem varstvu (ZSV-B) - druga obravnava, na
podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednji

20. februar2001

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
socialnem varstvu za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.
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SKLEPA IN STALIŠČE
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o preprečevanju pranja denarja
-EPA 1255-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 2. seji, dne 31.1.2001 ob
obravnavi predloga zakona o preprečevanju pranja denarja
(ZPPDen-1) - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjim
stališčem:

SKLEPA

Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
prouči in ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo
in pravne zadeve.

1. Predlog zakona o preprečevanju pranja denarja je primerna
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o knjižničarstvu - EPA 1141 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 2. seji, dne 1.2.2001 ob
obravnavi predloga zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

7. Predlagatelj naj opredeli datum uveljavitve financiranja
knjižnične dejavnosti po tem zakonu.
8. Predlagatelj naj v drugi obravnavi predloga zakona določi
normative tudi za vse druge vrste knjižnic, ne samo za javne
knjižnice.

SKLEPA

9. Predlagatelj naj prvi odstvek 19. člena predloga zakona
spremeni tako, da bo ta člen predvidel konkretno določene
normative.

1. Predlog zakona o knjižničarstvu je primerna podlaga za
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za
drugo obravnavo v skladu z naslednjimi

10. Predlagatelj zakona naj prouči rešitev v 6. členu, ki govori o
kulturni dediščini in kulturnih spomenikih v smislu, da prepusti
stroki, da ugotavlja, katero njeno gradivo ima lastnosti
spomenika, tako kot to velja za muzejsko in arhivsko gradivo
v javnih muzejih in arhivih.

stališči:
1. Predlagatelj zakona naj pri pripravi zakona za drugo
obravnavo ne upošteva variantnega predloga k naslovu
zakona.

11. Predlagatelj naj ponovno prouči rešitev v 18. členu glede na
razsežnost problema financiranja delovanja javnih knjižnic,
ki presega zgolj pristojnosti lokalnih skupnosti in oceni možnost
za tako rešitev, da bi minister pristojen za kulturo, izdal navodilo
o pogojih in načinu uresničevanja omenjenega člena.

2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi zakona za drugo
obravnavo upošteva variantni predlog v 7. členu.
3. Predlagatelj zakona naj prouči in po možnosti upošteva
pripombe in predloge iz mnenja Sekretariata DZ za
zakonodajo in pravne zadeve.

DODATNI SKLEPI
1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da do vložitve predloga zakona za drugo obravnavo
ponovno oceni potrebna sredstva lokalnih skupnosti za
dosego predpisanega standarda s preglednico po
posameznih lokalnih skupnostih.

4. Predlagatelj zakona naj natančno in nedvoumno opredeli
razmerje pristojnosti in financiranja med lokalno skupnostjo
in državo. Določi naj se tudi rok za posredovanje države,
kadar občina ne izpolnjuje svojih obvez.
5. Predlagatelj naj prouči določbe o ustanoviteljstvu Narodne
univerzitetne knjižnice in razmerje med nacionalno in
univerzitetnimi knjižnicami.

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da za drugo obravnavo predloga zakona določi in
oceni potrebno dinamiko oziroma čas v katerem morajo
posamezne lokalne skupnosti doseči predpisani standard.

6. Predlagatelj naj prouči in po možnosti upošteva pripombe in
predloge Komisije za družbene dejavnosti Državnega sveta
RS.

3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da omogoči delovanja več izključno kulturnih
dejavnosti v okviru ene pravne osebe oziroma zavoda.

poročevalec, št. 11
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DODATNI SKLEPI
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o preoblikovanju prostih carinskih
prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropske skupnosti, ki
delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora
teh prodajaln - EPA 1072 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 2. seji, dne 31.1.2001 ob
obravnavi predloga zakona o preoblikovanju prostih
carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami
članicami Evropske skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske
unije, v mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora
teh prodajaln (ZPPCPEU) - hitri postopek, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje

Vlada Republike Slovenije naj enako ukrepa v pogledu
mednarodno neobičajne radikalne omejitve Avstrije pri uvozu
tobačnih izdelkov iz Slovenije.
3. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije naj posebej spremlja posledice zapiranja PCP glede
zmanjšanja zaposlenosti v teh prodajalnah in posledično tudi
v občinah, v katerih so doslej poslovale. V kolikor predvideni
ukrepi po zakonu o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln
na cestnih mejnih prehodih z državami članicami Evropske
skupnosti, ki delujejo v okviru Evropske unije, v mejne
prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora teh prodajaln
(ZPPCPEU) - hitri postopek, ne bodo prispevali k
zmanjševanju negativnih posledic zaradi povečane
nezaposlenosti, pa naj v skladu z možnostmi, predlaga
dodatne ukrepe.

DODATNE SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da ponovno prouči predpise, ki določajo poslovanje
prostih carinskih prodajaln in prouči možnost, da bi se pogoji,
pod katerimi poslujejo proste carinske prodajalne na
mednarodnih cestnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško
in Madžarsko, spremenili predvsem v smeri uvedbe dodatnih
dajatev za opravljanje te dejavnosti.

4. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, naj v okviru pogajanj za pristop Republike Slovenije
k Evropski uniji vztraja pri sedanji ureditvi bilateralnih
sporazumov o prosti trgovini z državami naslednicami bivše
SFRJ.

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, naj v okviru pogajanj za vstop Slovenije v Evropsko
unijo opozori Evropsko komisijo na ukrepe Republike Italije v
zvezi z diferenciranimi cenami bencina v Furlaniji - Julijski
krajini (torej na teritoriju v obmejnem pasu z Republiko
Slovenijo) in zahteva odpravo ukrepov, ter o tem pisno obvesti
Državni zbor Republike Slovenije do 30.5.2001.

DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o fitofarmacevtskih sredstvih
-EPA 1305-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 2. seji, dne 30.1.2001 ob
obravnavi predloga zakona o fitofarmacevtskih sredstvih
(ZFfS) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

20. februar 2001

DODATNI SKLEP
Državni zbor pooblašča Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve, da pri pripravi končnega besedila zakona opravi
redakcijske popravke besedila skladno s pripombami iz razprave
na seji odbora.
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

ODVETNIŠTVU

(ZOdV-A)

- hitri postopek - EPA 1306 - II

v procesu prevzemanja pravnega reda Evropske unije. V
Državnem programu Republike Slovenije za prevzem
pravnega reda Evropske unije je bil predviden za sprejem do
konca leta 2000, saj predstavlja enega od zakonov, ki
vsebinsko povzemajo evropsko zakonodajo, njegova
uskladitev pa je pogoj za pripravljenost Republike Slovenije,
da postane članica Evropske unije.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-2011-0031
Številka: 751-03/2000-1
Ljubljana,09.02.2001
Vlada Republike Slovenije je na 16. korespondenčni seji dne 9.
februarja 2001 določila besedilo:

S tem besedilom nadomešča besedilo predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o odvetništvu - hitri
postopek, ki ga je poslala z dopisoma št. 751-03/2000-1 z dne
31.8.2000 in 11.9.2000.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ODVETNIŠTVU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o odvetništvu obravnava po hitrem
postopku, ker to v skladu z 201. členom Poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije zahtevajo izredne potrebe države.
Predlagani zakon sodi v sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

20. februar2001
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nekega reguliranega poklica zahtevajo v državi gostiteljici in v
državi, iz katere prihaja prosilec, lahko država gostiteljica v skladu
z direktivo zahteva prilagoditveno obdobje ali preverjanje
sposobnosti. Pri tem mora država gostiteljica dati migrantu
možnost izbire med prilagoditvenim obdobjem in testiranjem
sposobnosti. Izjema pa so poklici, katerih opravljanje zahteva
natančno poznavanje državnega prava in vsebuje poklicne
dejavnosti, ki se nanašajo na državno pravo. V teh primerih lahko
država gostiteljica sama določi, ali se zahteva eno ali drugo. To
pomeni, da sme država članica EU na področju odvetništva sama
predpisati, ali bo za priznavanje te poklicne kvalifikacije zahtevala
prilagoditveno obdobje, ki v skladu z direktivo ne sme presegati
treh let, ali testiranje sposobnosti.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA
Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91-1, 42/97) v prvem
odstavku 137. člena določa, da je odvetništvo kot del pravosodja
samostojna in neodvisna služba, ki jo ureja zakon. Zakon, ki
ureja to področje, je Zakon o odvetništvu, ki je bil sprejet 25.
marca 1993 (Ur.l. RS, št. 18/93) in je pričel veljati 24. aprila 1993.
V letu 1996 je Republika Slovenija z Evropskimi skupnostmi
podpisala Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani. Z uveljavitvijo sporazuma je Republika Slovenija postala
zavezana zagotoviti postopno združljivost svoje zakonodaje s
pravom skupnosti (70. člen Evropskega sporazuma).

Poleg splošnega sistema priznavanja poklicnih kvalifikacij v skladu
z direktivo 89/48/EEC pa veljata na področju odvetništva še dve
direktivi, ki se nanašata izključno na odvetništvo (t.i. sektorski
direktivi). To sta direktivi 77/249/EEC in 98/5/EC. Prva ureja
opravljanje odvetniških storitev (pravno svetovanje in zastopanje
strank pred sodišči in drugimi državnimi organi), ki jih opravlja
odvetnik v državi gostiteljici pod poklicnim nazivom, ki ga uporablja
v državi članici, iz katere prihaja (v nadaljevanju: v matični državi).
Direktiva 98/5/EC pa ureja opravljanje odvetniškega poklica na
trajnejši podlagi, pri čemer loči med opravljanjem poklica pod
poklicnim nazivom iz odvetnikov matične države in opravljanjem
poklica pod poklicnim nazivom države gostiteljice.

Pravna ureditev Republike Slovenije na področju zakonodaje, ki
ureja odvetništvo še ni usklajena s pravnim redom Evropske
unije. V okviru pogajalskih izhodišč Republike Slovenije za
področje 2 (Prost pretok oseb) se je Republika Slovenija zavezala,
da bo Zakon o odvetništvu uskladila s pravnim redom Evropske
unije do 31.12.2000, pri čemer bodo določila zakona, ki bodo
implementirala zahteve direktiv, ki veljajo v Evropski uniji na
področju odvetništva, pričela veljati z dnem dejanskega pristopa
Republike Slovenije k Evropski uniji.

b) Direktiva 77/249/EEC
Sprejeta je bila z namenom, da se olajša opravljanje storitev
odvetnikov v drugi državi članici od tiste, v kateri je odvetnik
registriran. Direktiva velja samo za odvetnike in se nanaša na
dejavnosti odvetnikov, ki se opravljajo z zagotavljanjem storitev.
V skladu z zahtevami direktive uporablja odvetnik pri opravljanju
storitev v državi gostiteljici poklicni naziv, ki se uporablja v državi,
iz katere prihaja, izražen v jeziku te države, pri čemer je navedena
strokovna organizacija, ki je dala dovoljenje za opravljanje
poklicne dejavnosti, oz. sodišče, pred katerim ima pravico opravljati
poklicno dejavnost v skladu z zakoni te države. Direktiva loči
med opravljanjem storitve zastopanja in opravljanjem drugih
storitev. Tako se v skladu z zahtevami direktive aktivnosti, ki se
nanašajo na zastopanje stranke v sodnih postopkih ali pred
državnimi organi, opravljajo v vsaki državi gostiteljici pod pogoji,
določenimi za odvetnike s sedežem v tej državi, izvzeti pa so
morebitni pogoji, po katerih se zahteva bivanje ali registracija pri
strokovni organizaciji v tej državi. Tuj odvetnik pa mora v takem
primeru spoštovati pravila profesionalnega ravnanja države
gostiteljice, ne da bi to škodovalo njegovim obveznostim v državi,
iz katere prihaja. Za odvetnike, ki opravljajo druge aktivnosti (torej
ne zastopanja!), veljajo pogoji in pravila profesionalnega ravnanja
države članice, iz katere prihaja, kar pa ne sme biti v škodo
pravil, ki urejajo poklic v državi gostiteljici.

1. 1. Zahteve EU na področju odvetništva
V zvezi s pravico ustanavljanja, prostim pretokom oseb in prostim
pretokom storitev v okviru EU veljajo na področju odvetništva
naslednje direktive:
a) 89/48/EEC - direktiva o splošnem sistemu priznavanja diplom,
pridobljenih z zaključkom (posrednješolskega) poklicnega
izobraževanja in usposabljanja, ki traja najmanj tri leta,
b) 98/5/EC - direktiva za olajšanje opravljanja poklica odvetnika
na trajni podlagi v kaki drugi državi članici od tiste, v kateri je
bila kvalifikacija pridobljena,
c) 77/249/EEC - direktiva za olajšanje uspešnega izvrševanja
odvetniške pravice do svobodnega opravljanja storitev.
a) Direktiva 89/48/EEC
Sprejeta je bila z namenom odpraviti ovire med državami članicami
za prost pretok delovne sile in storitev z medsebojnim
priznavanjem poklicnih kvalifikacij, pridobljenih s posredješolskim
izobraževanjem in usposabljanjem, ki traja najmanj tri leta. Direktiva
ureja splošen sistem medsebojnega priznavanja poklicnih
kvalifikacij za državljane držav članic EU, ki imajo visokošolske
diplome in je njihovo izobraževanje trajalo najmanj tri leta, ter želijo
opravljati reguliran poklic v drugi državi članici od tiste, v kateri je
bila kvalifikacija pridobljena (v nadaljevanju: v državi gostiteljici).
Eden izmed reguliranih poklicev, katerih ureditev mora biti v skladu
z zahtevami te direktive, je tudi odvetniški poklic.

V zvezi z zastopanjem v sodnih postopkih lahko država članica
zahteva od tujih odvetnikov: a) da se predstavijo v skladu z
lokalnimi pravili predsedujočemu sodniku (»presiding judge«) in
predsedniku ustreznega odvetniškega združenja ali b) da delajo
v povezavi s kakim odvetnikom, ki opravlja odvetniški poklic
pred zadevnim sodnim organom oz. z osebo, ki je pooblaščena
za zastopanje strank pred tem sodiščem.

Ustanovna pogodba EU izrecno prepoveduje diskriminacijo. Na
področju priznavanja poklicnih kvalifikacij to pomeni, da morajo
države članice omogočiti opravljanje poklica državljanu druge
države članice, če ta poklic lahko opravlja v državi članici, iz
katere prihaja, in upoštevati načelo obojestranskega zaupanja.

Vsaka država članica lahko izloči odvetnike, ki so redno zaposleni
in prejemajo plačo od kakega javnega ali zasebnega podjetja, iz
opravljanja dejavnosti zastopanja tega podjetja v sodnih postopkih,
če odvetnikom s sedežem v tej državi ni dovoljeno opravljati teh
dejavnosti.

Kadar obstajajo bistvene razlike glede izobraževanja in
usposabljanja oziroma poklicnih izkušenj, ki se za opravljanje
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Odvetnik, registriran v državi gostiteljici pod nazivom iz matične
države, lahko opravlja poklic kot redno zaposleni odvetnik - v
obsegu, ki ga država gostiteljica dovoljuje za svoje odvetnike.

c) Direktiva 98/5/EC
Namen te direktive je olajšati opravljanje poklica odvetnika na
trajni podlagi s samozaposlitvijo ali redno zaposlitvijo v kaki drugi
državi članici od tiste, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena; pri
čemer opravljanje poklica odvetnika v smislu te direktive ne obsega
zagotavljanja storitev, ki ga pokriva Direktiva 77/249/EEC; hkrati
pa ta direktiva tudi ne posega v sistem priznavanja poklicnih
kvalifikacij po Direktivi 89/48/EEC, na podlagi katere se lahko tuj
odvetnik v državi gostiteljici vključi v odvetniški poklic pod poklicnim
nazivom iz države gostiteljice. Direktiva velja za odvetnike (tako
za tiste, ki opravljajo poklic kot samozaposleni, kot za tiste, ki
opravljajo poklic kot zaposleni v matični državi članici, ob
upoštevanju 8. čl. pa tudi v državi gostiteljici).

Direktiva zahteva obrazložitev odločb o zavrnitvi registracije, o
preklicu registracije in o disciplinskih ukrepih in njihovo pravno
varstvo pred sodiščem oz. razsodiščem.
Direktiva v 10. členu določa, kdaj za tujega odvetnika v državi
gostiteljici velja enaka obravnava kot velja za odvetnika države
članice gostiteljice in kaj to pomeni. Odvetnik, ki je sprejet v poklic
odvetnika v državi gostiteljici v skladu s tem členom direktive,
ima pravico uporabljati poklicni naziv iz svoje matične države
skuoai s poklicnim nazivom, ki ustreza poklicu odvetnika v državi
gostiteljici. Za sprejem odvetnika, ki opravlja svoj poklic pod
poklicnim nazivom iz matične države in je dejansko in redno
opravljal najmanj 3 leta dejavnost v državi gostiteljici na področju
zakonodaje te države in zakonodaje Skupnosti, v poklic odvetnika
v državi gostiteljici ne veljajo pogoji, določeni v Direktivi 89/48/
EEC glede prilagoditvenega obdobja oziroma testiranja
sposobnosti. Dokaz o dejanskem in rednem opravljanju dejavnosti
na področju zakonodaje države gostiteljice mora preskrbeti
odvetnik. Za odločitev pristojnega organa, da ne omogoči izvzetja,
je treba navesti razloge, na odločitev pa je možna pritožba v
skladu z domačo zakonodajo. Odvetnik, ki opravlja poklic pod
nazivom svoje matične države pa lahko kadarkoli zaprosi za
priznanje poklicne kvalifikacije v skladu z Direktivo 89/48/EEC z
namenom, da bi bil sprejet v poklic odvetnika in tega opravljal pod
poklicnim nazivom države gostiteljice. Odvetniku, ki opravlja poklic
pod poklicnim nazivom matične države v državi gostiteljici najmanj
3 leta, neko krajše obdobje pa na področju zakonodaje te države,
lahko pristojni organ omogoči sprejem v poklic odvetnika v državi
gostiteljici in mu da pravico, da tega opravlja pod poklicnim nazivom
te države, ne da bi moral izpolnjevati pogoje, določene glede
prilagoditvenega obdobja oziroma testiranja sposobnosti v Direktivi
89/48/EEC. Pristojni organ lahko z obrazloženo odločbo odreče
odvetniku ugodnosti iz tega člena, če bi bilo to v nasprotju s
splošnim družbeni interesom, še posebej zaradi disciplinskega
postopka, pritožb ali kakršnihkoli postranskih posledic.

V skladu z direktivo se mora odvetnik, ki želi opravljati poklic v
kaki drugi državi članici od tiste, v kateri je pridobil svojo poklicno
kvalifikacijo, registrirati pri pristojnem organu v tej državi. Pristojni
organ v državi gostiteljici registrira odvetnika po predložitvi potrdila,
ki potrjuje njegovo registracijo pri pristojnem organu v matični
državi. Država gostiteljica lahko predpiše, da potrdilo ne sme biti
staro več kot tri mesece. O registraciji v državi gostiteljici je dolžan
pristojni organ obvestiti pristojni organ v matični državi. Kjer pristojni
organ v državi gostiteljici objavlja imena domačih odvetnikov, je
dolžan objaviti tudi imena odvetnikov, registriranih na podlagi te
direktive.
Vsak odvetnik ima pravico opravljati poklic na trajni podlagi v
katerikoli državi članici EU pod poklicnim nazivom iz matične
države. V takem primeru mora opravljati poklic pod tem nazivom,
izraženim v uradnem jeziku njegove matične države na razumljiv
način in tako, da se izognemo mešanju s poklicnim nazivom iz
države gostiteljice. Direktiva daje možnost državi gostiteljici, da
lahko zahteva od odvetnika, da navede poklicno telo, katerega
član je v matični državi, oz. sodno oblast, pred katero je upravičen
opravljati poklic v skladu z zakoni svoje matične države in lahko
zahteva, da dodatno navede, da je registriran pri pristojnem organu
v tej državi. Odvetnik, ki uporablja poklicni naziv iz svoje matične
države, opravlja enake poklicne dejavnosti kot odvetnik, ki
opravlja poklic pod nazivom iz države gostiteljice, in lahko med
drugim daje nasvete o zakonodaji svoje matične države članice,
o zakonodaji Skupnosti, o mednarodnem pravu in o zakonodaji
države članice, ki je gostiteljica. V vsakem primeru pa mora
spoštovati procesna pravila, ki veljajo v nacionalnih sodiščih.

Kjer je dovoljeno skupno opravljanje poklica v zvezi z odvetniki,
ki opravljajo poklic pod nazivom države gostiteljice, veljajo
naslednje določbe:
- En ali več odvetnikov, ki pripadajo isti združbi v matični državi in
pod nazivom iz te države opravljajo poklic v državi gostiteljici,
lahko opravljajo svoje poklicne dejavnosti v podružnici ali
zastopništvu svoje združbe v državi gostiteljici. Če pa so temeljna
pravila, ki veljajo za to združbo v matični državi nezdružljiva s
temeljnimi pravili, določenimi z zakonom v državi gostiteljici, so
merodajna slednja, dokler njihovo spoštovanje opravičuje javni
interes za zaščito strank in tretjih oseb.
- Država članica mora omogočiti dvema ali več odvetnikom iz
iste združbe ali iz iste matične države, ki opravljajo poklic na
njenem ozemlju pod poklicnimi nazivi iz svoje matične države,
dostop do neke oblike skupnega opravljanja poklica. Če omogoča
država gostiteljica svojim odvetnikom izbiro med več oblikami
skupnega opravljanja poklica, morajo biti iste oblike dostopne tudi
omenjenim odvetnikom.
- Država gostiteljica sprejme potrebne ukrepe, da se omogoči (in
določi način) tudi skupno opravljanje poklica med: več odvetniki
iz različnih držav članic, ki opravljajo poklic pod poklicnimi nazivi
iz svoje matične države, ter med temi odvetniki in enim ali več
odvetniki iz države gostiteljice.
Država gostiteljica lahko ne odobri odvetniku, ki je član združbe
v matični državi, da opravlja poklic na njenem ozemlju kot član
svoje združbe, če je član združbe, ki vključuje osebe, ki niso
člani stroke.

Za odvetnika, ki opravlja poklic pod nazivom iz matične države,
se uporabljajo enaka pravila poklicnega ravnanja kot za odvetnike
države gostiteljice. Zagotoviti pa mu je potrebno ustrezno
zastopstvo v poklicnem združenju (odvetniška zbornica), pri
čemer tako zastopstvo vključuje vsaj pravico do glasovanja na
volitvah v upravna telesa tega združenja. Država gostiteljica lahko
zahteva, da odvetnik sklene poklicno škodno zavarovanje, razen
v primeru, če lahko dokaže, da je krit s sklenjenim zavarovanjem
ali jamstvom v matični državi, če je tako zavarovanje enakovredno
v smislu pogojev in obsega kritja v državi gostiteljici.
V primeru disciplinskega postopka zoper odvetnika, ki opravlja
poklic pod poklicnim nazivom iz matične države, se uporabljajo
procesna pravila, kazni in pravna sredstva, predvidena v državi
gostiteljici. Pristojni organ države gostiteljice mora pred sprožitvijo
disciplinskega postopka obvestiti pristojni organ odvetnikove
matične države. Enaka obveznost je določena v primeru, da je
disciplinski postopek zoper odvetnika sprožen v matični državi,
da ta obvesti o tem državo gostiteljico. Ves čas disciplinskega
postopka je potrebno sodelovanje pristojnih organov obeh držav
članic.
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V primeru,da so temeljna pravila tuje združbe nezdružljiva s
pravili države gostiteljice, lahko država gostiteljica nasprotuje
odprtju podružnice ali zastopništva na svojem ozemlju brez
omejitev navedenih v 1. točki 11. člena (javni interes za zaščito
strank in tretjih oseb).

Razlog za sprejem tega zakona je torej popolna uskladitev s
pravnim redom EU, ki velja na področju odvetništva.
Poleg tega pa Odvetniška zbornica Slovenije kot stanovska
organizacija, ki opravlja tudi določena javna pooblastila, ugotavlja,
da so v praksi vse bolj pogoste kršitve odvetniške etike in
zaračunavanje storitev v nasprotju z odvetniško tarifo, ker znižuje
pravno varnost potrošnikov, pa tudi poklicni ugled odvetnikov. Pri
tem odvetniška zbornica ugotavlja, da večinoma ne gre za
namerne kršitve, temveč bolj za slabo poznavanje predpisov.
Zato naj bi z zakonom uvedli tudi obvezen preizkus znanja
odvetniških kandidatov iz profesionalne odvetniške etike in
odvetniške tarife. Uspešno opravljen preizkus naj bi bil tudi pogoj
za vpis v imenik odvetnikov.

Ne glede na način, kako odvetnik opravlja poklic pod nazivom
matične države v državi gostiteljici, lahko uporablja ime katerekoli
združbe, ki ji pripada v matični državi; država gostiteljica pa lahko
zahteva, da je treba poleg imena združbe navesti pravno obliko
združbe v matični državi in/ali imena morebitnih članov združbe,
ki opravljajo poklic v državi gostiteljici.
V direktivi je določeno tesno sodelovanje pristojnega organa v
matični državi in državi gostiteljici ter njuna vzajemna pomoč; pri
čemer sta dolžna ohranjati zaupnost podatkov, ki jih izmenjata.

Zakon o odvetništvu določa, da je opravljanje odvetniškega poklica
nezdružljivo z opravljanjem notariata. Ta določba je odveč, saj se
vprašanje pogojev za ustanovitev notariata rešuje s matičnim
zakonom oz. sistemsko zakonodajo, ki ureja notariat.

1.2. Veljavna ureditev v RS

Ob zadnji noveli kazenske zakonodaje v letu 1994 je bilo iz
kazenskega zakona izpuščeno kaznivo dejanje zakotnega
pisaštva, v zakonu o odvetništvu pa tudi ni sankcionirana črna
praksa oziroma opravljanje odvetniškega poklica v nasprotju z
zakonom. Zato bi bilo primemo, še zlasti v času, ko se bo povečala
konkurenca in ponudba storitev tudi tujih odvetnikov v Sloveniji,
ustrezno sankcionirati določena ravnanja kot prekrške.

V zvezi z opravljanjem storitev tujih odvetnikov v RS Zakon o
odvetništvu (UL RS, št. 18/93, 24/96) v tretjem odstavku 2. člena
določa, da lahko odvetnik iz druge države ob pogoju vzajemnosti
zastopa stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi v RS.
Veljavni zakon torej za opravljanje storitve zastopanja tujega
odvetnika v RS ne postavlja pogoja registracije ali prebivališča, ki
ju direktiva 77/249 izrecno prepoveduje. Pač pa veljavni zakon
ne vsebuje določb o tem, katera pravila profesionalnega ravnanja
veljajo v primeru opravljanja dejavnosti zastopanja in katera v
primeru opravljanja ostalih dejavnosti (svetovanja), kar pomeni,
daje zaradi popolne uskladitve slovenske zakonodaje z zahtevami
te direktive potrebno dopolniti Zakon o odvetništvu v skladu z
določili direktive.

Ker se v praksi vedno pogosteje pojavljajo kršitve določbe zakona
o odvetništvu, ki odvetnikom prepoveduje reklamiranje,
predlagatelj meni, da bi bilo potrebno kršitev te prepovedi tudi
izrecno sankcionirati kot prekršek.

V zvezi z opravljanjem odvetniškega poklica tujih državljanov v
RS pa četrti odstavek 25. člena Zakona o odvetništvu določa, da
se tuj državljan, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje odvetniškega
poklica po pravu države, katera državljan je, če velja vzajemnost,
vpiše v imenik odvetnikov, ki lahko opravljajo odvetniški poklic
pred državnimi organi v Republiki Sloveniji:
1. če opravi preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda
Republike Slovenije po posebnem zakonu,
2. če aktivno obvlada slovenski jezik.
Drugih določb, ki bi urejale pravico tujih državljanov opravljati
odvetniški poklic v RS, Zakon o odvetništvu ne vsebuje.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlagano novelo se zakon o odvetništvu usklajuje z zahtevami
direktiv, ki v okviru Evropske unije veljajo na področju odvetništva,
hkrati pa se želi odpraviti nekatere ugotovljene slabosti obstoječe
ureditve. Cilji predlagane novele so predvsem naslednji:
uskladiti slovensko zakonodajo s predpisi Evropske unije in
s tem zagotoviti njeno pripravljenost za članstvo v Evropski
uniji,
- zagotoviti prost pretok oziroma prosto opravljanje storitev za
vse državljane držav članic Evropske unije v Sloveniji, kakor
tudi slovenskim odvetnikom v državah članicah Evropske
unije na načelu nediskriminacije,
izboljšati kakovost odvetniškega dela in s tem nuditi večjo
zaščito potrošnikom njihovih storitev,
sankcionirati opravljanje odvetniških storitev, ki jih opravljajo
osebe, ki ne izpolnjujejo z zakonom določenih pogojev.

Naša zakonodaja pozna torej le situacijo, ko lahko tuj odvetnik
opravlja odvetniški poklic v RS pod nazivom iz naše države (kot
države gostiteljice v smislu direktive), ne pa tudi situacije, ko tuj
odvetnik opravlja poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične
države, zato je potrebno Zakon o odvetništvu dopolniti tako, da
bo urejal obe situaciji skladno z zahtevami direktive. Pri tem je
potrebno v skladu z zahtevami direktive vezati pravico do
opravljanja odvetniškega poklica v RS za tujega državljana na
izpolnjevanje pogojev za opravljanje poklica odvetnika v državi,
iz katere prihaja oziroma v kateri je registriran, in ne na
izpolnjevanje pogojev po pravu države, katere državljan je, kakor
je to določeno v sedaj veljavnem četrtem odstavku 25. člena
zakona.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
odvetništvu temelji zlasti na splošnem načelu nediskriminatomosti
obravnavanja fizičnih in pravnih oseb, ki želijo opravljati odvetniške
storitve oziroma odvetniški poklic. Zakon mora določiti za vse
enake pogoje, hkrati pa določiti tudi ustrezno pravno varnost
vsem potrošnikom, ki želijo oziroma potrebujejo odvetniške storitve.
Z vidika načel pravne države pa mora zakon preprečevati delo
nepooblaščenim osebam, kakor tudi sankcionirati takšno delo,
saj sicer izvajanje zakona ne more biti uspešno.

Glede na to, da slovenska zakonodaja na področju odvetništva
ni v celoti usklajena z zahtevami direktiv, ki veljajo na tem področju,
se je Republika Slovenije v pogajalskih izhodiščih za Področje 2 prost pretok oseb zavezala, da bo zaradi popolne uskladitve s
pravnim redom EU spremenila oziroma dopolnila Zakon o
odvetništvu. Zakon naj bi bil sprejet do 31.12.2000, njegove
določbe pa bodo pričele veljati z dnem dejanskega pristopa RS k
EU.
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S predlaganim zakonom se v skladu z zahtevami pravnega reda
EU, ki velja na področju odvetništva, urejajo vse tri situacije, ki so
urejene v direktivah EU:
situacija, ko tuj odvetnik opravi zgolj odvetniško storitev v
RS,
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situacija, ko tuj odvetnik opravlja odvetniški poklic v RS pod
poklicnim nazivom iz matične države,
situacija, ko tuj odvetnik opravlja odvetniški poklic v RS pod
poklicnim nazivom, ki se uporablja v RS (kot državi gostiteljici
v smislu direktiv), torej pod nazivom »odvetnik«.

6. člen
Za 25. členom se doda nov 25 a. člen, ki se glasi:
»Pogoj iz 9. točke prvega odstavka prejšnjega člena se izkazuje
s preizkusom pred komisijo, ki jo imenuje organ, ki odloča o vpisu
oziroma izbrisu iz imenika odvetnikov.
Vsebino in postopek preizkusa iz prejšnjega odstavka določi
Odvetniška zbornica Slovenije s splošnim aktom.«.

3. FINANČNE POSLEDICE
Zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun.

7. člen
Črta se 26. člen.
II. BESEDILO ČLENOV

8. člen
V 30. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:

l.člen
V zakonu o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in 24/96) se črta
tretji odstavek 21. člena.

»Tuj odvetnik, ki ima v Republiki Sloveniji pravico opravljati poklic
pod poklicnim nazivom iz svoje matične države, se izbriše iz
imenika odvetnikov tudi, če v svoji matični državi nima več pravice
opravljati odvetniškega poklica.«.

2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

9. člen

»Tuj odvetnik, ki je v matični državi pridobil pravico do opravljanja
odvetniškega poklica, lahko pod pogoji, ki jih določa ta zakon, v
Republiki Sloveniji opravlja:
odvetniške storitve,
odvetniški poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične
države,
odvetniški poklic pod nazivom »odvetnik«.

V 31. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Imenik odvetnikov je sestavljen iz:
- imenika odvetnikov, državljanov Republike Slovenije,
imenika tujih odvetnikov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico
opravljati odvetniški poklic pod nazivom »odvetnik«,
- imenika tujih odvetnikov, ki imajo v Republiki Sloveniji pravico
opravljati odvetniški poklic pod poklicnim nazivom iz svoje
matične države.«.

Matična je tista država, v kateri ima odvetnik pravico opravljati
odvetniški poklic pod poklicnim nazivom, pridobljenim po predpisih
iz te države.

Sedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, četrti,
peti in šesti odstavek.

Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije po
tem zakonu je odvetnik, ki ima pravico opravljati odvetniški poklic
v kateri izmed držav članic Evropske unije pod poklicnim nazivom,
pridobljenim po predpisih iz te države.«.

V sedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek se
pika nadomesti z vejico in doda besedilo:
»izbris iz razloga po drugem odstavku prejšnjega člena pa na
podlagi obvestila pristojnega organa odvetnikove matične
države.«.

3. člen
V prvem odstavku 21. člena se 3. točka črta.

10. člen

Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 3. in 4. točka.

V 32. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V izkaznico tujega odvetnika se vpiše poklicni naziv, ki ga ima
tuj odvetnik pravico uporabljati v skladu s tem zakonom, ter organ, pri katerem je vpisan v matični državi.«.

4. člen
Na koncu drugega odstavka 23. člena se doda besedilo »v
Republiki Sloveniji«.

11. člen
5. člen

V tretjem odstavku 33. člena se beseda »drugega« nadomesti z
besedo »tretjega«.

V prvem odstavku 25. člena se v 8. točki pika nadomesti z vejico
in se doda nova 9. točka, ki se glasi:
»9. da pozna odvetniške predpise, etiko in tarifo.«
Črtata se četrti in peti odstavek.
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O vpisu v imenik po prvem odstavku tega člena Odvetniška
zbornica Slovenije obvesti pristojni organ odvetnikove matične
države.

12. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odvetnik lahko pri svojem imenu označi pravno področje, za
katero ima priznan status odvetnika - specialista, in poklicni naziv,
ki ga ima pravico uporabljati v skladu s tem zakonom.

Odvetnik, ki je vpisan v imenik na podlagi prvega odstavka tega
člena, mora opravljati odvetniški poklic dejansko in stalno, pri tem
pa uporabljati poklicni naziv iz svoje matične države, izražen v
uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov svoje matične države,
z navedbo organa, pri katerem je vpisan v svoji matični državi.

Označbe »evropski odvetnik« iz tega zakona ni dovoljeno
uporabljati kot poklicni naziv.«.

34 c. člen

13. člen

Odvetnik iz prejšnjega člena lahko pravno svetuje o zakonodaji
svoje matične države, o zakonodaji Evropske unije, o
mednarodnem pravu in zakonodaji Republike Slovenije.

Za 34. členom se doda novo III A. poglavje, ki se glasi:
»III A. OPRAVLJANJE STORITEV IN ODVETNIŠKEGA
POKLICA TUJIH ODVETNIKOV V REPUBLIKI
SLOVENIJI

Pri opravljanju odvetniških storitev, povezanih z zastopanjem
strank pred sodišči v Republiki Sloveniji, mora odvetnik iz
prejšnjega člena sodelovati z odvetnikom, ki ima v Republiki
Sloveniji pravico opravljati odvetniški poklic pod nazivom
»odvetnik«.

34 a. člen
Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije se
vpiše v imenik tujih odvetnikov, ki lahko v Republiki Sloveniji
opravljajo odvetniški poklic pod poklicnim nazivom »odvetnik« z
vsemi pravicami in dolžnostmi pri opravljanju odvetniškega
poklica, če izpolnjuje pogoje iz 2. in 6. do 9. točke prvega odstavka
25. člena tega zakona in če opravi preizkusni izpit o poznavanju
pravnega reda Republike Slovenije.

Odvetnik iz prejšnjega člena ne more:
biti izvoljen v katerikoli organ Odvetniške zbornice,
izobraževati odvetniškega pripravnika ali odvetniškega
kandidata,
biti imenovani za pooblaščenca stranke, ki je v skladu z
zakonom, ki ureja sodni postopek ali pravno pomoč, v celoti
oproščena plačila stroškov postopka ali pomoči, ali za
zagovornika po uradni dolžnosti.

Odvetnik mora vlogi za vpis v imenik po prejšnjem odstavku
priložiti potrdilo o državljanstvu, dokaz o tem, da ima pravico
opravljati odvetniški poklic v svoji matični državi ter druge dokaze,
s katerimi izkazuje izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka.

34 č. člen
Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije se
vpiše v imenik tujih odvetnikov, ki lahko v Republiki Sloveniji
opravljajo odvetniški poklic pod nazivom »odvetnik«, ne glede na
pogoje iz 34 a. člena tega zakona, če je najmanj tri leta dejansko
in redno opravljal poklic v Republiki Sloveniji na podlagi 34 b.
člena tega zakona.

Pogoja iz 2. in 7. točke prvega odstavka 25. člena tega zakona se
dokazujeta s potrdilom, izdanim po predpisih odvetnikove matične
države. Dokazila ne smejo bit: starejša od treh mesecev in morajo
biti predložena v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda Republike Slovenije
iz prvega odstavka tega člena se opravlja po določbah zakona,
ki ureja pravniški državni izpit.

Pogoj iz prejšnjega odstavka se v postopku vpisa v imenik
odvetnikov dokazuje s predložitvijo seznama zadev, ki jih je
odvetnik obravnaval, z navedbo opravilne številke, vsebine,
časovnega obdobja, vrste in obsega dejavnosti ter faze postopka
s priloženimi izvodi pripravljenih listin, vlog in zapisnikov, v obliki,
s katero se varuje zaupnost osebnih podatkov.

34 b. člen
Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije se
vpiše v imenik tujih odvetnikov, ki lahko v Republiki Sloveniji
opravljajo odvetniški poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične
države, če predloži potrdilo o vpisu pri pristojnem organu matične
države.

Odvetnik, ki je vpisan v imenik na podlagi prvega odstavka tega
člena, ima pri opravljanju odvetniškega poklica pravico uporabljati
poklicni naziv iz svoje matične države, izražen v uradnem jeziku
ali enem od uradnih jezikov svoje matične države, skupaj z
nazivom »odvetnik«.

Vlogi za vpis v imenik po prejšnjem odstavku je potrebno priložiti
tudi potrdilo o državljanstvu, dokazilo o zavarovanju poklicne
odgovornosti ter obvestilo in dokazila o morebitnem članstvu v
odvetniških družbah v matični državi ali katerikoli drugi državi.

34 d. člen
Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije, ki
ni vpisan v imenik tujih odvetnikov na podlagi 34 a., 34 b. ali 34 č.
člena tega zakona, sme opravljati posamezne storitve, ki sodijo v
okvir opravljanja odvetniškega poklica, v skladu z določbo prvega
in drugega odstavka 34 c. člena tega zakona.

Odvetnik, ki je vpisan v imenik na podlagi prvega odstavka tega
člena, je v celoti ali delno oproščen zavarovanja iz 9. člena tega
zakona, če je v matični državi glede pogojev in obsega kritja
zavarovanja v celoti ali delno enakovredno zavarovan.

Odvetnik, ki opravlja storitve na podlagi prejšnjega odstavka,
mora o tem pisno obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije s
predložitvijo dokazila o usposobljenosti za opravljanje
odvetniškega poklica in dokazila o zavarovanju poklicne
odgovornosti v matični državi, pri čemer se smiselno uporablja
določba tretjega odstavka 34 b. člena tega zakona. V obvestilu

V postopku vpisa v imenik po prvem odstavku tega člena se
smiselno uporablja določba 8. točke prvega odstavka 25. člena
tega zakona.
Dokazila iz prvega in drugega odstavka tega člena ne smejo biti
starejša od treh mesecev in morajo biti predložena v overjenem
prevodu v slovenski jezik.
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mora navesti naslov ali določiti pooblaščenca za vročitve v
Republiki Sloveniji.

Disciplinski organi so dolžni pristojnim organom odvetnikove
matične države omogočiti sodelovanje v postopku s predlogi v
korist odvetnika.

Na podlagi obvestila in dokazil iz prejšnjega odstavka izda
Odvetniška zbornica Slovenije odvetniku potrdilo o priglasitvi
opravljanja storitev.

Disciplinske kazni in začasni ukrepi, ki omejujejo odvetnika pri
opravljanju poklica, smejo biti izrečeni samo z veljavnostjo v
Republiki Sloveniji.

Na zahtevo pristojnih organov mora odvetnik iz prvega odstavka
tega člena predložiti dokazilo, da ima pravico opravljati odvetniške
storitve v Republiki Sloveniji.

Če pristojni organ odvetnikove matične države začasno ali trajno
odvzame odvetniku dovoljenje za opravljanje odvetniškega
poklica, ima tak ukrep učinek prepovedi opravljanja odvetniškega
poklica v Republiki Sloveniji.

Odvetnik iz druge države, ki je država članica Evropske unije, ki
mu je bil v Republiki Sloveniji zavrnjen vpis v imenik odvetnikov
zaradi neizpolnjevanja pogoja iz 7. točke prvega odstavka 25.
člena tega zakona, v Republiki Sloveniji ne more opravljati
odvetniških storitev

Prvi odstavek tega člena velja smiselno tudi v primeru uvedbe
disciplinskega postopka zoper odvetnika, ki ima pod tem nazivom
pravico opravljati odvetniški poklic tudi v kakšni drugi državi.«.

34 e. člen

16. člen

Pri opravljanju storitev mora odvetnik iz prejšnjega člena
upoštevati pravila poklicnega ravnanja, ki veljajo za odvetnike v
• Republiki Sloveniji.

Za 71. členom se doda novo VIII. A poglavje, ki se glasi:
»VIII A. KAZENSKE DOLOČBE

Pri opravljanju posameznih storitev v Republiki Sloveniji mora
odvetnik uporabljati poklicni naziv iz svoje matične države, izražen
v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov svoje matične
države, skupaj z navedbo poklicne organizacije, ki mu je dala
dovoljenje za opravljanje odvetniškega poklica v matični državi.

71 a. člen
Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 SIT se kaznuje za prekršek
pravna oseba, ki ni odvetniška družba po tem zakonu, če proti
plačilu opravlja storitve iz drugega odstavka 2. Člena Zakona o
odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93 in 24/96).

Odvetnik iz prejšnjega člena je disciplinsko odgovoren po tem
zakonu, kot če bi bil vpisan v imenik odvetnikov. Disciplinske
kazni in začasni ukrepi, ki omejujejo odvetnika, smejo biti izrečene
samo z veljavnostjo v Republiki Sloveniji. Namesto disciplinske
kazni izbrisa iz imenika se izreče prepoved opravljanja storitev v
Republiki Sloveniji.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
fizična oseba, ki v nasprotju z določbo drugega odstavka 1. člena
Zakona o odvetništvu proti plačilu opravlja storitve iz drugega
odstavka 2. člena zakona o odvetništvu.

34 f. člen

71 b. člen

Odvetnik iz druge države, ki ni država članica Evropske unije, ki
ima pravico opravljati odvetniški poklic v državi, ki ni članica
Evropske unije, sme opravljati odvetniške storitve oziroma
odvetniški poklic pod pogoji, ki jih ta zakon določa za odvetnike iz
druge države, ki je država članica Evropske unije v 34 a. členu
tega zakona, če je izpolnjen pogoj dejanske vzajemnosti.«.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje odvetnik, ki
reklamira svojo dejavnost (drugi odstavek 21. člena).«.
Prehodne in končna določba
17. člen

14. člen

Splošni akt iz 6. člena tega zakona izda Odvetniška zbornica v
roku treh mesecev od začetka veljavnosti tega zakona.

V 42. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Odvetniška zbornica sodeluje z odvetniškimi organizacijami
drugih držav. Pri medsebojnem sodelovanju v postopkih za
pridobitev pravice do opravljanja odvetniškega poklica v drugi
državi je zbornica dolžna ohraniti zaupnost izmenjanih podatkov.«.

18. člen
Šteje se, da odvetniki, ki so na dan uveljavitve tega zakona že
vpisani v imenik odvetnikov, izpolnjujejo tudi pogoj iz 9.točke
prvega odstavka 25. člena Zakona o odvetništvu.

15. člen
Za 63. členom se doda nov 63 a. člen, ki se glasi:

19. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, z izjemo določb 1., 2. in 4. člena, drugega
odstavka 5. člena in 7. do 15. člena tega zakona, ki začnejo veljati
z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.

»63 a. člen
O zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka zoper tujega
odvetnika, ki je vpisan v imenik tujih odvetnikov v skladu z 34 b.
členom tega zakona, disciplinski tožilec obvesti pristojni organ v
odvetnikovi matični državi.
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III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu

K 6. členu

Pravico tujih odvetnikov, da zastopajo stranke pred sodišči in
drugimi državnimi organi v Republiki Sloveniji je doslej urejal tretji
odstavek 2. člena zakona.

Ob uvedbi novega pogoja za pridobitev statusa odvetnika, je
potrebno opredeliti tudi postopek preverjanja poznavanja
odvetniških predpisov, etike in tarife. Preizkušeno bo pred komisijo,
ki jo bo imenoval organ, ki odloča o vpisu oz. izbrisu iz imenika
odvetnikov. Taka ureditev je smiselna, saj gre za predpise in
pravila, ki v pretežni meri slonijo na poklicni avtonomiji, katere
poznavanje in spoštovanje presoja pristojna odvetniška zbornica.

Ker je ta pravica na novo in podrobneje, tako za evropske kot za
druge tuje odvetnike, urejena v novem III A. poglavju zakona se
omenjeno določilo črta.

Natančnejša vsebina in postopek preizkusa bosta določena s
splošnim aktom, ki ga bo Odvetniška zbornica izdala v skladu s
prehodnimi določbami tega zakona v treh mesecih od njegove
uveljavitve.

K 2. členu
Z novim 2 a. členom se v okvim temeljnih določb zakona v skladu
z ustreznimi direktivami Evropske unije opredeljujejo načini
opravljanja odvetniških storitev oz. odvetniškega poklica tujih
odvetnikov v Republiki Sloveniji.

K 7. členu

Določa se pomen izrazov »matična država« in »evropski
odvetnik«.

Črtanje določila o ugotavljanju vzajemnosti pri opravljanju
odvetniškega poklica tujih državljanov je posledica ureditve vseh
vprašanj v novem III A. poglavju zakona.

K 3. členu
K 8. členu

Črta se določilo, v katerem je z opravljanjem odvetniškega poklica
nezdružljivo opravljanje notariata.

Evropski oz. tuji odvetniki, ki bodo v Sloveniji imeli pravico opravljati
poklic pod poklicnim nazivom iz svoje matične države pridobijo
to pravico, če predložijo potrdilo o vpisu pri pristojnem organu
matične države.

Določilo ni potrebno, saj nezdružljivost notarskega z drugimi
pravosodnimi poklici ureja matični zakon, tj. Zakon o notariatu, ki
v prvem odstavku 9. člena določa, da je z notariatom nezdružljivo
opravljanje odvetništva ali katere koli plačane službe oz. funkcije.

Ker omenjena pravica temelji na pravici opravljanja odvetniškega
poklica v matični državi, je potrebno kot razlog za izbris iz imenika
odvetnikov upoštevati tudi morebitni izbris odvetnika iz imenika v
matični državi. Po sebi je razumljivo, da tak odvetnik, ki pravice
nima v matični državi, le te ne more imeti v Republiki Sloveniji.

K 4. členu
Novo III A. poglavje omogoča evropskim (pod pogojem
vzajemnosti pa tudi drugim tujim) odvetnikom opravljanje
odvetniških storitev in poklica v Republiki Sloveniji. Po veljavnem
drugem odstavku 23. člena zakona odvetnik ne more imeti
podružnice odvetniške pisarne. Taka določba onemogoča
slovenskim odvetnikom, da bi po polnopravni vključitvi v Evropsko
unijo v skladu z ustreznimi direktivami opravljali odvetniški poklic
v drugih evropskih državah oz. odpirali podružnice, če je taka
možnost dana po predpisih in pravilih, ki veljajo v državi gostiteljici.
Zato se s predlaganim dodatkom omejuje prepoved ustanavljanja
podružnic le na območju Republike Slovenije.

K 9. členu
V skladu s posebej opredeljenimi različnimi možnostmi opravljanja
odvetniškega poklica v Republiki Sloveniji je določeno, da bo
imenik odvetnikov sestavljen iz treh imenikov in sicer: državljanov
Republike Slovenije, tujih odvetnikov, ki v Republiki Sloveniji
opravljajo poklic pod nazivom »odvetnik« in tujih odvetnikov, ki v
Republiki Sloveniji opravljajo poklic pod poklicnim nazivom iz svoje
matične države.

K 5. členu

Kot podlaga za izbris po novem izbrisnem razlogu iz 8. člena
zakona, je določeno obvestilo pristojnega organa odvetnikove
matične države.

Odvetniška zbornica Slovenije kot stanovska organizacija, ki ima
tudi javna pooblastila ugotavlja, da so v praksi vse bolj pogoste
kršitve odvetniške etike in obračunavanje storitev v nasprotju z
odvetniško tarifo. To znižuje pravno varnost potrošnikov pa tudi
poklicni ugled odvetnikov.

K 10. členu
Skladno s spremembami vrste vpisov odvetnikov v imenik
Odvetniške zbornice Slovenije se dopolnjujejo tudi določbe o
vsebini izkaznice odvetnika.

Zato se kot pogoj za opravljanje odvetništva opredeljuje
poznavanje odvetniških predpisov, etike in tarife in preizkus, ki
bo pogoj za vpis v imenik odvetnikov. Gre za posebna strokovna
znanja, ki se ne preizkušajo v okviru izobraževanja pravne stroke
in pri pravniškem državnem izpitu.

K 11. členu
Sprememba je posledica drugačnega oštevilčenja zaradi
spremembe 31. člena zakona.

Črtanje četrtega in petega odstavka, ki urejata vpis tujih
državljanov v imenik odvetnikov je potrebno, ker so ta vprašanja
na novo urejena v III A. poglavju zakona.
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K 12. členu

K 15. členu

Upoštevajoč, da bodo po spremenjenem in dopolnjenem zakonu
v Republiki Sloveniji delovali odvetniki na podlagi poklicnega naziva,
pridobljenega v drugi (matični) državi, se tem odvetnikom dovoljuje
uporaba takega poklicnega naziva.

Izvedba in pravne posledice disciplinskega postopka zoper tujega
odvetnika, ki deluje pod nazivom iz matične države, je po naravi
drugačna od disciplinskega postopka zoper domače odvetnike.
Zato je v novem 63. a členu urejen disciplinski postopek za te
odvetnike ter učinki izrečenih disciplinskih ukrepov.

Hkrati se prepoveduje uporaba označbe »evropski odvetnik«,
ker ne gre za poklicni naziv, pač pa za zakonski pojem, potreben
zaradi posebnih pravic odvetnikov, ki svoj poklic opravljajo v
državah članicah Evropske unije.

K 16. členu
Novo VIII A. poglavje določa kazenske sankcije, ki jih sedanji
zakon ne predvideva. Predlagatelj meni, da je zaradi zavarovanja
pravic strank potrebno ustrezno sankcionirati dejavnost pravnih
oseb, ki opravljajo odvetniške storitve, pa zato ne izpolnjujejo z
zakonom določenih pogojev, kakor tudi opravljanje odvetniškega
poklica fizičnih oseb, ki niso odvetniki. Pri tem je v skladu s
temeljnimi načeli zakona dejanski stan prekrška podan le v primeru,
če se te storitve opravljajo proti plačilu. Pri tem je upoštevano, da
pravne in fizične osebe, ki nimajo odvetniških pravic, ne izpolnjujejo
pogojev za opravljanje odvetniške dejavnosti, da niso pod
strokovnim in disciplinskim nadzorom Odvetniške zbornice
Slovenije, da pri izračunavanju storitve niso vezani na odvetniško
tarifo ter, da nimajo zavarovane poklicne odgovornosti.

K 13. členu
Opravljanje storitev in odvetniškega poklica tujih odvetnikov v
Republiki Sloveniji je urejeno v novem III. A poglavju. V skladu z
uvodoma že obrazloženimi zahtevami direktiv Evropske unije so
opredeljeni pogoji za vpis tujih odvetnikov, ki bodo v Republiki
Sloveniji delovali pod poklicnim nazivom »odvetnik« (34. a člen).
Posebej so opredeljeni pogoji za vpis v imenik tujih odvetnikov
pod poklicnim nazivom iz matične države z bistveno olajšanimi
pogoji v skladu z ustrezno direktivo Evropske unije (34. b člen).
Za navedene odvetnike je v skladu z določbami direktive
opredeljen način zavarovanja poklicne odgovornosti ter natančno
opredeljena uporaba poklicnega naziva. Tako država gostiteljica
lahko zahteva, da odvetnik sklene poklicno škodno zavarovanje,
razen v primeru, če lahko dokaže, da je krit s sklenjenim
zavarovanjem v matični državi, če je tako zavarovanje
enakovredno v smislu pogojev in obsega kritja v državi gostiteljici.
Če je odvetnik z druge države le delno zavarovan se mora za
drugi del zavarovati v Republiki Sloveniji. Za te odvetnike je v
skladu z ustrezno direktivo določeno katere storitve lahko
opravljajo brez omejitev in pri katerih je potrebno sodelovanje z
odvetnikom, ki ima v Republiki Sloveniji naziv »odvetnik« (34. c
člen). Pri tem so skladno z direktivo nekatere pravice teh
odvetnikov omejene upoštevajoč, da imajo pravico opravljati
odvetniški poklic v Republiki Sloveniji, tako da pri tem niso izgubili
poklicnih pravic v svoji matični državi.

Hude posledice, do katerih lahko pride zaradi nestrokovnega
zastopanja takih oseb, je potrebno preprečiti tudi z uvedbo
kazenskih sankcij.
Kot prekršek je opredeljena tudi kršitev določb Zakona o
odvetništvu, ki odvetnikom prepoveduje reklamiranje. Po zakonu
in kodeksu odvetniške etike namreč odvetniki lahko tekmujejo le
s strokovnostjo in kvaliteto svoje dela. Nedovoljeno reklamiranje
bi glede na načelo zaupnosti lahko tudi škodovalo interesom
strank, zato je potrebno za kršitev te prepovedi predvideti sankcijo.
K 17. členu
Določen je rok, v katerem mora Odvetniška zbornica Slovenije
izdati splošni akt, s katerim bo opredeljen način preverjanja
poznavanja odvetniških predpisov, tarife in etike.

V skladu z ustrezno direktivo Evropske unije je za odvetnike, ki
bodo v Republiki Sloveniji delali pod poklicnim nazivom iz matične
države olajšan vpis in pridobitev naziva »odvetnik« po veljavnem
zakonu (34. č člen).

K 18. členu
V skladu z načelom o prepovedi poseganja v pridobljene pravice
se bo na podlagi te določbe štelo, da pogoj poznavanja odvetniških
predpisov, etike in tarife izpolnjujejo odvetniki, ki bodo na dan
uveljavitve zakona že vpisani v imenik odvetnikov.

Posebej so določeni pogoji za opravljanje posameznih odvetniških
storitev v okviru odvetniškega poklica v Republiki Sloveniji brez
vpisa v imenik odvetnikov (34.dčlen) ter vrsta in način opravljanja
storitev (34. e člen).
Zai tuje odvetnike, ki imajo pravico opravljati odvetniški poklic v
državah, ki niso članice Evropske unije, so določeni enaki pogoji
kot za evropske odvetnike v novem 34. a členu, z dodatnim
pogojem dejanske vzajemnosti.

K 19. členu
Določen je običajni 15 dnevni rok za uveljavitev zakona.

K 14. členu

Določbe, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti evropskih
odvetnikov, niso za Slovenijo obvezujoče, dokler ne bo postala
članica Evropske unije.

V skladu z zahtevami ustrezne direktive je določena obveznost
Odvetniške zbornice Slovenije, da sodeluje z odvetniškimi
zbornicami drugih držav in pri tem ohranja zaupnost izmenjanih
podatkov.

Zato zakon predvideva za vse navedene določbe začetek
veljavnosti z dnem pridobitve polnopravnega članstva v uniji.

20. februar2001
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1. če opravi preizkusni izpit o poznavanju pravnega reda
Republike Slovenije po posebnem zakonu,
2. če aktivno obvlada slovenski jezik.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO

Odvetniška zbornica vodi poseben imenik odvetnikov tujih
državljanov.

2. člen
Odvetnik v okviru opravljanja odvetniškega poklica pravno svetuje,
zastopa in zagovarja stranke pred sodišči in drugimi državnimi
organi, sestavlja listine in zastopa stranke v njihovih pravnih
razmerjih.

26. člen
Če se v primerih, ko se po določbah tega zakona zahteva
vzajemnost, dvomi v vzajemnost, daje pojasnila ministrstvo,
pristojno za pravosodje.

Pred sodišči lahko stranko proti plačilu zastopa samo odvetnik,
če zakon ne določa drugače.

30. člen

Odvetnik iz druge države lahko ob pogoju vzajemnosti zastopa
stranke pred sodišči in drugimi državnimi organi v Republiki
Sloveniji.

Odvetnik se izbriše iz imenika odvetnikov:
1. če umre;
2. če pisno izjavi, da ne želi več opravljati odvetniškega poklica;
3. če je s pravnomočno sodbo obsojen na kazen zapora šestih
mesecev ali na hujšo kazen in gre za naklepno kaznivo dejanje,
ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. če mu je bil izrečen varnostni ali varstveni ukrep prepovedi
opravljanja odvetniškega poklica;
5. če opravlja posle, ki niso združljivi z ugledom in neodvisnostjo
odvetnika (21. člen);
6. če več kot eno leto brez opravičenega razloga ni opravljal
odvetniškega poklica;
7. če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih
pogojev za opravljanje odvetniškega poklica;
8. če je bil razveljavljen vpis v imenik odvetnikov;
9. če mu je bil izrečen disciplinski ukrep odvzema pravice
opravljanja odvetniškega poklica;
10. če preneha odvetniška družba na podlagi izvedenega
stečajnega ali likvidacijskega postopka ali če odvetnik izstopi iz
odvetniške družbe, pa v roku enega meseca ne nadaljuje z
opravljanjem odvetniškega poklica individualno ali kot družbenik
druge odvetniške družbe.

21. člen
Z opravljanjem odvetniškega poklica je nezdružljivo:
1. opravljanje druge dejavnosti kot poklic, razen na znanstvenem,
pedagoškem, umetniškem ali publicističnem področju;
2. opravljanje plačane državne službe;
3. opravljanje notariata;
4. opravljanje poslovodne funkcije v podjetju;
5. opravljanje drugih poslov, ki nasprotujejo ugledu in neodvisnosti
odvetniškega poklica.
Odvetnik ne sme reklamirati svoje dejavnosti.
23. člen
Odvetnik prosto izbira in menja sedež svoje pisarne, mora pa o
vsaki selitvi predhodno obvestiti Odvetniško zbornico Slovenije.
Odvetnik ne more imeti podružnice odvetniške pisarne.

31. člen

25. člen

Imenik odvetnikov vodi Odvetniška zbornica Slovenije.

Odvetnik je lahko, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je državljan Republike Slovenije,
2. da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost,
3. da ima v Republiki Sloveniji pridobljen strokovni naslov
diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini
pridobljeno diplomo pravne fakultete,
4. da je opravil pravniški državni izpit,
5. da ima štiri leta praktičnih izkušenj kot diplomirani pravnik, od
tega najmanj eno leto pri odvetniku,
6. da aktivno obvlada slovenski jezik,
7. da je vreden zaupanja za opravljanje odvetniškega poklica,
8. da ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za
opravljanje odvetniškega poklica.

O vpisu oziroma izbrisu iz imenika odvetnikov odloča organ,
določen s statutom Odvetniške zbornice Slovenije, v upravnem
postopku.
Zoper odločbo organa iz prejšnjega odstavka ni pritožbe.
Odločbo, izdano v postopku o vpisu oziroma izbrisu iz imenika
odvetnikov, pošlje organ iz drugega odstavka tega člena v
petnajstih dneh od njene izdaje ministrstvu, pristojnemu za
pravosodje.
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko sproži upravni spor
zoper odločbo iz prejšnjega odstavka, če je z njo kršen zakon v
korist posameznika.

Z enoletno prakso pri odvetniku je izenačena praksa pri notarju v
enakem trajanju.

Izbris iz razloga po 4. in 9. točki prejšnjega člena se opravi na
podlagi pravnomočne odločbe.

Pogoj iz 5. točke prvega odstavka tega člena izpolnjuje tudi, kdor
nima opravljene najmanj enoletne prakse v odvetniški pisarni, če
je najmanj pet let opravljal funkcijo sodnika, državnega tožilca ali
javnega pravobranilca.

32. člen

Tuj državljan, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje odvetniškega
poklica po pravu države, katere državljan je, se, če velja
vzajemnost, vpiše v imenik odvetnikov, ki lahko opravljajo
odvetniški poklic pred državnimi organi v Republiki Sloveniji:

poročevalec, št. 11

Pred vpisom v imenik odvetnikov izreče odvetnik pred
predsednikom Odvetniške zbornice Slovenije naslednjo prisego:
"Prisegam, da bom spoštoval pravni red Republike Slovenije in
odvetniški poklic opravljal vestno, pošteno in dostojanstveno."
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O zahtevi iz prvega odstavka tega člena odloča organ iz drugega
odstavka 31. člena tega zakona. Zoper njegovo odločbo ni
pritožbe.

Ob vpisu v imenik odvetnikov izda Odvetniška zbornica Slovenije
odvetniku izkaznico.
33. člen

34. člen

Odvetniku, ki mu je bil podeljen naslov specialista določene smeri
specializacije ali magistra pravnih znanosti, se na njegovo zahtevo
prizna status odvetnika-specialista, če je najmanj pet let opravljal
odvetniški poklic oziroma pravosodno funkcijo na področju, za
katerega je podal zahtevo.

Pravno področje, za katero se odvetniku prizna status specialista,
je lahko označeno pri imenu odvetnika ali firmi odvetniške družbe,
katere član je odvetnik specialist.
42. člen

Odvetniku, ki je bil izvoljen v naziv docenta, izrednega ali rednega
profesorja pravne fakultete, se prizna status odvetnika specialista
s pravnega področja, na katerem je opravljal pedagoško in
znanstveno delo, tudi če ne izpolnjuje pogoja petletne prakse iz
prejšnjega odstavka.

20. februar2001

Zbornica spremlja in obravnava problematiko dela odvetnikov,
skrbi za skladen razvoj odvetništva, sprejema kodeks odvetniške
poklicne etike in opravlja druge z zakonom določene naloge.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1) Nasipv predloga akta:

Določbe zakona, ki implementirajo zahteve direktiv, bodo pričele
veljati z dnem dejanskega pristopa Republike Slovenije k Evropski
Uniji.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
odvetništvu - hitri postopek
EVA 200-2011-0031

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
Da.

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma 0 pridružitvi«

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

/

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno
nanašale na predlagani zakon.

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:

2000

/

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Da.

/

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?

3) Skladnost predloga akta s predpisi e$

Ne.

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES, države Članice ES, SIGMA, PECO, Univerza-)

- Direktiva 89/48/EEC Sveta o splošnem sistemu priznavanja
diplom, pridobljenih z zaključkom (posrednješolskega) poklicnega
izobraževanja in usposabljanja, ki traja najmanj tri leta (v celoti
usklajeno),

/
8) Povezava i Državnim programom 7,9 prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev

- Direktiva št. 98/5/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16.
februarja 1998 za olajšanje opravljanja poklica odvetnika na trajni
podlagi v kakšni drugi državi članici od tiste, v kateri je bila
kvalifikacija pridobljena (v celoti usklajeno).

Državni program je predvidel sprejem Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o odvetništvu do konca leta 2000.

- Direktiva št. 77/249/EEC Sveta z dne 22. marca 1977 za olajšanje
uspešnega izvrševanja odvetniške pravice do svobodnega
opravljanja storitev (v celoti usklajeno).

poročevalec, št. 11

mag. Ivan BIZJAK, l.r.
minister
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

VOJNEGA

ZAKONA

NASILJA

0

ŽRTVAH

(ZZVN-?)

skrajšani postopek - EPA 103 - III

Vlada Republike Slovenije je z dopisom dne 7. februarja
2001, predložila v obravnavo predlog zakona o
dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-?)
skrajšani postopek (EPA 103-111).
Dne 15. decembra 2000 Je poslanec Franci Rokavec
predložil o obravnavo predlog zakona o dopolnitvi
zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-F) - skrajšani
postopek (EPA 900-II), ki ureja enako oziroma podobno
vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložil zgoraj navedeni predlagatelj še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v obravnavo
predložila Vlada Republike Slovenije.

Slovenije št. U-l-327/96 z dne 10. februarja 2000 (Uradni list
RS, št. 19/00).

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-2611-0007
Številka: 590-00/2001-1
Ljubljana, 07.02.2001

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 12. seji dne 7.2.2001 določila
besedila:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O ŽRTVAH
VOJNEGA NASILJA,

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- mag. Franc Žnidaršič, državni sekretar v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve
- Marjan Trape, državni podsekretar v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve,
- Jasna Kisovec, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku s predlogom, da se uvrsti na dnevni red 3. seje
Državnega zbora Republike Slovenije, ki se bo pričela 20.
februarja 2001.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvi zakona o
žrtvah vojnega nasilja obravnava po skrajšanem postopku,
ker gre za uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike

20. februar 2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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I. UVOD

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona

Ustavno sodišče Republike Slovenije je z odločbo št. U-I-327/96 z dne 10. februaija 2000
(Uradni list RS, št. 19/2000) odločilo, da Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 43/99) ni v skladu z ustavo, kolikor ne ureja
odprave posledic določbe iz 5. člena Zakona o žrtvah vojnega nasilja, po kateri vojaški vojni
invalidi niso mogli uveljaviti statusa žrtve vojnega nasilja, če so izpolnjevali pogoje za
priznanje statusa vojnega veterana, nastalih do 19.6.1999. Po noveliranem 5. členu zakona o
žrtvah vojnega nasilja lahko vojaški vojni invalidi uveljavljajo status žrtve vojnega nasilja ob
enakih pogojih, kot veljajo sicer po zakonu za vse ostale upravičence.
Način, kako bo uredil pravno pot za odpravljanje posledic črtane določbe, to je za odpravo
prikrajšanja za obroke doživljenjske mesečne rente v času njene veljavnosti, pa je po presoji
ustavnega sodišča stvar zakonodajalca. Državni zbor Republike Slovenije je ugotovljeno
neskladnost z ustavo dolžan odpraviti v letu dni od objave odločbe v Uradnem listu Republike
Slovenije, to je do 3. marca 2001.

2. Cilji in načela zakona

Z dopolnitvijo Zakona o žrtvah vojnega nasilja je potrebno vojaškim vojnim invalidom, ki vse
do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja, to je do
19.6.1999, niso mogli uveljaviti statusa in s tem pravic žrtve vojnega nasilja, omogočiti
priznanje statusa in pravice do doživljenjske mesečne rente ter ostalih pravic v zvezi s prvotno
zahtevo, vloženo po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS, št. 63/95). To velja za vse, ki
so - brezuspešno - uveljavljali status in pravice žrtve vojnega nasilja pred 19.6.1999, ne glede
na to, ali so po citirani zakonski noveli uveljavljali status in pravice ali ne.

poročevalec, št. 11
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Prikrajšanja pri doživljenjski mesečni renti ni bilo v primerih vojaških vojnih invalidov, ki so
bili tudi prisilni mobiliziranci, saj ti po zakonu o žrtvah vojnega nasilja niso upravičeni do
doživljenjske mesečne rente.
Upravne enote bodo o zahtevah vojaških vojnih invalidov, vloženih pred 19.6.1999, odločile
po uradni dolžnosti, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.

3. Finančne posledice

Sprejem predloženega zakona bo zahteval dodatna proračunska sredstva za nadomestitev
doživljenjske mesečne rente, ki bo šla upravičencem od prvega dne naslednjega meseca po
vložitvi prvotne zahteve, do 19.6.1999. Ocenjujemo, da bo za zagotovitev doživljenjske
mesečne rente okoli 340 vojaškim vojnim invalidom potrebnih okoli 50 mio SIT dodatnih
sredstev iz tega naslova (enkratno izplačilo).

20. februar2001
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II. BESEDILO ČLENOV

1. člen

V Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96,44/96,68/96, 70/97, 39/98,
43/99,19/00, 28/00 in 1/01) se za 30. členom doda nov, 30.a člen, ki se glasi:

»30.a člen

Vojaškim vojnim invalidom, ki jim po 5. členu Zakona o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list
RS, št. 63/95, 8/96,44/96,68/96, 70/97 in 39/98) ni bil priznan status žrtve vojnega nasilja,
ker so izpolnjevali pogoje za priznanje statusa vojnega veterana, se priznajo status žrtve
vojnega nasilja in pravice, za katere so izpolnjevali ostale zakonske pogoje že ob vložitvi
zahteve, vložene pred 19.6.1999, od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve, do
1.7.1999.
O zahtevi iz prejšnjega odstavka za priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja odločijo
upravne enote po uradni dolžnosti v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona.«.

2. člen

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

poročevalec, št. 11
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III. OBRAZLOŽITEV

S predlaganim zakonom bo odpravljeno prikrajšanje vojaških vojnih invalidov, povezano
predvsem z nemožnostjo uveljavitve pravice do doživljenjske mesečne rente, ki bi jim bila
(razen prisilnim mobilizirancem, ki do nje po zakonu niso upravičeni), priznana od prvega
dne naslednjega meseca po vložitvi prvotne zahteve, do uveljavitve zakonske novele, ki jim je
šele omogočila priznanje statusa in pravic žrtve vojnega nasilja, oziroma do dneva, od
katerega so po zakonski noveli lahko najprej uveljavili to pravico (od 1. julija 1999). Pravico
do plačila zdravstvenih storitev v višini razlike do polne cene zdravstvenih storitev,
zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja, imajo vojaški vojni invalidi zagotovljeno že
po Zakonu o vojnih invalidih (Ur.l. RS, št. 63/95,2/97,19/97, popr. 21/97 in 75/97), zato v
tem oziru pri njih ni bilo prikrajšanja.

Predlagani zakon ureja odpravo prikrajšanja pri vseh vojaških vojnih invalidih, ki s svojo
zahtevo, vloženo pred 19.6.1999, niso uspeli, ne glede na to, ali so po Zakonu o spremembah
in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (Ur.l. RS, št. 43/99) nato uveljavili status in
pravice ali ne. Zaradi neustavne zakonske določbe (5. člena osnovnega zakona) so bili namreč
prikrajšani prav vsi vojaški vojni invalidi, ki so se po osnovnem zakonu zaradi svojega
veteranstva brezuspešno potegovali za status in pravice žrtve vojnega nasilja.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKE SKUPNOSTI

11 Naslov predloga akta:
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja - skrajšani postopek.
2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se nanašajo na predloženo
gradivo:
-jih ni.
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene:
-jih ni.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
-jih ni.
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
-jih ni.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
-jih ni.
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
-jih ni.
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi viri
ES (letol
- ni roka.

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Ne.
poročevalec, št. 11
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6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri jezik?
Ne.
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države članice
ES, SIGMA. OECD.Univerza
)
Sodelovanja ni bilo.
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje roka
za uskladitev
Predlog zakona ni naveden v Državnem programu za prevzem pravnega reda ES.

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

drf

dr. Vlado Dimovski
MINISTER

Marjan Trape
*
* * '

20. februar 2001
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Predlog

POSLOVNIKA

REPUBLIKE

DRŽAVNEGA

SLOVENIJE

ZBORA

(PoDZ-?)

- EPA 104 - III

Poslanci Tone Anderlič, Miran Potrč, Janez Podobnik,
dr.med. in Ivan Kebrič so dne 7. februarja 2001
predložili Državnemu zboru v zakonodajni postopek
predlog poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (PoDZ-?) - prva obravnava - EPA 104 -111.
Dne 7. februarja 2001 so poslanci Tone Anderlič, Miran
Potrč, Janez Podobnik In Ivan Kebrič predložili v
zakonodajni postopek predlog sprememb in
dopolnitev poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (PoDZ-G) - hitri postopek (EPA 41-111), ki ureja
enako oziroma podobno vsebino kot predlog
poslovnika - EPA 104 • lil.
Ker zakonodajni postopek predloga sprememb in
dopolnitev poslovnika - EPA 41 - III, še ni končan, je
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga poslovnika - EPA 104 - III.

- PREDLOG POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA
REPUBLIKE SLOVENIJE

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 7.2. 2001

in ga pošiljajo v prvo obravnavo.

Tone Anderlič
Miran Potrč
Janez Podobnik, dr. med.
Ivan Kebrič

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije obveščajo, da bodo kot predlagatelji
sodelovali na sejah delovnih teles Državnega zbora in na
sejah Državnega zbora.

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92)
ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96 in
26/97, 46/2000) vlagajo podpisani poslanci
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Tone Anderlič, l.r.
Miran Potrč, l.r.
Janez Podobnik, dr. med., l.r.
Ivan Kebrič, l.r.
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sprejetih veliko razlag. Izkazalo pa se je tudi, da tudi sistematika
materije veljavnega poslovnika ni ustrezna. Pri izdelavi novega
predloga poslovnika je strokovna skupina izhajala iz okvirnih
izhodišč komisije za poslovnik in pisnih predlogov, mnenj in stališč
posameznih poslanskih skupin in strokovnih sodelavcev
državnega zbora, upoštevala pa je tudi dosedanje izkušnje,
primerjalne ureditve v državah Evropske unije in večinska
teoretična stališča o sodobnem parlamentarizmu. Najpomembnejši
pa je bil seveda ustavni in zakonski normativni okvir. Ta je po eni
strani determiniral ureditev posameznih parlamentarnih institutov,
mestoma pa tudi onemogočal po zgledu tujih parlamentarnih
poslovnikov ustreznejšo ureditev, ki bi državnemu zboru
omogočala bolj racionalno in učinkovito, hkrati pa bolj kakovostno
delo kot doslej.

PREDLOG POSLOVNIKA DRŽAVNEGA
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
Zaradi dosedanjih negativnih izkušenj pri delovanju parlamenta in
ob proučitvi delovanja evropskih parlamentov smo se predlagatelji
odločili, da bomo pripravili novo besedilo poslovnika državnega
zbora in si prizadevali, da za njegov sprejem pridobimo potrebno
dvotretjinsko večino poslank in poslancev državnega zbora. Za
izhodišče za pripravo novega poslovnika smo privzeli besedilo,
ki ga je pripravila skupina strokovnjakov v okviru Komisije
državnega zbora za poslovnik v sklicu Državnega zbora 19962000. Spremembe poslovnika so nujne, saj Evropska komisija
Slovenijo že nekaj let v svojih rednih poročilih o napredku Slovenije
pri vključevanju v Evropsko unijo opozarja na delovanje
Državnega zbora pri prilagajanju slovenskega pravnega reda
pravnemu redu Evropske Unije. Evropska komisija meni, da
zakonodajni postopki potekajo prepočasi: za vsak zakon so
potrebna tri "branja" v parlamentu in nestabilnosti znotraj koalicije
upočasnjujejo parlamentarni proces odločanja, ...

Predlagatelji smo v to izhodiščno besedilo vnesli tudi nekatere
dodatne, evropsko primerljive poslovniške institute, kot npr.:
omeji se čas trajanja razprav (racionalizacija dela državnega
zbora);
kolegij predsednika državnega zbora določa vrstni red
obravnave zakonov (s tem bomo odpravili dosedanjo zlorabo
poslovnika onemogočanja zakonodajnega postopka z
vlaganjem več zakonskih predlogov z enako vsebino);
državni zbor sprejema terminski program dela za obdobje
nekaj mesecev, program pa obsega tudi program dela delovnih
teles;
zaradi lažjega programiranja dela državnega zbora smo se
izognili prekluzivnim rokom, do katerih se mora opraviti neko
proceduralno dejanje, saj smo izhajali iz stališča da se časovni
potek postopka v večji meri ureja v okviru programiranja dela
DZ in manj kot doslej z določanjem rokov v poslovniku;

Ključni problemi veljavne poslovniške ureditve so naslednji:
zakonodajni postopek je še zmeraj v precejšnji meri nasledek
stare skupščinske ureditve, ki je temeljila na načelu enotnosti
oblasti, čeprav bi moral slediti ustavnemu načelu delitve oblasti.
Najbolj izrazit izraz tega dejstva v veljavnem poslovniku je
izvedba prve obravnave, v kateri državni zbor sprejme
stališča, na osnovi katerih je vlada dolžna pripraviti zakon za
drugo obravnavo. Takšno razmerje med državnim zborom in
vlado je povsem nesprejemljivo z vidika ustavnega načela
delitve oblasti. Zato države, kjer je to načelo v poslovnikih
dosledno izpeljano, uporabljajo načelo "posvojitve zakonskega
predloga". V skladu z njim predlog zakona, ki je vložen v
zakonodajno proceduro, parlamenta ne zapusti do končne
odločitve o predlogu. Podajanja zakonskega predloga med
vlado in parlamentom skozi posamezne obravnave v teh
ureditvah ne poznajo;

CILJI IN NAČELA
Predlog poslovnika izhaja iz potrebe po učinkovitem in
kakovostnem delovanju državnega zbora in drugih organov (zlasti
vlade), ki skupaj z njim sodelujejo pri pripravi in sprejemanju
najpomembnejših pravnih in drugih političnih aktov. Iz teh dveh
načel izhaja tudi načelo odgovornosti državnega zbora, zlasti
parlamentarne večine, za sprejete odločitve. Za uresničevanje
teh načel pa predlog poslovnika ne posega v pravice
parlamentarne manjšine, ki omogočajo njeno uveljavljanje
v parlamentarnem delovanju In odločanju. S
prlmerjalnopravnega vidika so v predlogu poslovnika te
pravice večje, kot v drugih parlamentarnih sistemih.
Spremembe zakonodajnega postopka, v katerem je bolj
okrepljena vloga državnega zbora, pa predpostavljajo večjo
odgovornost predlagateljev, zlasti vlade.

nemožnost natančnejšega planiranja dela v državnem zboru.
Za to obstajajo trije glavni razlogi:
1. zelo natančno definirani postopki z množico rokov, ki se jih
velikokrat sploh ni mogoče držati,
2. dejstvo, da poslovnik ne predvideva organa, ki bi imel
pristojnost, da na zavezujoč način planira delo v državnem
zboru in
3. dejstvo, da tako poslovnik, kot dosedanja praksa, omogočata
praktično neomejen čas za razpravo poslancev.
-

obremenjenost državnega zbora s sprejemanjem cele vrste
proceduralnih odločitev, ki bi lahko bile sprejete že pred samo
sejo državnega zbora.

Predlog poslovnika obsega štiri sklope vprašanj. Prvi sklop se
nanaša na ureditev vprašanj, ki doslej v poslovniku niso bila
urejena. Sem štejejo zlasti postopki za spremembo ustave, za
izdelavo prečiščenega besedila zakona, s predlogi zakonov po
izteku mandata državnega zbora ipd. Drugi, najobsežnejši sklop
zajema spremembe in dopolnitve veljavnega poslovnika. Večje ali
manjše spremembe in dopolnitve posegajo v večino določb
poslovnika. Najpomembnejše so nedvomno na področju
zakonodajnega postopka, ... V tretji sklop štejejo določbe
veljavnega poslovnika, ki so v predlogu odpravljene. Nekatere
določbe so odpravljene zaradi podvajanja vsebine oziroma določb,
ki jih vsebujejo ustava in zakoni ali poslovnik sam, druge zaradi
neučinkovanja v praksi, nekatere pa tudi zaradi tega, ker niso
poslovniška materija. Četrti sklop se nanaša na redakcijske
spremembe in dopolnitve ter nomotehnične posege in izboljšave
besedila poslovnika. Sem šteje tudi nekoliko drugačna in
ustreznejša sistematika poslovniške materije.

Kot smo že omenili, je tudi Državni zbor v prejšnjem sklicu menil,
da so spremembe poslovnika potrebne in nujne, zato je komisija
državnega zbora za poslovnik na 3. seji dne 20.5.1997 sprejela
sklep, da prične s pripravo celovitega predloga spremembe
poslovnika državnega zbora. Za pripravo predloga poslovnika
državnega zbora je komisija za poslovnik imenovala delovno
skupino, ki so jo sestavljali pravni teoretiki, pravni strokovnjaki praktiki iz vrst strokovnih delavcev državnega zbora, predstavnik
vlade in člani, ki so jih predlagale poslanske skupine.
Delovna skupina je pripravila predlog novega besedila poslovnika,
saj je bil veljavni poslovnik državnega zbora že večkrat
spremenjen, prav tako je bilo k posameznim njegovim določbam
poročevalec, št. 11
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Predlog poslovnika obsega preko 280 členov. To je posledica
racionalnejše terminologije in temeljitih redakcijskih posegov, na
podlagi katerih so bile v predlogu izločene določbe, ki se v
veljavnem poslovniku ponavljajo, ki so prepisane iz ustave in
zakonov ali se v dosedanji parlamentarni praksi iz različnih
razlogov niso uresničevale. Predlog poslovnika praviloma ne
povzema ustavnih in zakonskih določb, razen če se jim v izogib
nejasnostim ali zaradi konteksta obravnavanega vprašanja ni
bilo mogoče izogniti. Mestoma pa je predlog ohranil nekatere
določbe veljavnega poslovnika, ki bi jih moral urejati zakon in ne
poslovnik. Odprava takih določb bi povzročila pravno praznino in
onemogočila državnemu zboru nekatera pravna dejanja, zato so
v predlogu ostala .

BESEDILO ČLENOV
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja organizacija in delo državnega zbora
ter uresničevanje pravic in dolžnosti poslank in poslancev (v
nadaljnjem besedilu: poslanci).
2. člen

Predlog poslovnika ne vsebuje več prepodrobnih določb o
nekaterih ravnanjih subjektov, ki so samoumevna in jih zato ni
potrebno normirati. Kljub temu, da se predlog poslovnika
osredotoča na urejanje zapovedi in prepovedi, so v njem ostale
tudi nekatere določbe, ki jim je mogoče očitati kazuistično naravo.
Nekateri so bili namreč mnenja, da je zaradi pomanjkanja in
nerazumevanja parlamentarne tradicije, standardov in običajev
nekaterih parlamentarnih strank, njihova izločitev iz poslovnika
preuranjena.

Vprašanja organizacije in dela državnega zbora, ki niso urejena s
tem poslovnikom, se lahko uredijo z odlokom ali z drugim aktom
državnega zbora v skladu s tem poslovnikom.
Delovna telesa državnega zbora delajo v skladu s tem
poslovnikom. Njihovo delo se lahko v skladu s tem poslovnikom
ureja tudi z odloki o ustanovitvi delovnih teles in z njihovimi
poslovniki.
Parlamentarno preiskavo ureja poseben poslovnik, ki ga državni
zbor sprejme z dvotretjinsko večino navzočih poslancev.

V besedilu predloženega poslovnika pa so zaradi lažjega
načrtovanja dela državnega zbora izpuščeni nekateri roki za
posamezna parlamentarna opravila, kot tudi dopolnjene določbe
nekaterih postopkov, ki zaradi pomanjkljive ureditve povzročajo
v praksi nejasnosti in zaplete.

3. člen
Sedež državnega zbora je v Ljubljani.

Predlog poslovnika sledi naslednjim načelom:
vnaša v zakonodajni postopek pozitivno parlamentarno
prakso, primerljivo s parlamentarnimi praksami zahodnih
evropskih držav;
racionalizira večkratno podvajanje iste vsebine pri različnih
poslovniških institutih;
poslovnik dosledneje razmejuje zakonodajno in izvršilno vejo
oblasti v okviru ustavno dopustnega;
zagotavlja večjo samostojnost državnega zbora v rednem
zakonodajnem postopku, glede interventnih ukrepov pa
močnejšo vlogo vlade;
uveljavlja povečano vlogo delovnih teles pri delu državnega
zbora, predvsem matičnega v zakonodajnem postopku ter
večjo vlogo stroke, zlasti pravne;
dosledno izpeljuje ureditev, da državni zbor postane "lastnik"
zakona, ko se predlog akta predloži v obravnavo državnemu
zboru;
uvaja mednarodnopravno primerljiv postopek sprejemanja
državnega proračuna in zaključnega računa državnega
proračuna;
uvaja novo vlogo kolegija predsednika državnega zbora, ki
dobiva pristojnost, da sam odloča o nekaterih vprašanjih
proceduralne narave, predvsem pa pristojnost, da na za vse
zavezujoč način planira delo državnega zbora;

Državni zbor in njegova delovna telesa imajo seje lahko tudi zunaj
sedeža državnega zbora.
4. člen
Državni zbor posluje v slovenskem jeziku.
Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata
pravico govoriti in pisno vlagati predloge, pobude, vprašanja in
druge vloge v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. Njuni
govori in vloge se prevajajo v slovenski jezik.
5. člen
Delo državnega zbora je javno, razen če državni zbor obravnava
zadevo zaupne narave.
Način zagotavljanja javnosti dela državnega zbora določa ta
poslovnik.
6. člen
Državni zbor dela na rednih in izrednih sejah.

FINANČNE POSLEDICE

Redne seje se sklicujejo v času rednih letnih zasedanj državnega
zbora: v času pomladanskega zasedanja med 10. januarjem in
15. julijem in v času jesenskega zasedanja med 1. septembrom in
20. decembrom.

Sprejem predlagane dopolnitve poslovnika državnega zbora ne
bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega proračuna
in ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugim odstavkom
175. člena poslovnika.

7. člen

Edina posledica spremembe poslovnika bo reorganizacija
delovanja Državnega zbora. Državni zbor se bo moral notranje
prilagoditi, kar bo pomenilo smiselno reorganizacijo služb
državnega zbora.

20. februar 2001
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8. člen

Državni zbor na prvi seji najprej imenuje predsednika in
podpredsednika mandatno-volilne komisije.

Pečat ima v sredini grb Republike Slovenije, okrog njega pa napis
"Državni zbor Republike Slovenije".

14. člen

Državni zbor ima pečat.

Mandatno-volilna komisija pregleda poročilo o izidu volitev, potrdila
o izvolitvi poslancev in morebitne pritožbe kandidatov ali
predstavnikov list.

II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA ZBORA

O potrditvi mandatov poslancev odloči državni zbor na podlagi
poročila mandatno-volilne komisije o pregledu potrdil o izvolitvi ter
o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb kandidatov ali
predstavnikov list.

9. člen
Državni zbor se konstituira na prvi seji, ko je potrjenih več ko
polovica poslanskih mandatov.

Državni zbor skupaj odloči o potrditvi mandatov, ki niso sporni, o
vsakem spornem mandatu pa odloča posebej.

10. člen

Poslanec, katerega mandat je sporen, ne sme glasovati o potrditvi
svojega mandata.

Za pripravo prve seje državnega zbora skrbi dotedanji predsednik
državnega zbora.

Šteje se, da je državni zbor z odločitvijo o spornem mandatu
odločil tudi o pritožbi kandidata ali predstavnika liste kandidatov,
vloženi pri državnem zboru.

Predlog dnevnega reda prve seje vsebuje imenovanje
predsednika in podpredsednika mandatno-volilne komisije,
potrditev mandatov poslancev in izvolitev predsednika državnega
zbora, lahko pa tudi izvolitev podpredsednikov državnega zbora
ter imenovanje predsednikov in podpredsednikov delovnih teles.

15. člen
Po potrditvi mandatov državni zbor izvoli predsednika državnega
zbora.

11. člen
Do ustanovitve poslanskih v skladu z 17. členom tega poslovnika
sestavljajo poslansko skupino poslanci, ki so bili v državni zbor
izvoljeni z istoimenskih list, poslanci, izvoljeni z list volivcev, in
poslanca narodnih skupnosti. Sestava poslanske skupine se
ugotovi na podlagi poročila o izidu volitev.

16. člen
Če državni zbor na prvi seji ne izvoli podpredsednikov državnega
zbora ter imenuje predsednike in podpredsednike delovnih teles,
jih izvoli oz. imenuje najkasneje v 30 dneh po konstituiranju.

Predstavniki list sporočijo predsedniku državnega zbora
najkasneje v treh dneh po objavi poročila o izidu volitev imena
začasnih vodij poslanskih skupin iz prejšnjega odstavka.

17. člen
Poslanci ustanovijo poslanske skupine v skladu z 31. členom
tega poslovnika najkasneje v sedmih dneh po konstituiranju
državnega zbora.

12. člen
Dotedanji predsednik državnega zbora najkasneje pet dni pred
prvo sejo državnega zbora skliče sestanek začasnih vodij
poslanskih skupin ter poslanca narodnih skupnosti, na katerem
se določi predlog dnevnega reda prve seje, sedežni red poslancev
v dvorani, poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika
in podpredsednika mandatno volilne komisije ter število članov iz
posamezne poslanske skupine v njeni sestavi, lahko pa tudi
poslanske skupine, ki jim pripada mesto predsednika in
podpredsednika drugih delovnih teles ter število članov iz
posamezne poslanske skupine v njihovi sestavi.

Določbe 14. člena tega poslovnika se smiselno uporabljajo tudi
za postopek potrditve mandata poslancu, ki nadomesti poslanca,
kateremu je prenehal mandat, oziroma poslanca, kateremu
mandat miruje, ker je bil izvoljen za predsednika vlade ali imenovan
za ministra.

Sedežni red poslancev v dvorani se določi upoštevaje velikost
poslanskih skupin (število poslancev). Če imajo poslanske skupine
enako število članov, se sedežni red določi z žrebom.

Poslancu se po potrditvi mandata izda poslanska izkaznica. V njej
je poleg osebnih podatkov navedena imuniteta poslanca.

13. člen

Poslansko izkaznico izda predsednik državnega zbora v 30 dneh
po potrditvi mandata.

18. člen

19. člen

Prvo sejo državnega zbora vodi do izvolitve njegovega
predsednika najstarejši poslanec. Če je ta odsoten ali zadržan, jo
vodi naslednji najstarejši poslanec.
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Seje kolegija sklicuje in vodi predsednik državnega zbora. Pobudo
za sklic seje kolegija lahko da vsak član kolegija. Na zahtevo
poslanske skupine predsednik državnega zbora skliče sejo
kolegija najkasneje v sedmih dneh po vložitvi zahteve.

III. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE DRŽAVNEGA
ZBORA
1.

Predsednik in podpredsedniki državnega zbora

a) Predsednik državnega zbora

23. člen
Predsednik državnega zbora skliče sejo kolegija, da se posvetuje
o sklicih sej in o predlogih dnevnega reda sej državnega zbora, o
drugih zadevah, ki so povezane z delom državnega zbora in
njegovih delovnih teles, o izpolnjevanju pogojev za oblikovanje
novih poslanskih skupin, o pogojih za delo poslanskih skupin ter
o drugih zadevah, za katere to določa ta poslovnik.

20. člen
Predsednik državnega zbora:
-

-

predstavlja državni zbor,
sklicuje in vodi seje državnega zbora,
podpisuje zakone in druge akte, ki jih sprejme državni zbor,
skrbi za uresničevanje z ustavo, z zakonom in s tem
poslovnikom določenih razmerij z državnim svetom, s
predsednikom republike, z vlado in drugimi državnimi organi,
skrbi za sodelovanje s predstavniškimi organi drugih držav,
z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami ter z
mednarodnimi organi in organizacijami,
skrbi za izvajanje tega poslovnika,
dodeljuje zadeve v obravnavo delovnim telesom državnega
zbora,
odloča o sporih glede pristojnosti med delovnimi telesi
državnega zbora,
odloča o službenih poteh poslancev v tujino, če za takšno
odločitev ni pristojno nobeno delovno telo,
opravlja druge naloge v skladu z ustavo, z zakonom in s tem
poslovnikom.

24. člen
Kolegij sprejme program dela državnega zbora za posamezno
leto ter terminski program za obdobje najmanj dveh mesecev.
Terminski program določa dneve za zasedanja državnega zbora
in delovnih teles ter seznam predvidoma obravnavanih zadev in
dneve, ko se bodo posamezne zadeve predvidoma obravnavale.
Pri sprejemanju programov iz prvega odstavka tega člena kolegij
upošteva program vlade za tekoče leto in predloge poslanskih
skupin. Pri tem upošteva čas, ki je potreben za posvet poslanske
skupine pred obravnavo zadev na seji državnega zbora oz.
delovnih teles, ter čas potreben za delo poslancev v volilni enoti.
25. člen

Predsednik državnega zbora opravlja svojo funkcijo do prve seje
novoizvoljenega državnega zbora.

Kolegij odloča:

b) Podpredsedniki državnega zbora
21. člen
Državni zbor ima največ tri podpredsednike. Podpredsedniki
pomagajo predsedniku pri njegovem delu in opravljajo v dogovoru
z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Svojo
funkcijo opravljajo do prve seje novoizvoljenega državnega zbora.
Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča
podpredsednik, ki ga določi predsednik.

-

Če predsednik ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča,
ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši
podpredsednik.
2.

Kolegij predsednika državnega zbora

-

22. člen

-

Kolegij predsednika državnega zbora (v nadaljevanju: kolegij) je
posvetovalno telo predsednika. V primerih, ki jih določa ta
poslovnik, je kolegij pristojen tudi za odločanje.

Odločitev kolegija je sprejeta, če določen predlog podpirajo vodje
poslanskih skupin s skupno večjim številom članov od tistih, ki
mu nasprotujejo.

Kolegij sestavljajo predsednik in podpredsedniki državnega zbora,
vodje poslanskih skupin in poslanca narodnih skupnosti.

Če odločitvi kolegija o obravnavi zakona po nujnem postopku, ali
združitvi obravnav, pisno nasprotuje najmanj ena tretjina
poslancev, o odločitvi kolegija odloči državni zbor.

Pri delu kolegija, sodeluje generalni sekretar državnega zbora,
vodja zakonodajVio-pravne službe državnega zbora, lahko pa
tudi predsedniki delovnih teles, predstavniki vlade, strokovni
delavci državnega zbora in drugi udeleženci.
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o predlogu za sprejem zakona po riujnem postopku, razen
kadar predsednik vlade veže sprejem zakona na vprašanje
zaupnice,
o predlogu za združitev obravnav predloga zakona,
o predlogu, da se opravi predhodna obravnava zakona,
o času trajanja seje državnega zbora in času obravnavanja
posameznih točk dnevnega reda ter o omejitvi trajanja razprav
poslancev in drugih udeležencev seje oziroma poslanskih
skupin,
o ustanovitvi delovnega telesa,
o številu mest v delovnem telesu, ki pripada posamezni
poslanski skupini, ter o tem, kateri poslanski skupini pripada
mesto predsednika ali podpredsednika posameznega
delovnega telesa,
o sestavi delegacij državnega zbora v mednarodnih
parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah
in v mednarodnih telesih,
o roku, v katerem mora državni svet podati mnenje o zadevah
z izredne seje državnega zbora in o predlogu zakona, ki se
predlaga po nujnem postopku,
o drugih zadevah, za katere tako določa ta poslovnik.
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26. člen

Poslansko skupino lahko ustanovijo tudi poslanci, ki so bili izvoljeni
z list volivcev, ne glede na število.

Kolegij obravnava vprašanja in pobude poslancev, ki se nanašajo
na delo državnega zbora. O stališčih kolegija do teh vprašanj in
pobud obvesti poslance predsednik državnega zbora.
3.

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti imata položaj
poslanske skupine.

Generalni sekretar in službe državnega zbora

32. člen

27. člen

Vodja poslanske skupine obvesti o ustanovitvi poslanske skupine
predsednika državnega zbora in mu predloži seznam članov z
njihovimi podpisanimi pristopnimi izjavami.

Generalni sekretar državnega zbora (v nadaljevanju: generalni
sekretar) vodi službe državnega zbora in opravlja druge zadeve,
določene s predpisi, s tem poslovnikom ter z drugimi akti državnega
zbora.

Vodja poslanske skupine obvesti predsednika državnega zbora
o morebitnih spremembah sestave poslanske skupine v treh
dneh po nastali spremembi in mu predloži njihove podpisane
pristopne ali izstopne izjave.

Generalnega sekretarja imenuje državni zbor na predlog kolegija
predsednika državnega zbora. Njegova funkcija ni vezana na
mandatno dobo državnega zbora.

33. člen

Za svoje delo je generalni sekretar odgovoren državnemu zboru.

Dvoje ali več poslanskih skupin se lahko združi v eno poslansko
skupino.

28. člen

Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, lahko ustanovijo
novo poslansko skupino, če se politična stranka razdeli na dve
ali več novih političnih strank, če se iz dela članstva te stranke
ustanovi nova stranka, ali če razpade koalicija političnih strank, ki
so vložile skupne istoimenske liste. Nova poslanska skupina se
lahko ustanovi, če šteje najmanj tri člane.

Službe državnega zbora opravljajo strokovna, administrativna in
druga opravila ter tehnične naloge, s katerimi se zagotavljajo
pogoji za delo državnega zbora.
Organizacija in delo služb državnega zbora se določi z odlokom,
ki ga sprejme mandatno-volilna komisija na predlog generalnega
sekretarja.

Poslanci, ki so bili izvoljeni z list volilcev, in poslanci, ki jim je
prenehalo članstvo v politični stranki, imajo pravico ustanoviti
poslansko skupino nepovezanih poslancev ali pristopiti k taki
skupini, če je že ustanovljena. V teku istega mandata se lahko
ustanovi samo ena poslanska skupina nepovezanih poslancev.
Taka poslanska skupina se lahko ustanovi, če šteje najmanj tri
člane.

4. Zakonodajno-pravna služba državnega zbora
29. člen
Državni zbor ima zakonodajno-pravno službo, ki skrbi za pravno
obdelavo predlogov zakonov in drugih aktov državnega zbora
ter daje državnemu zboru mnenja o njihovi skladnosti z ustavo in
s pravnim sistemom.

Na predlog poslancev, ki želijo ustanoviti novo poslansko skupino,
predsednik državnega zbora ugotovi, ali so izpolnjeni pogoji za
ustanovitev nove poslanske skupine.

Vodjo zakonodajno-pravne službe imenuje kolegij na predlog
predsednika državnega zbora. Njegova funkcija ni vezana na
mandatno dobo državnega zbora.

6.

5.

a) Splošne določbe
34. člen

Poslanske skupine

Državni zbor ustanovi delovna telesa za spremljanje stanja na
posameznih področjih, za pripravo odločitev o politiki na teh
področjih, za oblikovanje stališč do posameznih vprašanj ter za
obravnavo predlogov zakonov in drugih aktov državnega zbora.

30. člen
Poslanec ima pravico skupaj z drugimi poslanci ustanoviti
poslansko skupino, se včlaniti v že ustanovljeno poslansko
skupino ali iz nje izstopiti in v njej enakopravno sodelovati. Poslanec
je lahko član le ene poslanske skupine.

35. člen
Delovno telo ima predsednika, praviloma enega podpredsednika
in člane.

31. člen

Kolegij predsednika državnega zbora ob določitvi števila članov
v vseh delovnih telesih, ki pripadajo posamezni poslanski skupini,
upošteva velikost (število članov) posamezne poslanske skupine,
ob določitvi mest v posameznem delovnem telesu pa upošteva
razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije.
Vsaki poslanski skupini se praviloma zagotovi vsaj eno mesto v
vsakem delovnem telesu.

Poslanci, ki so bili izvoljeni z istoimenskih list, in poslanci, ki so
člani iste parlamentarne stranke, imajo pravico ustanoviti le eno
poslansko skupino. Poslanec je lahko član poslanske skupine
istoimenske liste, na kateri je bil izvoljen, oziroma poslanske
skupine parlamentarne stranke, katere član je.
Poslansko skupino iz prejšnjega odstavka lahko ustanovijo najmanj
trije poslanci.
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Pri sestavi delovnih teles in določanju funkcij v njih lahko kolegij
predsednika državnega zbora upošteva tudi poslansko skupino
samostojnih poslancev.

daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako
določa,
sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in
povračilih ter dopustih poslancev in funkcionarjev v službah
državnega zbora,
opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslovnik ali
drug akt državnega zbora.

Pri določanju vodilnih funkcij v delovnih telesih se upošteva velikost
poslanske skupine, poleg tega pa tudi porazdelitev drugih funkcij
v državnem zboru ter razporeditev poslancev v delegacije v
mednarodnih parlamentarnih institucijah ter mednarodnih
organizacijah in mednarodnih telesih. Mesta predsednikov in
podpredsednikov delovnih teles praviloma pripadajo poslancem
različnih poslanskih skupin. Vodilne funkcije v komisiji za nadzor
proračuna in drugih javnih financ in v komisiji za nadzor nad
delom varnostnih in obveščevalnih služb pripadajo poslancem
opozicijskih poslanskih skupin.

39. člen
Komisija za poslovnik:

Poslanska skupina določi svoje člane v posameznem delovnem
telesu glede na število mest, ki ji v tem delovnem telesu pripadajo
in o tem obvesti predsednika državnega zbora.
Po konstituiranju delovnih teles se njihova sestava objavi v glasilu
državnega zbora. Na enak način se objavljajo tudi spremembe v
sestavi delovnih teles.

-

36. člen
Poslanec ima pravico in dolžnost, da se izreče, v katerih delovnih
telesih državnega zbora želi sodelovati. Izjavo sporoči vodji
poslanske skupine, katere član je. Če poslanec ni član nobene
poslanske skupine, izjavo sporoči pisno predsedniku državnega
zbora.

40. člen
Komisija za narodni skupnosti:

Poslanca narodnih skupnosti sta člana komisije za narodni
skupnosti. Izjavo, v katerih drugih telesih državnega zbora želita
sodelovati, pisno sporočita predsedniku državnega zbora.
b) Stalne komisije državnega zbora
37. člen

-

Državni zbor ima stalne komisije:
-

-

mandatno-volilno komisijo,
komisijo za poslovnik,
komisijo za narodni skupnosti,
komisijo za nadzor proračuna in drugih javnih financ,
komisijo za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih
služb.

obravnava vprašanja, ki zadevajo položaj in pravice
italijanske in madžarske narodne skupnosti,
obravnava vprašanja v zvezi z razvojem vzgoje in
izobraževanja ter kulturno-prosvetne in gospodarske
dejavnosti teh skupnosti,
obravnava vprašanja v zvezi z vprašanji javnega obveščanja
in založništva teh skupnosti,
obravnava vprašanja razvoja stikov med italijansko in
madžarsko narodno skupnostjo in njunima matičnima
narodoma,
predlaga ukrepe za uresničevanje pravic obeh narodnih
skupnosti.
41. člen

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ:
-

38. člen
Mandatno-volilna komisija:
opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev,
obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov
ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic
in njegovih namestnikov,
obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje
poslančevega mandata,
obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo
položaj ter pravice poslancev in funkcionarjev v službah
državnega zbora,
obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v zvezi
z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon,
ta poslovnik ali drug akt državnega zbora,
predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev
funkcionarje, če tako določa zakon, ta poslovnik ali drug akt
državnega zbora,
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obnavnava predlog poslovnika državnega zbora in poslovnik
o parlamentarni preiskavi ter njune spremembe in dopolnitve,
spremlja uresničevanje tega poslovnika in poslovnika o
parlamentarni preiskavi,
daje razlago tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni
preiskavi,
obravnava pobude za spremembe in dopolnitve tega
poslovnika in poslovnika o parlamentarni preiskavi,
daje na pobudo poslancev ali delovnih teles mnenje o skladnosti
drugih aktov državnega zbora in njegovih delovnih teles, ki
urejajo vprašanja organizacije in dela državnega zbora in
njegovih delovnih teles, s tem poslovnikom,
opravlja druge zadeve, določene s tem poslovnikom.

-

-
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nadzoruje izvrševanje državnega proračuna ter finančnih
načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavoda za zaposlovanje Slovenije z vidika zakonitosti,
namembnosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti njihovih
finančnih izkazov;
spremlja izvrševanje proračunov lokalnih skupnosti, ki
prejemajo iz državnega proračuna sredstva za izravnavo, in
nadzoruje uporabo namenskih sredstev, ki jih lokalne
skupnosti dobivajo iz »-državnega proračuna;
nadzoruje izvrševanje finančnih načrtov in pravilnost finančnih
izkazov javnih skladov, javnih podjetij in javnih zavodov, katerih
ustanovitelj je država;
obravnava predloge zakonov in drugih aktov ter vprašanja,
ki se nanašajo na nadziranje izvrševanja državnega proračuna
in drugih javnih financ ter na delo organov, ki ta nadzor
opravljajo.

poročevalec, št 11

42. člen

47. člen

Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb:

Delovno telo lahko v okviru svojega delovnega področja zahteva
od vlade in drugih državnih organov ter javnih zavodov, javnih
podjetij in javnih skladov, katerih ustanoviteljica je država, pojasnila
in podatke, ki jih potrebuje pri opravljanju svojih nalog.

-

nadzira zakonitost dela obveščevalno-varnostne službe pri
vladi in obveščevalno-varnostne službe ministrstva za
obrambo;
nadzira zakonitost dela obveščevalno-varnostnih služb iz
prejšnje alineje tega člena in varnostnih služb ministrstva za
notranje zadeve glede uporabe posebnih operativnih metod
in sredstev določenih z zakonom;
obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo
delovanje varnostno-obveščevalnih služb in uporabo
posebnih operativnih metod in sredstev iz prejšnje alineje;
poroča državnemu zboru o nadzorstvu, ki ga opravlja, in mu
predlaga potrebne ukrepe.

Prejemnik zahteve iz prejšnjega odstavka lahko zavrne
posredovanje podatkov, če za to obstajajo zakonske ovire.
48. člen
Za pridobivanje informacij lahko delovno telo opravi javne
predstavitve mnenj, na katere povabi strokovnjake in druge
osebe, ki bi lahko dale koristne informacije.
Sklic javne predstavitve mnenj z vprašanji, o katerih se želijo
pridobiti informacije, se objavi v javnih glasilih.

c) Naloge delovnih teles In način dela
43. člen

Delovno telo lahko vabljene na javno predstavitev mnenj zaprosi,
da svoja mnenja dajo tudi pisno.

Delovno telo, v katerega delovno področje sodijo zadeve, ki so
predložene državnemu zboru, obravnava te zadeve kot matično
delovno telo. Druga delovna telesa lahko obravnavajo te zadeve
kot zainteresirana delovna telesa.

49. člen

Matično delovno telo v posamezni zadevi določi predsednik
državnega zbora.

Predsednik delovnega telesa sklicuje in vodi seje delovnega telesa
ter javne predstavitve mnenj, določa poročevalce za obravnavo
posameznih zadev na seji delovnega telesa ter skrbi za pripravo
poročil in sklepov delovnega telesa.

44. člen

Podpredsednik delovnega telesa pomaga predsedniku pri
njegovem delu in ga nadomešča, če je odsoten ali zadržan.

Matično delovno telo pripravi in pošlje predsedniku državnega
zbora poročilo o obravnavi posamezne zadeve. Poročilo vsebuje:
-

50. člen

bistveno vsebino razprave in predlogov, ki so bili dani v
razpravi,
stališča, ki so bila sprejeta o mnenjih zainteresiranih delovnih
teles, zakonodajno-pravne službe državnega zbora,
državnega sveta, predsednika republike in vlade,
stališča o predlogih, ki so bili dani v razpravi,
mnenje, ki ga je sprejelo matično delovno telo, s predlogi
sklepov, ki naj jih sprejme državni zbor,
ločena mnenja, če to zahtevajo posamezni člani.

Sklic seje delovnega telesa se pošlje članom in drugim
udeležencem najkasneje sedem dni pred sejo.
V nujnih primerih se lahko seja delovnega telesa skliče tudi v
krajšem roku po sklepu državnega zbora ali kolegija predsednika
državnega zbora, na zahtevo tretjine članov delovnega telesa ali
poslanske skupine.
51. člen

Matično delovno telo določi izmed svojih članov poročevalca, ki
bo predstavil poročilo na seji državnega zbora.

Če je potrebno, da se člani delovnega telesa neposredno seznanijo
z razmerami na določenem območju ali na posameznem področju,
lahko predsednik delovnega telesa po prejšnjem soglasju večine
vseh članov delovnega telesa in predsednika državnega zbora
skliče sejo tudi zunaj sedeža državnega zbora.

45. člen
Na sejo matičnega delovnega telesa, na kateri se obravnava
mnenje zainteresiranega delovnega telesa, se povabi njegov
predstavnik.

52. člen

Predsednika matičnega in zainteresiranega delovnega telesa se
lahko dogovorita za skupno sejo obeh delovnih teles.
Če matično delovno telo ne sprejme mnenja zainteresiranega
delovnega telesa, lahko poročevalec zainteresiranega delovnega
telesa predstavi mnenje na seji državnega zbora.

Predsednik delovnega telesa določi predlog dnevnega reda seje
delovnega telesa v skladu s programom dela državnega zbora, s
predvidenim dnevnim redom in s predlogom dnevnega reda seje
državnega zbora, s sklepom državnega zbora ali kolegija
predsednika državnega zbora in s sklepi delovnega telesa.

46. člen

53. člen

Delovno telo lahko kot zainteresirano telo obravnava tudi vprašanja
v zvezi s sodelovanjem Republike Slovenije s predstavniškimi
telesi drugih držav, z mednarodnimi parlamentarnimi institucijami
ter mednarodnimi organizacijami in mednarodnimi telesi na svojem
področju.

Na seji delovnega telesa sodeluje predstavnik zakonodajno-pravne
službe državnega zbora, kadar se na seji obravnavajo vprašanja,
o katerih je ta služba dala mnenje, oziroma vprašanja, o katerih
delovno telo želi pridobiti mnenje te službe.
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Na sejo delovnega telesa se k obravnavi posameznih točk
dnevnega reda povabijo predlagatelji oziroma njihovi predstavniki
in predstavniki vlade, ki lahko sodelujejo v razpravi.

58. člen
Za seje delovnih teles se glede vprašanj, ki s tem poslovnikom
niso posebej urejena, smiselno uporabljajo določbe tega poslovnika
o sejah državnega zbora.

Na sejo delovnega telesa se lahko k obravnavi posameznih točk
dnevnega reda povabijo predstavniki institucij, katerih delo je
neposredno povezano z vsebino obravnavanih vprašanj,
strokovnjaki in predstavniki zainteresirane javnosti, ki lahko na
seji izjavijo in obrazložijo svoja mnenja in stališča o obravnavani
zadevi.

7.

Seje državnega zbora

a) Sklicevanje sej

54. člen

59. člen

Seja delovnega telesa je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica
članov.

Predsednik državnega zbora sklicuje redne seje v skladu s
programom dela državnega zbora, po sklepu državnega zbora,
po dogovoru na kolegiju predsednika ali na predlog vlade.

če seja ni sklepčna, se lahko nadaljuje z obravnavo vprašanj, o
katerih se ne odloča.

Državni zbor ima redne seje v času rednih letnih zasedanj
praviloma vsak mesec v zadnjih sedmih delovnih dneh.

Če je na seji, ki ni sklepčna, navzoča najmanj ena tretjina članov,
lahko navzoči člani soglasno sklenejo, da obravnavajo tudi
vprašanja, o katerih se odloča, in da se odločitve sprejmejo na
korespondenčni seji. Navzoči člani se po končani obravnavi
opredelijo do predloga, o katerem se odloča. Predsednik delovnega
telesa nato skliče korespondenčno sejo in v sklicu pozove člane
delovnega telesa, ki niso bili navzoči na seji, da mu v določenem
roku sporočijo svojo opredelitev do predloga, o katerem naj bi
delovno telo odločilo. Če najmanj tretjina članov delovnega telesa
nasprotuje korespondenčni seji, se o predlogu odloča na prvi
naslednji seji delovnega telesa.

Po sklepu državnega zbora ali po dogovoru v kolegiju predsednika
se lahko redne s*ie skličejo tudi v drugih dneh.
60. člen
Izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na zahtevo
najmanj četrtine poslancev ali predsednika republike najkasneje
v 15 dneh po vložitvi zahteve, če:
-

55. člen

se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku,
je bil zavrnjen predlog za razširitev dnevnega reda na podlagi
7. odstavka 66. člena tega poslovnika.

Izredno sejo lahko skliče predsednik državnega zbora na predlog
vlade ali po sklepu kolegija predsednika državnega zbora, kadar
gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno
uvrstiti v dnevni red redne seje:
če se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku,
- če je odločitev državnega zbora vezana na rok, določen z
ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom,
- če gre za zadeve v zvezi s prenehanjem in potrditvijo mandata poslanca, imunitete poslanca ali drugih nosilcev javnih
funkcij ali za zadeve v zvezi z volitvami, imenovanji in
razrešitvami,
- če gre za odločitve iz 92. člena ustave.

Komisija za narodni skupnosti sprejema odločitve, ki se nanašajo
zgolj na pravice in položaj narodnih skupnosti, s soglasjem
poslancev narodnih skupnosti.
56. člen
Če se poslanec iz opravičenih razlogov ne more udeležiti seje
delovnega telesa, katerega član je, ga lahko na seji delovnega
telesa nadomesti poslanec, ki je član iste poslanske skupine, z
vsemi pravicami in dolžnostmi člana delovnega telesa, razen če
je z aktom o ustanovitvi delovnega telesa ali z drugim aktom
državnega zbora drugače določeno.
Poslanec, ki nadomešča opravičeno odsotnega poslanca, se
mora izkazati s pooblastilom vodje poslanske skupine.

V zahtevi za sklic izredne seje morajo biti navedeni razlogi za
njen sklic. Zahtevi mora biti priloženo gradivo o zadevah, o katerih
naj državni zbor odloča.

57. člen

61. člen

Poslanec ima pravico, da se udeležuje tudi sej delovnih teles, v
katerih ni član, razen če je za posamezna izmed njih s tem
poslovnikom ali z odlokom o ustanovitvi delovnega telesa drugače
določeno.

Sklic seje s predlogom dnevnega reda pripravi predsednik
državnega zbora po posvetovanju v kolegiju predsednika v skladu
s terminskim programom dela zbora, s sklepi zbora oziroma z
zahtevami predlagateljev sklica seje.

če se poslanec udeleži seje delovnega telesa, v katerem ni član,
lahko na njej razpravlja le po sklepu delovnega telesa, nima pa
pravice glasovati.

V predlog dnevnega reda seje se lahko uvrstijo le zadeve, za
katerih obravnavo so izpolnjeni pogoji, določeni s tem poslovnikom.
V predlog dnevnega reda predsednik državnega zbora uvrsti na
predlog vsake opozicijske poslanske skupine po eno zadevo, če
ta izpolnjuje pogoje za obravnavo po tem poslovniku. Če se tak
predlog nanaša na predlog zakona, glede katerega mora kolegij

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka ima poslanec, ki ni član
delovnega telesa, pravico razpravljati na seji delovnega telesa,
če v njem ni zastopana poslanska skupina, katere član je
poslanec.
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predsednika državnega zbora določiti vrstni red obravnave na
podlagi 1. odstavka 116. člena tega poslovnika, predsednik z
odločitvijo o uvrstitvi na predlog dnevnega reda počaka do
odločitve kolegija.

velja za zadeve, ki so bile tako že enkrat umaknjene z dnevnega
reda.
Državni zbor lahko odloča o razširitvi dnevnega reda le, če so
razlogi zanjo nastali po sklicu seje in če je bilo poslancem poslano
ali izročeno gradivo, ki je podlaga za uvrstitev zadeve na dnevni
red. O predlogih za razširitev dnevnega reda lahko poda mnenje
vlada, če ni sama predlagateljica razširitve. Državni zbor lahko
zahteva, da pred odločanjem poda mnenje matično delovno telo.

62. člen
Sklic seje s predlogom dnevnega reda in gradivo za sejo se
pošlje poslancem najkasneje sedem dni pred dnem, določenim
za sejo.

Državni zbor lahko odloči o razširitvi dnevnega reda seje tudi
med sejo, če gre za zadeve iz drugega odstavka 60. člena tega
poslovnika in je razlog za razširitev nastal po sprejemu dnevnega
reda seje.

Izredna seja se lahko skliče tudi v krajšem roku, kot je določen v
prejšnjem odstavku. Predlog dnevnega reda izredne seje in
gradivo za sejo se lahko predloži poslancem tudi na sami seji.
Sklic seje in gradivo za sejo se pošlje tudi predsedniku državnega
sveta, predsedniku republike in vladi.

Dnevni red izredne seje se ob pogojih iz prejšnjih dveh odstavkov
lahko razširi le z zadevami, določenimi v drugem odstavku 60.
člena tega poslovnika.

63. člen

Če je predlog za razširitev dnevnega reda sprejet, za obravnavo
in odločanje o zadevi, ki je uvrščena v razširjeni dnevni red, ne
veljajo roki, določeni s tem poslovnikom.

Državni zbor ne more odločati o zadevah, glede katerih poslancem
ni bilo prej poslano oziroma izročeno ustrezno gradivo.

O predlogih v zvezi z dnevnim redom ni mogoča razprava
poslancev. O njih lahko sporoče državnemu zboru stališča
predstavniki poslanskih skupin. Ustna predstavitev takšnega
sporočila ne sme trajati več kot tri minute. Predlagatelj lahko v
največ petih minutah dodatno pojasni razloge za svoj predlog.

Državni zbor ne more odločati o zadevah, do katerih ni zavzelo
stališča matično delovno telo, če ni s tem poslovnikom drugače
določeno.
b) Potek seje

Če kolegij ni sprejel predloga vlade, da se zakon sprejme po
nujnem postopku, predsednik vlade pa sprejem zakona po nujnem
postopku veže na vprašanje zaupnice, se sprejem zakona po
nujnem postopku uvrsti na dnevni red seje državnega zbora
brez razprave in glasovanja.

64. člen
Seji državnega zbora predseduje predsednik zbora ali
podpredsednik, ki ga določi predsednik zbora.

67. člen
65. člen

Posamezne točke dnevnega reda se obravnavajo po določenem
vrstnem redu. Med sejo državni zbor lahko največ dvakrat
spremeni vrstni red obravnave posameznih točk dnevnega reda,
če temu ne nasprotuje tretjina navzočih poslancev.

Ko predsedujoči začne sejo, obvesti državni zbor, kdo od
poslancev ga je obvestil, da je zadržan in se seje ne more udeležiti.
Predsedujoči obvesti državni zbor, kdo je povabljen na sejo.

Vodja poslanske skupine lahko napove odsotnost vseh članov
poslanske skupine pri obravnavi posamezne točke dnevnega
reda, pri čemer mora navesti razloge za tako odsotnost.

66. člen
Državni zbor na začetku seje določi dnevni red.

68. člen

Pri določanju dnevnega reda državni zbor najprej odloča o
predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda,
in nato o predlogih, da se dnevni red razširi. Zadeve, ki so bile na
predlog dnevnega reda uvrščene na podlagi 3. odstavka 61. člena,
se lahko umaknejo z dnevnega reda le na predlog poslanske
skupine, ki je uvrstitev na dnevni red predlagala.

Na začetku obravnave vsake točke dnevnega reda lahko poda
predlagatelj oziroma njegov predstavnik dopolnilno obrazložitev.
Predlagatelj oziroma njegov predstavnik mora podati dopolnilno
obrazložitev, če tako sklene državni zbor.
Za predlagateljem oziroma njegovim predstavnikom dobijo najprej
besedo poročevalci delovnih teles, predstavnik vlade in
predstavniki poslanskih skupin. Zatem dobijo besedo poslanci po
vrstnem redu, kakor so se priglasili k razpravi.

Predlogi, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda
in predlogi, da se dnevni red razširi, se predložijo predsedniku
državnega zbora najkasneje dan pred začetkom seje do 12. ure.
Če je v predlogu dnevnega reda predlog ali zahteva, za katero je
po ustavi, zakonu ali tem poslovniku potrebna podpora določenega
števila poslancev, poslanec lahko umakne svojo podporo takemu
predlogu oziroma zahtevi najkasneje v roku iz prejšnjega odstavka
in o tem pisno obvesti predsednika državnega zbora.

Predlagatelj oziroma njegov predstavnik, ter predstavnik vlade
lahko dobijo besedo tudi med razpravo poslancev.
Če predsednik državnega zbora oceni, da je treba na sami seji
razrešiti določeno pravno vprašanje, pozove predstavnika
zakonodajno-pravne službe, da na seji ustno poda pravno mnenje.
Predstavnik zakonodajno-pravne službe lahko zahteva primeren
čas za pripravo takšnega mnenja.

Zadeve, za katere matično delovno telo predlaga, naj se umaknejo
z dnevnega reda in uvrstijo na dnevni red naslednje seje, se
umaknejo z dnevnega reda brez razprave in glasovanja. To ne

poročevalec, št. 11

36

20. februar2001

Predstavnik poslanske skupine lahko pred končnim glasovanjem
o predlogu odločitve obrazloži glasovanje poslanske skupine.
Njegov govor lahko traja največ dve minuti.

. 69. člen
Prijave k razpravi je treba vložiti pisno pri predsedujočemu
državnega zbora pred pričetkom obravnave posamezne točke
dnevnega reda.

Določbi prejšnjih dveh odstavkov ne veljata za odločanje s tajnim
glasovanjem in za odločanje o postopkovnih vprašanjih.

Določba prejšnjega odstavka ne velja za drugo obravnavo
predloga zakona.

75. člen
Predsedujoči lahko med sejo prekine delo državnega zbora in
določi, kdaj se bo nadaljevalo.

70. člen
Razprave poslancev in drugih udeležencev seje so časovno
omejene v skladu s tem poslovnikom.

Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če pred odločanjem
to zahteva vodja poslanske skupine zaradi posvetovanja v skupini.
Posamezna poslanska skupina lahko zahteva takšno prekinitev
samo enkrat pri posamezni točki dnevnega reda. Takšna prekinitev
sme trajati največ 45 minut, razen če državni zbor na obrazložen
predlog vodje poslanske skupine odloči drugače.

Kolegij predsednika državnega zbora ob določanju predloga
dnevnega reda seje državnega zbora določi čas trajanja seje in
čas obravnavanja posameznih točk dnevnega reda po dnevih in
urah. V zvezi s tem lahko tudi omeji čas trajanja razprav poslancev,
poslanskih skupin in drugih udeležencev seje. Čas trajanja razprav
poslancev in drugih udeležencev seje ne sme omejiti na manj kot
pet minut, čas trajanja razprav za poslanske skupine pa ne na
manj kot 10 minut. Razpravljalci, ki glede na te omejitve niso prišli
do besede, lahko predložijo pisne prispevke k razpravi, ki se
priložijo magnetogramu seje.

Predsedujoči prekine delo državnega zbora, če se ugotovi, da pri
odločanju seja ni več sklepčna, če so pred odločanjem potrebna
posvetovanja, če državni zbor odloči, da je treba dobiti mnenja
delovnih teles, zakonodajno-pravne službe državnega zbora ali
vlade, in v drugih primerih, kadar tako sklene državni zbor.

Državni zbor lahko na predlog predsedujočega ali poslanca odloči,
da lahko govornik o istem vprašanju razpravlja le enkrat, lahko
pa mu omeji tudi trajanje razprave, vendar ne na manj kot 5 minut.

76. člen
Predsedujoči, poslanska skupina, predlagatelj ali vlada lahko
predlagajo, da se razprava ali odločanje o obravnavani zadevi
preloži na eno naslednjih sej. O takem predlogu odloči državni
zbor po postopku, določenem v desetem odstavku 66. člena
tega poslovnika.

71. člen
Poslancu, ki želi govoriti o uporabi poslovnika (postopkovno
vprašanje), da predsedujoči besedo takoj, ko jo zahteva. Govor
tega poslanca ne sme trajati več kot tri minute. O uporabi
poslovnika odloči predsedujoči.

Ko so vse točke dnevnega reda izčrpane, državni zbor konča
sejo.
c) Vzdrževanje reda na seji

72. člen
Vsak razpravljalec ima pravico do odgovora na razpravo drugega
razpravljalca (replika), kolikor se ta razprava nanaša na njegovo
razpravo, če meni, da je bila njegova razprava napačno razumljena
ali napačno interpretirana. Predsedujoči mu da besedo takoj, ko
jo zahteva. Replika se mora omejiti samo na potrebno pojasnilo in
ne sme trajati več kot tri minute. Replika na repliko ni dovoljena.

77. člen
Za red na seji državnega zbora skrbi predsedujoči.
Na seji zbora ne sme nihče govoriti, dokler mu predsedujoči ne
da besede. Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem
redu.
Predsedujoči skrbi, da govornika nihče ne moti med govorom.
Govorniku lahko seže v besedo le predsedujoči, da ga opomni
na red.

73. člen
Če za razpravo določeni čas še ni potekel, ko je vrstni red vnaprej
priglašenih razpravljavcev izčrpan, predsedujoči vpraša, ali želi
še kdo razpravljati. Razprave tistih, ki se prijavijo na ta poziv,
lahko predsedujoči omeji na določen čas v okviru še
razpoložljivega časa, določenega za razpravo. Ko predsedujoči
ugotovi, da je potekel čas, določen za razpravo ali da ni več
priglašenih k razpravi, sklene razpravo.

78. člen
Za kršitev reda na seji državnega zbora sme predsedujoči izreči
naslednje ukrepe:
- opomin,
- odvzem besede,
- odstranitev s seje ali z dela seje.

Če je na podlagi razprave treba pripraviti predloge odločitev ali
stališč, predsedujoči obravnavo te točke dnevnega reda prekine.
Obravnava te točke dnevnega reda se nadaljuje po predložitvi
potrebnih predlogov odločitev oziroma stališč.

79. člen
74. člen

Opomin se lahko izreče poslancu ali drugemu udeležencu na
seji, če govori, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, če sega
govorniku v besedo, če govori o vprašanju, ki ni na dnevnem
redu ali če na kak drug način krši red na seji in določbe tega
poslovnika.

Poslanec ima pravico pred končnim glasovanjem o predlogu
odločitve obrazložiti svoj glas. Njegov govor lahko traja največ
eno minuto.
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80. člen

za najmanj deset minut. Če zbor tudi ob tretjem ugotavljanju
navzočnosti ni sklepčen, predsedujoči prekine sejo in določi, kdaj
se bo nadaljevala.

Odvzem besede se lahko izreče poslancu ali drugemu
udeležencu na seji, če s svojim govorom krši red na seji in določbe
tega poslovnika, pa je bil neposredno pred tem že dvakrat
opomnjen, naj spoštuje red in določbe tega poslovnika.

Šteje se, da poslanec ni bil navzoč pri glasovanju, če ni prijavil
navzočnosti pri drugem ugotavljanju sklepčnosti, razen, če je bil
državni zbor pri drugem ugotavljanju sklepčen, poslanec pa je
oddal svoj glas za ali proti.

Zoper odvzem besede poslanec lahko ugovarja. O ugovoru odloči
državni zbor brez razprave.

86. člen

81. člen

Državni zbor odloča z večino opredeljenih glasov navzočih
poslancev, kadar ni z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom
določena drugačna večina.

Odstranitev s seje ali z dela seje se lahko izreče poslancu ali
drugemu udeležencu na seji, če kljub dvakratnemu opominu ali
odvzemu besede krši red na seji tako, da onemogoča delo
državnega zbora.

87. člen

Poslanec ali drug udeleženec na seji, ki mu je izrečen ukrep
odstranitve s seje ali z dela seje, mora takoj zapustiti dvorano.
Odsotnost poslanca s seje med trajanjem tega ukrepa se šteje
za neopravičeno odsotnost s seje.

Državni zbor praviloma odloča z javnim glasovanjem.
S tajnim glasovanjem odloča pri volitvah, imenovanjih in
razrešitvah, kadar je to določeno z ustavo, z zakonom ali s tem
poslovnikom.

Poslanec, ki mu je bil izrečen ukrep odstranitve s seje ali z dela
seje, lahko v treh dneh vloži ugovor na državni zbor, ki odloči o
ugovoru na prvi naslednji seji.

Državni zbor lahko odloči, da se opravi tajno glasovanje tudi:
-

82. člen

o obtožbi predsednika republike (109. člen ustave),
o obtožbi predsednika vlade ali ministra (119. člen ustave).

Predsedujoči odredi, da se odstrani iz dvorane in iz poslopja, v
katerem je seja, poslušalec, ki krši red na seji. Če je red hudo
kršen, lahko predsedujoči odredi, da se odstranijo vsi poslušalci.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko predlaga tajno glasovanje
predlagatelj ali poslanska skupina.

Če predsedujoči z rednimi ukrepi ne more ohraniti reda na seji
državnega zbora, jo prekine.

88. člen
Glasovanje se opravi po končani razpravi o predlogu, o katerem
se odloča.

č) Odločanje

Predsedujoči lahko določi na začetku seje ali med sejo čas, ko se
opravi glasovanje o posameznih predlogih, o katerih se odloča.

83. člen
Državni zbor veljavno odloča, če je na seji navzoča večina vseh
poslancev. Kadar je za sprejem odločitve potrebna dvotretjinska
večina vseh poslancev, državni zbor veljavno odloča, če sta na
seji navzoči najmanj dve tretjini vseh poslancev.

89. člen
Javno glasovanje se opravi z uporabo glasovalne naprave ali z
vzdigovanjem rok.
Z vzdigovanjem rok se glasuje, če glasovalna naprava ne deluje
ali če je seja v prostoru, kjer take naprave ni.

84. člen
Navzočnost poslancev se ugotovi z uporabo glasovalne naprave,
z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem poslancev.

90. člen

Z vzdigovanjem rok ali s poimenskim klicanjem poslancev se
ugotovi njihova navzočnost tedaj, če glasovalna naprava ne deluje
ali če v prostoru, kjer je seja, take naprave ni.

Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, predsedujoči
pozove poslance, naj glasujejo. Poslanci se izrečejo tako, da
pritisnejo na tipko glasovalne naprave.

O načinu ugotavljanja navzočnosti odloči predsedujoči.

Če se glasuje z vzdigovanjem rok, predsedujoči najprej vpraša,
kdo je za predlog, in nato, kdo je proti predlogu..

Pri poimenskem klicanju poslancev vsak poslanec potrdi svojo
navzočnost z besedo "tukaj". Predsedujoči nato ugotovi, da je
poslanec navzoč ali odsoten. Navzočnost ali odsotnost poslanca
se vpiše pri imenu in priimku poslanca v seznamu.

91. člen
Če se glasuje z uporabo glasovalne naprave, lahko vsak
poslanec zahteva računalniški izpis glasovanja.

85. člen

Računalniški izpis glasovanja lahko zahtevajo tudi predlagatelj
oziroma njegov predstavnik, predstavnik vlade in predstavniki
javnih glasil, pri volitvah, imenovanjih in razrešitvah pa tudi osebe,
o katerih izvolitvi, imenovanju ali razrešitvi se je glasovalo.

Navzočnost na seji se ugotavlja pred vsakim glasovanjem. Če
zbor po prvem ugotavljanju navzočnosti ni sklepčen, se
ugotavljanje navzočnosti ponovi še dvakrat. Drugo ugotavljanje
navzočnosti se opravi takoj po prvem. Če zbor še vedno ni
sklepčen, se pred tretjim ugotavljanjem navzočnosti seja prekine
poročevalec, št. 11
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imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto funkcijo, kateri
kandidat je izvoljen oziroma imenovan.

92. člen
Predsedujoči po vsakem opravljenem glasovanju ugotovi in objavi
izid glasovanja.

O ugotovitvi izida glasovanja se sestavi zapisnik, ki ga podpišejo
vsi člani komisije.

93. člen

Predsedujoči objavi izid glasovanja na seji državnega zbora,

Tajno se glasuje z glasovnicami.

d) Dobesedni zapisi seje

Za vsako glasovanje se natisne 90 glasovnic.

96. člen

Glasovnice so enake velikosti, oblike in barve in so overjene s
pečatom državnega zbora.

O delu na seji državnega zbora se vodijo dobesedni zapisi
(magnetofonski zapis in magnetogram seje).

Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, in opredelitev
"za" in "proti". Na dnu glasovnice je beseda "za" na desni, beseda
"proti" pa na levi strani. Poslanec glasuje tako, da obkroži besedo
"za" ali besedo "proti".
Neizpolnjena glasovnica in glasovnica iz katere volja poslanca ni
jasno razvidna, sta neveljavni.

Govornik ima najkasneje v treh dneh po svojem nastopu na seji
državnega zbora pravico do redakcijskih popravkov v
magnetogramu svojega govora. Popravki ne smejo spremeniti
smisla in bistva njegovega izvajanja. V dvomu odloči o dopustnosti
popravka predsednik državnega zbora. Popravke magnetograma
govornik potrdi s podpisom.

Vsebino glasovnic za volitve, imenovanja in razrešitve določa ta
poslovnik v delu, v katerem ureja volitve, imenovanja in razrešitve.

O delu na seji državnega zbora se lahko vodijo tudi avdio-video
zapisi.

94. člen

8.

Tajno glasovanje vodi komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči in
štirje poslanci, ki jih izvoli državni zbor na predlog predsedujočega,
ob pomoči generalnega sekretarja državnega zbora.

97. člen
Poslanec, ki ne more priti na sejo državnega zbora ali njegovega
delovnega telesa, katerega član je, mora o odsotnosti in o razlogih
zanjo obvestiti predsednika državnega zbora oziroma
predsednika delovnega telesa najpozneje dan pred začetkom
seje oziroma dan pred nadaljevanjem prekinjene seje, razen če
tega ne more storiti zaradi višje sile.

Tajno glasovanje se opravi v prostoru kjer je seja. V ta prostor v
času izvedbe glasovanja nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene
pri izvedbi glasovanja.
Poslancem se vročijo glasovnice tako, da pride vsak k mizi
predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Predsedujoči ali
poslanec, ki je član komisije, izroči poslancu glasovnico, generalni
sekretar državnega zbora pa označi pri imenu in priimku poslanca
v seznamu, da mu je bila glasovnica vročena.

Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje:

Poslanec izpolni glasovnico v glasovalni kabini in jo odda v
glasovalno skrinjico.

-

Predsedujoči pred začetkom glasovanja določi čas, ob katerem
se glasovanje konča. Ob izteku tega časa predsedujoči sklene
glasovanje.
95. člen

-

Ko je glasovanje končano, se komisija umakne v poseben prostor,
da ugotovi izid glasovanja. V ta prostor nimajo dostopa osebe, ki
niso udeležene pri ugotavljanju izida glasovanja.
Preden komisija odpre glasovalno skrinjico, prešteje nerazdeljene
glasovnice in jih vloži v poseben omot, ki ga zapečati.
Ugotovitev izida glasovanja obsega:
-

-

-

število razdeljenih glasovnic,
število oddanih glasovnic,
število neveljavnih glasovnic,
število veljavnih glasovnic,
število glasov "za" in število glasov "proti", oziroma, kadar se
pri volitvah ali imenovanjih glasuje o več kandidatih za isto
funkcijo, število glasov, ki so jih dobili posamezni kandidati,
ugotovitev, da je predlog izglasovan ali da ni izglasovan s
predpisano večino, oziroma, kadar se pri volitvah ali
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Udeležba poslancev na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles

zadržanost z dela po predpisih o delovnih razmerjih in
zdravstvenem zavarovanju,
službena odsotnost po odobritvi predsednika državnega
zbora,
izredni dopust, odobren v skladu z zakonom in aktom
mandatno-imunitetne mandatno-volilne komisije,
zadržanost poslanca s seje delovnega telesa zaradi istočasne
udeležbe pri delu drugega delovnega telesa, katerega član
je,
zadržanost poslanca s seje delovnega telesa katerega član
je, če ga po pooblastilu vodje poslanske skupine na seji
nadomesti poslanec iz iste poslanske skupine,
poslansko delo v volilni enoti v dnevih, ki so s programom
dela državnega zbora predvideni za delo poslancev v volilnih
enotah,
odsotnost zaradi napovedane in obrazložene odsotnosti vseh
članov poslanske skupine, katere član je poslanec, pri
obravnavi posamezne točke dnevnega reda,
službena odsotnost po odobritvi vodje poslanske skupine.

Za opravičeno odsotnost poslanca se šteje tudi zadržanost zaradi
okoliščin, ki se štejejo za višjo siio.
Vodja poslanske skupine lahko odobri službeno odsotnost po
zadnji alinei drugega odstavka tega člena le v primeru, če zagotovi,
da iz drugih razlogov iz drugega odstavka tega člena na seji
državnega zbora ali delovnega telesa ne bo opravičeno odsotnih
več kot tretjina poslancev te poslanske skupine.
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103. člen

Vodja poslanske skupine obvesti predsednika državnega zbora
oziroma delovnega telesa in mandatno-volilno komisijo o službeni
odsotnosti iz prejšnjega odstavka, najkasneje dan pred sejo
državnega zbora ali delovnega telesa oziroma najkasneje dan
pred nadaljevanjem prekinjene seje.

Seje državnega zbora in delovnih teles so javne, razen če državni
zbor oz. delovno telo obravnava zadevo zaupne narave.
Javnost seje državnega zbora ali njegovega delovnega telesa je
zagotovljena, če je predstavnikom javnih glasil omogočeno
spremljanje seje neposredno v prostoru, kjer poteka seja, ali če
jim je spremljanje seje omogočeno s tehničnimi pripomočki.

98. člen
Generalni sekretar državnega zbora oziroma sekretar delovnega
telesa po končani seji zbora oziroma delovnega telesa pisno
obvesti mandatno-volilno komisijo o odsotnosti poslancev s seje
državnega zbora oziroma delovnega telesa.

Državni zbor lahko na predlog predsedujočega, matičnega
delovnega telesa, poslanske skupine ali vlade sklene, da bo seja
ali del seje potekal brez navzočnosti javnosti, tudi če ne obravnava
zadeve zaupne narave, kadar tako določa ta poslovnik ali kadar
je utemeljeno pričakovati, da bodo v razpravi lahko sprožena
vprašanja v zvezi z zadevami zaupne narave. Sklep o tem
sprejme državni zbor na seji brez navzočnosti javnosti.

99. člen
Za dneve neopravičene odsotnosti s seje državnega zbora ali
seje delovnega telesa poslancu ne pripada plača, regres za
prehrano med delom in povračilo stroškov za prevoz na delo in z
dela.

Predsednik državnega zbora določi, kdo je lahko poleg poslancev
navzoč na seji ali delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.
O delu na seji ali na delu seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti,
se vodijo dobesedni zapisi in avdio-video zapisi, če državni zbor
ne odloči drugače. Vpogled v takšne zapise imajo samo poslanci,
predlagatelj, predstavnik vlade in drugi sodelujoči na taki seji.

100. člen
Na podlagi obvestila o odsotnosti poslanca s seje, predsednik
mandatno-volilne komisije obvesti poslanca, ki je bil neopravičeno
odsoten, o ustreznem znižanju njegove plače in drugih osebnih
prejemkov.

Besedilo uradnega obvestila o seji ali delu seje, ki poteka brez
navzočnosti javnosti, določi državni zbor.
Določbe prejšnjih odstavkov veljajo smiselno tudi za seje delovnih
teles državnega zbora.

Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka ima poslanec pravico
ugovora. Pisni ugovor se pošlje komisiji v osmih dneh po prejemu
obvestila.

104. člen

Ugovor zadrži izvršitev ukrepa.

Predstavniki javnih glasil imajo pravico biti navzoči na javnih sejah
državnega zbora in njegovih delovnih teles ter obveščati javnost
o njegovem njihovem delu.

O ugovoru odloči komisija s sklepom, s katerim ugovoru ugodi in
ukrep spremeni ali prekliče, ali pa ugovor zavrne in potrdi
veljavnost ukrepa o znižanju plače in drugih osebnih prejemkov.
Komisija poslanca, ki je vložil ugovor, pisno seznani s sprejeto
odločitvijo.

Predstavnikom javnih glasil so na voljo informativno in
dokumentacijsko gradivo, predlogi aktov državnega zbora
obvestila in poročila o delu državnega zbora in njegovih delovnih
teles, glasilo državnega zbora in druge publikacije, ki jih izdaja
državni zbor, ter vsi javni dokumenti, ki se objavljajo v
računalniškem omrežju državnega zbora.

101. člen
Podrobnejši postopek za ugotavljanje odgovornosti poslanca
zaradi neopravičene odsotnosti s seje državnega zbora oziroma
delovnega telesa določi mandatno-volilna komisija.

Pogoji za delo predstavnikov javnih glasil v državnem zboru in
način uporabe javnih dokumentov iz računalniškega omrežja
državnega zbora se določijo s pravili, ki jih izda generalni sekretar
državnega zbora.

9. Javnost dela
102. člen

105. člen

Državni zbor obvešča javnost o svojem delu ter o odločitvah in
stališčih glede zadev, ki jih obravnava.

Osebe, ki niso vabljene na sejo, so lahko navzoče na seji v
skladu s pravili o notranjem redu, ki jih določi generalni sekretar
državnega zbora v soglasju s kolegijem predsednika.

Predlogi aktov in druga gradiva, ki jih obravnava državni zbor, se
v celoti ali v povzetku objavijo v glasilu državnega zbora.

106. člen

V glasilu državnega zbora se objavljajo tudi sklepi državnega
zbora, sprejeti ob obravnavi posameznih zadev.

Javnosti niso dostopni dokumenti in gradivo državnega zbora, ki
so zaupne narave.

Poročila in mnenja delovnih teles se objavijo v glasilu državnega
zbora, kadar je s tem poslovnikom tako določeno ali kadar tako
odloči predsednik državnega zbora.
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Poslanec javnosti ne sme sporočiti podatkov iz dokumentov
oziroma gradiva, ki je zaupne narave, kot tudi ne podatkov s seje
ali dela seje, ki poteka brez navzočnosti javnosti.
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Ravnanje z gradivom zaupne narave določi državni zbor s
posebnim aktom, ki ga sprejme na predlog kolegija predsednika
državnega zbora.

110. člen
S priporočilom državni zbor predlaga ukrepe za delo državnih
organov, organizacij in posameznikov, ki opravljajo javne službe
ali izvršujejo javna pooblastila.

107. člen
Izvirniki zakonov in vse gradivo, ki ga je obravnaval državni zbor
ali njegova delovna telesa, se hranijo v arhivu državnega zbora.
V arhivu se hranijo tudi dobesedni zapisi (magnetofonski zapisi in
magnetogrami) sej državnega zbora in njegovih delovnih teles,
avdio-video zapisi sej ter drugo gradivo, za katero tako določi
predsednik državnega zbora oziroma predsednik delovnega
telesa.

111. člen
S sklepom državni zbor odloča o volitvah, imenovanjih in
razrešitvah, daje soglasja k aktom javnih zavodov in javnih podjetij
ter k imenovanjem in razrešitvam direktorjev in članov organov
upravljanja teh zavodov in podjetij v skladu z zakonom in
ustanovitvenim aktom, odloča o postopkovnih vprašanjih in o
drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti.

Magnetofonski in avdio-video zapisi sej se hranijo najmanj štiri
leta. O arhiviranju in rokih hranjenja gradiva, magnetofonskih in
avdio-video zapisov izda natančnejša navodila generalni sekretar
državnega zbora.

112. člen
Predlogi zakonov in drugih aktov, ki jih sprejema državni zbor,
predlogi, zahteve in pobude, o katerih odloča državni zbor, in
drugo gradivo, ki ga obravnava državni zbor, se pošiljajo
predsedniku državnega zbora.

108. člen
Poslanci imajo pravico vpogleda v spise in v gradivo, ki se hrani
v pristojnih službah državnega zbora in njegovih delovnih teles.
Vpogled v spise in gradivo, ki vsebuje podatke osebne narave, je
dopusten le poslancem, na katere se ti podatki nanašajo. Vpogled
v takšne spise in gradivo imajo lahko tudi druge osebe, vendar le
z dovoljenjem predsednika državnega zbora in z dovoljenjem
poslanca, na katerega se ti podatki nanašajo.

Zakonodajno-pravna služba določi za vloženi predlog akta kratico
v skladu z aktom državnega zbora o določanju kratic.

IV. AKTI IN POSTOPKI

2. Zakonodajni postopek

Če zadeva ni vložena v skladu s tem poslovnikom, se šteje, da
zadeva ni bila vložena. Predsednik državnega zbora o tem obvesti
predlagatelja.

a) Splošne določbe
1. Akti državnega zbora
113. člen

109. člen

Predlog zakona pošlje vlada, poslanec, državni svet ali najmanj
5.000 volivcev predsedniku državnega zbora.

Državni zbor sprejema ustavne zakone o spremembi ustave,
zakone, avtentične razlage zakonov, državni proračun,
spremembe državnega proračuna (v nadaljnjem besedilu:
rebalans državnega proračuna) in zaključni račun državnega
proračuna, poslovnik državnega zbora ter odloke, resolucije,
deklaracije, priporočila in sklepe.

114. člen
Predlog zakona vsebuje naslov zakona, uvod, besedilo členov in
obrazložitev.
Uvod obsega:

110. člen

oceno stanja in razloge za sprejem zakona,
cilje, načela in poglavitne rešitve predloga zakona,
oceno finančnih posledic predloga zakona za državni
proračun in druga javna finančna sredstva,
navedbo, da so sredstva za izvajanje zakona v državnem
proračunu zagotovljena, če zakon predvideva porabo
proračunskih sredstev v obdobju, za katerega je bil državni
proračun že sprejet,
prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in prilagojenosti
predlagane ureditve pravu Evropske unije. Prikaz ureditve v
drugih pravnih sistemih mora vsebovati prikaz ureditve v
najmanj treh pravnih sistemih držav članic Evropske unije,
druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona.

Z odlokom državni zbor razglaša ustavne zakone o spremembi
ustave, ratificira mednarodne pogodbe, razpisuje referendum,
odreja parlamentarno preiskavo, ustanavlja javne zavode in javna
podjetja v skladu z zakonom ter ureja notranjo organizacijo, način
dela in razmerja v državnem zboru.
Z odlokom državni zbor tudi odloča o vprašanjih iz 92. člena
ustave.
108. člen
Z resolucijo državni zbor ocenjuje stanje določa politiko in sprejema
nacionalne programe na posameznih področjih.

Kadar se predlagajo spremembe ali dopolnitve zakona, predlagatelj
priloži predlogu zakona tudi besedilo tistih določb zakona, za
katere se predlagajo spremembe ali dopolnitve.

109. člen
Z deklaracijo izraža državni zbor splošna stališča do vprašanj
notranje in zunanje politike ter do posameznih vprašanj, ki imajo
pomen za vso državo.
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V obrazložitvi se pojasnijo poglavitne rešitve predloga zakona.
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115. člen

c) Redni zakonodajni postopek

Predsednik državnega zbora posreduje predlog zakona vsem
poslancem takoj po vložitvi.Predlog zakona predsednik
državnega zbora pošlje tudi vladi, če ta ni predlagatelj zakona.

Prva obravnava predloga zakona
120. člen

Predlog zakona se objavi v glasilu državnega zbora.

Prva obravnava predloga zakona se, razen v primeru iz 121.
člena tega poslovnika, opravi s posredovanjem zakona
poslancem.

Zakonodajni postopek se prične, ko državni zbor začne
obravnavati zakon na podlagi 121. člena ali ko matično delovno
telo prične z obravnavo zakona na podlagi 125. člena tega
poslovnika.

121. člen
Najmanj petnajst poslancev lahko v desetih dneh po posredovanju
predloga zakona poslancem zahteva, da državni zbor opravi
razpravo o razlogih, ki zahtevajo sprejem zakona ter o načelih,
ciljih in poglavitnih rešitvah predloga zakona (splošna razprava).

116. člen
Če je vloženih več predlogov zakonov, ki urejajo isto družbeno
razmerje, zakonodajni postopek pa se za nobenega od njih še ni
pričel, določi kolegij vrstni red obravnave zakonov.

Po končani splošni razpravi državni zbor sklepa o tem, ali je
predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo.

Če predlog zakona ureja isto družbeno razmerje kot predlog
zakona, ki je že v zakonodajnem postopku, ga predsednik
državnega zbora zadrži in o tem obvesti predlagatelja.

Če državni zbor odloči, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo
obravnavo, se zakonodajni postopek nadaljuje.

Prejšnji odstavek se ne uporablja za predlog zakona:

Če državni zbor odloči, da zakon ni primerna podlaga za nadaljnjo
obravnavo, je zakonodajni postopek končan.

če je predlagan sprejem zakona po nujnem postopku,
če gre za spremembo ali dopolnitev zakona v zvezi z odločbo
ustavnega sodišča in je predlagana združitev obravnav.

122. člen
Predsednik državnega zbora določi matično delovno telo in mu
dodeli predlog zakona v obravnavo takoj po izteku roka iz 1.
odstavka prejšnjega člena oziroma takoj po zaključku splošne
razprave in sprejemu sklepa, da je zakon primeren za nadaljnjo
obravnavo.

117. člen
Predlagatelj lahko umakne predlog zakona do začetka
zakonodajnega postopka.
Če predlagatelj umakne predlog zakona v roku iz prejšnjega
odstavka, je zakonodajni postopek končan.

123. člen

b) Predhodna obravnava

Predlog zakona, ki bo imel finančne posledice za državni proračun
ali druga javna finančna sredstva, se dodeli v obravnavo tudi
delovnemu telesu, ki je pristojno za vprašanja javnih financ. To
delovno telo lahko poda mnenje tudi k amandmaju, ki ima finančne
posledice za državni proračun ali druga javna finančna sredstva,
posebej pa je dolžno opozoriti na morebitno dejstvo, da zakon
določa proračunske izdatke, ki v obdobju, za katero je proračun
sprejet, niso predvideni. Poročilo o finančnih posledicah zakona
in amandmajev pošlje to delovno telo matičnemu delovnemu
telesu.

118. člen
Predlagatelj zakona lahko pred vložitvijo predloga zakona predlaga,
naj se opravi predhodna obravnava o temeljnih vprašanjih in
družbenih razmerjih, ki naj bi se uredila z zakonom.
Predhodna obravnava se opravi na podlagi prikaza stanja na
področju, ki naj se uredi z zakonom, in tez za normativno ureditev,
ki lahko vsebujejo variantne rešitve.

Predlog zakona, ki vsebuje določbe, ki se nanašajo na pravice in
položaj narodnih skupnosti, se dodeli tudi komisiji za narodni
skupnosti. Ta komisija lahko poda tudi mnenje k amandmajem, ki
se nanašajo na pravice in položaj narodnih skupnosti. Poročilo
glede takih določb predloga zakona in amandmajev pošlje komisija
matičnemu delovnemu telesu.

Če kolegij sprejme predlog, da se opravi predhodna obravnava,
določi tudi delovno telo, v katerem se opravi predhodna obravnava.
119. člen
V predhodni obravnavi sodeluje predlagatelj, lahko pa tudi vlada,
če ni predlagatelj.

Druga obravnava predloga zakona

Na zahtevo delovnega telesa iz prejšnjega člena tega poslovnika
da v predhodni obravnavi mnenje zakonodajno-pravna služba
državnega zbora.

124. člen
Druga obravnava predloga zakona se opravi najprej v matičnem
delovnem telesu in nato na podlagi poročila matičnega delovnega
telesa na seji državnega zbora.

Po opravljeni predhodni obravnavi sprejme delovno telo iz
prejšnjega člena tega poslovnika mnenje, ki ga pošlje predlagatelju.

V drugi obravnavi se opravi razprava o členih ali delih predloga
zakona in glasovanje o členih ali delih predloga zakona.

Predlagatelj v uvodu predloga zakona obrazloži, kako je upošteval
mnenje delovnega telesa iz prejšnjega člena tega poslovnika.
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129. člen

O naslovu zakona se razpravlja in glasuje le, če je k njemu vložen
amandma.

O vsakem amandmaju se glasuje posebej.

Obravnava v matičnem delovnem telesu

Pred vsakim glasovanjem lahko dasta k posameznemu
amandmaju mnenje predlagatelj zakona, zakonodajno-pravna
služba državnega zbora in vlada.

125. člen
V drugi obravnavi predloga zakona matično delovno telo opravi
razpravo in glasovanje o posameznih členih predloga zakona.

Če je amandma k posameznemu členu vsebinsko povezan z
amandmaji k drugim členom, se o tako povezanih amandmajih
razpravlja in glasuje skupaj.

126. člen

Če je k posameznemu členu predlaganih več amandmajev, se
najprej glasuje o amandmaju, ki najbolj odstopa od vsebine člena,
in nato po tem kriteriju o drugih amandmajih.

Matično delovno telo lahko sklene:
da se združi razprava in glasovanje o več povezanih členih
predloga zakona,
da se opravi razprava in glasovanje o posameznih delih
oziroma poglavjih predloga zakona,
da se razpravlja in glasuje skupaj o več delih oziroma poglavjih
predloga zakona ali o vseh členih skupaj.

Če je predlagan amandma k amandmaju, se najprej glasuje o
amandmaju, ki je dan k amandmaju.
Če predsedujoči matičnega telesa ugotovi, da so zaradi sprejetega
amandmaja drugi amandmaji postali brezpredmetni, se o njih ne
glasuje. Če predlagatelji drugih amandmajev ugovarjajo ugotovitvi
predsedujočega, odloči o tem matično telo brez razprave.

127. člen

Predlagatelj amandmaja lahko spremeni, dopolni ali umakne
amandma do začetka glasovanja o amandmajih k členu, h
kateremu je predlagal amandma.

Amandmaje k predlogu zakona lahko vložijo poslanci,
zainteresirano delovno telo in delovno telo iz 123. člena tega
poslovnika, državni svet ter vlada, kadar ni predlagateljica zakona.

Matično delovno telo lahko sprejme tudi svoj amandma.

Amandmaji se lahko vlagajo do petega dne pred sejo, na kateri se
opravi druga obravnava predloga zakona. Če je seja sklicana v
skladu z drugim odstavkom 50. člena tega poslovnika, se
amandmaji lahko vlagajo do začetka obravnave predloga zakona.

130. člen
Pri predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona se ne
morejo z amandmaji razširjati predlagane spremembe in dopolnitve
zakona, razen če je to potrebno zaradi uskladitve z drugimi
določbami zakona, ki se spreminja ali dopolnjuje, ali z določbami
drugih zakonov.

Z amandmajem se lahko predlaga sprememba ali dopolnitev
posameznega člena ali naslova zakona. Z amandmaji se lahko
predlagajo tudi novi členi, ki vsebujejo rešitve, izhajajoče iz ciljev
in načel predloga zakona.

O tem, ali je potrebna uskladitev po prejšnjem odstavku, da mnenje
zakonodajno-pravna služba državnega zbora.

Predlagatelj zakona lahko vloži do 12. ure na dan pred sejo
matičnega delovnega telesa amandmaje k vloženim
amandmajem.

131. člen

Amandma se vloži pisno v normativni obliki z obrazložitvijo, v
kateri se pojasnijo razlogi za amandma in navedejo posledice za
državni proračun ali druga javna finančna sredstva ter druge
posledice, ki jih bo imel sprejem amandmaja.

Po končani obravnavi amandmajev in členov, h katerim so bili
vloženi amandmaji, se pripravi dopolnjen predlog zakona, in sicer
tako, da se v predlog zakona za drugo obravnavo vključi vse
sprejete amandmaje. Dopolnjen predlog zakona je sestavni del
poročila matičnega delovnega telesa za drugo obravnavo predloga
zakona.

Delovno telo iz prvega odstavka 123. člena tega poslovnika lahko
poda mnenje k amandmaju, ki ima finančne posledice za državni
proračun ali druga javna finančna sredstva.

Poročilo matičnega delovnega telesa za drugo obravnavo predloga
zakona in morebitno mnenje zakonodajno-pravne službe
državnega zbora k dopolnjenemu predlogu zakona, se objavita v
glasilu državnega zbora.

Komisija za narodni skupnosti lahko poda mnenje k amandmajem,
ki se nanašajo na pravice in položaj narodnih skupnosti.
128. člen

Obravnava na seji državnega zbora

Predlagatelj zakona, zainteresirano delovno telo, delovno telo iz
123. člena tega poslovnika, zakonodajno pravna služba državnega
zbora in vlada lahko dajo mnenje k posameznemu amandmaju.

132. člen

Matično delovno telo obravnava amandmaje in mnenja iz
prejšnjega odstavka in se do njih opredeli.

V drugi obravnavi predloga zakona državni zbor opravi razpravo
po delih oziroma posameznih členih dopolnjenega predloga
zakona in glasovanje o delih oziroma posameznih členih.

20. februar 2001

43

poročevalec, št. 11

133. člen

137. člen

Glede vodenja razprave in glasovanja se smiselno uporablja 126.
člen tega poslovnika.
134. člen

Če so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini
členov predloga zakona, lahko državni zbor na predlog
predlagatelja sklene, da bo na isti seji opravil tretjo obravnavo
predloga zakona, če temu ne nasprotuje več kot tretjina navzočih
poslancev.

Amandmaje k dopolnjenemu predlogu zakona lahko vloži
poslanska skupina, deset poslancev in vlada, kadar ni
predlagateljica zakona.

Ob sprejemu sklepa iz prejšnjega odstavka državni zbor tudi
odloči, kdaj se bo opravila tretja obravnava, vendar ne prej kot v
24 urah po prejemu spiska iz 1. odstavka 135. člena.

Predlagatelj lahko vloži amandmaje k tistim členom predloga
zakona, h katerim je matično delovno telo sprejelo amandmaje.

Tretja obravnava predloga zakona

Amandmaji se lahko vložijo najkasneje pet dni pred sejo državnega
zbora, na kateri se obravnava predlog zakona. Če je na dnevni
red seje državnega zbora uvrščen predlog zakona, za katerega
s terminskim programom to ni bilo predvideno, se amandmaji
lahko vlagajo do 12. ure na dan pred začetkom seje.

138. člen
V tretji obravnavi državni zbor razpravlja o predlogu zakona v
celoti in glasuje o zakonu.Obravnava posameznih členov predloga
zakona se opravi le o tistih členih, h katerim so vloženi amandmaji.

Predlagatelj lahko vloži amandmaje k amandmajem iz prejšnjega
člena do začetka obravnave zakona.

Tretja obravnava predloga zakona se opravi praviloma na prvi
naslednji seji po obravnavi zakona v drugi obravnavi.

Glede vsebine in sestavin amandmajev veljata tretji in peti
odstavek 127. člena tega poslovnika.

V tretji obravnavi predloga zakona lahko amandmaje vložijo
predlagatelj ali najmanj četrtina poslancev. Amandmaji se lahko
na način iz 134. člena tega poslovnika vložijo le k členom, h
katerim so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji.Če se opravi
tretja obravnava na podlagi 137. člena, se amandmaji lahko vložijo
do začetka obravnave.

Matično delovno telo, delovno telo iz 123. člena tega poslovnika,
zakonodajno-pravna služba državnega zbora in vlada lahko dajo
mnenje k posameznemu amandmaju.
Glede glasovanja o amandmajih se smiselno uporabljajo določbe
129. člena tega poslovnika.

Če zakonodajno-pravna služba ali vlada ugotovi da so s sprejetimi
amandmaji posamezne določbe predloga zakona medsebojno
neusklajene, neskladne z ustavo ali neusklajene z drugimi zakoni,
ali da niso bile odpravljene neusklajenosti, na katere se je opozorilo
po drugi obravnavi, na to opozori predsedujočega. V takem primeru
predsedujoči določi predlagatelju čas, da pripravi uskladitveni
amandma.

Pri predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona se
uporablja določba 130. člena tega poslovnika.
135. člen

Če uskladitveni amandma ni sprejet, ali če predlagatelj v roku, ki
ga je določil predsedujoči ni pripravil uskladitvenega amandmaja,
se sestane matično delovno telo, ki pripravi svoj uskladitveni
amandma, ali predlaga, da se zakon ne sprejme.

Po končani drugi obravnavi se pripravi spisek vseh sprejetih
amandmajev, in vseh členov, h katerim so bili ti amandmaji sprejeti.
Če so bili sprejeti amandmaji k več kot desetini členov predloga
zakona, se po končani drugi obravnavi pripravi in pravno tehnično
uredi besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo na podlagi
sprejetih členov in amandmajev.

Državni zbor v nadaljevanju razpravlja in glasuje o uskladitvenih
amandmajih.
Če je sprejet predlog matičnega delovnega telesa, da se zakon
ne sprejme, je zakonodajni postopek končan.

Če je predlagatelj zakona vlada, lahko državni zbor v primeru iz
prejšnjega odstavka sklene, naj vlada pripravi besedilo predloga
zakona za tretjo obravnavo.

139. člen

Če zakonodajno-pravna služba državnega zbora ali vlada ugotovi,
da so posamezne določbe predloga zakona po sprejemu
amandmajev v drugi obravnavi, medsebojno neusklajene,
neskladne z ustavo ali neusklajene z drugimi zakoni, na to opozori
državni zbor in predlaga možne rešitve.

Po končani razpravi o predlogu zakona oziroma po sprejemu
uskladitvenih amandmajev, državni zbor glasuje o zakonu.
Zakon, ki zadeva uresničevanje v ustavi določenih pravic in
položaj zgolj narodnih skupnosti, se sprejme s soglasjem
poslancev narodnih skupnosti. Šteje se, da je soglasje dano, če
poslanca narodnih skupnosti nista glasovala proti zakonu.

136. člen
Če v drugi obravnavi ni bil k dopolnjenemu predlogu zakona sprejet
noben amandma, državni zbor na isti seji preide na glasovanje o
zakonu.

Na podlagi odločitev državnega zbora se pripravi končno besedilo
zakona (izvirnik zakona).
Združitev obravnav

Glasovanje o zakonu se lahko opravi najprej po preteku
štiriindvajset ur po končani drugi obravnavi predloga zakona.
Predsedujoči določi, kdaj bo državni zbor opravil glasovanje o
zakonu.

140. člen
Predlagatelj zakona lahko predlaga, naj državni zbor združi vse
tri obravnave predloga zakona na isti seji, če gre za:
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manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona,
prenehanje veljavnosti posameznega zakona ali njegovih
posameznih določb,
manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ali s pravom
Evropske unije,
spremembe in dopolnitve zakona v zvezi s postopkom pred
ustavnim sodiščem oziroma z odločbo ustavnega sodišča.

lokalnih skupnosti, ali določbe, s katerimi se prenašajo na lokalne
skupnosti izvrševanje posameznih nalog iz državne pristojnosti,
predsednik državnega zbora na začetku zakonodajnega postopka
pozove pristojne organe lokalnih skupnosti, naj o teh določbah
predloga zakona v določenem roku dajo svoje mnenje. Ta rok ne
sme biti krajši od 30 dni.
Matično delovno telo se opredeli do mnenj lokalnih skupnosti.

Če kolegij odloči, da se združijo obravnave, predsednik takoj
določi matično delovno telo in mu dodeli predlog zakona v
obravnavo. Zakonodajni postopek se v tem primeru začne z
obravnavo predloga zakona v matičnem delovnem telesu po
določbah tega poslovnika o drugi obravnavi.

144. člen
Določbe zakona, s katerimi se na lokalne skupnosti prenaša
izvrševanje določenih zadev iz državne pristojnosti, se sprejmejo
s soglasjem lokalnih skupnosti, na katere se prenaša izvrševanje
teh zadev. Zaradi pridobitve soglasja pošlje predsednik državnega
zbora pristojnim organom lokalnih skupnosti besedilo predloga
zakona, ki je pripravljeno za tretjo obravnavo. Pristojni organi
lokalnih skupnosti sporočijo svoje soglasje ali nesoglasje
predsedniku državnega zbora najkasneje v 30 dneh po prejemu
besedila zakona.

d) Nujni postopek za sprejem zakona
141. člen
Kadar je sprejem zakona nujen zaradi interesov varnosti ali
obrambe države ali zaradi odprave posledic naravnih nesreč ali
zato, da se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje
države, lahko vlada predlaga sprejem zakona po nujnem
postopku.

Če je zaradi nesoglasja posameznih ali vseh lokalnih skupnostih
po mnenju zakonodajno-pravne službe državnega zbora potrebno
uskladiti besedilo zakona, predlagatelj pripravi uskladitveni
amandma.

Razloge za sprejem zakona po nujnem postopku vlada posebej
utemelji.

Če zaradi nesoglasja posameznih ali vseh lokalnih skupnosti
zakon ne more biti sprejet, matično delovno telo predlaga, da se
zakon ne sprejme.

Če kolegij odloči, da se predlog zakona obravnava po nujnem
postopku, predsednik takoj določi matično delovno telo in mu
dodeli predlog zakona v obravnavo.

f) Ponovno odločanje o zakonu

Predlog zakona, ki se obravnava po nujnem postopku, se uvrsti
na prvo sejo državnega zbora po odločitvi kolegija.

145. člen
142. člen

Kadar državni zbor pred razglasitvijo zakona na zahtevo
državnega sveta ponovno odloča o zakonu, pošlje predsednik
državnega zbora zahtevo državnega sveta v mnenje matičnemu
delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi državnega zbora,
predlagatelju zakona in vladi.

V nujnem postopku za sprejem zakona se zakonodajni postopek
začne z obravnavo predloga zakona v matičnem delovnem telesu
po določbah tega poslovnika o drugi obravnavi.
V nujnem postopku za sprejem zakona državni zbor opravi na
isti seji splošno razpravo, razpravo in glasovanje o delih oziroma
členih, naslovu zakona in o amandmajih ter glasovanje o zakonu.

146. člen
Razpravo o zahtevi državnega sveta in ponovno glasovanje opravi
državni zbor na prvi naslednji seji.

V nujnem postopku za sprejem zakona ne veljajo roki, ki so
določeni za posamezna opravila v rednem zakonodajnem
postopku.

Pred razpravo in glasovanjem lahko predstavnik državnega sveta
obrazloži zahtevo državnega sveta.

V nujnem postopku za sprejem zakona se lahko predlagajajo
amandmaji tudi ustno na sami seji do začetka razprave o delih
oziroma členih zakona. Ustno predlagani amandma je treba pred
glasovanjem predložiti predsedujočemu na seji matičnega
delovnega telesa ali državnega zbora pisno z obrazložitvijo.

Poročevalec matičnega delovnega telesa predstavi pred razpravo
in glasovanjem mnenje delovnega telesa.
Predlagatelj zakona oziroma njegov predstavnik in predstavnik
vlade lahko pred razpravo in glasovanjem obrazložita mnenje
predlagatelja zakona oziroma vlade.

Državni zbor lahko zahteva, da se do amandmajev, vloženih po
seji matičnega delovnega telesa, opredeli matično delovno telo.

g) Postopek za sprejem avtentične razlage zakona

Državni zbor ali matično delovno telo lahko zahteva, da o predlogu
zakona in vloženih amandmajih poda mnenje zakonodajno-pravna
služba.

147. člen

e) Mnenje In soglasje lokalnih skupnosti v zakonodajnem
postopku

Predlog za sprejem avtentične razlage zakona lahko poda vlada
ali poslanska skupina.

143. člen

Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje naslov zakona, navedbo
člena, za katerega se predlaga avtentična razlaga, razloge zanjo
in predlog besedila avtentične razlage.

Kadar je v zakonodajni postopek predložen zakon, ki vsebuje
določbe, s katerimi se neposredno posega v položaj in pravice
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Predsednik državnega zbora pošlje predlog v mnenje matičnemu
delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi državnega zbora
ter vladi.

|) Postopek s predlogi zakonov po izteku mandatne dobe
državnega zbora
153. člen

148. člen

S prenehanjem mandatne dobe državnega zbora so končani vsi
zakonodajni postopki, ki so bili začeti v tej mandatni dobi razen
tistih, ki so bili začeti na predlog 5000 volilcev, vlade, za katere je
vlada po izvolitvi vlade sklenila, da se zakonodajni postopek
nadaljuje in tistih, ki so bili začeti na predlog poslancev in so jih
prevzeli poslanci v 30 dneh po konstituiranju državnega zbora.

Matično delovno telo obravnava predlog za sprejem avtentične
razlage zakona, potem ko dobi mnenje zakonodajno-pravne
službe državnega zbora.
Matično delovno telo najprej obravnava vprašanje, ali je potrebno
sprejeti avtentično razlago zakona. Če matično delovno telo meni,
da je to potrebno, obravnava tudi predlog besedila avtentične
razlage.

Šteje se, da predlogi zakonov, glede katerih se do izteka mandatne
dobe državnega zbora, zakonodajni postopek še ni začel, niso
bili vloženi.

Amandmaje k besedilu predloga avtentične razlage zakona lahko
da samo matično delovno telo.

3.
149. člen
O predlogu za avtentično razlago zakona in o predlogu besedila
avtentične razlage ter o morebitnih amandmajih matičnega
delovnega telesa državni zbor razpravlja in glasuje na isti seji.

a) Postopek za sprejem državnega proračuna
154. člen

Če državni zbor sprejme predlog za sprejem avtentične razlage,
ne pa tudi njenega besedila, naloži matičnemu delovnemu telesu,
da s sodelovanjem zakonodajno-pravne službe državnega zbora
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve pripravi nov predlog
besedila avtentične razlage.

Predlog državnega proračuna za naslednje leto predloži vlada
najkasneje do 1. oktobra tekočega leta.
Vlada predloži skupaj s predlogom državnega proračuna tudi
proračunski memorandum in ostale dokumente povezane z
bilancami javnih financ, ki jih zahteva zakon.

150. člen
Besedilo avtentične razlage je sprejeto, če je zanj glasovala večina
poslancev, ki je določena za sprejem zakona, na katerega se
nanaša avtentična razlaga.

155. člen
Predsednik državnega zbora najkasneje v petih dneh po predložitvi
predloga državnega proračuna posreduje poslancem predlog
državnega proračuna, proračunski memorandum in ostale
dokumente povezane z bilancami javnih financ, ki jih zahteva
zakon ter sklic seje, na kateri bo opravljena predstavitev
proračunskega memoranduma in predloga državnega proračuna.

Avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu republike Slovenije.
Sprejete avtentične razlage ni mogoče spreminjati.
I) Uradno prečiščeno besedilo zakona

Sejo državnega zbora, na kateri bo opravljena predstavitev
proračunskega memoranduma in predloga državnega proračuna,
skliče predsednik državnega zbora najkasneje v 10 dneh po
predložitvi predloga državnega proračuna.

151. člen
Kadar zakon zaradi sprememb in dopolnitev ni več pregleden,
matično delovno telo, vlada ali poslanska skupina lahko predlaga
državnemu zboru, naj izda uradno prečiščeno besedilo zakona.

Proračunski memorandum in predlog državnega proračuna
predstavita na seji državnega zbora predsednik vlade in minister
za finance. O tej predstavitvi ni razprave.

Predlog pošlje predsednik državnega zbora v mnenje
zakonodajno-pravni službi državnega zbora, predlog vlade ali
poslanske skupine pa tudi matičnemu delovnemu telesu.

156. člen
Amandmaje k predlogu državnega proračuna lahko vložijo
poslanske skupine, zainteresirana delovna telesa in matično
delovno delo.

152. člen
Po sklepu državnega zbora pripravi uradno prečiščeno besedilo
zakona zakonodajno-pravna služba državnega zbora.

Poslanske skupine in zainteresirana delovna telesa lahko vložijo
amandmaje k predlogu državnega proračuna najkasneje v 10
dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na seji
državnega zbora.

Uradno prečiščeno besedilo potrdi državni zbor brez razprave.
Uradno prečiščeno besedilo zakona se objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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Postopek za sprejem državnega proračuna,
rebalansa in zaključnega računa državnega
proračuna

Zainteresirano delovno telo lahko vloži amandmaje samo k tistim
delom predloga proračuna, ki zadevajo njegovo področje.

46

20. februar2001

predstavnik vlade obrazloži dopolnjen predlog državnega
proračuna.

Amandma se vloži pisno in mora biti obrazložen.
Amandmaji se predlagajo k posameznim programskim delom
državnega proračuna.

O amandmajih k predlogu državnega proračuna odloča državni
zbor na koncu razprave k programskemu delu državnega
proračuna, h kateremu je bil vložen amandma.".

Vsak predlagatelj amandmaja mora upoštevati pravilo o ravnovesju
med proračunskimi prihodki in odhodki. Predlagatelj amandmaja
ne more predlagati povečanja obsega proračuna ali povečanja
obsega zadolževanja in tudi ne spremembe obsega proračunske
rezerve, če je ta določen z zakonom.

Predlagatelj amandmaja lahko spremeni, dopolni ali umakne
amandma do začetka glasovanja o amandmajih k programskemu
delu državnega proračuna, h kateremu je vložil amandma.

157. člen

Državni zbor glasuje najprej o amandmajih, ki jih je vložila četrtina
poslancev in nato o amandmajih matičnega delovnega telesa.

Najkasneje v 15 dneh po predstavitvi proračunskega
memoranduma in državnega proračuna na seji državnega zbora
obravnava amandmaje vložene k predlogu državnega proračuna
matično delovno telo in se do njih opredeli.

162. člen
Ko je končano glasovanje o delih predloga državnega proračuna,
predsedujoči ugotovi, ali je proračun usklajen glede prihodkov in
odhodkov.

Matično delovno telo lahko sprejme tudi svoj amandma.

V dvomu predsedujoči zahteva o tem mnenje vlade in matičnega
delovnega telesa.

158. člen
Vlada se najkasneje v 30 dneh po predstavitvi predloga državnega
proračuna na seji državnega zbora opredeli do vseh vloženih
amandmajev in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz
gospodarskih gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče
leto pripravi dopolnjen predlog državnega proračuna, ki ga pošlje
predsedniku državnega zbora najkasneje 15 dni pred sejo
državnega zbora.

Če je proračun usklajen, državni zbor glasuje o njem v celoti.
163. člen
Če predsedujoči ugotovi, da proračun ni usklajen, državni zbor
zahteva od vlade, naj v določenem roku predloži amandma za
uskladitev državnega proračuna. Amandma za uskladitev
državnega proračuna lahko predloži tudi matično delovno telo.

V obrazložitvi navede, katere amandmaje je v celoti ali delno
vključila v dopolnjen predlog državnega proračuna in katerih ni
vključila ter pojasni razloge, iz katerih posamezne amandmaje v
celoti ali delno zavrača. V obrazložitvi pojasni tudi razloge za
oblikovanje dopolnjenega predloga.

O amandmaju vlade za uskladitev državnega proračuna da
mnenje matično delovno telo. O amandmaju matičnega delovnega
telesa za uskladitev državnega proračuna da mnenje vlada.

Vlada lahko predlaga povečanje obsega proračuna ali povečanje
obsega zadolževanja, ne more pa predlagati spremembe obsega
proračunske rezerve, če je ta določen z zakonom.

Predstavnik vlade oziroma matičnega delovnega telesa lahko na
seji državnega zbora pojasni amandma za uskladitev državnega
proračuna. Predstavnik matičnega delovnega telesa oziroma vlade
lahko predstavi mnenje matičnega delovnega telesa oziroma vlade.

159. člen

O amandmaju za uskladitev državnega proračuna se na seji
državnega zbora lahko izrečejo predstavniki poslanskih skupin.
Njihove izjave lahko trajajo največ 5 minut.

Najkasneje z dopolnjenim predlogom državnega proračuna mora
vlada državnemu zboru predložiti tudi predlog zakona o
izvrševanju proračuna. Zakon o izvrševanju proračuna lahko
predlaga samo vlada. Za njegovo obravnavo in sprejem se
uporabljajo določbe tega poslovnika o obravnavi zakona po hitrem
postopku.

Po končani razpravi glasuje državni zbor o amandmaju za
uskladitev državnega proračuna. Če je amandma sprejet, glasuje
državni zbor o državnem proračunu v celoti.
Če ni sprejet amandma za uskladitev državnega proračuna,
državni proračun ni sprejet.

Zakon o izvrševanju proračuna mora biti usklajen s sprejetim
državnim proračunom. Če sprejeti zakon ni usklajen s sprejetim
proračunom, mora vlada predlagati uskladitveni amandma k
zakonu o izvrševanju proračuna. Če uskladitveni amandma ni
sprejet, se šteje, da tudi proračun ni sprejet.

164. člen
Če državni proračun ni sprejet, določi državni zbor rok, v katerem
mora vlada predložiti nov predlog proračuna.

160. člen

Predsednik državnega zbora najkasneje v 15 dneh po predložitvi
novega predloga proračuna skliče sejo državnega zbora.

Amandmaje k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna lahko
vloži matično delovno delo in četrtina poslancev.

Državni zbor na isti seji opravi predstavitev novega predloga
državnega proračuna, razpravo in glasovanje o delih in
amandmajih in glasovanje o državnem proračunu v celoti.

Matično delovno delo in četrtina poslancev lahko vloži amandmaje
najkasneje 5 dni pred sejo državnega zbora.

Glede predlaganja amandmajev k novemu predlogu državnega
proračuna velja določba 156. člena tega poslovnika, razen roka
za predlaganje amandmajev. Amandmaji se lahko vložijo
najkasneje v 10 dneh po predložitvi novega predloga državnega
proračuna.

161. člen
Pred pričetkom razprave, v kateri državni zbor razpravlja o
posameznih delih predloga državnega proračuna, lahko najprej
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5.

b) Postopek za sprejem rebalansa državnega proračuna

Postopek za sprejem drugih aktov državnega zbora

165. člen

169. člen

Predlog rebalansa državnega proračuna se uvrsti na dnevni red
seje državnega zbora, če so ga poslanci dobili vsaj 15 dni pred
sejo.

Poslovnik državnega zbora ter njegove spremembe in dopolnitve
sprejema državni zbor smiselno po postopku, ki ga določa ta
poslovnik za sprejem zakona.

Glede predlaganja amandmajev k predlogu rebalansa državnega
proračuna velja določba 156. člena tega poslovnika, razen roka
za predlaganje amandmajev. Amandmaji se lahko vložijo
najkasneje 3 dni pred sejo zbora.

170. člen
Odloke, resolucije, deklaracije, priporočila in sklepe obravnava in
sprejema državni zbor praviloma na eni seji. Na tej seji se po vrsti
opravijo splošna razprava, razprava in glasovanje o delih akta in
amandmajih ter razprava in glasovanje o aktu v celoti.

Amandmaji se lahko nanašajo samo na tiste programske dele
državnega proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa.
Zainteresirano delovno telo lahko vloži amandmaje samo k tistim
delom državnega proračuna, ki so zajeti v predlogu rebalansa, ki
zadevajo njegovo področje.

Če z ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom ni določen
predlagatelj akta iz prejšnjega odstavka, lahko predlaga te akte
vsak poslanec, matično delovno telo ali vlada.

Predlog rebalansa državnega proračuna obravnava in sprejema
državni zbor na eni seji. Na tej seji se po vrsti opravijo splošna
razprava, razprava in glasovanje o delih in amandmajih ter
razprava in glasovanje o predlogu rebalansa državnega
proračuna v celoti.

Predlog resolucije o nacionalnem programu predloži vlada.
a) Postopek za spremembo ustave
171. člen

O amandmajih k predlogu rebalansa državnega proračuna odloča
državni zbor na koncu razprave o programskem delu rebalansa
državnega proračuna, h kateremu je bil vložen amandma.

Ustava Republike Slovenije se spremeni z ustavnim zakonom.
Ustavni zakon o spremembi ustave je sestavljen iz dveh delov:
prvi del (razdelek I.) vsebuje besedilo spremembe ustave, drugi
del (razdelek II.) pa vsebuje določbe o izvedbi spremembe ustave.

Glede predlaganja in sprejemanja amandmaja za uskladitev
rebalansa državnega proračuna velja določba 163. člena tega
poslovnika.

172. člen

c) Postopek za sprejem zaključnega računa državnega
proračuna

Predlog za začetek postopka za spremembo ustave predloži 30
poslancev, vlada ali najmanj 30.000 volivcev predsedniku
državnega zbora.

166. člen

V predlogu mora biti navedeno, v čem in kako naj se ustava
spremeni, ter razlogi za spremembo. Predlogu za začetek
postopka za spremembo ustave mora biti priložen osnutek
ustavnega zakona.

Vlada predloži predlog zaključnega računa državnega proračuna
državnemu zboru najkasneje v 30 dneh po predložitvi
dokončnega poročila računskega sodišča.
Predsednik državnega zbora pošlje predlog zaključnega računa
državnega proračuna matičnemu delovnemu telesu in poslancem
najkasneje 15 dni pred sejo, na kateri bo državni zbor obravnaval
zaključni račun državnega proračuna.

Predstavnik volivcev predloži predlog iz drugega odstavka tega
člena najkasneje v 30 dneh po preteku roka, določenega za
zbiranje podpisov volivcev za podporo predlogu za začetek
postopka za spremembo ustave.
Zakonodajno-pravna služba določi za vloženi predlog njegovo
kratico v skladu s posebnim predpisom.

167. člen
Pred pričetkom razprave o zaključnem računu državnega
proračuna poda najprej obrazložitev predstavnik vlade, potem
poda poročilo predstavnik matičnega delovnega telesa.

173. člen

Razprava o zaključnem računu državnega proračuna se lahko
deli na splošno razpravo in razpravo o delih.

Državni zbor ustanovi ustavno komisijo v 30 dneh po predložitvi
predloga za začetek postopka za spremembo ustave.

Državni zbor glasuje o zaključnem računu državnega proračuna
v celoti.

174. člen

4.

Ustavna komisija sprejme predlog sklepa, da se začne postopek
za spremembo ustave, z dvotretjinsko večino glasov navzočih
članov.

Postopek za ratifikacijo mednarodne pogodbe
168. člen

175. člen

Državni zbor ratificira mednarodno pogodbo z odlokom.

Če ustavna komisija ne sprejme sklepa iz prejšnjega člena, o tem
pripravi poročilo za sejo državnega zbora.

Predlog odloka o ratifikaciji mednarodne pogodbe predloži vlada.
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Razglasitev spremembe ustave

Če ustavna komisija sprejme sklep iz prejšnjega člena, opravi
razpravo o osnutku ustavnega zakona.

181. člen

Ustavna komisija po končani razpravi iz prejšnjega odstavka
sprejme z večino glasov vseh članov stališča o osnutku
ustavnega zakona in o tem pripravi poročilo za sejo državnega
zbora.

Državni zbor razglasi ustavni zakon o spremembi ustave
najkasneje osmi dan po njegovem sprejemu, razen če najmanj
30 poslancev zahteva, da se predlagana sprememba ustave
predloži v sprejem volivcem na referendumu.

176. člen

Če je sprememba ustave na referendumu potrjena, državni zbor
razglasi ustavni zakon o spremembi ustave najkasneje osmi dan
po prejemu poročila o izidu referenduma.

Predlagatelj lahko umakne predlog za začetek postopka za
spremembo ustave najkasneje dan pred sejo državnega zbora,
na kateri se odloča o tem predlogu.

Ustavni zakon o spremembi ustave razglasi državni zbor na seji
s sprejemom odloka o razglasitvi.

Če državni zbor ne sprejme sklepa, da se začne postopek za
spremembo ustave, je postopek za spremembo ustave končan.
Vsebinsko enakega predloga ni mogoče uvrstiti na dnevni red
seje državnega zbora v isti mandatni dobi.

Če sprememba ustave na referendumu ni potrjena, je postopek
za spremembo ustave končan.

177. člen

182. člen

Če državni zbor sprejme sklep, da se začne postopek za
spremembo ustave, se opravi razprava o osnutku ustavnega
zakona in stališčih ustavne komisije o njem.

Določbe o postopku za spremembo ustave se smiselno
uporabljajo tudi za spremembo ustavnega zakona za izvedbo
temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije, za spremembo ustavnega zakona za izvedbo ustave
Republike Slovenije in za spremembo ustavnega zakona o
spremembi ustave Republike Slovenije.

Državni zbor po končani razpravi iz prejšnjega odstavka sprejme
stališča o osnutku ustavnega zakona, ki naj jih ustavna komisija
upošteva pri pripravi predloga ustavnega zakona.

6.

Državni zbor sprejme stališča iz prejšnjega odstavka z večino
glasov vseh poslancev.

183. člen

Predlog ustavnega zakona

Predlog, naj državni zbor na svojo pobudo razpiše referendum
določen z zakonom, poslanec vloži pisno. V predlogu mora biti
jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma. Predlog
mora biti obrazložen.

178. člen
Na podlagi sklepa in stališč državnega zbora ustavna komisija
pripravi predlog ustavnega zakona.

Predlog pošlje predsednik državnega zbora v mnenje matičnemu
delovnemu telesu in zakonodajno-pravni službi državnega zbora.

Ustavna komisija sprejme predlog ustavnega zakona z
dvotretjinsko večino glasov vseh svojih članov.

Predlog se uvrsti na dnevni red prve naslednje seje državnega
zbora, če je vložen najkasneje 30 dni pred to sejo.

179. člen
Če ustavna komisija ne sprejme predloga ustavnega zakona, o
tem pripravi poročilo za sejo državnega zbora.

184. člen
Zahtevo za razpis referenduma, določenega z zakonom, in pobudo
volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, določenega
z zakonom, pošlje predsednik državnega zbora v mnenje
zakonodajno-pravni službi državnega zbora.

Državni zbor po končani razpravi o poročilu iz prejšnjega odstavka
lahko sprejme stališča, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri
pripravi predloga ustavnega zakona, ali pa sklene, da je postopek
za spremembo ustave končan.

Predsednik državnega zbora preizkusi, ali zahteva oziroma
pobuda izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje in ali vsebina
zahteve ni v nasprotju z ustavo.

180. člen
K predlogu ustavnega zakona ni mogoče vložiti amandmaja.

Če zahteva ni podprta z zadostnim številom podpisov poslancev
oziroma volivcev ali če pobuda ne vsebuje opredeljene zahteve
ali ni podprta z zadostnim številom podpisom volivcev, se šteje
da zahteva oziroma pobuda ni bila vložena. Predsednik državnega
zbora o tem obvesti predstavnika predlagatelja zahteve oziroma
pobudnika.

Po končani obravnavi predloga iz prejšnjega odstavka državni
zbor glasuje o predlogu ustavnega zakona.
Če predlog ustavnega zakona ni sprejet, je postopek za
spremembo ustave končan.
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Če predsednik državnega zbora ob preizkusu zahteve oziroma
pobude volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma,
določenega z zakonom, meni, da v zahtevi ni jasno izraženo
vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali da zahteva ni
obrazložena ali da je vsebina zahteve v nasprotju z ustavo,
predloži zahtevo oziroma pobudo v obravnavo državnemu zboru
in o tem obvesti predstavnika predlagatelja zahteve oziroma
pobudnika.

(109. člen ustave) mora vsebovati opis očitane kršitve ustave ali
hujše kršitve zakona in dokaze o očitani kršitvi.
Predlog obravnava državni zbor na prvi naslednji seji, če je bil
vložen najkasneje 30 dni pred to sejo.
Državni zbor o predlogu odloči najkasneje v 60 dneh po vložitvi
predloga. Če državni zbor odločitve v tem roku ne sprejme, se
šteje, da je predlog zavrnjen.

185. člen

189. člen

Če državni zbor meni, da v zahtevi za razpis referenduma ni
jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali da
zahteva ni obrazložena, predsedujoči na seji pozove predstavnika
predlagatelja oziroma pobudnika, naj jasno opredeli vprašanje
oziroma dopolni zahtevo z obrazložitvijo.

V času od razpisa volitev za predsednika republike do razglasitve
volilnih rezultatov ni mogoče predlagati uvedbe postopka o obtožbi
predsednika republike.
Uvedbe postopka o obtožbi ni mogoče predlagati, če je že
predlagan, pa ne nadaljevati, če predsednik republike odstopi ali
če mu preneha mandat. Državni zbor postopek nadaljuje, če
predsednik republike to zahteva.

Če predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik izjavi, da bo ravnal
po pozivu, mu predsedujoči na seji določi primeren rok in za ta
čas prekine obravnavo te točke dnevnega reda.
Če predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik izjavi, da ne bo
ravnal po pozivu ali če v primeru iz prejšnjega odstavka ne ravna
po pozivu v določenem roku, državni zbor preide na obravnavo
in odločanje o vprašanju, ali naj razpiše referendum ali ne.

190. člen
Predlog obtožbe pošlje predsednik državnega zbora predsedniku
republike.

186. člen

191. člen

Če državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis
referenduma v nasprotju z ustavo, predsedujoči na seji pozove
predstavnika predlagatelja oziroma pobudnika naj se izjavi o tem,
ali vztraja pri zahtevi ali pa jo umika.

Predsednik republike lahko pisno ali ustno na seji državnega
zbora odgovori na predlog obtožbe.
Predstavnik predlagatelja lahko obrazloži predlog obtožbe na seji
državnega zbora.

če državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis
referenduma samo v določenem delu v nasprotju z ustavo,
predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik lahko umakne
zahtevo samo v tem delu.

Predlagatelj lahko umakne predlog obtožbe do konca obravnave
na seji državnega zbora. V tem primeru se šteje, da predlog
obtožbe ni bil vložen.

Predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik lahko zahteva
primeren rok za premislek ali za preoblikovanje zahteve. V tem
primeru predsedujoči na seji za ta čas prekine obravnavo te
točke dnevnega reda in določi rok za premislek ali za
preoblikovanje zahteve.

O obtožbi predsednika republike odloči državni zbor s sklepom,
ki ga sprejme z večino glasov vseh poslancev.
192. člen

Če predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik vztraja pri zahtevi,
državni zbor preide na razpravo in odločanje o zahtevi za začetek
postopka pred ustavnim sodiščem.

Sklep o obtožbi predsednika republike pošlje predsednik
državnega zbora ustavnemu sodišču in predsedniku republike.
Sklep vsebuje sestavine iz prvega odstavka 188. člena tega
poslovnika.

Na podlagi sklepa državnega zbora zakonodajno-pravna služba
državnega zbora oblikuje zahtevo, naj ustavno sodišče odloči o
tem, ali je vsebina zahteve za razpis referenduma v nasprotju z
ustavo.

S sklepom imenuje državni zbor tudi pooblaščenega predstavnika,
ki bo zastopal obtožbo pred ustavnim sodiščem. Pooblaščeni
predstavnik se imenuje izmed poslancev, ki so predlagali uvedbo
postopka o obtožbi predsednika republike.

187. člen
Zahtevo za razpis referenduma o spremembi ustave pošlje
predsednik državnega zbora v mnenje ustavni komisiji in
zakonodajno-pravni službi državnega zbora.
7.

193. člen
Določbe o obtožbi predsednika republike se smiselno uporabljajo
tudi v postopku obtožbe predsednika vlade in ministrov zaradi
kršitve ustave in zakonov pri opravljanju njihovih funkcij (119.
člen ustave).

Postopek obtožbe predsednika republike,
predsednika vlade in ministrov

Na zahtevo državnega zbora da o predlogu obtožbe predsednika
vlade mnenje predsednik republike, o predlogu obtožbe ministra
pa predsednik vlade.

188. člen
Predlog za uvedbo postopka o obtožbi predsednika republike
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8.

potrebne večine, se ponovi kandidacijski postopek in postopek
glasovanja na podlagi novega predloga kandidatur.

Postopek volitev in imenovanj

a) Splošne določbe
199. člen
194. člen

Državni zbor določa kandidate za sodnika Evropskega sodišča
za človekove pravice z glasovanjem na način, ki ga določa ta
poslovnik za volitve funkcionarjev. Glasuje se o vsakem kandidatu
posebej. Lista kandidatov se oblikuje tako, da se kandidati na listi
navedejo po vrstnem redu dobljenih glasov.

Volitve in imenovanja funkcionarjev, ki jih po ustavi in zakonu voli
ali imenuje državni zbor, se opravijo po določbah tega poslovnika,
če zakon ne določa drugače.
Predlagatelj kandidature oziroma njegov predstavnik lahko pred
glasovanjem obrazloži predlog kandidature.

b) Volitve predsednika in podpredsednikov državnega zbora

195. člen

200. člen

Če se glasuje o enem kandidatu oziroma o listi kandidatov, se
glasuje za ali proti kandidatu oziroma za ali proti listi kandidatov
tako, da se na glasovnici obkroži beseda "za" ali beseda "proti".

Kandidata za predsednika in podpredsednika državnega zbora
lahko predlaga najmanj deset poslancev.
Kandidiranje in glasovanje o kandidatih iz prejšnjega odstavka se
izvedeta ločeno za funkcijo predsednika in funkcijo
podpredsednika. Najprej se glasuje o predsedniku državnega
zbora. O podpredsedniku se glasuje potem, ko je izvoljen
predsednik. •

Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se glasuje tako,
da se na glasovnici obkroži zaporedna številka pred imenom
kandidata, za katerega se glasuje.
Kandidat je izvoljen oziroma imenovan, če zanj glasuje večina
poslancev, ki so oddali veljavne glasovnice, če ustava, zakon ali
ta poslovnik glede posameznih volitev oziroma imenovanj ne
določa drugače.

Glasuje se tajno.
c) Imenovanje predsednikov In podpredsednikov delovnih
teles

196. člen
201. Člen
Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, pa noben ne dobi
potrebne večine, se opravi novo glasovanje. Pri drugem
glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem
glasovanju dobila največ glasov. Če je pri prvem glasovanju več
kandidatov dobilo enako najvišje oziroma enako drugo najvišje
število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje med
kandidati z enakim številom glasov določi z žrebom.

Predsednike in podpredsednike delovnih teles imenuje državni
zbor na predlog poslanskih skupin, katerim na podlagi odločitve
kolegija pripada mesto predsednika ali podpredsednika delovnega
telesa. O imenovanju predsednikov in podpredsednikov delovnih
teles glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi kandidatov za
predsednike in podpredsednike delovnih teles kot celoti.

Če se glasuje o več kandidatih za eno funkcijo, se kandidati na
glasovnici navedejo po abecednem vrstnem redu.

Če kandidatna lista ni izglasovana, se postopek imenovanja ponovi
na podlagi novih predlogov poslanskih skupin.

Na glasovnici pri drugem glasovanju se kandidata navedeta po
vrstnem redu glede na število glasov, dobljenih pri prvem
glasovanju.

č) Imenovanje funkcionarjev v službah državnega zbora
202. člen
Funkcionarje v službah državnega zbora, za katere tako določa
ta poslovnik, imenuje državni zbor.

197. člen
Če se glasuje o več kandidatih za več enakih funkcij, se glasovanje
opravi za vsako funkcijo posebej, če zakon ali ta poslovnik ne
določa drugače.

d) Postopek za razrešitev
203. člen

Če je v primeru iz prejšnjega odstavka predlaganih več kandidatov,
kot se voli oziroma imenuje nosilcev funkcij, se glasuje o vseh
kandidatih hkrati. Vsak poslanec glasuje za toliko kandidatov,
kolikor je treba izvoliti oziroma imenovati nosilcev funkcij. Izvoljeni
oziroma imenovani so kandidati, ki so dobili potrebno večino.
Glede kandidatov, ki pri glasovanju niso dobili potrebne večine,
se opravi drugo glasovanje, pri katerem se glasuje o tolikem
številu kandidatov, kolikor je še treba izvoliti oziroma imenovati
nosilcev funkcij. Pri drugem glasovanju se glasuje o tistih kandidatih,
ki so pri prvem glasovanju dobili največ glasov, na način iz prvega
odstavka tega člena.

Državni zbor razrešuje funkcionarje, ki jih voli ali imenuje na
podlagi ustave, zakona ali tega poslovnika, po postopku, kakor je
določen za izvolitev ali imenovanje, če ni za razrešitev določen
drugačen postopek.
Razrešitev lahko predlaga z ustavo, z zakonom ali s tem
poslovnikom določeni predlagatelj za izvolitev oziroma
imenovanje, razen če je z ustavo, z zakonom ali s tem
poslovnikom določen drug predlagatelj za razrešitev ali če iz
razlogov za razrešitev, določenih z ustavo ali z zakonom, izhaja,
da lahko predlaga razrešitev tudi drug predlagatelj.

198. člen

Odločitev o razrešitvi se sprejme z večino, ki jo določa ustava,
zakon ali ta poslovnik.

Če kandidat ne dobi potrebne večine, oziroma če tudi pri drugem
glasovanju noben kandidat za posamezno funkcijo ne dobi
20. februar2001
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e) Postopek v zvezi z odstopom poslanca In funkcionarja
državnega zbora

208. člen
Mandatno-volilna komisija obravnava zahtevo oziroma obvestilo
na seji, zaprti za javnost.

204. člen
Vsak poslanec in funkcionar državnega zbora ima pravico
odstopiti in odstop obrazložiti.

Mandatno-volilna komisija preuči zahtevo ali obvestilo in predlaga
državnemu zboru, da poslancu prizna imuniteto ali da mu je ne
prizna.

Izjava o odstopu se da pisno in se pošlje predsedniku državnega
zbora, ki poslance obvesti o odstopu na prvi naslednji seji
državnega zbora.

209. člen
Državni zbor brez razprave odloča o tem, ali poslancu prizna
imuniteto ali mu je ne prizna.

Šteje se, da je poslancu ali funkcionarju prenehala funkcija z
dnem, ko je bil državni zbor na seji obveščen o odstopu.
9.

Državni zbor lahko na predlog mandatno-volilne komisije ali
poslanske skupine sklene, da se odločanje opravi na zaprti seji.
Na zaprti seji je možna razprava. O odločitvi državnega zbora,
sprejeti na zaprti seji, se izda uradno obvestilo za javnost.

Postopek v zvezi z imuniteto

a) Postopek v zvezi z Imuniteto poslanca

Pri odločanju o tem, ali poslancu prizna imuniteto ali mu je ne
prizna, državni zbor upošteva merila iz 207. člena tega poslovnika.

205. člen
Poslanec ima imuniteto od potrditve do prenehanja mandata.

210. člen
Mandatno-volilna komisija v vsakem primeru takoj odloča o
priznanju imunitete poslancu, ki je v priporu.

206. člen
Če so podani pogoji za odreditev pripora poslanca ali če so podani
pogoji za začetek kazenskega postopka proti poslancu, ki se
sklicuje na imuniteto, pristojni državni organ pošlje zahtevo za
dovolitev pripora oziroma za začetek kazenskega postopka
predsedniku državnega zbora.

Državni zbor na prvi naslednji seji odločitev mandatno-volilna
komisije potrdi ali razveljavi.
211. člen

V primeru, ko je bil poslanec priprt ali je bil proti njemu začet
kazenski postopek, ker je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za
katero je predpisana kazen zapora nad pet let, pristojni državni
organ nemudoma pošlje predsedniku državnega zbora obvestilo
o priporu ali o začetku kazenskega postopka. Pristojni državni
organ pošlje obvestilo o začetku kazenskega postopka
predsedniku državnega zbora tudi tedaj, ko se poslanec ni
skliceval na imuniteto.

Če je državni zbor naknadno priznal imuniteto poslancu po tretjem
odstavku 207. člena tega poslovnika, se kazenski postopek proti
njemu ne sme več voditi oziroma se priprti poslanec takoj spusti
na prostost. Ustrezno odločbo o tem izda pristojni državni organ.

207. člen

212. člen

Predsednik državnega zbora zahtevo ali obvestilo takoj pošlje
mandatno-volilni komisiji.

Kadar da državni zbor ali mandatno-volilna komisija dovoljenje za
pripor ali za začetek kazenskega postopka, sme biti poslanec
priprt oziroma sme biti kazenski postopek zoper njega začet le
za kaznivo dejanje, za katero je bilo dovoljenje dano.

Državni zbor oziroma v primeru iz prejšnjega člena mandatnovolilna komisija odločitev o tem, ali poslancu prizna imuniteto ali
mu je ne prizna, nemudoma pošlje pristojnemu državnemu organu.

Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija
presodi, ali je priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje
poslanske funkcije. Praviloma se šteje, da je priznanje imunitete
lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije v primeru,
ko namerava pristojni državni organ poslanca 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.

b) Postopek v zvezi z imuniteto drugih nosilcev javnih
funkcij
213. člen
Določbe tega poslovnika o postopku v zvezi z imuniteto poslancev
se smiselno uporabljajo tudi za postopek v zvezi z imuniteto
sodnikov ustavnega sodišča.

Mandatno-volilna komisija lahko samo izjemoma in iz posebej
utemeljenih razlogov državnemu zboru predlaga, da naknadno
prizna imuniteto tudi poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju,
za katero je predpisana kazen zapora nad pet let, oziroma
poslancu, proti kateremu je bil začet kazenski postopek, ker se
ni skliceval na imuniteto. Pri tem upošteva tudi razloge, zaradi
katerih se poslanec ne sklicuje na imuniteto.

214. člen
Državni zbor odloči o tem, ali dovoli, da se sodnik, ki je osumljen
kaznivega dejanja pri opravljanju sodniške funkcije, pripre ali da
se zoper njega začne kazenski postopek, na zahtevo pristojnega
organa. O dovoljenju, da se sodnik pripre, odloči državni zbor,
potem ko pridobi mnenje sodnega sveta.

Pri obravnavanju zahteve ali obvestila mandatno-volilna komisija
ne vrednoti dokazov in ne presoja, ali je podan dejanski stan
poslancu očitanega kaznivega dejanja in ali je poslanec kazensko
odgovoren.
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amandmaja državnega sveta ali mnenja državnega sveta ali
njegovega delovnega telesa, sodeluje predstavnik državnega
sveta ali njegovega delovnega telesa. O sprejetem stališču obvesti
predsednik delovnega telesa državnega zbora predsednika
državnega sveta.

215. člen
Na zahtevo pristojnega organa državni zbor odloči o tem, ali
dovoli, da se varuh človekovih pravic ali njegov namestnik, ki je
osumljen kaznivega dejanja pri opravljanju funkcije, pripre ali da
se zoper njega začne kazenski postopek.

Delovno telo državnega zbora ni dolžno obravnavati mnenja
državnega sveta ali njegovega delovnega telesa, ki ga je dobilo,
potem ko je že končalo obravnavo zadeve, na katero se mnenje
nanaša.

216. člen
V primerih iz prejšnjih dveh členov se smiselno uporabljajo določbe
tega poslovnika o postopku v zvezi z imuniteto poslancev.

2.
V.

1.

RAZMERJA DRŽAVNEGA ZBORA DO DRUGIH
DRŽAVNIH ORGANOV

Razmerja državnega zbora do predsednika
republike
222. člen

Ko se po konstituiranju državnega zbora ustanovijo poslanske
skupine in imenujejo njihovi vodje, predsednik državnega zbora
obvesti o tem predsednika republike, da lahko začne
posvetovanje o določitvi kandidata za predsednika vlade.

Razmerja državnega zbora do državnega sveta
217. člen

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika državnega
sveta o sejah državnega zbora in mu pošilja vse gradivo o
zadevah, ki so na dnevnem redu seje državnega zbora.

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o
dejstvih, ki so pomembna za izvrševanje pravic in dolžnosti
predsednika republike po 111. in 117. členu ustave ter 260. členu
tega poslovnika.

218. člen

223. člen

Če državni zbor na seji sklene, da zahteva od državnega sveta
mnenje o posamezni zadevi, določi tudi rok, v katerem želi dobiti
mnenje državnega sveta. Ta rok ne sme biti krajši, kot je v
poslovniku državnega sveta določen za sklic seje državnega
sveta.

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o
dejstvih, ki so pomembna za izvrševanje pravic in dolžnosti
predsednika republike pri razpisu rednih in nadomestnih volitev v
državni zbor.
224. člen

219. člen

Predsednik državnega zbora obvešča predsednika republike o
sejah državnega zbora in mu pošilja vse gradivo o zadevah, ki so
na dnevnem redu sej državnega zbora.

Ko predsednik državnega zbora dobi od predsednika državnega
sveta predloge, mnenja ali zahteve državnega sveta, jih pošlje
vsem poslancem in vladi ter zahteva od pristojnega delovnega
telesa in vlade, da pošljejo državnemu zboru mnenje.

Ko državni zbor sprejme zakon, predsednik državnega zbora o
tem obvesti predsednika republike. Zakon mu pošlje v razglasitev
osmi dan po sprejemu, razen v primeru iz drugega odstavka 220.
člena tega poslovnika in v primeru, če je v sedmih dneh po
sprejemu zakona prejel zahtevo državnega sveta, naj državni
zbor o zakonu še enkrat odloča, ali če je v tem roku prejel zahtevo
za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma ali pobudo
volilcem za vložitev zahteve za razpis takega referenduma.

Delovno telo ob obravnavi predlogov, mnenj oziroma zahtev
državnega sveta zavzame do njih stališče in o tem poroča
državnemu zboru s predlogom odločitev. Predsednik državnega
zbora obvesti predsednika državnega sveta o odločitvah
državnega zbora v zvezi s predlogi, mnenji in zahtevami
državnega sveta.

Če je zakon, o katerem je državni zbor na zahtevo državnega
sveta ponovno odločal, sprejet, se takoj pošlje v razglasitev
predsedniku republike.

220. člen
Predsednik državnega zbora takoj obvesti predsednika
državnega sveta o sprejemu zakona in mu pošlje besedilo zakona.

Če je zakon na naknadnem zakonodajnem referendumu potrjen,
se pošlje v razglasitev predsedniku republike takoj po objavi izida
referenduma.

Če predsednik državnega sveta obvesti predsednika državnega
zbora, da državni svet ne bo obravnaval besedila sprejetega
zakona, se zakon takoj pošlje v razglasitev predsedniku republike.

Če naknadni zakonodajni referendum ni razpisan, ker niso
izpolnjeni z ustavo in z zakonom določeni pogoji za razpis takega
referenduma, se zakon pošlje v razglasitev predsedniku republike
takoj, ko je ugotovljeno, da ti pogoji niso izpolnjeni.

221. člen
Delovna telesa državnega zbora sodelujejo z državnim svetom
in njegovimi delovnimi telesi na svojo pobudo ali na pobudo
državnega sveta ali njegovih delovnih teles.

225. člen

Delovna telesa državnega zbora obravnavajo in se opredelijo do
mnenj, ki jim jih dajo državni svet ali njegova delovna telesa. Na
seji delovnega telesa državnega zbora lahko pri obravnavi

če državni zbor sprejme sklep, da zahteva od predsednika
republike mnenje o posameznem vprašanju, določi tudi rok, v
katerem želi dobiti mnenje.
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Mnenje, ki ga predsednik republike pošlje državnemu zboru na
zahtevo iz prejšnjega odstavka, predsednik državnega zbora
pošlje vsem poslancem. Državni zbor obravnava to mnenje na
seji, na kateri obravnava zadevo, v zvezi s katero je zahteval
mnenje predsednika republike.

predsednik republike. Če ta ni izvoljen, se glasuje o drugih
kandidatih po vrstnem redu, kakor so bili vloženi predlogi
kandidatur. Če je izvoljen kandidat iz prej vloženega predloga, se
o kandidatih iz kasneje vloženih predlogov kandidatur ne glasuje.

Če predsednik republike na lastno pobudo pošlje državnemu
zboru mnenje o posameznem vprašanju, predsednik državnega
zbora pošlje to mnenje vsem poslancem. Državni zbor obravnava
to mnenje na seji, na kateri obravnava zadevo, v zvezi s katero
je predsednik republike dal mnenje. Če se mnenje predsednika
republike ne nanaša na zadevo, ki je predložena državnemu
zboru v obravnavo, državni zbor obravnava to mnenje na prvi
naslednji seji.

230. člen
Če ni izvoljen noben kandidat, lahko državni zbor sklene, da se
izvedejo ponovne volitve predsednika vlade v skladu s četrtim
odstavkom 111. člena ustave.
Ponovne volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in
najpozneje sedem dni po sprejemu sklepa iz prejšnjega odstavka.
Do začetka seje državnega zbora, na kateri se opravijo ponovne
volitve predsednika vlade, lahko predsednik republike, poslanske
skupine ali najmanj deset poslancev predložijo nove predloge
kandidatur v skladu z drugim odstavkom 227. člena tega
poslovnika. Na ponovnih volitvah se najprej glasuje o že prej
predlaganih kandidatih po vrstnem redu števila glasov, dobljenih
pri prejšnjih glasovanjih. Če noben od teh kandidatov ni izvoljen,
se nato glasuje o na novo predlaganih kandidatih po vrstnem
redu, kakor so bili vloženi predlogi kandidatur. Na novo predlagani
kandidat na seji državnega zbora pred glasovanjem o njegovi
kandidaturi predstavi programske zasnove vlade.

226. člen
Če predsednik republike sporoči državnemu zboru, da bi želel
neposredno na seji državnega zbora obrazložiti mnenja in stališča
do posameznih vprašanj, se njegov nastop na seji državnega
zbora brez razprave in glasovanja uvrsti na dnevni red naslednje
seje državnega zbora.
3.

Razmerja državnega zbora do vlade

b) Imenovanje ministrov

a) Volitve predsednika vlade

231. člen

227. člen

Predsednik vlade najkasneje v 15 dneh po izvolitvi predlaga
državnemu zboru imenovanje ministrov. Predlog kandidatur pošlje
pisno predsedniku državnega zbora. Predlog vsebuje listo
kandidatov za ministre s sestavinami iz drugega odstavka 227.
člena tega poslovnika. Vsaka kandidatura na listi mora biti posebej
obrazložena.

Predsednik republike najkasneje v 30 dneh po konstituiranju
državnega zbora predlaga državnemu zboru kandidata za
predsednika vlade.
Predlog kandidature vsebuje osebne podatke kandidata: ime in
priimek, datum rojstva in naslov prebivališča ter pisno privolitev
kandidata.

Če predlog kandidatur ne vsebuje vseh sestavin iz drugega
odstavka 227. člena tega poslovnika ali če ni dana posebna
obrazložitev za vsako kandidaturo, predsednik državnega zbora
pozove predsednika vlade, naj odpravi te pomanjkljivosti. Če
pomanjkljivosti niso odpravljene do seje državnega zbora, na
kateri se imenujejo ministri, se glasuje samo o imenovanju tistih
ministrov, katerih kandidature so predložene v skladu s tem
poslovnikom. Glasuje se o imenovanju najmanj toliko ministrov,
kolikor je potrebno imenovati ministrov, da po zakonu vlada lahko
nastopi funkcijo.

228. člen
Volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in najkasneje
sedem dni po vložitvi predloga kandidature.
Pred glasovanjem predlagani kandidat na seji državnega zbora
predstavi programske zasnove vlade.
229. člen

232. člen

Če kandidat ni izvoljen, se opravijo ponovne volitve predsednika
vlade na podlagi novih predlogov kandidatur v skladu s tretjim
odstavkom 111. člena ustave. Nove kandidature predložijo
predsednik republike, poslanske skupine ali skupine najmanj
desetih poslancev v skladu z drugim odstavkom 227. člena tega
poslovnika najkasneje v 14 dneh po dnevu seje, na kateri je bilo
opravljeno prvo glasovanje.

Vsak kandidat za ministra se najprej tri dni in najkasneje sedem
dni po vložitvi predloga kandidatur predstavi pristojnemu
delovnemu telesu državnega zbora in odgovarja na vprašanja
njegovih članov.
Kandidat za ministra se predstavi delovnemu telesu, ki je
ustanovljeno za področje, na katerem bo opravljal funkcijo
ministra. V sporu o pristojnosti med delovnimi telesi odloči
predsednik državnega zbora, pred katerim delovnim telesom se
kandidat za ministra predstavi.

Ponovne volitve predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in
najkasneje sedem dni po preteku roka za predložitev novih
kandidatur iz prejšnjega odstavka. Na novo predlagani kandidat
na seji državnega zbora pred glasovanjem o njegovi kandidaturi
predstavi programske zasnove vlade.

Če je kandidat za ministra član delovnega telesa, pred katerim se
predstavi, ne sme soodločati o mnenju o predstavitvi. V tem primenj
ga nadomešča poslanec iz iste poslanske skupine, ki ga določi
vodja poslanske skupine.

Če je bilo vloženih več predlogov kandidatur, se glasuje o vsakem
kandidatu posebej. Najprej se glasuje o kandidatu, ki gaje predložil
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Na sejah državnega zbora in delovnih teles lahko sodelujejo
tudi vodilni uslužbenci ministrstev in vladnih služb, ki jih določi
vlada.

233. člen
Predsednik delovnega telesa takoj, najkasneje pa v 48 urah po
predstavitvi kandidata za ministra pošlje predsedniku državnega
zbora in predsedniku vlade mnenje, ki ga je delovno telo sprejelo
o predlaganem kandidatu.

V vsakem gradivu, ki ga pošlje vlada državnemu zboru, mora biti
navedeno tudi, kateri predstavniki vlade in kateri vodilni uslužbenci
ministrstev in vladnih služb bodo sodelovali pri delu državnega
zbora in delovnih teles.

Predsednik vlade lahko najkasneje v treh dneh po prejemu mnenja
delovnega telesa umakne predlog kandidature za ministra. V
takem primeru lahko hkrati predloži novo kandidaturo za ministra.
Predstavitev na novo predloženih kandidatov se opravi najkasneje
v treh dneh po vložitvi novega predloga kandidature.

238. člen
Državni zbor in njegova delovna telesa obveščajo vlado o svojih
sejah, njihovem dnevnem redu ter o sprejetih odločitvah in ji
pošiljajo potrebno gradivo.

234. člen
O imenovanju ministrov glasujejo poslanci tako, da glasujejo o
listi kandidatov za ministre kot celoti.

Državni zbor lahko sprejme sklep, s katerim se od vlade ali od
posameznega ministra zahteva, da poroča državnemu zboru o
izvrševanju zakonov, drugih predpisov, ki jih je sprejel državni
zbor, ter o drugih ukrepih iz svojih pristojnosti in njihovih učinkih.

235. člen
Če lista ni izglasovana, se opravi novo glasovanje na podlagi
nove liste kandidatov. Novo listo kandidatov predloži predsednik
vlade najkasneje v desetih dneh od dneva prvega glasovanja.

239. člen
Poslanec ima pravico zahtevati od organov državne uprave
pojasnila, ki so mu potrebna v zvezi z delom v volilni enoti.

Če tudi nova lista kandidatov ni izglasovana, lahko predsednik
vlade predlaga, naj se o vsakem kandidatu z liste kandidatov
glasuje posebej. Glasuje se tako, da se na listi obkroži zaporedna
številka pred imenom kandidata, za katerega se glasuje.

240. člen
Vlada lahko poroča državnemu zboru o svojem delu pisno ali
ustno na seji državnega zbora.

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko predsednik vlade
predlaga, da se opravi novo glasovanje na podlagi iste liste
kandidatov na način iz prejšnjega odstavka.

Če vlada pošlje državnemu zboru pisno poročilo, predsednik
državnega zbora z njim takoj seznani poslance. Predstavnik vlade
lahko pisno poročilo obrazloži na seji državnega zbora.

236. člen
č) Poslanska vprašanja In pobude
Če ministru preneha funkcija med mandatno dobo državnega
zbora, se opravi imenovanje novega ministra po določbah tega
poslovnika o imenovanju ministrov in po splošnih določbah tega
poslovnika o volitvah in imenovanjih.

241. člen

Predsednik vlade mora v desetih dneh po prenehanju funkcije
ministra predlagati novega ministra ali obvestiti državni zbor, da
bo funkcijo tega ministra začasno opravljal sam ali jo poveril
drugemu ministru.

Vsak poslanec lahko vladi ali posameznemu ministru oziroma
predstojniku vladne službe postavi vprašanje ali poda pobudo za
ureditev posameznih zadev oziroma za sprejem določenih
ukrepov s področja delovanja vlade oziroma posameznega
ministrstva ali vladne službe.

c) Sodelovanje vlade pri delu državnega zbora

Poslanska vprašanja in pobude so lahko ustna ali pisna.
Poslansko vprašanje ali pobuda morata biti kratka in jedrnata ter
izražena tako, da je njura vsebina jasno razvidna.

237. člen
Predsednik vlade in ministri predstavljajo vlado v državnem zboru.

Poslanska vprašanja in pobude ter odgovori nanje se objavijo v
glasilu državnega zbora. Iz odgovora mora biti razvidno, na katero
vprašanje ali pobudo se nanaša.

Predsednik vlade ima splošno pravico predstavljati vlado v
državnem zboru in njegovih delovnih telesih.

242. člen

Na seji državnega zbora lahko predstavlja vlado minister ali
predstojnik vladne službe, ki ga določi vlada. V primeru odsotnosti
ali zadržanosti lahko nadomešča ministra državni sekretar ali
predstojnik organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne
službe pa njegov namestnik.

Na redni seji državnega zbora je praviloma predvidena posebna
točka dnevnega reda za vprašanja in pobude poslancev.
Za vsako obravnavo poslanskih vprašanj in pobud se ob sprejemu
dnevnega reda seje določita dan in ura obravnave ter čas trajanja
obravnave.

Na seji delovnega telesa predstavlja vlado minister, državni
sekretar, predstojnik organa v sestavi ministrstva ali predstojnik
vladne službe, ki ga določi vlada. V primeru odsotnosti ali
zadržanosti nadomešča ministra državni sekretar ali predstojnik
organa v sestavi ministrstva, predstojnika vladne službe pa
njegov namestnik.
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Pri obravnavi poslanskih vprašanj in pobud morajo biti na seji
državnega zbora navzoči predsednik vlade, ministri in predstojniki
vladnih služb.
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«
Pisna vprašanja in pobude

Ustna vprašanja in pobude
243. člen

248. člen

Poslanec lahko na eni seji postavi največ dve ustni vprašanji
oziroma pobudi.

Pisno vprašanje ali pobudo poslanec predloži predsedniku
državnega zbora najkasneje dan pred začetkom seje, na kateri
se obravnavajo vprašanja in pobude poslancev. Predsednik
državnega zbora pisno poslansko vprašanje oziroma pobudo
takoj pošlje vladi oziroma ministru ali predstojniku vladne službe.

Poslansko vprašanje ali pobudo poslanec pisno prijavi
predsedniku državnega zbora najkasneje dan pred začetkom
seje, na kateri se obravnavajo vprašanja in pobude poslancev.
Prijava vsebuje vprašanje oziroma pobudo v skladu s tretjim
odstavkom 241. člena tega poslovnika.

249. člen
Vlada, minister oziroma predstojnik vladne službe na pisno
poslansko vprašanje ali pobudo odgovori pisno v 30 dneh po
prejemu vprašanja oziroma pobude.

Poslanska vprašanja in pobude v zvezi z dogodki, ki so se zgodili
po roku iz prejšnjega odstavka, lahko poslanec pisno prijavi
najkasneje dve uri pred začetkom točke dnevnega reda, v okviru
katere se obravnavajo vprašanja in pobude poslancev.

Predsednik državnega zbora z odgovorom takoj seznani
poslanca, ki je postavil pisno poslansko vprašanje ali pobudo. Če
poslanec z odgovorom ni zadovoljen, lahko zahteva dopolnitev
odgovora. Vlada, minister oziroma predstojnik vladne službe pošlje
dopolnitev odgovora v 15 dneh po prejemu zahteve.

244. člen
Predsedujoči na seji državnega zbora pri določitvi vrstnega reda
prijav poslanskih vprašanj in pobud zagotovi, da pridejo na vrsto
poslanci iz različnih poslanskih skupin ob upoštevanju vrstnega
reda prijavljenih vprašanj in pobud, s tem da imajo pri postavitvi
prvih treh vprašanj oziroma pobud prednost poslanci opozicije.

d) Interpelacija
250. člen

Na prva tri poslanska vprašanja poda odgovor predsednik vlade,
kolikor se nanašajo na delo vlade.

Najmanj deset poslancev lahko vloži interpelacijo o delu vlade ali
posameznega ministra, v kateri mora biti jasno postavljeno in
obrazloženo vprašanje, ki je predmet interpelacije. Interpelacijo
podpišejo vsi poslanci, ki so jo vložili.

245. člen
Ustna predstavitev poslanskega vprašanja ali pobude ne sme
trajati več kot tri minute.

Predsednik državnega zbora interpelacijo takoj pošlje predsedniku
vlade oziroma ministru, na katerega se nanaša, in vsem
poslancem. Hkrati določi predsedniku vlade oziroma ministru rok
za odgovor, ki ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 30 dni.

Na poslansko vprašanje ali pobudo predsednik vlade oziroma
minister ali predstojnik vladne službe odgovori na isti seji v največ
desetih minutah. Če odgovora ne more dati na isti seji, to ustno
obrazloži in najkasneje v 30 dneh pošlje pisni odgovor.

251. člen

246. člen

Odgovor vlade oziroms ministra na interpelacijo predsednik
državnega zbora takoj pošlje vsem poslancem.

Če poslanec ni zadovoljen z odgovorom, ki ga je dobil na seji,
lahko zahteva dopolnitev odgovora. Obrazložitev zahteve
poslanca za dopolnitev odgovora ne sme trajati več kot dve minuti,
dopolnitev odgovora predsednika vlade, ministra ali predstojnika
vladne službe pa ne več kot pet minut.

Državni zbor razpravlja in odloča o interpelaciji najkasneje na
prvi naslednji seji po prejemu odgovora vlade oziroma ministra,
če so poslanci dobili odgovor na interpelacijo najmanj 15 dni pred
sejo, oziroma na prvi naslednji seji po preteku roka za odgovor
na interpelacijo, če odgovor na interpelacijo v tem roku ni bil dar.

Na predlog poslanca, ki je postavil vprašanje ali pobudo, lahko
državni zbor sklene, da bo na naslednji seji opravil razpravo o
odgovoru vlade ali ministra. O tem odloči državni zbor brez
razprave.

252. člen
Pred razpravo o interpalaciji na seji državnega zbora lahko
predstavnik poslancev, ki so vložili interpelacijo, obrazloži
interpelacijo.

247. člen

Predsednik vlade ali minister, na katerega se nanaša interpelacija,
lahko pred razpravo obrazloži pisni odgovor ali ustno odgovori
na interpelacijo.

Če zaradi časovne omejitve, odsotnosti predsednika vlade,
ministra ali predstojnika vladne službe ali zaradi drugega razloga
predsednik vlade, minister ali predstojnik vladne službe ni mogel
odgovoriti na poslansko vprašanje ali pobudo, mora vlada, minister oziroma predstojnik vladne službe v 30 dneh poslati pisni
odgovor, ki se objavi v glasilu državnega zbora. Poslanec, ki je
postavil vprašanje ali pobudo, lahko izjavi, da vztraja pri ustnem
odgovoru. V tem primeru se vprašanje ali pobuda uvrsti na
naslednjo sejo državnega zbora.
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Predlagatelji lahko umahnejo interpelacijo do konca razprave o
interpelaciji.
253. člen
Po končani razpravi o interpelaciji lahko predlagatelji interpelacija
predlagajo, naj državni ::bor sprejme sklep, s katerim se oceni
delo vlade oziroma ministra.

56

20. februar 2001

O zaupnici se glasuje najprej 48 ur in najkasneje sedem dni po
vložitvi zahteve.

Po končani razpravi o interpelaciji o delu vlade lahko najmanj
deset poslancev zahteva, da se glasuje o nezaupnici vladi, če
hkrati s to zahtevo predložijo izvolitev novega predsednika vlade.

Pred glasovanjem o zaupnici lahko predsednik vlade obrazloži
zahtevo.

Po končani razpravi o interpelaciji o delu ministra lahko najmanj
deset poslancev zahteva, da se glasuje o nezaupnici ministru,
zoper katerega je bila vložena interpelacija.

258. člen

Če sta po končani razpravi o interpelaciji vložena predlog iz prvega
odstavka tega člena in zahteva iz drugega ali tretjega odstavka
tega člena, državni zbor najprej glasuje o zahtevi iz drugega ali
tretjega odstavka tega člena.

Predsednik vlade lahko vprašanje zaupnice veže na sprejem
zakona ali druge odločitve v državnem zboru, pri čemer predlaga,
naj se zakon ali druga odločitev sprejme ali naj se ne sprejme.

Nezaupnica vladi je izglasovana, če je izvoljen nov predsednik
vlade.

Vprašanje zaupnice lahko v tem primeru postavi predsednik vlade
tudi na seji državnega zbora pred glasovanjem o zakonu ali kaki
drugi odločitvi.

Glede postopka za izvolitev novega predsednika vlade veljajo
določbe tega poslovnika o nezaupnici vladi.

Če predsednik vlade veže vprašanje zaupnice na sprejem zakona
ali kake druge odločitve v državnem zboru, se o zaupnici ne
glasuje posebej, temveč se glasuje samo o zakonu ali drugi
odločitvi.

Če je izglasovana nezaupnica ministru, se šteje, da je minister
razrešen.

Šteje se, da je bila vladi izglasovana zaupnica, če je državni zbor
glasoval o zakonu ali o drugi odločitvi v skladu s predlogom
predsednika vlade.

e) Nezaupnica vladi
254. člen
O nezaupnici vladi odloča državni zbor na pisni predlog najmanj
desetih poslancev, naj se izvoli nov predsednik vlade.

Če je državni zbor glasoval o zakonu ali o drugi odločitvi v
nasprotju s predlogom predsednika vlade, se šteje, da vladi ni
bila izglasovana zaupnica.

Predsednik državnega zbora predlog takoj pošlje predsedniku
vlade, predsedniku republike in vsem poslancem.

259. člen

Pred volitvami novega predsednika vlade lahko predsednik vlade
odgovori na predlog in obrazloži svoje poglede na dotedanje delo
vlade.

Če vladi ni bila izglasovana zaupnica, lahko predsednik republike,
poslanska skupina ali najmanj deset poslancev najkasneje v 7
dneh predložijo kandidature za novega predsednika vlade. Glede
postopka pri izvolitvi novega predsednika vlade veljajo določbe
od 227. do 229. člena tega poslovnika, s tem da je treba v tem
primeru, če kandidat pri prvem glasovanju ni izvoljen (229. člen),
predložiti nove kandidature najkasneje v treh dneh po dnevu
seje, na kateri je bilo opravljeno prvo glasovanje.

255. člen
Glede vsebine predloga za izvolitev novega predsednika vlade
velja določba drugega odstavka 227. člena tega poslovnika.
Če je vloženih več predlogov za izvolitev novega predsednika
vlade, se uvrstijo na dnevni red seje državnega zbora po vrstnem
redu, kakor so bili vloženi. Glasovanje o vsakem predlaganem
kandidatu za novega predsednika vlade se opravi v posebni
točki dnevnega reda.

259. člen
Če vladi ni bila izglasovana zaupnica, lahko predsednik vlade
zahteva ponovno glasovanje o zaupnici. Če je bilo prvo glasovanje
o zaupnici povezano s sprejemom zakona ali druge odločitve v
državnem zboru, ponovno glasovanje o zaupnici ne spremeni že
sprejete odločitve.

Predlagani kandidat na seji državnega zbora pred glasovanjem o
njegovi kandidaturi predstavi programske zasnove vlade.

Če vladi tudi pri ponovnem glasovanju o zaupnici ni izglasovana
zaupnica, se glasovanje o zaupnici ne more ponoviti.

256. člen

g) Odstop vlade ali ministra

Volitve novega predsednika vlade se opravijo najprej 48 ur in
najkasneje sedem dni po vložitvi predloga za izvolitev.

260. člen

Državni zbor lahko na predlog najmanj desetih poslancev ali
predsednika državnega zbora z večino glasov vseh poslancev
odloči, da se volitve opravijo kasneje, vendar najkasneje v 30
dneh po vložitvi predloga za izvolitev novega predsednika vlade.

Predsednik vlade o svojem odstopu ali o odstopu ministra pisno
obvesti predsednika državnega zbora. O odstopu ministra obvesti
najkasneje v sedmih dneh po prejemu pisne izjave ministra, da
odstopa.

f) Zaupnica vladi
257. člen

Obvestilo o odstopu predsednika vlade ali ministra se uvrsti na
dnevni red seje državnega zbora najkasneje v sedmih dneh po
prejemu obvestila.

Zahtevo, naj državni zbor glasuje o zaupnici vladi, predsednik
vlade pošlje pisno predsedniku državnega zbora.

Šteje se, da je predsedniku vlade ali ministru prenehala funkcija,
ko je bil državni zbor na seji obveščen o odstopu.
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Za izvolitev novega predsednika vlade in imenovanje novih
ministrov veljajo določbe 227. do 236. člena tega poslovnika.
4.

265. člen
Odgovor na zahtevo oziroma pobudo ter podatke in pojasnila v
zvezi s pobudo iz 264. člena tega poslovnika pripravi na podlagi
mnenja matičnega delovnega telesa oziroma odločitve državnega
zbora zakonodajno-pravna služba državnega zbora.

Razmerja državnega zbora do ustavnega sodišča
261. člen

Odgovor oziroma podatke in pojasnila pošlje ustavnemu sodišču
predsednik državnega zbora, ki določi tudi predstavnika državnega
zbora v postopku pred ustavnim sodiščem.

Državni zbor lahko sklene, da vloži zahtevo za začetek postopka
pred ustavnim sodiščem za odločitev:

-

o ustavnosti in zakonitosti predpisa vlade ali ministra, predpisa
lokalne skupnosti ali splošnega akta, izdanega za izvrševanje
javnih pooblastil,
o sporu glede pristojnosti med državnim zborom in
predsednikom republike, vlado, sodiščem ali drugim državnim
organom ali organom lokalne skupnosti,
o protiustavnosti aktov in delovanja političnih strank.

266. člen
Kadar ustavno sodišče zahteva od državnega zbora dodatne
podatke in pojasnila v postopku, v katerem je državni zbor
udeleženec, pošlje ustavnemu sodišču zahtevane podatke in
pojasnila predstavnik državnega zbora v postopku pred ustavnim
sodiščem.

262. člen

Kadar ustavno sodišče zahteva od državnega zbora podatke in
pojasnila v postopku, v katerem državni zbor ni udeleženec,
pošlje ustavnemu sodišču zahtevane podatke in pojasnila
generalni sekretar državnega zbora.

Predlog, naj državni zbor začne postopek pred ustavnim
sodiščem, lahko da vsak poslanec.
Predlog se vloži pisno in mora vsebovati opredeljeno zahtevo za
začetek postopka pred ustavnim sodiščem z obrazložitvijo.

267. člen

Predsednik državnega zbora pošlje predlog v mnenje matičnemu
delovnemu telesu in zakonodajno-pravni službi državnega zbora.

Obravnavo odločbe ustavnega sodišča, s katero se državnemu
zboru nalaga, da v določenem roku odpravi neustavnost zakona
oziroma neustavnost ali nezakonitost drugega predpisa, uvrsti
predsednik državnega zbora v predlog dnevnega reda prve
naslednje seje državnega zbora po objavi odločbe ustavnega
sodišča, če je bila odločba objavljena najkasneje 30 dni pred sejo.

Matično delovno telo obravnava predlog, potem ko je dobilo mnenje
zakonodajno-pravne službe državnega zbora.
263. člen

Odločbo ustavnega sodišča iz prejšnjega odstavka pošlje
predsednik državnega zbora v mnenje matičnemu delovnemu
telesu, zakonodajno-pravni službi državnega zbora ter vladi.

Na podlagi sklepa državnega zbora, da začne postopek pred
ustavnim sodiščem, oblikuje končno besedilo zahteve za začetek
postopka zakonodajno-pravna služba državnega zbora.

Matično delovno telo obravnava odločbo ustavnega sodišča, po
tem ko je dobilo mnenje zakonodajno-pravne službe državnega
zbora.

Zahtevo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem pošlje
ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora, ki določi tudi
predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim
sodiščem.

Državni zbor ob obravnavi odločbe ustavnega sodišča iz prvega
odstavka tega člena s sklepom določi, kdo in v kakšnem roku naj
pripravi in predloži predlog spremembe ali dopolnitve zakona ali
drugega predpisa državnega zbora, s katero bo odpravljena
njegova neustavnost oziroma nezakonitost.

264. člen
Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru zahtevo ali
pobudo za začetek postopka pred ustavnim sodiščem ali sklep o
začetku postopka kot nasprotnemu udeležencu v tem postopku
zaradi odgovora na zahtevo oziroma pobudo ali zaradi podatkov
in pojasnil v postopku preizkusa pobude, pošlje predsednik
državnega zbora tako zahtevo oziroma pobudo ali sklep v mnenje
matičnemu delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi
državnega ter vladi.

268. člen
Odločbo ustavnega sodišča, s katero je bil v celoti ali delno
razveljavljen zakon oziroma odpravljen ali razveljavljen drug
predpis državnega zbora, pošlje predsednik državnega zbora
matičnemu delovnemu telesu, zakonodajno-pravni službi
državnega zbora ter vladi z zahtevo, da mu v določenem roku
sporočijo svoje mnenje o tem, ali je potrebno na novo urediti
kakšna vprašanja, ki so zaradi odločbe ustavnega sodišča ostala
nerešena ali niso zadovoljivo rešena.

Matično delovno telo obravnava zahtevo oziroma pobudo ali sklep
iz prejšnjega odstavka, potem ko je dobilo mnenje zakonodajnopravne službe državnega zbora ter vlade.

Matično delovno telo obravnava zahtevo iz prejšnjega odstavka,
potem ko je dobilo mnenje zakonodajno-pravne službe državnega
zbora ter vlade.

če predsednik matičnega delovnega telesa ugotovi, da obravnave
ne bo mogoče opraviti v roku, ki ga je za odgovor določilo ustavno
sodišče, o tem obvesti predsednika državnega zbora, ki o tem
obvesti ustavno sodišče in mu predlaga podaljšanje roka za
odgovor.
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272. člen

Če je matično delovno telo mnenja, daje zaradi odločbe ustavnega
sodišča potrebno na novo urediti določena vprašanja, predsednik
državnega zbora uvrsti obravnavo odločbe ustavnega sodišča v
predlog dnevnega reda prve naslednje seje državnega zbora po
prejemu poročila matičnega delovnega telesa.

Kadar ustavno sodišče obvesti državni zbor o predlogu
predsednika republike, vlade ali tretjine poslancev, naj ustavno
sodišče v postopku ratifikacije mednarodne pogodbe izreče
mnenje o njeni skladnosti z ustavo, državni zbor prekine postopek
za ratifikacijo mednarodne pogodbe, dokler ne dobi mnenja
ustavnega sodišča.

Če državni zbor ob obravnavi odločbe ustavnega sodišča iz
prvega odstavka tega člena sprejme mnenje, da je zaradi te
odločbe potrebno na novo urediti določena vprašanja, s sklepom
določi, kdo in v kakšnem roku naj pripravi in predloži predlog
zakona ali drugega predpisa državnega zbora, s katerim bodo
urejena ta vprašanja.

5.

Razmerja državnega zbora do ombudsmana
273. člen

269. člen

Na redni seji državnega zbora je enkrat v času pomladanskega
zasedanja državnega zbora in enkrat v času jesenskega
zasedanja državnega zbora, predvidena posebna točka
dnevnega reda za obravnavo posebnega poročila varuha
človekovih pravic o ugotovitvah o stopnji spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter o pravni varnosti državljanov v
Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: posebno poročilo).

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor
ustavno pritožbo zoper posamični akt ki ga je izdal državni zbor,
pripravi odgovor delovno telo, ki je akt predlagalo, ali služba, ki je
pripravila predlog akta, če akta ni predlagalo delovno telo. Odgovor
pošlje ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora, ki določi
tudi predstavnika državnega zbora v postopku pred ustavnim
sodiščem.

Posebno poročilo se uvrsti na dnevni red seje državnega zbora,
če so ga poslanci dobili vsaj 15 dni pred sejo.

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor
ustavno pritožbo zoper posamični akt, ki ga je izdalo delovno telo
državnega zbora, pošlje odgovor ustavnemu sodišču delovno
telo, ki je akt izdalo.To delovno telo določi tudi svojega predstavnika
v postopku pred ustavnim sodiščem.

Pri obravnavi posebnega poročila morajo biti na seji državnega
zbora navzoči ministri in predstojniki vladnih služb katerih področje
delovanja posebno poročilo obravnava.

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor
ustavno pritožbo zoper posamični akt, ki ga je izdala služba
državnega zbora, pošlje odgovor ustavnemu sodišču generalni
sekretar državnega zbora, ki določi tudi predstavnika službe v
postopku pred ustavnim sodiščem.

Za obravnavo posebnega poročila se ob sprejemu dnevnega
reda seje določita dan in ura obravnave.

270. člen

Po koncu obravnave državni zbor sprejme priporočilo iz 110.
člena tega poslovnika.

Razprave poslancev, varuha človekovih pravic in drugih
udeležencev seje so časovno omejene v skladu s prvim in drugim
odstavkom 70. člena tega poslovnika.

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor
zahtevo predsednika republike, vlade, sodišča ali drugega
državnega organa ali organa lokalne skupnosti za odločitev o
sporu glede pristojnosti med državnim zborom in predsednikom
republike, vlado, sodiščem ali drugim državnim organom ali
organom lokalne skupnosti ali pobudo za rešitev takega spora, ki
jo je vložila stranka v postopku, zaradi katerega je prišlo do spora
o pristojnosti, pošlje predsednik državnega zbora tako zahtevo
oziroma pobudo v mnenje matičnemu delovnemu telesu in
zakonodajno-pravni službi državnega zbora.

6.

Razmerja državnega zbora do drugih državnih
organov
274. člen

Kadar sodišče ali drug državni organ v postopku v skladu z
zakonom zahteva od državnega zbora odgovor, stališče ali
podatke, določi predsednik državnega zbora delovno telo ali
službo, ki naj to pripravi.

Matično delovno telo obravnava tako zahtevo oziroma pobudo,
potem ko je dobilo mnenje zakonodajno-pravne službe državnega
zbora.

Odgovor iz prejšnjega odstavka pošlje sodišču oziroma drugemu
državnemu organu generalni sekretar državnega zbora.

Na podlagi mnenja matičnega delovnega telesa pripravi odgovor
na zahtevo oziroma pobudo zakonodajno-pravna služba
državnega zbora. Odgovor pošlje ustavnemu sodišču predsednik
državnega zbora, ki tudi določi predstavnika državnega zbora v
postopku pred ustavnim sodiščem.

VI. MEDNARODNO IN DRUGO SODELOVANJE
1.

Mednarodno sodelovanje

271. člen

275. člen

Kadar ustavno sodišče pošlje državnemu zboru v odgovor
pritožbo proti odločitvi državnega zbora o potrditvi poslanskih
mandatov, pripravi odgovor mandatno-lmunitetna komisija.
Odgovor pošlje ustavnemu sodišču predsednik državnega zbora,
ki določi tudi predstavnika državnega zbora v postopku pred
ustavnim sodiščem.

Državni zbor sodeluje s predstavniškimi telesi drugih držav, z
mednarodnimi parlamentarnimi institucijami ter z mednarodnimi
organizacijami in mednarodnimi telesi.
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predstavnikov, izmenjuje delegacije, organizira študijske obiske
strokovnjakov ter izmenjuje dokumentacijsko in informativno
gradivo.

280. člen
V vojnem ali izrednem stanju predsednik državnega zbora
ugotavlja in obvešča vlado in predsednika republike:

Državni zbor oblikuje tudi skupna delovna telesa s predstavniškimi
telesi drugih držav, mednarodnimi institucijami in organizacijami.

da se državni zbor ne more sestati,
da so prenehale okoliščine, zaradi katerih se državni zbor ni
mogel sestati.

276. člen
Sestavo delegacij v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v
mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih določi kolegij
predsednika državnega zbora na predlog delovnega telesa,
pristojnega za mednarodne odnose, v primeru mednarodnega
sodelovanja v okviru Evropske unije pa na predlog delovnega
telesa, pristojnega za to področje.

Če se v vojnem ali izrednem stanju državni zbor ne more sestati
in zato predsednik republike sprejema odločitve iz 92. člena ustave
in izdaja uredbe z zakonsko močjo, državni zbor obravnava te
odločitve in uredbe ter odloči o njihovi potrditvi takoj, ko se sestane.

Pri sestavi delegacij iz prejšnjega odstavka se upošteva ustrezna
zastopanost poslanskih skupin v državnem zboru.

282. člen

2.

281. člen

V vojnem ali izrednem stanju poslanci osebno ali prek pristojnih
državnih organov nemudoma obveščajo predsednika državnega
zbora o naslovu in telefonu, na katerem so dosegljivi.

Sodelovanje s slovenskimi manjšinami,
izseljenci in zdomci

Poveljstva, enote in zavodi obrambnih sil, policija in drugi državni
organi v vojnem ali izrednem stanju zagotavljajo poslancem vso
potrebno in mogočo pomoč, da se lahko udeležujejo sej državnega
zbora in njegovih delovnih teles.

277. člen
Pri obravnavanju vprašanj, ki zadevajo uresničevanje skrbi za
avtohtone slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, za
slovenske izseljence in zdomce ter pospeševanje njihovih stikov
z domovino, se na seje državnega zbora in njegovih delovnih
teles vabijo predstavniki organizacij slovenskih narodnih manjšin
ter slovenskih izseljencev in zdomcev ali posamezni pripadniki
teh skupnosti.

VIII. RAZLAGA POSLOVNIKA
283. člen
Med sejo državnega zbora oziroma njegovega delovnega telesa
razlaga poslovnik predsedujoči.

Pred obravnavanjem vprašanj iz prejšnjega odstavka državni
zbor in njegova delovna telesa lahko zaprosijo za mnenje
organizacije slovenskih narodnih manjšin, izseljencev in zdomcev.

Zunaj seje daje razlago poslovnika komisija za poslovnik na
pobudo poslancev, delovnih teles državnega zbora ali vlade.

278. člen

Komisija po potrebi pridobi mnenje zakonodajno-pravne službe
državnega zbora. Razlago sprejme z dvotretjinsko večino glasov
navzočih članov.

Organizacije slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah
ter slovenskih izseljencev in zdomcev lahko pošiljajo državnemu
zboru pobude in predloge v zvezi z vprašanji iz prejšnjega člena.
Te pobude in predloge obravnava matično delovno telo, ki lahko
državnemu zboru predlaga, da o njih zavzame stališče ali sprejme
ustrezen akt.

Komisija lahko predlaga, naj državni zbor sprejme avtentično
razlago poslovnika po postopku, ki je s tem poslovnikom določen
za avtentično razlago zakona.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

VII. DELO DRŽAVNEGA ZBORA V VOJNEM ALI
IZREDNEM STANJU

284. člen
279. člen

Roki, ki so določeni s tem poslovnikom po urah, tečejo ne glede
na nedelje, državne praznike in druge dela proste dneve.

V vojnem ali izrednem stanju so v skladu z nastalimi razmerami
ter potrebami obrambe in varnosti dopustna odstopanja od določb
tega poslovnika:

-

Roki, ki so določeni s tem poslovnikom po dnevih in se iztečejo
na nedeljo, državni praznik ali drug dela prost dan, se podaljšajo
na prvi naslednji delovni dan.

glede rokov, določenih za sklicevanje sej državnega zbora in
njegovih delovnih teles ter za pošiljanje gradiva,
glede načina sklicevanja sej in pošiljanja gradiva ter glede
prostorov, kraja in časa sklicevanja sej,
glede rokov za obravnavanje predlogov zakonov in drugih
aktov,
glede obravnavanja predlogov zakonov in drugih aktov v
delovnih telesih,
glede javnosti dela in obveščanja javnosti o delu državnega
zbora.
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dnem uveljavitve, se nadaljujejo in končajo po določbah tega
poslovnika na naslednji način:
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za predloge zakonov, o katerih še ni bila končana prva
obravnava, se šteje, da se zakonodajni postopek še ni začel
in se obravnavajo v celoti po določbah tega poslovnika. Rok
iz 121. člena prične teči z dnem, ko začne ta poslovnik veljati.

286. člen
Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, prenehata z delom komisija
za volitve, imenovanja in administrativne zadeve in mandatnoimunitetna komisija. Njune funkcije prevzame mandatno-volilna
komisija. Predsednika in enega ali več podpredsednikov te komisije
imenuje državni zbor po določbah tega poslovnika najkasneje do
uveljavitve tega poslovnika. Poslanske skupine določijo, v skladu
z odločitvijo kolegija, svoje člane te komisije v treh dneh po izvolitvi
predsednika in podpredsednika komisije.

obravnava predlogov zakonov, o katerih je bila prva
obravnava končana, predlagatelj pa še ni vložil predloga
zakona za drugo obravnavo, se nadaljuje z obravnavo
zakona v matičnem delovnem telesu po določbah tega
poslovnika za drugo obravnavom, s tem da predlog zakona
za drugo obravnavo pripravi predlagatelj.
-

Dosedanja odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ
ter za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb od
dneva uveljavitve tega poslovnika nadaljujeta delo kot komisiji po
določbah tega poslovnika.

obravnava predlogov zakonov, ki so bili vloženi v drugo
obravnavo, državni zbor pa jih še ni začel obravnavati, se
nadaljuje z obravnavo predloga zakona v matičnem delovnem
telesu po določbah tega poslovnika za drugo obravnavo.

Dosedanji sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve od dneva
uveljavitve tega poslovnika nadaljuje delo kot zakonodajno-pravna
služba po določbah tega poslovnika.

obravnava predlogov zakonov, o katerih je državni zbor že
začel drugo obravnavo, se nadaljuje po določbah tega
poslovnika o drugi obravnavi v državnem zboru.
obravnava predlogov zakonov, o katerih se je končala druga
obravnava, se nadaljuje po določbah tega poslovnika o tretji
obravnavi, s tem da predlog zakona, če v tretjo obravnavo
še ni bil vložen, pripravi predlagatelj.

-

287. člen
Z dnem uveljavitve tega poslovnika neha veljati dosedanji
poslovnik državnega zbora (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95popravek, 28/96 in 26/97, 46/2000).

obravnava predlogov zakonov, za katere je državni zbor
sklenil, da se obravnavajo po skrajšanem postoku, se
nadaljuje po določbah tega poslovnika o združitvi obravnav,

288. člen

obravnava predlogov zakonov, za katere je državni zbor
sklenil, da se obravnavajo po hitrem postoku, se nadaljuje po
določbah tega poslovnika o nujnem postopku.

Odlok o organizaciji in delu služb Državnega zbora (Uradni list
RS, št. 19/97, 124/00) se uskladi z določbami tega poslovnika v
dveh mesecih po uveljavitvi tega poslovnika.

Obravnava drugih predlogov aktov, ki se obravnavajo po
določbah poslovnika za obravnavo in sprejem zakona, se
nadaljuje po določbah prejšnjega odstavka.

289. člen
Ta poslovnik začne veljati dva meseca po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Predlogi za obravnavo zakonov in drugih aktov po hitrem oz.
skrajšanem postopku, ki so bili podani pred uveljavitvijo tega
poslovnika, se štejejo za predloge za obravnavo po nujnem
postopku oz. za združitev obravnav. Predlogi za obravnavo po
hitrem postopku, ki jih ni podala vlada, se ne upoštevajo.

20. februar 2001

Določbi 2. odstavka 27. člena in 2. odstavka 29. člena začneta
veljati s prenehanjem mandata generalnemu sekretarju
državnega zbora oz. sekretarju sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.
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OBRAZLOŽITEV

Obrazložitev posameznih vsebinskih sklopov predloga novega
poslovnika je podana predvsem z vidika primerjave novih rešitev
s sedaj veljavnimi. Menimo, da bo na ta način obrazložitvi lažje
slediti, saj je nova ureditev zanimiva predvsem z vidika primerjave
z veljavno.

v tujino, ki niso v pristojnosti delovnih teles.
Podpredsedniki državnega zbora
Določbe o podpredsednikih državnega zbora ostajajo
nespremenjene.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Kolegij predsednika državnega zbora

Uvodno poglavje poslovnika, ki vsebuje splošne določbe, je v
predlogu spremenjeno le delno. Spremembe se nanašajo na
načelo javnosti dela državnega zbora in na trajanja letnih zasedanj
državnega zbora. Izjema od načela javnosti dela državnega zbora
je ustrezneje opredeljena kot v veljavnem poslovniku; javnost se
lahko izključi samo, če državni zbor obravnava zadevo zaupne
narave. To načelo je razčlenjeno v podpoglavju o javnosti dela in
o delovnih telesih. Glede časovnega trajanja rednih letnih zasedanj
državnega zbora oziroma obdobja, v katerem se sklicujejo redne
seje, se predlaga skrajšanje pomladanskega zasedanja (10.1.
do 15.7.) in predčasni začetek jesenskega zasedanja (1.9. do
20.12.).

Bistvena novost tega poglavja je, da kolegij predsednika
državnega zbora ni več opredeljen zgolj kot posvetovalno telo
predsednika, temveč tudi kot organ odločanja. Dosedanja
posvetovalna funkcija kolegija se torej ohranja, vendar pa je poleg
tega kolegij pristojen sprejemati tudi nekatere, za državni zbor
obvezujoče odločitve. S tem je delo državnega zbora v določeni
meh racionalizirano, kajti nekatere postopkovne in druge odločitve,
ki jih je dosedaj sprejemal predvsem državni zbor, so sedaj
prenešene na kolegij kot ožji operativni organ. Zaradi tega je
posebej opredeljen tudi takšen način odločanja o teh zadevah v
kolegiju, ki zagotavlja proporcionalno upoštevanje mnenj oziroma
stališč vseh poslanskih skupin.

Razen teh dveh določb poslovnika so nekoliko spremenjene
oziroma ustrezneje opredeljene določbe 1., 2. in 3. člena. V 2. člen
je prenešena tudi določba o parlamentarni preiskavi, ki se je po
sprejetju poslovnika o parlamentarni preiskavi v posebnem
poglavju veljavnega poslovnika skrčila na samo en člen. Poglavje
o parlamentarni preiskavi je zato odpravljeno. Iz podobnih razlogov
je v poglavje o splošnih določbah vključena tudi določba o
poslanski izkaznici.

Med pristojnostmi odločanja kolegija so predvsem naslednje:
sprejem okvirnega programa dela državnega zbora za
posamezno leto in terminskega programa. Novost je terminski
program, ki se sprejema za obdobje dveh mesecev in vsebuje
seznam predvidenih zadev za obravnavo in dni, ko se bodo
posamezne zadeve obravnavale;
odločitev, da se predlog zakona obravnava po nujnem
postopku;
odločitev, da se združijo posamezne obravnave predloga
zakona na isti seji;
odločitev o ustanovitvi delovnih teles in o številu članov v
delovnem telesu, ki pripada posamezni poslanskiskupini ter
o tem, kateri poslanski skupini pripada mesto predsednika ali
podpredsednika posameznega delovnega telesa;
odločitev o sestavi delegacij državnega zbora v mednarodnih
parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah
in mednarodnih telesih
itd.

II. KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA
ZBORA
Določbe o konstituiranju državnega zbora niso bistveno
spremenjene, temveč so zaradi nekaterih nejasnosti v dosedanji
praksi dopolnjene. Podrobno je urejen postopek v zvezi s sklicem
prve seje državnega zbora. Jasno je določeno, da izvolitev
predsednika, ki se sicer opravi na prvi seji, ne spada v akt
konstituiranja državnega zbora. Sprememba je tudi v tem, da
predsednika ne predlaga več KVIAZ in da se novi ureditvi glede
delovnih teles prilagaja tudi konstituiranje nove mandatno-volilna
komisije. Še zmeraj pa mora Državni zbor v 30 dneh po
konstituiranju izvoliti podpredsednike državnega zbora in
imenovati predsednike in podpredsednike delovnih teles. Sestava
delovnih teles se po novem oblikuje tako, da se določi le število
članov delovnih teles, njihova imena pa se kasneje objavijo v
glasilu državnega zbora. To poglavje je dopolnjeno z določbo o
smiselni uporabi določb poslovnika o potrditvi mandatov
poslancev tudi za postopek potrditve mandata t. i. nadomestnega
poslanca.

Poleg navedenih pristojnosti, sprejema kolegij zavezujoče
odločitve tudi v vseh drugih primerih, za katere tako izrecno
določa poslovnik.
Šteje se, da je odločitev na kolegiju sprejeta, če predsednik
državnega zbora, na podlagi opredelitev vodij poslanskih skupin
ugotovi, da določen predlog podpirajo poslanske skupine s skupno
večjim številom članov od tistih, ki mu nasprotujejo.
Generalni sekretar državnega zbora in vodja
zakonodajno-pravne službe
Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve se preimenuje v
zakonodajno-pravno službo.

III. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE
DRŽAVNEGA ZBORA

Bistvena novost obeh poglavij, ki opredeljujeta navedene subjekte,
pa je v tem, da njuna funkcija ni več vezana na mandatno dobo
državnega zbora. Njuni funkciji ne prenehata avtomatično s
konstituiranjem državnega zbora, temveč le na podlagi razrešitve
ali npr. odstopa, s čimer je v večji meri omogočena kontinuiteta
teh izrazito strokovnih funkcij.

Predsednik in podpredsedniki državnega zbora
Predsednik državnega zbora
V zvezi s pristojnostmi predsednika državnega zbora je dodana
določba o tem, da predsednik odloča o službenih poteh poslancev
poročevalec, št. 11
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Na koncu poglavja je posebej določeno, da se glede sej delovnih
teles smiselno uporabljajo določbe o sejah državnega zbora, razen
če seveda že samo poglavje o delovnih telesih ne vsebuje
ustreznih določb.

Za generalnega sekretarja je določeno, da ga imenuje in razrešuje
državni zbor, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo, na predlog
kolegija predsednika državnega zbora, medtem ko vodjo
zakonodajno-pravne službe imenuje kolegij predsednika
državnega zbora na predlog predsednika državnega zbora.

Seje državnega zbora
Poslanske skupine

V skladu z izhodiščem, da je potrebno racionalizirati delo
državnega zbora in povečati učinkovitost njegovega dela, se v
delu poslovnika, ki ureja seje državnega zbora, uvaja naslednje
bistvene novosti:

To poglavje je razširjeno z uvodnimi določbami, ki natančneje
opredeljuje pravico poslancev do povezovanja v poslanske
skupine. Namesto termina samostojnih poslancev je uporabljen
termin nepovezanih poslancev.

Dnevni red
Delovna telesa

Novost je v tem, da so na dnevni red uvrščene tudi zadeve, ki jih
predlagajo opozicijske poslanske skupine. Teh zadev ni mogoče
umakniti z dnevnega reda.

To poglavje je v celoti drugače sistematizirano, pri čemer pa
ostaja njegova vsebina v večjem delu nespremenjena. V uvodnem
delu je opredeljena razlika med odbori in komisijami delovnega
telesa, pri čemer je tudi določeno, da so stalne komisije in njihove
pristojnosti določene že s poslovnikom državnega zbora. Novost
pa je v tem, da sta mandatno-imunitetna komisija in komisija za
volitve, imenovanja in administrativne zadeve odslej združene v
mandatno-volilno komisijo.

Sklicevanje sej
Po doslej veljavnem poslovniku državnega zbora so se izredne
seje lahko sklicevale tudi v času rednih letnih zasedanj državnega
zbora. Ob taki ureditvi se je izkazalo, da je bilo v času rednih
letnih zasedanj državnega zbora več izrednih kot rednih sej, kar
je kazalo na nekakšno izredno stanje v državi. Zato so uvedene
omejitve za sklic izrednih sej. Izredno sejo mora predsednik
državnega zbora že po ustavi sklicati na zahtevo najmanj četrtine
poslancev ali na zahtevo predsednika republike. Poslovnik na
novo določa rok, v katerem mora predsednik državnega zbora
na tako zahtevo sklicati izredno sejo. Na tako zahtevo mora
predsednik državnega zbora sklicati izredno sejo najkasneje v
15 dneh. Izpuščena pa je prejšnja določba poslovnika, da v
primeru, če predsednik državnega zbora na tako zahtevo ne
skliče izredne seje, lahko skliče izredno sejo predlagatelj zahteve.
Sklic izredne seje na tako zahtevo je namreč z ustavo določena
dolžnost predsednika državnega zbora, ki jo mora predsednik
državnega zbora izvršiti, ker je sicer odgovoren za kršitev ustave.
Ta njegova dolžnost je primerljiva z v ustavi določeno dolžnostjo
predsednika republike, da v osmih dneh po sprejemu zakona
razglasi zakon. To predsednik republike mora storiti, ker je sicer
odgovoren za kršitev ustave. Če predsednik republike tega ne bi
storil, ga pri tem nihče ne more nadomestiti. Tako tudi predsednika
državnega zbora, ki mu je predložena zahteva za sklic izredne
seje državnega zbora najmanj četrtine poslancev ali predsednika
republike, nihče ne more pri tem nadomestiti, ampak je osebno
odgovoren, da izvrši svojo dolžnost, ki mu jo izrečno nalaga
ustava. Izredno sejo pa lahko skliče predsednik državnega zbora
tudi na predlog vlade ali po sklepu kolegija in sicer pod taksativno
določenimi pogoji:
- če se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku, .
če je odločitev državnega zbora vezana na rok, določen z
ustavo, z zakonom ali s tem poslovnikom,
če gre za zadeve v zvezi s prenehanjem in potrditvijo mandata poslanca, imunitete poslanca ali drugih nosilcev javnih
funkcij ali za zadeve v zvezi z volitvami, imenovanji in
razrešitvami,
če gre za odločitve iz 92. člena ustave.

Bistvena novost je, da državni zbor ne imenuje članov delovnih
teles, pač pa število mest v posameznem delovnem telesu, ki
pripada posamezni poslanski skupini ter o tem, kateri poslanski
skupini pripada mesto predsednika ali podpredsednika delovnega
telesa odloča kolegij predsednika državnega zbora (kar je
navedeno med pristojnostmi kolegija). Državni zbor potem imenuje
predsednike in podpredsednike, člane pa določijo poslanske
skupine same. Tudi pristojnost določitve sestave delegacij
državnega zbora v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter
mednarodnih organizacijah in mednarodnih telesih, ki jo je dosedaj
imela Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve,
je prenešena na kolegij predsednika državnega zbora. Tudi
določba o določitvi števila članov delovnih teles, ki pripadajo
posamezni poslanski skupini, je spremenjena tako, da se
proporcionalna zastopanost zagotavlja na ravni vseh delovnih
teles skupaj. Na ta način se želimo izogniti prevelikim delovnim
telesom, kar se je pokazalo kot resna pomanjkljivost v delu DZ.
Pomembna novost je tudi ta, da sta že poslovniško posebej
konstituirani dve novi stalni komisiji: Komisija za nadzor proračuna
in drugih javnih financ ter Komisija za nadzor nad delom varnostnih
in obveščevalnih služb. Že iz besedila veljavnega poslovnika je
razvidno, da državni zbor mora ustanoviti delovni telesi s temi
pristojnostmi, pri čemer pa je zaradi narave njune dejavnosti
primerneje, da se ustanovita kot stalni komisiji in ne kot odbora.
Črtane so nekatere določbe, ki so se v praksi izkazale za
nepotrebne oziroma ne sodijo v poslovniško materijo, dodane pa
so nekatere določbe, ki zagotavljajo postopkovno bolj usklajeno
oziroma poenoteno delo delovnih teles ter hkrati tudi večjo
preglednost njihovih odločitev. Tako je npr. izrecno opredeljeno,
da mora poročilo matičnega delovnega telesa vsebovati povzetke
mnenj zainteresiranega delovnega telesa, državnega sveta,
predsednika republike ter sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve, nadalje povzetke dodatnih obrazložitev predlagatelja
zadeve in razprave na delovnem telesu, povzetke predlogov, ki
so bili podani v razpravi, odločitve delovnega telesa in njihove
obrazložitve ter ločena mnenja, če to zahtevajo člani delovnega
telesa.

Potek seje
Nov predlog poslovnika več ne predvideva, da bi se o sejah vodil
zapisnik.

Nekoliko spremenjene so določbe, ki zagotavljajo, da se nujne
zadeve na delovnih telesih obravnavajo v čim krajšem času. V
nujnih primerih se lahko seja delovnega telesa skliče tudi v krajšem
roku in sicer na zahtevo kolegija predsednika, poslanske skupine,
državnega zbora in tretjina članov delovnega telesa.
20. februar2001

Pri določanju dnevnega reda seje državnega zbora se odloča
samo o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z
dnevnega reda, in o predlogih, da se dnevni red razširi. Ti predlogi
morajo biti predloženi predsedniku državnega zbora najkasneje
63

poročevalec, št. 11

dan pred začetkom seje do 12. ure. V tem roku lahko tudi poslanec
umakne svojo podporo predlogu oziroma zahtevi, za katero je po
ustavi, zakonu ali poslovniku državnega zbora potrebna podpora
določenega števila poslancev.

oziroma ravnanje z izvirniki zakonov in drugim gradivom, ki ga je
oblikoval ali obravnaval državni zbor.
IV. AKTI IN POSTOPKI

Državni zbor tudi ne glasuje o sprejemu dnevnega reda v celoti,
ker se šteje, da je dnevni red sprejet, če ni predlogov za umik in
razširitev predloga dnevnega reda, oziroma, če so taki predlogi
sprejeti ali zavrnjeni.

Akti državnega zbora
Pojem obvezne razlage zakona je nadomeščen s pojmom
avtentične razlage zakona glede na to, da obvezno razlago zakona
sprejema vsak organ, ki odloča o uporabi zakona, avtentično
razlago pa lahko sprejema samo organ, ki je zakon sprejel, to je
državni zbor. Kot poseben akt državnega zbora ni več predviden
nacionalni program, ker je v predlogu poslovnika predvideno, da
se nacionalni program sprejema z resolucijo.

Po predlogu novega poslovnika so razprave poslancev in drugih
udeležencev na seji državnega zbora časovno omejene v skladu
s poslovnikom. Predlog predvideva, da lahko kolegij predsednika
državnega zbora ob določanju predloga dnevnega reda seje
državnega zbora določi čas trajanja seje in čas obravnavanja
posameznih točk dnevnega reda po dnevih in urah. V zvezi s tem
lahko tudi omeji čas trajanja razprav poslancev in drugih
udeležencev na seji, pri čemer lahko omeji tudi čas trajanja razprav
za poslanske skupine, vendar le v okvirih, ki jih določa poslovnik.
Ne glede na odločitve kolegija predsednika državnega zbora lahko
državni zbor na seji na predlog predsedujočega ali poslanca odloči,
da govornik lahko o istem vprašanju govori le enkrat in mu lahko
omeji trajanje govora na najmanjši čas, določen s poslovnikom.
Predlog poslovnika določa tudi najdaljši čas za postopkovna
vprašanja in replike. Predlog omejuje tudi replike, saj replika na
repliko ni dovoljena.

V predlogu poslovnika je tudi dmgače kot doslej razmejena vsebina
odlokov in vsebina sklepov, ki jih sprejema državni zbor. Po
predlogu poslovnika, državni zbor z odlokom razglaša ustavne
zakone o spremembi ustave, ratificira mednarodne pogodbe,
razpisuje referendum, odreja parlamentarno preiskavo, ustanavlja
javne zavode in javna podjetja v skladu z zakonom, ureja notranjo
organizacijo, način dela in razmerja v državnem zboru ter odloča
o vprašanjih iz 92. člena ustave (izredno in vojno stanje). S sklepi
pa državni zbor odloča o volitvah, imenovanjih in razrešitvah,
daje soglasja k aktom javnih zavodov in javnih podjetij ter k
imenovanjem in razrešitvam direktorjev in članov organov
upravljanja teh zavodov in podjetij v skladu z zakonom in
ustanovitvenim aktom ter odloča o postopkovnih vprašanjih in o
drugih vprašanjih iz svoje pristojnosti.

Vzdrževanje reda na seji
Glede vzdrževanja reda na seji predlog poslovnika ohranja
dosedanjo ureditev.

Redni zakonodajni postopek
Odločanje

Upoštevaje številne pripombe, usmeritve komisije za poslovnik
in nenazadnje mnenje vAgendi2000 so pripeljale do odločitve, da
se racionalizira in pospeši zakonodajni postopek. Sprememba
temelji na naslednjih izhodiščih:
ohranijo se tri obravnave,
poveča se vloga matičnega delovnega telesa,
■ o tem, da se zakon ne sprejme, odloči lahko le državni zbor,
odpravi se ponavljanje možnosti vsebinskega poseganja v
besedilo predloga zakona,
• predsednik državnega zbora zavrže vsak predlog zakona,
ki ne vključuje vseh s poslovnikom določenih elementov; le ti
so bolj natančno opredeljeni ter hkrati dodani tudi novi, ki
sledijo zahtevam harmonizacije slovenskega pravnega
sistema s pravom Evropske unije,
vsaka obravnava predloga zakona naj ima povsem določen
namen, tako da naj ne bi bilo podvajanja, kot je to po sedanji
ureditvi. Tako je prva obravnava opravljena z posredovanjem
predloga zakona poslancem, razen na zahtevo 15 poslancev
(opravi se splošna razprava na seji), druga obravnava je
namenjena vsebinskim posegom v besedilo predloga zakona
in tretja obravnava odpravljanju morebitne notranje
neusklajenosti predloga zakona oziroma neusklajenosti
nasproti pozitivnemu pravu in glasovanju o zakonu v celoti,
pravica amandmiranja je dopuščena v drugi obravnavi
najširšemu krogu, vendar zaradi učinkovitega odločanja na
seji državnega zbora je ta pravica časovno omejena na čas
pred sejo delovnega telesa, pravica amandmiranja v tretji
obravnavi pa je omejena le na predlagatelja in četrtino
poslancev,
v drugi obravnavi na MDT lahko vlaga amandmaje tudi državni
svet.

Za razliko od dosedanje ureditve se po predlogu poslovnika
navzočnost poslancev na seji državnega zbora ugotavlja samo
pred vsakim glasovanjem. To pomeni, da med razpravo seja lahko
traja, tudi če ni sklepčna, to je, če na njej ni navzoča večina vseh
poslancev.
Sicer predlog poslovnika glede odločanja ohranja dosedanjo
ureditev. Na novo je dodana določba, da v primeru, če se glasuje
z uporabo glasovalne naprave, lahko zahtevajo računalniški izpis
glasovanja poleg poslancev tudi predlagatelj oziroma njegov
predstavnik, predstavnik vlade in predstavniki javnih glasil, pri
volitvah, imenovanjih in razrešitvah pa tudi osebe, o katerih izvolitvi,
imenovanju ali razrešitvi se je glasovalo. Ponavljanje glasovanja
zaradi napake na glasovalni napravi ali zmote, ni več možno.
Udeležba poslancev na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles
To poglavje je kot posebno poglavje črtano, njegove določbe, ki
sodijo v poslovniško materijo pa so prenesene na ustreznejše
mesto (v poglavje, ki ureja seje državnega zbora). Tiste določbe,
ki jih v zvezi z ugotavljanjem odgovornosti zaradi neupravičenih
odsotnosti s sej vsebuje že zakon o poslancih, niso vključene v
poslovniško besedilo.
Javnost dela
To poglavje je v celoti drugače sistematizirano, sicer pa ostaja
nespremenjeno, črtana je le določba, o službi državnega zbora
za informiranje, ki se ureja z drugim aktom državnega zbora. V
poglavje o javnosti dela so prenešene nekatere določbe, ki se
nanašajo na pravico vpogleda v spise in diygo gradivo, ki se
hrani v pristojnih službah državnega zbora, ter na dostopnost
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bi tudi ta organ lahko vlagal amandmaje k vsakemu predlogu
zakona.

Predlog zakona mora imeti v uvodu poleg dosedanjih elementov
tudi opredeljene poglavitne rešitve predloga zakona, nadalje prikaz
ureditve pravnih sistemih držav članic EU, v drugih primerljivih
pravnih sistemih in prikaz usklajenosti predlagane ureditve s
pravom Evropske unije. Poleg tega mora predlog vsebovati
navedbo o tem, ali so finančna sredstva zagotovljena v državnem
proračunu. Dodatna obveznost predstavitve poglavitnih rešitev
predloga zakona je vpeljana zaradi opozoril prakse, obenem pa
je pripomniti, da je takšno dolžnost poznal že prejšnji skupščinski
poslovnik. Nadaljnja bistvena novost pa je dolžnost (če je to
izvedljivo)predlagatelja zakona, da prikaže ureditev v drugih, za
naše razmere in pravno ureditev primerljivih pravnih sistemih,
kar ne pomeni le pravno ureditev držav Evropske skupnosti,
ampak širše. Skladno zahtevam procesa harmonizacije
slovenskega prava pravu Evropske unije pa je dolžnost
predlagatelja, da v uvodu predstavi usklajenost predlagane
ureditve s pravom Evropske skupnosti.

Druga obravnava je torej namenjena predvsem amandiranju
predlaganega besedila predloga zakona, s čimer pa predlog
poslovnika na novo in določneje ureja možnost amandmiranja,
obvezne elemente amandmaja (poleg pisnosti, obrazložitve še
opredelitev finančnih posledic, kijih bo imel sprejem amandmaja)
in odločanja o amandmajih. Amandma lahko pet dni pred sejo
delovnega telesa, na kateri bodo poslanci opravili drugo obravnavo
predloga zakona, vloži vsak poslanec, predlagatelj, vlada in
delovna telesa državnega zbora.
Člani matičnega delovnega telesa opravijo na seji razpravo o
posameznih členih ali delih predloga zakona. Matično delovno
telo pripravi poročilo, ki vsebuje dopolnjen predlog zakona, v
katerega so vključeni vsi sprejeti amandmaji. Poročilo se objavi v
glasilu državnega zbora.

Da bi se izognili nedoločenemu pojmu"enake ali podobne vsebine",
ki jo sedanji poslovnik določa kot kriterij za zadržanje dodelitve
predloga zakona matičnemu delovnemu telesu, predlog
poslovnika določa, da gre v takšnih primerih za predloge zakonov,
ki urejajo isto družbeno razmerje. Pomembna novost, ki naj bi
onemogočila dosedanje zlorabe, je da koledij odloči, kateri predlog
zakona se obravnava prvi, če je vloženih več zakonov, ki urejajo
isto družbeno razmerje, zakonodajni postopek pa se za nobenega
od njih še ni začel. Vrstni red vložitve predlogov zakonov torej v
tem primeru ni merodajen. Ostaja pa dosedanje načelo, da se
predlog zakona zadrži, če se je zakonodajni postopek za prej
vloženi zakon že začel. Poleg tega predlog poslovnika določa, da
je moč odstopiti od opisanega splošnega pravila zadržanja
predloga zakona le, če je predlagan nujni postopek oziroma, če
gre za spremembe in dopolnitve v zvezi z odločbami ustavnega
sodišča, predlagana pa je združitev obravnav.

Druga obravnava je namenjena predvsem amandiranju
predlaganega besedila predloga zakona, s čimer pa predlog
poslovnika na novo in določneje ureja možnost amandmiranja,
obvezne elemente amandmaja (poleg pisnosti, obrazložitve še
opredelitev finančnih posledic, ki jih bo imel sprejem amandmaja)
in odločanja o amandmajih. Amandma lahko pet dni pred sejo
delovnega telesa, na kateri bodo poslanci opravili drugo obravnavo
predloga zakona, vloži vsak poslanec, predlagatelj, vlada in
delovna telesa državnega zbora.
Nato se opravi druga obravnava še v Državnem zboru, v kateri
poslanci opravijo razpravo po vrstnem redu posebej o vsakem
členu predloga zakona in po končani razpravi še o njem glasujejo.
O naslovu zakona se razpravlja in glasuje le, če je k njemu vložen
amandma. Ta novost je posledica upravičenih vprašanj prakse
po smiselnosti vsakokratnega odločanja na koncu druge
obravnave še o predlaganem naslovu zakona, če le ta ni bil
amandmiran. Amandmaje k predlogu zakona lahko pet dni pred
sejo državnega zbora vloži poslanska skupina, 10 poslancev in
vlada, kadar ni predlagateljica zakona.

V zvezi z umikom predloga zakona iz zakonodajnega postopka
je dana možnost predlagatelju, da svobodno z njim razpolaga do
pričetka prve obravnave v primeru zahteve 15 poslancev oz. do
trenutka, ko bo matično delovno telo obravnavalo predlog zakona
v zakonodajnem postopku .

Potem, ko so poslanci opravili razpravo in odločanje na seji
državnega zbora lahko preidejo (a) takoj na glasovanje o zakonu
v celoti, če ni bilo amandmajev ali le ti niso bili sprejeti oziroma (b)
preidejo v tretjo obravnavo. Za tretjo obravnavo se pripravi in
pravno tehnično uredi besedilo predloga zakona, lahko pa se to
nalogo podeli tudi vladi po sklepu državnega zbora. V primeru, da
so bili v drugi obravnavi sprejeti amandmaji k manj kot desetini
členov predloga zakona, pa lahko državni zbor sklene, da še na
isti seji opravi tretjo obravnavo predloga zakona, če temu ne
nasprotuje več kot tretjina navzočih poslancev.

V poglavju o predhodni obravnavi je odpravljena možnost, da se
predhodna obravnava predloga zakona opravi na seji državnega
zbora. Sprememba sledi novi opredelitvi zakonodajnega postopka,
ko je obravnava prestavljena iz državnega zbora v matično
delovno telo. Obenem pa dosedanja praksa ni pokazala velikega
zanimanja za možnost, da bi državni zbor opravil predhodno
obravnavo na seji državnega zbora.
Prva obravnava predloga zakona se opravi z posredovanjem
zakona poslancem, v primeru zahteve 15 poslancev pa opravi
splošno razpravo državni zbor in odloči o tem, ali je predlog
zakona primeren za nadaljno obravnavo

Tretja obravnava predloga zakona ni doživela bistvenh sprememb.
Amandmaje lahko po novem predlaga le predlagatelj ali četrtina
poslancev. Predlog poslovnika hkrati odpravlja pravno praznino
veljavnega poslovnika, ki ne določa, kako ravnati, če se s pripravo
uskladitvenega amandmaja ne da odpraviti neusklajenosti. Matično
delovno telo lahko v takem primeru predlaga, da se zakon ne
sprejme.

Druga obravnava se opravi na matičnem delovnem telesu in v
Državnem zboru. Pred sejo matičnega delovnega telesa je dana
možnost, da se s predlogom zakona seznanijo poslanci,
razpravljajo zainteresirana delovna telesa, kot tudi, da se
opredelita delovno telo, pristojno za finančna vprašanja, oziroma
komisija za narodnosti (če gre za zakon, ki ureja pravice in položaj
narodnih skupnosti). Vsa ta delovna telesa bodo v svojem mnenju
oziroma poročilu (delovno telo za finančna vprašanja in komisija
za narodni skupnosti) podala matičnemu delovnemu telesu svojo
opredelitev do vprašanja, ali je predlog zakona (glede njihove
pristojnosti) primeren za nadaljnjo obravnavo in predlagala
amandmaje k predlogu zakona.

Združitev obravnav
Za uporabo združitve obravnav govori načelo racionalnosti
oziroma smotrnosti in ekonomičnosti zakonodajnega postopka,
če bi vsako drobno spremembo zakona sprejemali poslanci v
redni trofazni proceduri, bi postalo delo parlamenta preveč
neučinkovito. Tako pa lahko poslanci na eni seji opravijo vse tri
obravnave. Postopek se tako začne v MDT, ki glasuje o vloženih
amandmajih, nadaljuje pa s sejo DZ, kjer se opravijo vse tri
obravnave zakona.

V tem času do seje matičnega delovnega telesa lahko poda svoje
mnenje in amandmaje tudi državni svet. Predlagatelji smo
upoštevali tudi večkrat postavljeno zahtevo državnega sveta, da
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predsednik pozove, naj v začetku zakonodajnega postopka dajo
lokalne skupnosti o predlaganem zakonu svoje mnenje. Ta mnenja
prouči matično delovno telo in zavzame do njih svoja stališča.

V strokovnem predlogu novega poslovnika državnega zbora je
najprej spremenjeno že ime izjemnega enofaznega
zakonodajnega postopka iz "hitri" v "nujni" postopek za sprejem
zakona. S tem je poudarjen ne le časovni okvir oziroma tempo
tega postopka (hitri), temveč predvsem nujnost zadeve o kateri
se odloča v tem postopku.

Kadar pa se zakonom prenašajo na lokalne skupnosti v izvajanje
posamezne naloge iz državne pristojnosti, dajo lokalne skupnosti
pred glasovanjem o zakonu kot celoti svoje soglasje. S tem je
omogočeno potrebno usklajevanje interesov v času pripravljanja
zakona. Zakonodajalec bo iz mnenj lahko ugotovil pripravljenost
lokalnih skupnosti za izvajanje določenih državnih pristojnosti;
dokončno pa bo stališče lokalnih skupnosti izraženo šele z
njihovim soglasjem.

Naslednja predlagana novost je pri opredeljevanju razlogov, ki
utemeljujejo nujni zakonodajni postopek. Namesto dosedanje
opredelitve, da je dopustno uporabiti enofazni postopek, kadar to
zahtevajo "izredne potrebe države", se uvaja razlog "kadar je
sprejem zakona nujen, ker bi sicer nastale nepopravljive škodljive
posledice za delovanje države". S tem naj bi preprečili dosedanje
izrazito preširoko tolmačenje t. i. izrednih potreb države. Zloraba
te sintagme je vse prevečkrat botrovala odločitvi o uporabi
dosedanjega hitrega zakonodajnega postopka. Predlagani razlog,
ki izhaja iz nepopravljivih oziroma težko popravljivih škodljivih
posledic, se navezuje na delovanje državnega sistema in ne
zajema morda usode posameznih podjetij, zavodov občin ipd.
Samo v primeru, da bi bilo zaradi nesprejema določenega zakona
onemogočeno normalno funkcioniranje države, bi bilo mogoče
predlagati sprejem zakona po nujnem postopku.

Ponovno odločanje o zakonu
Institut ponovnega odločanja o enkrat že sprejetem zakonu v
državnem zboru je posledica ustavne ureditve suspenzivnega
veta, ki ga lahko na zakon vloži državni svet. Izvedba tega instituta
je doslej izhajala iz ozkega pojmovanja ustavne norme o
ponovnem odločanju, saj je "odločanje" razumljeno le kot
"glasovanje", torej samo kot ena od faz v sicer daljšem procesu
odločanja. Celoviti proces odločanja namreč vključuje več stopenj
od sprožitve problema in zbiranja podatkov, preko oblikovanja
variant ter razpravljanja in vrednotenja predloženih variant, do
same izbire ene od variant (odločitve v ožjem pomenu besede) in
izvajanja ter kontrole izvajanja sprejete odločitve.

Druga dva razloga za sprejemanje zakona po nujnem postopku
sta sedaj še nekoliko bolj precizirana, saj sta izražena kot "interesi
varnosti ali obrambe države" ter "naravne nesreče". Navedena
precizacija utegne biti koristna ne glede na to, da ta dva razloga
v praksi državnega zbora nista bila zlorabljena. Vedno je tudi
poslej treba razlog za sprejem zakona po nujnem postopku
posebej obrazložiti.

Predlog novega poslovnika razširja ponovno odločanje od zgolj
glasovanja, še na možnost razprave poslancev o vsebini veta
državnega sveta. Ob tem je ohranjena možnost, da pred razpravo
in glasovanjem o vetu predstavnik državnega sveta obrazloži
zahtevo državnega sveta, predlagatelj zakona oziroma vlada pa
lahko podata svoje stališče do vloženega veta. Pred razpravo in
glasovanjem predstavnik matičnega delovnega telesa tudi seznani
poslance z mnenjem tega telesa. Pri ponovnem glasovanju mora
zakon dobiti absolutno večino poslancev državnega zbora, razen
ie ustava določa za sprejem zakona večje število glasov.

Navedene razloge za uporabo nujnega postopka lahko
kvalificirano ugotovi le vlada, zato naj bi v bodoče le ona lahko
predlagala takšen postopek. S predlagano ureditvijo torej odpadejo
kot predlagatelji nujnega postopka vsi drugi subjekti, ki so tudi
lahko nosilci zakonske iniciative (poslanci, 5.000 volilcev, državni
svet). Omejitev predlagateljstva pri nujnem postopku samo na
vlado ima namen zmanjšati število takih zakonodajnih postopkov
in jih uporabljati pravzaprav le pri t. i. interventni zakonodaji. Seveda
pa je omenjeni priviligirani položaj vlade pri predlaganju nujnih
postopkov povezan na eni strani z njeno večjo odgovornostjo in
na drugi strani s predvidenim hitrejšim potekom tudi rednih
zakonodajnih postopkov, kar institucionalizira strokovna podlaga
novega poslovnika.

Postopek za sprejem avtentične razlage zakona
V procesu uporabljanja zakonov zavzema med njegovimi
razlagalci posebno mesto zakonodajni organ, ki je zakon sprejel.
Njegovo tolmačenje ima naravo t. i. avtentične obvezne razlage.
Takšnih interpretacij naj bi bilo sicer čim manj, saj naj bi bili predpisi
jasni in razumljivi, tako da ne bi bilo treba naknadno pojasnjevati,
kaj je vsebina določene norme.

Bistvena razlika med rednim in nujnim zakonodajnim postopkom
je torej v številu faz. Redni zakonodajni postopek sestavljajo tri
faze oziroma obravnave, ki se opravijo na treh oz. dveh sejah
državnega zbora, nujni postopek se opravi na eni seji. Zato državni
zbor na eni seji opravi splošno razpravo ter glasovanje o členih in
o amandmajih ter razpravo in glasovanje o zakonu kot celoti.

V predlaganih poslovniških določbah je dosedanji termin"obvezna
razlaga" zamenjan z bolj ustreznim "avtentična razlaga", kajti
obvezna je vsaka razlaga državnega organa, avtentična pa je le
tista razlaga zakona, ki jo sprejme državni zbor. Avtentična razlaga
postane sestavni del zakona in velja za nazaj, oziroma od dneva,
ko je začel veljati zakon, h kateremu je sprejeta avtentična razlaga
(retroaktivni učinek). Zato se takšna razlaga tudi objavi v uradnem
listu. Avtentična razlaga nima povratnega učinka na pravnomočno
rešene zadeve in ne učinkuje za nazaj, če bi bilo s tem kršeno
načelo pridobljenih pravic. Poslovniško je še posebej vzpostavljeno
pravilo, da enkrat sprejete avtentične razlage ni mogoče
spreminjati.

Opisane poslovniške določbe bodo - po eni strani ■ omogočile, da
bo v nujnih primerih mogoče sprejeti (interventni) zakon na eni
seji, po drugi strani pa bodo preprečile lahkomiselno in nekritično
uporabo nujnega postopka, kadar ne bodo podane okoliščine, ki
bi ga zares utemeljevale. Po tej poti bo mogoče doseči, da bo v
tekočem zakonodajnem obdobju več zakonov sprejetih po rednem
kot po nujnem postopku, kar pa naj privede tudi do bolj kvalitetnih
zakonov kot osrednjih stebrov v zgradbi pravnega sistema.

Postopek za sprejem avtentične razlage se lahko prične na predlog
vlade ali poslanske skupine. Predlog je sestavljen iz dveh delov. V
prvem delu je naveden zakon oziroma člen, za katerega je
predlagana avtentična razlaga in razlogi zanjo, v drugem delu pa
je predlagano samo besedilo avtentične razlage. Po obravnavi
tega predloga v matičnem delovnem telesu, ki pridobi tudi mnenje
zakonodajno-pravne službe in vlade, matično delovno telo
predlaga državnemu zboru sprejem avtentične razlage.

Mnenje in soglasje lokalnih skupnosti v
zakonodajnem postopku
Zakon o lokalni samoupravi določa, da mora državni zbor pred
izdajo zakonov, ki posegajo v koristi samoupravnih lokalnih
skupnosti pridobiti njihovo mnenje (čl. 94). V poslovniku državnega
zbora je je zato najprej predvideno, da v tem primeru njegov
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Matično delovno telo pa lahko tudi ugotovi, da je sicer avtentična
razlaga potrebna, vendar ne v besedilu, ki ga je pripravil
predlagatelj. Kadar takšno stališče zavzame tudi državni zbor, leta naloži matičnemu delovnemu telesu, da ob sodelovanju
zakonodajno-pravne službe pripravo končnega besedila
avtentične razlage. Na plenarni seji zbora poslanci ne morejo
vlagati amandmajev k besedilu avtentične razlage zakona. O tem
besedilu le glasujejo. Avtentična razlaga je sprejeta, če zanjo
glasuje večina poslancev, ki je določena za sprejem zakona, h
kateremu je podana avtentična razlaga.

poslancem najkasneje v petih dneh po predložitvi predloga
državnega proračuna.
Amandmaji k predlogu državnega proračuna se lahko vložijo
najkasneje 10 dni po predstavitvi predloga na seji državnega
zbora (razen matično delovno telo). Amandmaje lahko vložijo le
matično delovno telo, zainteresirana delovna telesa in poslanske
skupine. Vsak predlagatelj amandmaja mora - kot doslej upoštevati pravilno ravnovesje med proračunskimi prihodki in
odhodki.
Tako kot v zakonodajnem postopku se tudi v postopku za sprejem
državnega proračuna opravi obravnava v matičnem delovnem
telesu, ki mora opraviti obravnavo amandmajev najkasneje v 15
dneh po predstavitvi predloga državnega proračuna na seji
državnega zbora. Pred tem lahko opravijo razpravo o predlogu
državnega proračuna zainteresirana delovna telesa, ki so lahko
samo stalni odbori, ustanovljeni za področja, za katera so
ustanovljena ministrstva, in komisija za narodni skupnosti.
Zainteresirana delovna telesa lahko obravnavajo in vlagajo
amandmajev samo k tistim delom predloga državnega proračuna,
ki zadevajo njihova delovna področja. Amandmaje pošljejo
matičnemu delovnemu telesu, ki se opredeli do njihovih
amandmajev.

Uradno prečiščeno besedilo zakona
Predvidevanja, da nove slovenske zakonodaje ne bo treba
pogosto novelirati, se niso uresničila. Zato kaže pripraviti
prečiščeno besedilo zakona, kadar le-ta zaradi pogostih
sprememb in dopolnitev ni več pregleden, jasen in razumljiv. Tedaj
lahko državni zbor - na predlog matičnega delovnega telesa,
vlade ali poslanske skupine - sklene, naj zakonodajno-pravna
služba pripravi uradno prečiščeno besedilo zakona. Takšen sklep
bo državni zbor verjetno sprejel ob obravnavi kakšnega predloga
za noveliranje, ko je teh novel že veliko in se pričenja izgubljati
konsistentnost prvotnega zakona.
Prečiščeno besedilo zakona mora državni zbor potrditi, da s tem
dobi nov tekst svojo oblastno naravo. S tem je potem tudi dopustno,
v procesu uporabljanja takšnega zakona, citirati zgolj uradni list,
v katerem je bilo objavljeno novo prečiščeno besedilo in ni več
potrebno citiranje vseh uradnih listin, v katerih so bile objavljene
prejšnje novele. Pravna služba državnega zbora zgolj pravnotehnično pripravi novo besedilo, zato mu obvezno moč podeli
državni zbor z glasovanjem. Ob tem pa ni mogoča razprava
poslancev, niti razlaga njihovega glasu.

Vlada se opredeli do vseh vloženih amandmajev v 30 dneh po
predstavitvi predloga državnega proračuna na seji državnega
zbora in na podlagi teh opredelitev ter zadnjih analiz gospodarskih
gibanj in realizacije državnega proračuna za tekoče leto, pripravi
dopolnjen predlog državnega proračuna, ki ga pošlje predsedniku
vlade najkasneje 15 dni pred sejo državnega zbora. V obrazložitvi
mora navesti, katere amandmaje je v celoti ali delno vključila v
dopolnjen predlog državnega proračuna in katerih ni vključila, ter
pojasniti razloge iz katerih posamezne amandmaje v celoti ali
delno zavrača. V obrazložitvi mora tudi pojasniti razloge za
oblikovanje dopolnjenega predloga državnega proračuna.

Postopek s predlogi zakonov po izteku mandata
državnega zbora

Poglavitna novost, povzeta do vzoru italijanskega spodnieaa doma.
pa je v tem, da mora vlada najkasneje z dopolnjenim predlogom
državnega proračuna državnemu zboru predložiti tudi predlog
zakona o izvrševanju proračuna. Zakon o izvrševanju proračuna
lahko predlaga samo vlada. Za njegovo obravnavo in sprejem se
uporabljajo določbe poslovnika o obravnavi zakona po hitrem
postopku. Zakon o izvrševanju proračuna mora biti usklajen s
sprejetim državnim proračunom. Če sprejeti zakon ni usklajen s
sprejetim proračunom, mora vlada predlagati uskladitveni
amandma k zakonu o izvrševanju proračuna. Če uskladitveni
amandma ni sprejet, se šteje, da tudi proračun ni sprejet.
Nesmiselno ie namreč sprejeti proračun brez instrumenta za
nieaovo izvrševanje.

Novi poslovnik predvideva, da se z iztekom mandata državnega
zbora končajo vsi zakonodajni postopki, ki do izteka mandata še
niso bili končani, razen tistih, ki so bili začeti na predlog volilcev,
vlade in tistih, ki so jih prevzeli novoizvoljeni poslanci. Predlogi
zakonov, o katerih se zakonodajni postopek še ni začel pa se
štejejo za nevložene.
Postopek za sprejem državnega proračuna,
rebalansa in zaključnega računa državnega
proračuna
Postopek za sprejem državnega proračuna

Amandmaje k dopolnjenemu predlogu državnega proračuna lahko
vloži matično delovno telo in četrtina poslancev najkasneje pet
dni pred sejo državnega zbora. Državni zbor na seji razpravlja o
posameznih delih predloga državnega proračuna in na koncu
razprave o posameznem delu predloga odloča o amandmajih, ki
so bili vloženi k temu delu predloga. Državni zbor najprej glasuje
o amandmajih, ki jih je vložila četrtina poslancev, in šele nato o
drugih amandmajih.

Postopek za sprejem državnega proračuna
V predlogu poslovnika je ohranjena obveznost vlade, da predloži
predlog državnega proračuna za naslednje leto najkasneje do 1.
oktobra tekočega leta.
V predlogu poslovnika je ohranjena ureditev, da minister za finance in presednik vlade najprej predstavita na seji državnega
zbora proračunski memorandum vlade in predlog državnega
proračuna. O tej predstavitvi - kot doslej - ni razprave. Novost je
ta, da vlada predloži skupaj s predlogom državnega proračuna in
proračunskega memoranduma tudi ostale dokumente povezane
z bilancami javnih financ, ki jih zahteva zakon o javnih financah.
Novost je tudi ta, da mora predsednik državnega zbora sklicati
sejo, na kateri bosta predstavljena proračunski memorandum in
predlog državnega proračuna, najkasneje v 10 dneh po predložitvi
predloga državnega proračuna, in da mora sklic te seje ter predlog
državnega proračuna in proračunski memorandum poslati
20. februar2001

Ko je končano glasovanje o delih predloga državnega proračuna,
predsedujoči ugotovi, ali je proračun usklajen glede prihodkov in
odhodkov. Če ugotovi, da je proračun glede tega usklajen, državni
zbor glasuje o proračunu v celoti. Če pa ugotovi, da proračun
glede tega ni usklajen, državni zbor naloži vladi, da v določenem
roku pripravi in predloži amandma za uskladitev državnega
proračuna. Uskladitveni amandma vlade obravnava in da o njem
mnenje matično delovno telo. Amandma za uskladitev pa lahko
predloži tudi matično delovno telo. O njem da mnenje vlada.
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Če državni proračun ni sprejet, državni zbor - tako kot doslej določi rok, v katerem mora vlada predložiti nov predlog državnega
proračuna. Državni zbor opravi predstavitev, razpravo, glasovanje
po delih in glasovanje o novem predlogu državnega proračuna
na isti seji. Amandmaji se lahko vlagajo po določbah poslovnika,
določenih za vlaganje amandmajev k predlogu državnega
proračuna.

poslovnika predvideno, da jih državni zbor obravnava in sprejema
praviloma na isti seji, na kateri se po vrsti opravijo splošna
razprava, razprava in glasovanje o delih akta in amandmajih ter
razprava in glasovanje o aktu v celoti. Če za ustavo, z zakonom
ali s poslovnikom državnega zbora ni določen predlagatelj akta,
lahko predlaga te akte vsak poslanec, matično delovno telo ali
vlada. Posebej je določeno, da predlog resolucije o nacionalnem
programu lahko predloži samo vlada.

Postopek za sprejem rebalansa državnega proračuna
V primerjavi z dosedanjim poslovnikom sta v tem postopku
predvideni dve novosti:
skrajšan je rok za obravnavo rebalansa državnega proračuna
na seji državnega zbora z dosedanjih 30 dni na 15 dni od
dneva, ko so poslanci dobili predlog rebalansa;
rebalans državnega proračuna se sprejema na isti seji.

Postopek za spremembo ustave
Postopek za spremembo ustave je urejen v 168. do 171. členu
ustave Republike Slovenije. Za spremembo ustave sta predpisani
dve obligatorni fazi (1. ustavnorevizijska iniciativa in odločanje o
njej in 2. sprejem akta o spremembi ustave) in ena fakultativna
faza (potrditev spremembe ustave na referendumu). Ustava
postopkovno ne razčlenjuje teh faz, temveč ureja le njihove
temeljne sestavine: pooblaščene subjekte za vložitev predloga
za začetek postopka in večino za njegov sprejem, večino za
sprejem akta o spremembi ustave, subjekte referendumske
zahteve in večino za potrditev spremembe ustave na referendumu
in uveljavitveno klavzulo. Ustava prav tako ne določa
ustavnorevizijskega akta in tudi ne ustavnorevizijske tehnike.
Nekatera vprašanja ljudske iniciative in referenduma o spremembi
ustave ureja zakon o referendumu in o ljudski inicativi, druga
postopkovna vprašanja pa bi moral urediti poslovnik državnega
zbora, ki pa o tem nima nobenih določb. Tako lapidarna, mestoma
pa tudi pomanjkljiva normativna ureditev postopka za spremembo
ustave namreč ne zadošča za celovito izvedbo tega postopka.
To je prišlo do izraza že ob prvi spremembi ustave, še bolj izrazito
pa ob drugem predlogu za začetek postopka za spremembo
ustave (odpoklic poslanca).

c) Postopek za sprejem zaključnega računa državnega
proračuna
Po dosedanjem poslovniku je morala vlada zaključni račun
državnega proračuna za prejšnje leto predložiti najkasneje za
junijsko sejo državnega zbora. Glede na to, da po zakonu o
računskem sodišču to sodišče predhodno obravnava predlog
zaključnega računa državnega proračuna, je v predlogu
poslovnika določeno, da vlada predloži predlog zaključnega
računa državnega proračuna državnemu zboru najkasneje v 30
dneh po predložitvi dokončnega poročila računskega sodišča.
Postopek za ratifikacijo mednarodne pogodbe
Novi poslovnik predvideva ratifikacijo mednarodnih pogodb z
odlokom. To pomeni enofazni postopek, kar predstavlja
racionalizacijo v primerjavi z dosedanjim stanjem, ko je potrebno
akt ratifikacije izvesti z zakonom. Novo rešitev omogoča ustavno
načelo o neposredni uporabi ratificiranih mednarodnih pogodb in
principov mednarodnega prava. Zaradi principa o primatu
mednarodnega prava ni več potrebno z zakonom inkorporirati
določb mednarodnih splošnih pravnih aktov v slovensko notranje
pravo. Za pozitivnost mednarodnih pogodb zadošča njihova
ratifikacija, ki jo lahko izvede državni zbor po bolj enostavni
proceduri, ko za to odločitev uporabi obliko odloka.

Novo podpoglavje o postopku za spremembo ustave razčlenjuje
prvo in drugo fazo tega postopka in postopek razglasitve
spremembe ustave, nekatere določbe v zvezi s tretjo fazo pa so
vsebovane tudi v podpoglavju o referendumskem postopku.
Ustava se spremeni z ustavnim zakonom, ki je sestavljen iz
prvega dela (besedilo spremembe ustave) in drugega dela
(določbe o izvedbi spremembe ustave). Z uvedbo enovitega
ustavnega zakona o spremembi ustave bi opustili dosedanjo
praksa spreminjanja ustave z ustavnimi amandmaji in ustavnimi
zakoni za izvedbo ustavnih amandmajev, ki je tuja evropski
ustavnorevizijski praksi, hkrati pa prevzeli tehniko noveliranja
ustave (podobno kot pri spremembi zakona).

Akt o ratifikaciji je tako rekoč vedno zelo kratek, saj zajema le
izjavo o ratifikaciji ter določbo o začetku veljavnosti. K temu aktu
in pogodbi praktično ni mogoče vlagati amandmajev, saj bi na
spreminjevalne predloge morala pristati tudi druga pogodbena
stran, tako da bi bilo treba proces sklepanja mednarodnih pogodb
ponavljati.

Začetek postopka za spremembo ustave

Zaradi narave sklepanja mednarodnih konvencij lahko predlog
odloka o ratifikaciji mednarodne pogodbe predloži samo vlada.
Ker se pravni subjekti sedaj v procesu uporabljanja sklicujejo
neposredno na mednarodno pogodbo, za njeno ratifikacijo torej
ni več potreben zakon.

Predlog za začetek postopka za spremembo ustave bi sestavljala
dva dela. V prvem delu predloga mora biti navedeno, v čem in
kako naj se ustava spremeni, ter razloge za spremembo. Drugi
del pa obsega osnutek ustavnega zakona z obema zgoraj
navedenima sestavinama - besedilom spremembe ustave in
določbami o izvedbi spremembe ustave.

Postopek za sprejem drugih aktov državnega zbora

Posebna narava ustavnega akta zahteva, da ga strokovnopolitično
oblikuje posebno delovno telo državnega zbora - ustavna komisija.
Predvidena je kot začasno in ne stalno delovno telo, ki jo ustanovi
državni zbor.

Dosedanji poslovnik v poglavju o aktih državnega zbora ni posebej
navajal poslovnika državnega zbora niti ni urejal postopka za
sprejem poslovnika oziroma njegovih sprememb in dopolnitev.
Predlog poslovnika predvideva, da državni zbor sprejema
poslovnik oziroma njegove spremembe in dopolnitve smiselno
po postopku, ki je določen za sprejem zakona, in da predlog
poslovnika oziroma predlog njegovih sprememb in dopolnitev
predloži komisija za poslovnik.

Ustavna komisija najprej obravnava predlog za začetek postopka
za spremembo ustave. Če dvotretjinska večina navzočih članov
soglaša s tem predlogom, ustavna komisija opravi tudi razpravo
o predloženem osnutku ustavnega zakona in z večino glasov
vseh članov sprejme stališča o tem osnutku, ki jih s poročilom
posreduje za sejo državnega zbora. V nasprotnem, če ustavna
komisija ne sprejme predloga za začetek postopka za spremembo

Glede postopka za sprejem drugih aktov državnega zbora odlokov, resolucij, deklaracij, priporočil in sklepov - je v predlogu
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Ker sestavljajo ustavo Republike Slovenije tudi ustavni zakon za
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
RS, ustavni zakon za izvedbo ustave RS in ustavni zakon o
spremembi ustave RS, predlog poslovnika določa, da se tudi za
njihovo spremembo smiselno uporabljajo določbe o postopku za
spremembo ustave.

ustave, ne razpravlja o osnutku ustavnega zakona, temveč o
tem pripravi poročilo za sejo državnega zbora.
Državni zbor sprejme sklep, da se začne postopek za spremembo
ustave, z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev. Temu
sklepu sledi razprava o osnutku ustavnega zakona in stališčih
ustavne komisije o njem. Po končani razpravi sprejme državni
zbor z večino glasov vseh poslancev stališča o osnutku ustavnega
zakona, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri pripravi predloga
ustavnega zakona. Če pa državni zbor ne sprejme sklepa, da se
začne postopek za spremembo ustave, je postopek za
spremembo ustave končan, vsebinsko enakega predloga pa ni
mogoče uvrstiti na dnevni red seje državnega zbora v isti mandatni
dobi.

Postopek v zvezi z referendumom
Predlog poslovnika na novo ureja postopkovna vprašanja v zvezi
s predlogi, pobudami in zahtevami za razpis referenduma , ki
doslej niso bila urejena v poslovniku državnega zbora niti v zakonu
o referendumu in o ljudski iniciativi. Predlog poslovnika natančneje
ureja:
- postopek s predlogi poslancev, naj državni zbor na svojo
pobudo razpiše referendum;
- postopek z zahtevami za razpis referenduma oziroma s
pobudami volilcem za vložitev zahteve za razpis referenduma;

Predlog ustavnega zakona
Najpomembnejša vsebinska faza postopka za spremembo ustave
je določitev besedila ustavnega zakona. Na podlagi sklepa
državnega zbora, da se začne postopek za spremembo ustave,
ustavna komisija pripravi predlog ustavnega zakona. Čeprav
predlog poslovnika državnega zbora tega izrecno ne določa, je
seveda razumljivo, da ustavna komisija ni vezana na predlagano
besedilo določb osnutka ustavnega zakona. Ustavna komisija
samostojno oblikuje to besedilo, ga spremeni ali dopolni in celo
predlaga spremembo drugih določb ustave, ki so povezane s
predlagano spremembo (če je to potrebno npr. zaradi uskladitve).
Z izjemo slednjega pa ustavna komisija (in državni zbor) ne more
s svojimi spremembami posegati v določbe ustave, katerih
spremembe niso vsebovane v predlogu za začetek postopka za
spremembo ustave. S tem bi ustavna komisija prekoračila mandat,
ki ga je dobila ob ustanovitvi. Ustavna komisija sprejme predlog
ustavnega zakona z dvotretjinsko večino glasov vseh svojih
članov. Če ustavna komisija ne sprejme predloga ustavnega
zakona, o tem pripravi poročilo za sejo državnega zbora. V tem
primeru državni zbor po končani obravnavi poročila lahko 1.
sprejme stališča, ki naj jih ustavna komisija upošteva pri pripravi
predloga ustavnega zakona ali pa 2. sklene, da je postopek za
spremembo ustave končan.

Nove so zlasti določbe o postopku za obravnavo zahtev za razpis
oziroma pobud volilcem za vložitev zahteve za razpis
referenduma. Predvideno je, da predsednik državnega zbora tako
zahtevo oziroma pobudo najprej pošlje v mnenje zakonodajnopravni službi. Nato predsednik državnega zbora preizkusi, ali
zahteva oziroma pobuda izpolnjuje vse z zakonom predpisane
pogoje in ali vsebina zahteve ni v nasprotju z ustavo. Če zahteva
ni podprta z zadostnim številom podpisov poslancev oziroma
volilcev, ali če pobuda ne vsebuje opredeljene zahteve ali ni
podprta z zadostnim številom podpisov volilcev, se šteje, da
zahteva oziroma pobuda ni bila vložena, o čemer predsednik
državnega zbora obvesti predlagatelja zahteve oziroma
pobudnika. Če v zahtevi ni jasno izraženo vprašanje, ki naj bo
predmet referenduma, ali zahteva ni obrazložena ali pa je vsebina
zahteve v nasprotju z ustavo, predsednik državnega zbora
predloži zahtevo oziroma pobudo v obravnavo državnemu zboru
in o tem obvesti predlagatelja zahteve oziroma pobudnika.
Če državni zbor meni, da o zahtevi za razpis referenduma ni
jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, ali da
zahteva ni obrazložena, predsedujoči na seji pozove predstavnika
predlagatelja oziroma pobudnika, naj jasno opredeli vprašanje
oziroma dopolni zahtevo z obrazložitvijo. Če ta izjavi, da bo ravnal
po pozivu, mu predsedujoči na seji določi primeren rok in za ta
čas prekine obravnavo te točke dnevnega reda. Če pa predstavnik
predlagatelja oziroma pobudnik izjavi, da ne bo ravnal po pozivu,
ali če v danem roku ne ravna po pozivu, državni zbor preide na
obravnavo in odločanje o vprašanju, ali naj razpiše referendum
ali ne.

Predlog ustavnega zakona, ki ga je pripravila ustavna komisija
obravnava državni zbor. K predlogu ustavnega zakona, ki ga je
sprejela ustavna komisija ni mogoče vložiti amandmaja. Ptedlog
sprememb in dopolnitev predloga ustavnega zakona lahko
poslanci oziroma poslanske skupine dosežejo le preko svojih
predstavnikov v ustavni komisiji. Po končani obravnavi predloga
ustavnega zakona državni zbor o njem odloča; državni zbor
sprejme ustavni zakon z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev.

Če državni zbor meni, da je vsebina zahteve za razpis
referenduma v nasprotju z ustavo, predsedujoči na seji pozove
predstavnika predlagatelja oziroma pobudnika, naj se izjavi o
tem, ali vztraja pri zahtevi ali pa jo umika. Če predstavnik
predlagatelja oziroma pobudnik zahteva primeren rok za premislek
ali za preoblikovanje zahteve, predsedujoči na seji za ta čas
prekine obravnavo te točke dnevnega reda in določi rok. Če pa
predstavnik predlagatelja oziroma pobudnik vztraja pri zahtevi,
državni zbor preide na razpravo in odločanje o zahtevi za začetek
postopka pred ustavnim sodiščem.

Razglasitev spremembe ustave
Ustava določa, da začne sprememba ustave veljati z razglasitvijo
v državnem zboru, ne določa pa roka, ki mora preteči od sprejetja
ustavnega zakona v državnem zboru do njegove razglasitve.
Določitev roka bi bila smiselna, ker bi bil s tem opredeljen tudi rok,
v katerem lahko najmanj 30 poslancev zahteva referendum.
Skladno s tem predlog poslovnika predvideva, da državni zbor
oziroma njegov predsednik razglasi ustavni zakon o spremembi
ustave najkasneje osmi dan po njegovem sprejemu, razen če
najmanj 30 poslancev zahteva, da se predlagana sprememba
ustave predloži v sprejem volivcem na referendumu. Če je
sprememba ustave na referendumu potrjena, državni zbor
razglasi ustavni zakon najkasneje osmi dan po razglasitvi
uradnega izida referenduma. V nasprotnem, če sprememba
ustave na referendumu ni potrjena, je postopek za spremembo
ustave končan.

20. februar 2001

Postopek obtožbe predsednika republike,
predsednika vlade in ministrov
Postopek obtožbe predsednika republike, predsednika vlade in
ministrov zaradi kršitve ustave in zakona, storjene pri opravljanju
njihovih funkcij pred ustavnim sodiščem ostaja nespremenjen.
Poleg redakcijskih sprememb je dodana le določba o absolutni
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večini, s katero državni zbor odloči o sklepu o obtožbi. To določbo
sicer vsebuje 63. člen zakona o ustavnem sodišču, ker pa se
nanaša na odločanje v državnem zboru, jo je bolj smiselno vključiti
v poslovnik državnega zbora.

Volitve predsednika in podpredsednikov državnega zbora
Pri volitvah predsednika in podpredsednikov državnega zbora
naj bi lahko predlagalo kandidata deset poslancev. Glede na
potrebe konstituiranja državnega zbora in njegovega delovanja
bi bilo namreč bolj smotrno, da glasuje državni zbor o enem
kandidatu. Praksa je pokazala, da je smotrno proceduralno ločiti
volitve predsednika od volitev podpredsednikov in jih izvesti
ločeno, zato sledu temu tudi predlagana rešitev v poslovniku.

Postopek volitev in imenovanj
Splošne določbe
V splošnih določbah tega poglavja sta dve novosti. Prva se nanaša
na ureditev položaja, kadar se glasuje hkrati o več kandidatih za
več istovrstnih funkcij. Tak položaj doslej v poslovniku še ni bil
urejen, zato je v praksi prihajalo do težav. Tu sta možna dva
primera. Lahko je predlaganih enako število kandidatov, kot se
voli funkcionarjev, torej za vsako funkcijo po eden kandidat. Lahko
pa je predlaganih več kandidatov, kot se voli funkcionarjev.

Imenovanje predsednikov In podpredsednikov delovnih
teles
Predlog sprememb poslovnika pri imenovanju uvaja kar precejšnjo
novost. Predsednike in podpredsednike delovnih teles imenuje
državni zbor na predlog poslanskih skupin, katerim na podlagi
odločitve kolegija pripada mesto predsednika ali podpredsednika
delovnega telesa. O imenovanju predsednikov in podpredsednikov
delovnih teles glasujejo poslanci tako, da glasujejo o listi kandidatov
za predsednike in podpredsednike delovnih teles kot celoti.

V prvem primeru se glasuje tako, kot to poslovnik določa za
glasovanje o enem kandidatu za eno funkcijo, torej se glasuje za
ali proti kandidatu. Vendar pa naj bi bilo po predlagani ureditvi
jasno določeno, da se glasovanje opravi za vsako funkcijo posebej,
da torej ne gre za glasovanje o listi kot celoti, temveč za glasovanje
o vsakem kandidatu posebej.

Postopki v zvezi z imenovanjem funkcionarjev, razrešitvijo in.
odstopom funkcionarjev in poslancev so ohranjeni v podobni obliki
kot v veljavnem poslovniku.

V drugem primeru pa je postopek glasovanja bolj zapleten. Tak
primer doslej v poslovniku ni bil urejen, temveč je poslovnik urejal
le glasovanje o več kandidatih za isto funkcijo. V praksi se je
pokazalo, da dosedanja ureditev ni zadostna pravna podlaga za
primer, ko gre za tako glasovanje o več funkcijah. Zato se predlaga
ureditev, po kateri bi bilo možno opraviti tudi tako glasovanje.

Postopek v zvezi z imuniteto
Vprašanje veljavne ureditve postopka imunitete poslancev
državnega zbora je bilo doslej pogosto obravnavano in
problematizirano. Predlagana ureditev postopka v zvezi z imuniteto
poslanca izhaja iz načela, da predstavlja imuniteta izjemo od
splošnega pravila, zato mora biti priznanje imunitete bistveno bolj
restriktivno kot doslej.

Po predlagani ureditvi, naj bi se v opisanem primeru glasovanje
opravilo hkrati o vseh predlaganih kandidatih, pri čemer bi vsak
poslanec glasoval samo za toliko kandidatov, kot je treba izvoliti
nosilcev funkcij, če bi bilo pri tem število kandidatov precej večje
od števila funkcij, bi lahko prišlo do take razpršitve glasov, da bi
bili izvoljeni samo nekateri nosilci funkcij ali pa celo ne bi bil noben
izvoljen. V takem primeru bi bile treba opraviti drugo glasovanje,
pri katerem naj bi se glasovalo samo o tolikem številu kandidatov,
kolikor funkcij bi še ostalo nezasedenih. Pri tem bi se glasovalo o
tistih kandidatih, ki so pri prvem glasovanju dobili največ glasov.
Vsi ostali kandidati naj bi torej v drugem krogu volitev izpadli, kar
bi omogočilo racionalni volilni postopek. Drugi krog pa naj bi se
opravil tako, da bi se glasovalo posebej o vsaki funkciji, ker bi
število kandidatov ustrezalo številu funkcij. Če pa niti na ta način
ne bi prišlo do izvolitve vseh nosilcev funkcij, se bi glede preostalih
funkcij uporabilo dosedanje pravilo, po katerem se morata v takem
primeru ponoviti tako kandidacijski postopek kot tudi postopek
glasovanja.

Skladno s tem predlog predvideva, da mora pristojni državni organ pridobiti dovoljenje državnega zbora:
a) preden poslanca pripre, ne glede na to ali se poslanec sklicuje
na imuniteto ali ne (v veljavnem poslovniku dovoljenje za
pripor ni potrebno, če se poslanec ne sklicuje na imuniteto),
b) preden proti poslancu, ki se sklicuje na imuniteto, začne
kazenski postopek.
Dovoljenje državnega zbora pa ni potrebno:
c) če so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti
poslancu, ki se ne sklicuje na imuniteto,
č) če so podani pogoji za odreditev pripora poslanca, ki je bil
zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je predpisana kazen
zapora nad 5 let.
d) če so podani pogoji za začetek kazenskega postopka proti
poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero je
predpisana kazen zapora nad 5 let.

Druga novost se nanaša na postopek določanja kandidatov za
sodnike Evropskega sodišča za človekove pravice. Tu ne gre za
izvolitev nosilcev funkcij, temveč za njihovo kandidiranje. Na
podlagi zakona o ustavnem sodišču se pri tem smiselno
uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo za predlaganje
kandidatov in izvolitev sodnikov ustavnega sodišča. Kandidacijski
postopek je zato sestavljen iz dveh faz. V prvi fazi predsednik
republike predlaga kandidate, v drugi fazi pa jih državni zbor
določa z glasovanjem. Postopek v državnem zboru doslej še ni
bil določen v poslovniku, zato bi ga bilo potrebno posebej urediti.
Čeprav gre za določanje kandidatov in ne za volitve, naj bi bil
postopek v osnovi enak kot pri glasovanju o volitvah funkcionarjev,
kijih voli državni zbor, in naj bi se zato ravnal po pravilih poslovnika,
ki veljajo za te volitve. Posebej naj bi bilo pri tem določeno, da se
glasuje o vsakem kandidatu posebej, da se torej ne glasuje o listi
kandidatov kot celoti. Pač pa naj bi bil končni rezultat glasovanja
oblikovanje liste kandidatov, ki naj bi se predložila organom Sveta
Evrope, in naj bi se oblikovala v skladu z izidi glasovanja.

poročevalec, št. 11

V teh primerih mora pristojni državni organ poslati predsedniku
državnega zbora obvestilo o priporu poslanca oziroma o začetku
kazenskega postopka, državni zbor pa lahko naknadno prizna
imuniteto tudi takemu poslancu. Naknadno priznanje imunitete pa
ni več predvideno za poslanca, ki je bil priprt ali je bil zoper njega
začet kazenski postopek še pred potrditvijo mandata .
Novost predlagane ureditve je tudi uvedba meril, ki jih mora v
postopku v zvezi z (ne)priznanjem imunitete upoštevati mandatnovolilna komisija in državni zbor. Ker imuniteta ni subjektivna pravica
poslanca, temveč je v interesu njegove funkcije in s tem v interesu
državnega zbora (torej v javnem interesu) je potrebno najprej
presoditi, ali je priznanje imunitete nujno potrebno za opravljanje
poslanske funkcije. Skladno s tem se praviloma šteje, da je
priznanje imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske
funkcije v primeru, ko namerava pristojni državni organ poslanca
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pripreti ali ga je že priprl ne pa tudi v primeru, ko namerava proti
njemu začeti kazenski postopek ali ko ga je že začel. Pripor ima
namreč za posledico odvzem prostosti in s tem fizično odsotnost
poslanca, kazenski postopek pa praviloma ne preprečuje ali
onemogoča opravljanje poslanske funkcije. V nekaterih tujih
ureditvah je različno obravnavanje (ne)priznanje imunitete v
primeru pripora in kazenskega postopka še bolj izrazito (npr. v
Avstriji je dovoljenje parlamenta potrebno le za pripor poslanca,
ne pa tudi za začetek kazenskega postopka - izjeme so navedene
v nadaljevanju).

jih v 14 dneh po neuspešnih prvih volitvah lahko predložijo tudi
poslanske skupine ali najmanj deset poslancev. Rok za izvedbo
ponovnih volitev v poslovniku ni določen in ga je zato potrebno
posebej določiti. Rok, ki je bil že doslej določen za prve volitve, pa
ni neposredno uporaben, ker se veže na predlog predsednika
republika kot edinega predlagatelja. Zaradi tega se predlaga, da
bi se rok pri ponovnih volitvah vezal na pretek roka za predložitev
novih kandidatur. Zaradi jasnosti se predlaga tudi določba, da
mora vsak predlagani kandidat na seji državnega zbora pred
glasovanjem o novi kandidaturi predstaviti programske zasnove
vlade.

Samo izjemoma in iz posebej utemeljenih razlogov (mandatnovolilna komisija mora take razloge posebej utemeljiti v poročilu
državnemu zboru) se lahko naknadno prizna imuniteto tudi
poslancu, proti kateremu je bil začet kazenski postopek, ker se
ni skliceval na imuniteto, vendar je pri tem treba upoštevati tudi
razloge, zaradi katerih se poslanec ni skliceval na imuniteto)
oziroma poslancu, ki je bil zaloten pri kaznivem dejanju, za katero
je predpisana kazen zapora nad 5 let. Seveda pa je treba tudi v
tem primeru upoštevati primarno merilo, po katerem je priznanje
imunitete lahko nujno potrebno za opravljanje poslanske funkcije,
ko je pristojni državni organ poslanca priprl, ne pa tudi, ko je proti
njemu začel kazenski postopek.

Podobna je ureditev tudi pri ponovnih volitvah, ki se opravijo na
podlagi odločitve državnega zbora, da bo izvedel še ene ponovne
volitve tokrat z večino opredeljenih glasov navzočih poslancev.
Ponovne volitve se opravijo v enakem roku kot prve ponovne
volitve, vendar šteto od sprejema sklepa državnega zbora o
izvedbi teh volitev. Ker gre za izvedbo drugega ponovnega
glasovanja, ki ne sodi v redni postopek izvolitve, bi namreč moral
biti postopek krajši. Zato naj bi predlagatelji lahko vlagali kandidature
samo do začetka seje državnega zbora. V tem okviru naj bi bil
nekoliko podrobneje določen tudi sam postopek izvedbe tega
glasovanja in posebej tudi v tem primeru določena dolžnost
predlaganega kandidata, da predstavi programsko zasnovo
vlade.

Za razliko od veljavne ureditve, kjer je določeno, da mora državni
zbor na podlagi poročila mandatno-imunitetne komisije odločiti
najkasneje v 30 dneh od prejema zahteve ali obvestila, je
predvideno, da o tem odloči državni zbor takoj, ko je to mogoče,
vendar najkasneje na prvi naslednji seji. Kadar državni zbor sklene,
da se odločanje opravi na zaprti seji, je možna razprava, ne pa
tudi obrazložitev glasov, ki jo določa veljavni poslovnik.

Imenovanje ministrov
Pomembnejša sprememba postopka imenovanja ministrov je
predvidena glede načina glasovanja o imenovanju ministrov.
Predvidena je namreč možnost, da predsednik vlade v primeru
novega glasovanja o imenovanju ministrov, ki poteka na podlagi
nove liste kandidatov, zahteva, da se ne glasuje o listi kandidatov,
temveč o vsakem kandidatu posebej. S tem je dana možnost
predsedniku vlade, da sam presodi ali je bolj smotrno ponovno
glasovanje o listi kandidatov ali pa je bolj smotrno glasovanje o
posameznih kandidatih, kar bi prišlo v poštev zlasti, če bi ocenil,
da ni verjetno, da bi bila lista kot celota izglasovana. S tem je tudi
povečana možnost, da se oblikuje vlada vsaj s tolikšnim številom
ministrov, da lahko začne delati po pogojih iz zakona o vladi.

V to podpoglavje so uvrščene tudi določbe o postopku v zvezi z
imuniteto sodnikov ustavnega sodišča in sodnikov (sedaj v
poglavju o volitvah in imenovanjih), na novo pa je urejen postopek
v zvezi z imuniteto varuha človekovih pravic ali njegovega
namestnika, ki sedaj ni urejen.
V.

RAZMERJA DRŽAVNEGA ZBORA DO DRUGIH
DRŽAVNIH ORGANOV

Razmerja državnega zbora do državnega sveta

Sodelovanje vlade pri delu državnega zbora

Osnovna vsebina ureditve tega razmerja ostaja nespremenjena.
Zato v tem delu poslovnika niso predvidene nobene vsebinske
novosti, temveč le manjše spremembe, ki izhajajo iz drugih
predvidenih sprememb v poslovniku ter nekaterih sprememb
veljavne zakonodaje, do katerih je prišlo od zadnjih sprememb
poslovnika.

Glede ureditve sodelovanja vlade ni nobenih bistvenih vsebinskih
sprememb.
Poslanska vprašanja in pobude
Podpoglavje, ki obravnava poslanska vprašanja in pobude je v
celoti redakcijsko in sistematično preoblikovano oziroma
izboljšano, pri čemer je ob že uveljavljenih poslovniških rešitvah
delno spremenjena tudi vsebina ureditve te materije. Bistvena
novost je, da se v okviru tega podpoglavja sedaj urejajo le tista
poslanska vprašanja in pobude, ki se naslavljajo na vlado ali
posamezne ministre. Gre za klasično področje uveljavljanja
nadzorne funkcije parlamenta nad vlado, kot nosilcem izvršilne
veje oblasti, zaradi česar so določbe o pobudah poslancev, ki se
nanašajo na delo državnega zbora prenešene na drugo mesto.
Vprašanja in pobude poslancev, ki se nanašajo le na delo
državnega zbora sedaj obravnava kolegij predsednika državnega
zbora.

Razmerja državnega zbora do predsednika republike
Določbe o razmerjih državnega zbora do predsednika republike
ostajajo v glavnem nespremenjene. Razen redakcijskih
sprememb, je dopolnjena le določbe v zvezi z izjemo od osem
dnevnega promulgacijskega roka (zakon se osmi dan po sprejemu
ne pošlje v razglasitev predsedniku republike tudi, če je vložena
pobuda oz. zahteva za naknadni zakonodajni referendum).
Razmerja državnega zbora do vlade
Volitve predsednika vlade

Poslanska vprašanja in pobude se obravnavajo skupno, kar
skrajšuje in racionalizira besedilo, pri čemer pa je, zaradi večje
preglednosti, drugi del podpoglavja razdeljen na dva dela, v katerih
se ločeno obravnavajo ustna in pisna poslanska vprašanja in
pobude. Ustna poslanska vprašanja in pobude posameznega

Pri volitvah predsednika vlade se pomembnejše spremembe
nanašajo na ponovne volitve predsednika vlade in sicer predvsem
na roke za izvedbo teh volitev. V tem primeru gre za volitve
predsednika vlade, ki se opravijo na podlagi novih kandidatur, ki
20. februar2001
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poslanca so omejene na največ dve vprašanji ali pobudi v okviru
ene seje državnega zbora.

ob sprejemu dosedanjega poslovnika, to je na določbah prejšnje
ustave in zakona o postopku pred ustavnim sodiščem. Po
uveljavitvi dosedanjega poslovnika je bil sprejet zakon o ustavnem
sodišču, ki je uredil postopke pred ustavnim sodiščem v skladu z
novo ustavo Republike Slovenije. V skladu s tem zakonom so v
predlogu poslovnika v celoti na novo urejena razmerja državnega
zbora do ustavnega sodišča.

Na pisno poslansko vprašanje ali pobudo mora vlada oziroma
minister odgovoriti, tako kot dosedaj, v 30 dneh od njenega
prejema, če pa poslanec z odgovorom ni zadovoljen in zastavi
dopolnilno vprašanje, pa je rok za odgovor na takšno vprašanje
15 dni. Črtana je določba iz sedanjega drugega odstavka 29.
člena poslovnika, ki ureja, da se na zahtevo najmanj desetih
poslancev ali poslanske skupine v državnem zboru opravi
razprava o odgovoru vlade. V zvezi s tem pa se ohranja ureditev,
po kateri lahko takšen predlog (in ne zahtevo) poda vsak poslanec,
o njem pa odloči državni zbor.

Razmerja državnega zbora do drugih državnih
organov
V tem delu predloga poslovnika je dodana določba, da odgovor
na zahtevo sodišča ali drugega državnega organa pošlje generalni
sekretar državnega zbora.

Interpelacija
Pri ureditvi interpelacije je predvidena samo sprememba glede
predlagateljev sklepa, s katerim se lahko konča interpelacija. Tak
sklep naj bi namreč v prihodnje lahko predlagali samo tisti poslanci,
ki so vložili interpelacijo, kar je bolj v skladu z naravo interpelacije.

VI. MEDNARODNO IN DRUGO SODELOVANJE
Mednarodno sodelovanje
V prihodnje se bodo namreč razvijale različne vrste takšnega
vključevanja državnega zbora oziroma poslancev v mednarodna
telesa, zaradi česar je smiselno tem oblikam sodelovanja
vzpostaviti tudi poslovniško podlago.

Nezaupnica vladi
Ureditev nezaupnice vladi se vsebinsko ne spreminja, pač pa se
nekoliko podrobneje ureja postopek izvolitve novega predsednika
vlade in sicer glede vlaganja predlogov in načina glasovanja o
predlaganih kandidatih, kar doslej ni bilo posebej urejeno.

Tako je bil npr. po ratifikaciji Evropskega sporazuma med Republiko
Slovenijo in Evropsko unijo (15. julij 1997) s slovenske strani že
izpolnjen osnovni formalni pogoj za ustanovitev Pridružitvenega
parlamentarnega odbora, v katerem bodo polovico članstva
sestavljali poslanci državnega zbora, drugo polovico pa člani EP,
pri čemer sedanja poslovniška ureditev takšne oblike
mednarodnega sodelovanja izrecno ne ureja. Zato je v tem
poglavju, poleg že omenjene nove določbe, dopolnjena tudi
določba, ki zadeva določitev liste kandidatov za članstvo v takšnih
in podobnih mednarodnih telesih. Listo kandidatov za člane stalne
delegacije določi kolegij predsednika državnega zbora, na predlog
odbora, pristojnega za mednarodne odnose.

Zaupnica vladi
Predvidena pa je sprememba dosedanje ureditve predlaganja
kandidata za novega predsednika vlade v primeru, da na zahtevo
predsednika vlade, da se glasuje o zaupnici, ta ni bila izglasovana.
Po predvideni ureditvi naj bi namreč v takem primeru kandidata
lahko predlagalo najmanj deset poslancev, ne pa tudi drugi
predlagatelji, ki jih je dosedaj dolcčal poslovnik. Dosedanja ureditev
je to vprašanje urejala podobno kot pri volitvah predsednika
vlade v novo izvoljenem državnem zboru. Predvidena ureditev
pa izhaja iz vsebinske podobnosti zaupnice in nezaupnice.
Neizglasovana zaupnica namreč enako kot izglasovana
nezaupnica pomeni način in obliko uveljavitve politične
odgovornosti vlade državnemu zboru. Zato je tudi položaj pri
volitvah novega predsednika vlade zaradi neizglasovane zaupnice
podoben položaju ob izglasovanju nezaupnice vladi. Zaradi tega
predvidena ureditev na enak način kot pri nezaupnici ureja tudi
volitve novega predsednika vlade na podlagi neizglasovane
zaupnice.

Sodelovanje s slovenskimi manjšinami, izseljenci in
zdomci
To poglavje, ki je redakcijsko nekoliko popravljeno, ostaja
vsebinsko nespremenjeno.
VII. DELO DRŽAVNEGA ZBORA V VOJNEM ALI
IZREDNEM STANJU
V predlogu poslovnika glede dela državnega zbora v vojnem ali
izrednem stanju ni bistvenih sprememb, opuščena je samo
določba, da lahko državni zbor sprejme poseben poslovnik za
delo v vojnem ali izrednem stanju.

Odstop vlade ali ministra
Predvidena novost pri ureditvi odstopa vlade in ministra je zgolj v
tem, da se določa rok, v katerem mora predsednik vlade o odstopu
ministra obvestiti predsednika državnega zbora. To je potrebno
zaradi ustrezne obveščenosti državnega zbora, ki mora zaradi
odstopa opraviti postopek imenovanja novega ministra.

VIII. RAZLAGA POSLOVNIKA
V določbah o razlagi poslovnika je v predlogu poslovnika bistvena
sprememba samo v tem, da avtentično (prej obvezno) razlago
poslovnika lahko predlaga državnemu zbonj samo komisija za
poslovnik, ne pa več vsak poslanec.

Razmerja državnega zbora do ustavnega sodišča
Določbe dosedanjega poslovnika o razmerjih državnega zbora
do ustavnega sodišča so temeljile na pravni ureditvi, ki je veljala
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uveljavitve tega poslovnika, preoblikovanje dveh odborov v stalni
komisiji, določajo pa tu obvezo Državnega zbora, da spremeni
odlok o organizaciji služb državnega zbora.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Prehodne določbe določajo način nadaljevanja postopkov za
sprejem aktov državnega zbora, ki so bili začeti pred dnem
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Umik

PREDLOGA

ZAKONA

DRŽAVNEGA

0

PRIVATIZACIJI

PREMOŽENJA

■ druga obravnava ■ EPA 918 - II
Tako zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/
00) v 13. členu predvideva, da vlada sprejme program prodaje
državnega stvarnega in finančnega premoženja v prihodnjem
letu, ki je potreben zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna.
Program predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v
informacijo skupaj s predlogom proračuna. Vlada Republike
Slovenije je nam reč na podlagi 7. člena zakona o Vladi Republike
Slovenije pristojna, da upravlja s finančnim premoženjem,
predvsem pa, da odloča o razpolaganju z njim. Kupnina od
prodaje državnega premoženja je prihodek državnega
proračuna. Vlada Republike Slovenije je za državni proračun
leta 2000 že pripravila program prodaje državnega stvarnega
in finančnega premoženja ter ga predložila tudi Državnemu
zboru Republike Slovenije.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
1999-2211-0051
Številka: 301-06/98-3
Ljubljana, 07.02.2001
ZADEVA: Umik predloga zakona o privatizaciji državnega
premoženja - druga obravnava
Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka
predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja - druga
obravnava, ki ga je poslala Državnemu zboru Republike
Slovenije z dopisom št. 301-06/98-3 dne 10.7.2000.
Prvi predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja je
bil pripravljen in predložen Državnemu zboru RS že leta 1994.
Od takrat se je javnofinančna zakonodaja pa tudi področni
zakoni, ki urejajo izvajanje javnih služb, precej spremenila. To
dejstvo vpliva na oblikovanje rešitev v predlogu zakona o
privatizaciji državnega premoženja o načinih in postopkih ter
pogojih za privatizacijo državnega premoženja.

Načine in postopke prodaje državnega stvarnega in
finančnega premoženja urejajo uredbe, ki jih je izdala Vlada
Republike Slovenije in se smiselno uporabljajo tudi za občine,
pogoje privatizacije državnega stvarnega in finančnega
premoženja pa urejajo področni zakoni.
Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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PREDLOGA

RAZLAGE

24.

3.

ČLENA

TAKSAH

ZA

SPREJEM

TOČKE

PRVEGA

ZAKONA

(Ur.

I.

RS,

ORVEZNE

O

št.

ODSTAVKA

DPRAVNIH

8/2000)

-EPA 1195-II

Ugotavlja namreč, da je bila po vložitvi njenega predloga za
obvezno razlago sprejeta novela zakona o upravnih taksah
(Uradni list RS, št. 81/2000), ki je med upravičence do taksnih
oprostitev izrecno vključila tudi sindikate in v novi 4.a točki
prvega odstavka 24. člena določila, da so sindikati oproščeni
plačila taks.

Krašovec Vekoslava, državna svetnica
Maribor, 7.2.2001
Zadeva:

umik predloga za sprejem obvezne razlage 3. točke
prvega odstavka 24. člena zakona o upravnih
taksah (Ur. list RS, št. 8/2000)

Iz zgoraj navedenega umika svoj predlog za sprejem obvezne
razlage 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona o upravnih
taksah.

Podpisana Krašovec Vekoslava umika predlog za sprejem
obvezne razlage 3. točke prvega odstavka 24. člena zakona
o upravnih taksah (Ur. list RS, št. 8/2000), katerega je na
osnovi njenega zahtevka sprejel Državni svet Republike
Slovenije.
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Popravek

PROGRAMA

SLOVENIJE

DELA

ZA

VLADE

LETO

REPUDLIKE

2001

Republike Slovenije za leto 2001, pošilja novo 68. stran
programa, saj je pri čistopisu gradiva prišlo do tehnične napake
na področju obrambe.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 010-07/2000-1
Ljubljana, 12.02.2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Dodatno k dopisu št. 010-07/2000-1 z dne 1.2.2001, s katerim
je Vlada Republike Slovenije poslala program dela Vlade

13. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o težko
razgradljivih organskih onesnaževalcih (POP) h CLRTAP
(B)
Protokol nalaga pogodbenicam zmanjšanje emisij, omejitev rabe
ter izločitev iz proizvodnje določenih POP (obstojni organski
onesnaževalci).

5. PODROČJE OBRAMBE
1. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o
obrambnem načrtovanju (A)
V skladu z novo organizacijo ministrstev ter razvojnimi in
doktrinarnimi dokumenti na obrambnem področju, bo
pripravljen predlog sprememb in dopolnitev uredbe o
obrambnem načrtovanju (Ur. I. RS, št. 15/96 in 41/99).

14. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o biološki varnosti
h Konvenciji o biološki raznovrstnosti (B)
Področje biološke varnosti v Sloveniji ni urejeno. Zato bo treba
vzpostaviti sistem za izvajanje ukrepov t.i. biološke varnosti, kot
so nadzor nad uporabo, sproščanjem in trženjem gensko
spremenjenih organizmov, mednarodna izmenjava podatkov,
enotno ocenjevanje potencialnih tveganj in vključevanje javnosti
v postopke odločanja.

2. Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami - druga obravnava - EPA 3 (B)
Predlog nacionalnega programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, ki gaje vlada predložila Državnemu zboru
pod št. 812-09/2000-1 z dne, 26.10.2000 bo predvidoma
obravnavan do četrtega tromesečja. Program obsega šestletno obdobje in temelji na zakonu o varstvu pred požarom
(Ur. I. RS, št. 71/93) in zakonu o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami (Ur. I. RS, št. 64/94).

15.Predlog zakona o članstvu Republike Slovenije v Evropski
investicijski banki - B (predlagatelj MF)
Ureditev notranjih odnosov v zvezi z uresničevanjem pravic in
obveznosti (zastopanje RS, komuniciranje z banko, vpis in
povečanje kapitala,...), ki izhajajo iz članstva RS v EIB - le v
primeru, da bi se RS že pogajala o pogodbi za polnopravno
članstvo.

3. Zakon o materialni dolžnosti - tretja obravnava, EPA1352
(B)
Predvidevamo, da bo druga obravnava zakona o materialni
dolžnosti opravljena v tretjem tromesečju in bo pripravljen
predlog zakona za tretjo obravnavo.

16. Predlog zakona o ratifikaciji Evropske okvirne konvencije
o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti
z dodatnima protokoloma
17. Sporazum o sodelovanju v kulturi in Izobraževanju med
Vlado Republike Slovenije In Vlado Italijanske republike (B)
(MZZ)
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Naslov:
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NAROČAM
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Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.
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