
Krompirjevih počitnic za izredno sejo parlamenta
niso prekinili vsi poslanci. Kljub temu jim je uspelo
preglasovati vseh pet vetov državnega sveta.
Bo referendum o preoblikovanju Loterije Slovenije?

SAMO TRTNIK
Kljub razpustu državnega zbora so
se včeraj poslanci morali vrniti v po-
slanske klopi. Prejšnji teden je namreč
državni svet izglasoval veto na pet za-
konov, in sicer na spremembe zakona
o gospodarskih družbah, spremem-
be kazenskega zakonika, spremem-
be zakona o kazenskem postopku,
zakon o odvzemu premoženja neza-
konitega izvora in spremembe zakona
o lastninskem preoblikovanju Loteri-
je Slovenije.

Vseh pet vetov so sicer poslanci
preglasovali. Najbolj na tesno sta šla
zakona o gospodarskih družbah in ka-
zenski zakonik, oba sta zbrala 48 po-
slanskih glasov. Za preglasovanje veta
državnega sveta mora namreč zakon
podpreti vsaj 46 poslanskih glasov.
Najbolj pa je poslance združil zakon o
odvzemu premoženja, ki ga je podpr-
lo kar 71 poslancev. Zaradi sprememb
okoli loterije pa je bilo po parlamen-
tarnih hodnikih že slišati besedo "re-
ferendum".

Krompirjeve počitnice, kot se šol-
skim počitnicam v tem letnem času
reče, je prekinilo 65 poslancev. Toliko
jih je ob dveh popoldan glasovalo o
dnevnem redu seje, na koncu pa se
je glasovanja udeležilo 78 poslancev.
Predsednik državnega zbora Ljubo
Germič je za opravičene navedel le
osem poslancev. Tudi sicer na parla-
mentarnih hodnikih ni bilo začutiti
povišanega delovnega utripa, ki je bil
običajen ob parlamentarnih zaseda-
njih. Poslanci niso delovali posebno
zainteresirani. Še več, na koncu zase-
danja je bilo celo slišati godrnjanje,
ker je podpredsednik Miran Potrč na-
povedal še eno izredno sejo, in sicer
za sestavo državnotožilskega sveta.

Posebne napetosti ni bilo čutiti

tudi zato, ker so trije zakoni od petih
že pred izglasovanjem veta dobili več
kot 46 poslanskih glasov. Le kazen-
ski zakonik in preoblikovanje loteri-
je sta dobila manj kot 46 poslanskih
glasov - prvi 45, drugi pa 44. V kratki
predstavitvi stališč poslanskih skupin
pa nikjer niso zaradi argumentov dr-
žavnih svetnikov spremenili mnenja.
Tudi sicer le spremembe zakona o go-
spodarskih družbah in spremembe
zakona o lastninskem preoblikovanju
loterije na obravnavi parlamentarnega
odbora niso dobile dovolj visoke pod-
pore. Ključna sprememba tega zakona
je, da tisti, ki je član poslovodstva ali
organa nadzora družbe v stečaju, deset
let od končanja postopka ne sme usta-
noviti ali delovati v novi družbi. Razen
če v nepravdnem postopku dokaže,
da je v propadli družbi ravnal vestno
in s skrbjo poštenega gospodarstve-
nika. Gre za predlog poslancev SLS.

Sprememba zakona o kazenskem po-
stopku omogoča hitrejše kazenske
postopke in uvaja možnost dogovo-
ra tožilstva z obtoženim o priznanju
krivde. Kazenski zakonik prinaša pre-
ciznejše formulacije nekaterih obstoje-
čih kaznivih dejanj, opredeljuje nova
kazniva dejanja in prinaša ostrejše
kazenske sankcije za nekatera kazni-
va dejanja v gospodarstvu.

Zakon o odvzemu premoženja ne-
zakonitega izvora pa v pravni red uvaja
obrnjeno dokazno breme. Z uveljavi-
tvijo sprememb okrog Loterije Slove-
nije se spreminja sestava članov sveta
Fundacije za financiranje invalidskih
in humanitarnih organizacij (Fiho) in
uvaja nezdružljivost članov sveta in
članov invalidskih organizacij, ki jih
Fiho financira. Ta sprememba je raz-
burila člane invalidskih organizacij, ki
jim proti uveljavitvi te zakonske spre-
membe preostane le referendum.

Minister za pravosodje Aleš Zalar je bil po glasovanju zadovoljen, sprejeta je, pravi,
daleč največja reforma v tem mandatu, ministrstvo daje v treh letih izpolnilo štirile-
tni program. (Tit Košir)


