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ZADEVA: 20. SEJA ODBORA ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO – POJASNILO 
 
 
Zveza veteranov vojne za Slovenijo in Združenje Sever sta 27. septembra 2013 prejeli pisno vabilo na 20. 
sejo Odbora DZ za finance in monetarno politiko, ki je bila sklicana za 8. oktober, ob 14. uri, v veliki 
dvorani T, Šubičeva 4, v Ljubljani. Kot predlagatelji Zakona o spremembah in dopolnitvah ZUJF smo bili 
vabljeni k 1. točki dnevnega reda.  
 
7. oktobra smo prejeli pisno obvestilo, da je zaradi izredne seje DZ premaknjen začetek seje odbora za 
nedoločen čas, oz. je bilo določeno, da bo začetek seje odbora 10 minut po končani izredni seji DZ.  
 
Predstavniki obeh organizacij so tega dne prišli do Državnega zbora po 14. uri in v bližini zgradbe čakali 
na začetek seje pristojnega odbora. Ker čas začetka seje ni bil določen in predstavnikov predlagateljev ni 
nihče obvestil o začetku seje, so na sejo zamudili. Ob prihodu predstavnikov ZVVS in Združenja Sever ob 
15.50 uri do T dvorane, je bila seja odbora že zaključena. O tem ste nas kot predsedujoči odbora tudi 
osebno seznanil na hodniku pred razpravno dvorano. 
 
Kasneje smo bili od članov naših združenj, ki so spremljali TV prenos seje odbora, obveščeni, da ste ob 
začetku seje člane odbora seznanil, da predstavnikov predlagateljev in pristojnega ministrstva ni na seji 
in da očitno nimajo interesa za obravnavo zakona. Opozoriti vas moramo, da to ne ustreza resnici. 
Predstavniki predlagatelja so želeli sodelovati na seji in predstaviti svoja stališča, vendar jim je bilo zaradi 
organizacijskega spodrsljaja (neobveščenost o začetku seje) to onemogočeno. Predsednika obeh 
veteranskih organizacij sta se z namenom udeležbe na seji pripeljala iz Murske Sobote in Krškega 
izključno z namenom udeležbe na seji odbora DZ. Nikakor ni moč iskati odgovornosti za prepozen prihod 
na predstavnikih predlagatelja, saj nihče ni znal pojasniti, kdaj se začne seja odbora.  
 
Predstavniki predlagatelja zakona so se 2. oktobra ob 14. uri udeležili seje pristojne komisije Državnega 
sveta, iz česar jasno izhaja izreden interes, da sodelujejo pri delu vseh delovnih teles Državnega zbora in 
Državnega sveta, seveda tudi interes za sodelovanje na plenarnem zasedanju DZ ob obravnavi predloga 
zakona (ZUJF – B).  



Končno so se predstavniki predlagatelja ravnali po ekipi ministrstva za delo…, ki je bila skupaj z 
ministrico v bližini Državnega zbora in so predvidevali, da čaka na začetek seje odbora, na katerega je 
bila tudi vabljena. Očitno so bili predstavniki predlagateljev tudi v tem primeru v zmoti, saj se 
predstavniki MDDSZEM niso udeležili seje odbora. 
 
Iz vsega povedanega jasno izhaja, da je prišlo do neljubega organizacijskega zapleta, ki je botroval 
nepravočasnemu prihodu predstavnikov predlagatelja na sejo odbora za finance in monetarno politiko. 
Še enkrat izražamo našo veliko pripravljenost za sodelovanje v vseh fazah zakonodajnega postopka in v 
bodoče pričakujemo tudi ustrezna vabila. 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 

Miha Molan 
predsednik Združenja Sever 

 Ladislav Lipič 
predsednik ZVVS 

 


