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Zadeva: Pobuda volivcem za vloZitev predloga zakona

V torek, 28. 5.2019, sta me Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica komunalnega
gospodarstva ter. Sindikat komunale, varovanja in poslovanja z nepremidninami
Slovenije (dalje: pobudnika) obvestila o podani pobudivolivkam in volivcem za vloZitev
Predloga zakona o spremembah Zakona o vi5ini povradil stro5kov v aned z delom in
nekaterih drugih prejemkov (dalje: pobuda).

Pobuda je podana skladno zZakonom o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI), zato
vas obve56am, da na podlagi drugega odstavka 59. 6lena ZRLI v povezavi s prvim
odstavkom 16.a dlena, upo5tevaje zakonske omejitve pri doloEifui koledarskega roka, v
katerem se zbirajo podpisi volivcev, kot prvi dan Sestdesetdnevnega roka za
zbiranje podpisov volivcev za podporo zakonskemu predlogu doloEam nedeljo,
{. 9. 2019. Zadnii, Sestdeseti dan za zbiranje podpisov pa je sreda, 30. 10. 2019. V
skladu s prvim odstavkom 16.a dlena ZRLI se namre6 koledarski rok, v katerem se
zbiralo podpisi volivcev, v primeru, da bi ta v celoti ali deloma padel v 6as med 15.
julijem in 31. avgustom, doloditako, da zadne tedi 1. septembra.
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V skladu z dolodbo prvega odstavka 58. 6lena ZRLI lahko predlog zakona predloZi
DrZavnemu zboru najmanj pet tiso6 volivcev.

V ztezi z uporabljenimi zakonskimi dolo6bami dodatno pojasnjujerno, da drugi
odstavek 59. 6lena ZRLI predsednika DrZavnega zbora po prejemu pobude (napa6no)
napotuje na dolodbo detrtega odstavka 13. 6lena ZRLI in ne - kot bi bilo glede na
vsebino posameznih dolo6b ZRLI pravilno - na dolodbo 16.a 6lena ZRLI, ki ureja
ravnanje predsednika DrZavnega zbora po prejemu pobude. Gre namred za
sklicevanje na napadno dolo6bo ZRLI, do katerega je priSlo pri sprejemanju novele
ZRLI-D (Uradni list RS, St. 139/06), saj se sklicevanji v dolo6bah drugega in tretjega
odstavka 59. dlena ZRLI nista ustrezno uskladili s spremembami drugih dlenov. (lz
mnenja Zakonodajno-pravne sluZbe DrZavnega zbora z dne 2. 9. 2008.)

Upo5tevaje navedeno sem pri obravnavi pobude, kot mi ga nalaga drugi odstavek 59.
6lena ZRLI, na podlagi smiselne, logidne in zgodovinske razlage ravnal po 16.a 6lenu
ZRLI. Prav tako pa tudi v zvezi s tretjim odstavkom 59. 6lena ZRLI (ki sicer napotuje na
peti odstavek 13. dlena) menimo, da volivec da svojo podporo predlogu zakona na
nadin, kije doloden v 16.b dlenu ZRLI (tako tudi: Zakonodajni referendum, lgor Kaudid
(ur.), Ljublj ana 2010, str. 46).

Obve5dam vas 5e, da vam bomo pred pridetkom roka za zbiranje podpisov v skladu z
ustaljeno prakso posredovali vabilo na sestanek predstavnikov pobudnika, Ministrstva
za notranje zadeve, Ministrstva za javno upravo ter strokovnih sluZb DrZavnega zbora
gfede izvedbenih vidikov zbiranja podpisov volivk in volivcev v podporo podani pobudi.

Lep pozdrav.

V prilogi:
- pobuda (5t. 1 1 1-02119-311, 005-03/19-211; 28. 5. 2019).

V vednost (s prilogo):
- dlanom Koleg'rja predsednika DrZavnegazbora,
- Ministrstvu zajavno upravo (gp.mju@gov.si).
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