


 

UVOD 
 
Državni zbor kot najvišja predstavniška in zakonodajna institucija v Republiki Sloveniji, ki 
opravlja tudi vse ostale funkcije sodobnega parlamenta, izvaja večji del svojih pristojnosti na 
rednih in izrednih sejah. Seje javnost lahko spremlja v dvorani ali preko televizijskih in spletnih 
prenosov. 
  
Vsebina sej pa postane pregledno dostopna v obliki sejnih zapisov.  
  
Državni zbor vsako sejo zvočno posname. Simultano ob zvočnem zajemanju nastaja besedilo, 
ki je na spletu dostopno s približno polurnim zamikom. V uredništvu sejnih zapisov se ob 
poslušanju zvočnega posnetka preveri avtentičnost zapisanega, besedilo pa se uredi v skladu s 
strokovnimi merili prenosa govorjene besede v zapisano. Takšno preverjeno in jezikovno 
urejeno besedilo na spletnem naslovu zamenja prvi zapis. 
 
Besedilo celotne seje se izda tudi v publikaciji Sejni zapisi Državnega zbora. Sejni zapisi 
vsebuje dnevni red, sprejet na seji Državnega zbora, kazalo, iz katerega je razviden potek seje 
in v katerem so točke dnevnega reda in govorniki, osrednji del je besedilo seje, zapisano v prvi 
osebi, na koncu pa je dodan še indeks govornikov.  
 
Sejni zapisi so zgodovinski dokument in vir za preučevanje parlamentarne zgodovine, tradicije, 
predstavniške demokracije in jezikovne kulture. 
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Državni zbor 

VII. mandat 
 
59. izredna seja 
 11. in 13. april 2018 
_______________________________________________________________ 
 
Predsedujoči: dr. Milan Brglez....................................................predsednik Državnega zbora  
              
 
Seja se je začela 11. aprila 2018 ob 16.01. 

 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: 

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, 
gospe in gospodje!  
 Začenjam 59. izredno sejo Državnega 
zbora, ki sem jo sklical na podlagi drugega 
odstavka 58. člena in drugega odstavka 60. 
člena Poslovnika Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
gospa Iva Dimic, gospa Andreja Potočnik, gospa 
Jelka Godec, gospa Nada Brinovšek, gospa 
Suzana Lep Šimenko, gospa Anja Bah Žibert, 
gospa Marinka Levičar, gospod Roberto Battelli, 
mag. Matej Tonin, gospod Benedikt Kopmajer, 
Matjaž Hanžek, gospod Matjaž Han, gospod 
Branko Zorman, gospod Ivan Škodnik, gospod 
Jani Möderndorfer, gospod Janez Janša, 
gospod Marijan Pojbič, gospod Franc Breznik, 
dr. Vinko Gorenak, dr. Anže Logar, mag. Andrej 
Šircelj, gospod Ljubo Žnidar, mag. Branko 
Grims, gospod Franc Laj, dr. Bojan Dobovšek in 
gospod Peter Vilfan. 
 Vse prisotne lepo pozdravljam! 
 Prehajamo na določitev dnevnega 
reda 59. izredne seje Državnega zbora. Predlog 

dnevnega reda ste prejeli danes v sredo, 11. 
aprila 2018, s sklicem seje.  
 O predlogu dnevnega reda bomo 
odločali v skladu s prvim odstavkom 64. člena 
Poslovnika Državnega zbora. Predlogov za 
širitev dnevnega reda seje nisem prejel. 
Državnemu zboru predlagam, da za današnjo 
sejo določi dnevni red, kot ste ga prejeli s 
sklicem.  
 Prehajamo na odločanje. Poslanke in 
poslance prosim, da preverite delovanje 
glasovalnih naprav.  
 Glasujemo. Navzočih je 55 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 55, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 55.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je dnevni red 59. 
izredne seje določen. 
 
 Prehajamo na 1. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO SKLEPA O 
UGOTOVITVI, DA DRŽAVNEMU ZBORU NI 
BIL PREDLAGAN KANDIDAT ZA 
PREDSEDNIKA VLADE NA PODLAGI 

TRETJEGA ODSTAVKA 111. ČLENA USTAVE 
REPUBLIKE SLOVENIJE. 

 Državni zbor se je na 56. izredni seji 
27. marca 2018 seznanil s sklepom, da je 
predsednik republike Borut Pahor Državni zbor 
obvestil, da na podlagi prvega odstavka 111. 
člena Ustave Republike Slovenije in prvega 
odstavka 225. člena Poslovnika Državnega 
zbora ne bo predlagal kandidata za predsednika 
vlade. S tem je 28. marca 2018 začel teči rok iz 
tretjega odstavka 111. člena Ustave Republike 
Slovenije, v katerem bi bilo mogoče predlagati 
kandidate za predsednika vlade, ki se je iztekel 
10. aprila 2018. V tem roku nihče od 
kvalificiranih predlagateljev ni predlagal 
kandidata za predsednika vlade. Glede na to, 
začne s trenutkom, ko Državni zbor ugotovi, da 
ni vloženih kandidatur, teči še 48 urni rok, v 
katerem Državni zbor na podlagi prvega 
odstavka 228.  člena Poslovnika Državnega 
zbora sklene, da se izvedejo volitve predsednika 
vlade v skladu s četrtim odstavkom 111. člena 
Ustave Republike Slovenije.  
 V zvezi s tem ugotavljam, da se 
Državni zbor na podlagi 111. člena Ustave 
Republike Slovenije ter 112., 227. in 228. člena 
Poslovnika Državnega zbora seznani z 
naslednjim sklepom: »Državni zbor ugotavlja, da 
na podlagi tretjega odstavka 111. člena Ustave 
Republike Slovenije in prvega odstavka 227. 
člena Poslovnika Državnega zbora nihče od 
kvalificiranih predlagateljev ni predložil 
kandidata za predsednika vlade. Rok iz četrtega 
odstavka 111. člena Ustave Republike Slovenije 
začne teči 11. aprila 2018 ob 16. uri in 6 minut in 
se izteče 13. aprila 2018 ob 16. uri in 6 minut.«  
 Ugotavljam, da se je Državni zbor 
seznanil s sklepom.  
 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda.  
  
 Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZA IZVEDBO VOLITEV PREDSEDNIKA 
VLADE NA PODLAGI ČETRTEGA ODSTAVKA 
111. ČLENA USTAVE REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN PRVEGA ODSTAVKA 228. 
ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA.  
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 V skladu z dogovorom na 127. seji 
Kolegija predsednika Državnega zbora poslanke 
in poslance obveščam, da lahko poslanska 
skupina ali najmanj deset poslancev do petka 
13. 4. 2018 do 12. ure vloži predlog sklepa za 
izvedbo volitev predsednika vlade na podlagi 
četrtega odstavka 111. člena Ustave Republike 
Slovenije in prvega odstavka 228. člena 
Poslovnika Državnega zbora. Predlog sklepa 
mora biti vložen v skladu s 113. členom 
Poslovnika Državnega zbora. Ker mora Državni 
zbor o predlogu sklepa za izvedbo volitev 
odločiti v ustavno določenem roku 48 ur, 
poznejšega roka za vložitev predloga sklepa ni 
mogoče določiti. Če bo predlog sklepa za 
izvedbo volitev predsednika vlade vložen, bo 
Državni zbor o njem v skladu s četrtim 
odstavkom 111. člena Ustave Republike 
Slovenije odločal javno, z večino opredeljenih 
glasov navzočih poslancev.  
 
 Prekinjam 2. točko dnevnega reda ter 
tudi 59. izredno sejo Državnega zbora, ki jo 
bomo nadaljevali v petek, 13. 4. 2018, ob 12. uri.  
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 11. 
APRILA 2018 OB 16.07 IN SE JE 
NADALJEVALA 13. APRILA 2018 OB 12.02.)     

 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: 

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, 
gospe in gospodje!  
 Začenjam z nadaljevanjem 59. izredne 
seje Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
mag. Bojana Muršič, gospa Marija Bačič, gospa 
Eva Irgl, gospa Andreja Potočnik, gospa Irena 
Kotnik, gospa Erika Dekleva od 16. ure dalje, 
gospa Irena Grošelj Košnik, Violeta Tomić, 
gospa Jelka Godec, gospa Nada Brinovšek, 
gospa Suzana Lep Šimenko, dr. Mirjam Bon 
Klanjšček, mag. Marko Pogačnik, gospod Bojan 
Podkrajšek, gospod Danijel Krivec, gospod 
Franc Breznik, gospod Janez Janša, gospod 
Tomaž Lisec, gospod Marijan Pojbič, gospod 
Simon Zajc, gospod Ivan Škodnik, gospod 
Branko Zorman od 16. ure dalje, gospod Marjan 
Dolinšek, gospod Roberto Battelli, dr. László 
Göncz od 13. ure dalje, Matjaž Hanžek, dr. 
Franc Trček, gospod Zvonko Lah, dr. Anže 

Logar … / oglašanje iz dvorane/ Pardon, pardon. 
/ smeh v dvorani/ Gospod Ljubo Žnidar, gospod 
Franc Laj, gospod Uroš Prikl od 12.30 dalje, 
gospod Peter Vilfan od 13. ure dalje in gospod 
Jani Möderndorfer.  
 Vse prisotne res lepo pozdravljam! 
  
Nadaljujemo s prekinjeno sejo in 2. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo predloga za 
izvedbo volitev predsednika vlade na podlagi 
četrtega odstavka 111. člena Ustave 
Republike Slovenije in prvega odstavka 228. 
člena Poslovnika Državnega zbora. 

Obveščam vas, da do petka, 13. 4. 2018, do 12. 
ure nihče od kvalificiranih predlagateljev ni vložil 
predloga sklepa za izvedbo volitev predsednika 
vlade. 
Prekinjam to točko dnevnega reda, ki jo bomo 
nadaljevali in zaključili danes ob 16. uri in 6 
minut. To je ob izteku 48-urnega roka, ki je začel 
teči takoj po seznanitvi Državnega zbora s 
sklepom iz 1. točke te izredne seje, torej v sredo, 
11. 4. 2018, ob 16. uri in 6 minut. 
Prekinjam tudi 59. izredno sejo Državnega 
zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 16. uri in 6 
minut.  
 
(Seja je bila prekinjena ob 12.04 in se je 
nadaljevala ob 16.06.) 
 
PREDSEDNIK DR. MILAN BRGLEZ: 

Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, 
gospe in gospodje! 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno sejo in 2. 
točko dnevnega reda, to je z obravnavo 
Predloga za izvedbo volitev predsednika 
vlade na podlagi četrtega odstavka 111. člen 
Ustave Republike Slovenije in prvega 
odstavka 228. člena Poslovnika Državnega 
zbora. 

 Ker Državni zbor v roku iz četrtega 
odstavka 111. člena Ustave Republike Slovenije 
ni sklenil, da se izvedejo volitve predsednika 
vlade, bom o tem v skladu z drugim odstavkom 
220. člena Poslovnika Državnega zbora takoj 
obvestil predsednika republike. 
 Zaključujem to točko dnevnega reda in 
tudi 59. izredno sejo Državnega zbora. 
 
Seja se je končala 13. aprila 2018 ob 16.07. 

 


