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UVOD ï METODOLOĠKA POJASNILA  

 

V poroļilu o delu Drģavnega sveta za leto 2021 so zajete aktivnosti drģavnih svetnic in svetnikov 

v 4. letu VI. mandata, to je v obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 s prikazom stanja na dan 

31. 12. 2021. 

Poudarek v poroļilu je na vsebinski plati dela Drģavnega sveta, kar pomeni, da so iz poroļila 

razvidna pomembnejġa vsebinska staliġļa in poudarki, ki jih je oblikoval Drģavni svet, interesne 

skupine oziroma delovna telesa ï komisije. Iz strukture poroļila je razvidno, da se ustavne in 

druge pristojnosti uresniļujejo v okviru sej Drģavnega sveta, zasedanj kolegija Drģavnega sveta, 

sej interesnih skupin Drģavnega sveta in sej komisij Drģavnega sveta, mednarodnih dejavnosti 

ter aktivnosti, ki jih Drģavni svet izvaja v povezavi s civilno druģbo. 

Prvo poglavje poroļila naslavlja sploġne podatke o Drģavnem svetu, njegovi sestavi, izvoljenih 

drģavnih svetnicah in svetnikih ter vodstvu Drģavnega sveta. Spremembe v letu 2021 so 

oznaļene s poudarjenim tiskom. 

Drugo poglavje poroļila je vsebinsko osrednje poglavje in se nanaġa na delo Drģavnega sveta v 

letu 2021 z vidika pristojnosti, ki jih Drģavni svet uresniļuje v obliki zasedanj (seje Drģavnega 

sveta, seje kolegija Drģavnega sveta, seje petih interesnih skupin, seje osmih delovnih teles - 

komisij). Iz tega poglavja poroļila so razvidne vse z Ustavo opredeljene in ostale aktivnosti, ki jih 

Drģavni svet uresniļuje v okviru rednih ali izrednih sej Drģavnega sveta ter na tej podlagi 

prikazani sprejeti sklepi Drģavnega sveta. V letoġnjem poroļilu je osrednjemu vsebinskemu delu 

dodano obseģno poglavje o aktivnostih Drģavnega sveta v okviru parlamentarne dimenzije 

predsedovanja naġe drģave svetu EU v drugi polovici 2021. 

Tretje poglavje poroļila se osredotoļa na delo interesnih skupin Drģavnega sveta, ki se 

praviloma sestajajo pred sejami Drģavnega sveta in obravnavajo toļke, ki so na dnevnem redu 

rednih ali izrednih sej, se z njimi seznanijo, jih (ne)podprejo oziroma nanje podajo staliġļa in 

vsebinske pripombe. 

Ļetrto poglavje poroļila zajema mnenja in poroļila delovnih teles ï komisij Drģavnega sveta. 

Komisije mnenja, ki jih oblikujejo, poġiljajo bodisi v obliki poroļil v obravnavo Drģavnemu svetu 

bodisi v obliki mnenj neposredno v Drģavni zbor oziroma njegovim delovnim telesom. V 

metodoloġkem smislu je zelo pomembna opomba bralcu poroļila, da so zadeve, ki jih je po 

predhodni obravnavi na sejah posameznih komisij obravnaval Drģavni svet na plenarnih sejah, 

zajete v 2. poglavju poroļila o delu, v 4. poglavju pa so podrobneje navedene tiste zadeve, ki so 

jih komisije obravnavale, niso pa bile obravnavane na plenarnih sejah. 

Peto poglavje poroļila prikazuje sodelovanje Drģavnega sveta s civilno druģbo. Zajet je nabor 

aktivnosti, s katerimi Drģavni svet spodbuja delo civilne druģbe, in sicer na naļin javne 

izpostavitve vidnih doseģkov posameznikov ali skupin, pomembnih za ġirġo skupnost (s 

podeljevanjem plaket, z razstavami in predstavitvami). Prav tako Drģavni svet pomaga pri 

seznanjanju javnosti s pogledi in staliġļi civilne druģbe do pomembnih druģbenih problematik in 

civilni druģbi pomaga pri morebitnem uveljavljanju njenih staliġļ in pripomb v zakonodajnem 

procesu (predavanja, posveti, konference, forumi in drugi dogodki ter z izdajanjem tematskih 

publikacij s posvetov v obliki zbornikov oz. e-zbornikov). 
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Ġesto poglavje poroļila navaja mednarodne aktivnosti Drģavnega sveta, in sicer na podroļju 

bilateralnih in multilateralnih stikov, medtem ko so aktivnosti Drģavnega sveta v ļasu 

predsedovanja Slovenije Svetu EU obġirneje izpostavljene v drugem, to je osrednjem 

vsebinskem poglavju poroļila. 

Sedmo poglavje poroļila podaja pregled udeleģbe predsednika Drģavnega sveta in drģavnih 

svetnikov na razliļnih dogodkih, in sicer aktivno, ko gre za javne nastope, predstavitve in 

nagovore oziroma z udeleģbo na ostalih dogodkih v imenu Drģavnega sveta. 

Osmo poglavje poroļila povzema pomembnejġe ġtevilļne podatke o delu Drģavnega sveta. 

Podatki v poroļilu so prikazani tekstovno, deloma tabelarno in grafiļno. 

Naziv drģavni svetnik je v poroļilu uporabljen enakovredno za ģenski in moġki spol. 

Kot vir podatkov za pripravo poroļila za leto 2021 so sluģile podatkovne zbirke informacijskega 

sistema v okolju Lotus Notes in spletne strani Drģavnega sveta, statistika dela Drģavnega sveta, 

ki jo vodi Sluģba Drģavnega sveta za pravne in analitiļne zadeve v interni podatkovni bazi (M), 

podatke z izborom pomembnejġih vsebinskih poudarkov o delu so posredovali sekretarji komisij 

in interesnih skupin ter sodelavci drugih sluģb Drģavnega sveta, za kar se jim prav lepo 

zahvaljujem. 

 

Ljubljana, marec 2022 

      mag. Marjeta Tratnik Volasko, urednica publikacij 
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1. SESTAVA  DRĢAVNEGA SVETA IN SPLOĠNI PODATKI  

 

Ustava Republike Slovenije Drģavni svet v organizaciji oblasti uvrġļa takoj za Drģavnim zborom. 

Gre za organ, ki skupaj z Drģavnim zborom deluje v okviru zakonodajne veje oblasti in na podlagi 

ustavnih nalog sodeluje z Drģavnim zborom v okviru izvrġevanja zakonodajne funkcije. 

Kot interesno predstavniġko telo je Drģavni svet zastopnik socialnih, gospodarskih, poklicnih in 

lokalnih interesov. Sestavlja ga 40 ļlanov, in sicer 18 predstavnikov funkcionalnih interesov in 22 

predstavnikov teritorialnih interesov. 

Poleg Ustave Republike Slovenije podrobneje urejajo poloģaj in vlogo Drģavnega sveta Zakon o 

drģavnem svetu (Uradni list RS, ġt. 100/05 ï uradno preļiġļeno besedilo, 95/09 ï odl. US, 21/13 

ï ZFDO-F in 81/18 ï odl. US), Poslovnik Drģavnega zbora (Uradni list RS, ġt. 92/07 ï uradno 

preļiġļeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 ï odl. US in 111/21) in Poslovnik 

Drģavnega sveta (Uradni list RS, ġt. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20). 

Volitve v Drģavni svet ureja zakon, ki ga sprejme Drģavni zbor z dvotretjinsko veļino glasov vseh 

poslancev. Volitve v Drģavni svet potekajo posredno prek interesnih organizacij oziroma lokalnih 

skupnosti. 

Drģavni svetniki ne morejo biti hkrati poslanci v Drģavnem zboru ali opravljati druge funkcije v 

drģavnih organih, lahko pa za razliko od poslancev Drģavnega zbora hkrati opravljajo funkcijo 

ģupana. Drģavni svetniki uģivajo enako imuniteto kot poslanci Drģavnega zbora. O imuniteti 

odloļa Drģavni svet. 

Funkcija ļlana Drģavnega sveta je ļastna in traja pet let. Drģavni svetniki so kljub izvolitvi ġe 

naprej zaposleni na delovnem mestu, ki so ga opravljali do izvolitve za ļlana Drģavnega sveta. 

Nepoklicna funkcija omogoļa neposredno povezanost ļlanov Drģavnega sveta z interesi, ki jih 

zastopajo v Drģavnem svetu. 

Za razliko od preostalih ļlanov Drģavnega sveta predsednik Drģavnega sveta opravlja svojo 

funkcijo poklicno (odl. US, ġt. U-I-248/08, 11. 11. 2009). 

Mandat predsednika in podpredsednika Drģavnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov in 

ļlanov delovnih teles - komisij traja pet let. Do nedavnega je bil njihov mandat omejen na 

polovico mandata, torej na dve leti in pol. Od sprejema sprememb in dopolnitev Poslovnika 

Drģavnega sveta (Uradni list RS 123/20) na 32. redni seji Drģavnega sveta 16. 9. 2020 pa svojo 

funkcijo znotraj Drģavnega sveta opravljajo celoten mandat. 

 

1.1. VODSTVO DRĢAVNEGA SVETA V ĠESTEM MANDATNEM OBDOBJU  

 

Drģavni svet je 12. 12. 2017, na 1. redni seji VI. sklica, za predsednika Drģavnega sveta izvolil 

Alojza Kovġco, ki je bil v Drģavni svet izvoljen kot predstavnik obrtnikov. Na volitvah ob polovici 

mandata, 10. 6. 2020, je Drģavni svet na 30. redni seji VI. sklica Alojza Kovġco ponovno izvolil za 

predsednika Drģavnega sveta. 
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Drģavni svet je 16. 5. 2018, na 7. redni seji VI. sklica, za podpredsednika Drģavnega sveta izvolil 

Matjaģa Ġvagana, zastopnika interesov 21. volilne enote (Trbovlje). Ob polovici mandata, 10. 6. 

2020, je Drģavni svet na 30. redni seji VI. sklica Matjaģa Ġvagana ponovno izvolil za 

podpredsednika Drģavnega sveta. 

Drģavni svet je 12. 12. 2017, na 1. redni seji VI. sklica, na predlog predsednika Drģavnega sveta 

za sekretarja Drģavnega sveta imenoval dr. Duġana Ġtrusa.  

Drģavni svet je 23. 1. 2019, na 14. redni seji VI. sklica, za namestnico sekretarja Drģavnega 

sveta imenoval mag. Nuġo Zupanec, sekretarko Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 

invalide. 

 

 

Organigram 1: Drģavni svet 
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1.2. DRĢAVNI SVETNIKI V ĠESTEM MANDATNEM OBDOBJU 

 

Drģavni svet je nastopil VI. mandat 12. 12. 2017 na 1. ustanovni seji. 

Volitve v Drģavni svet VI. mandata so bile 22. 11. 2017, ko so bili izvoljeni predstavniki lokalnih 

interesov, ter 23. 11. 2017, ko so bili izvoljeni predstavniki funkcionalnih interesov, z izjemo 

predstavnika kulture in ġporta. Prvotno predvidena izvedba volitev predstavnika kulture in ġporta 

je bila namreļ zadrģana zaradi ustavne pritoģbe Druġtva oblikovalcev Slovenije. Volitve 

predstavnika kulture in ġporta so tako bile 29. 3. 2018. Veļini drģavnih svetnikov je bil potrjen 

mandat 12. 12. 2017, mandat izvoljenega predstavnika kulture in ġporta pa so drģavni svetniki 

potrdili na 6. redni seji 11. 4. 2018, s ļimer je Drģavni svet ġestega sklica priļel delovati v polni 

sestavi. 

Zaradi smrti je z dnem 25. 8. 2018 prenehal mandat drģavnemu svetniku Borisu Ġuġtarġiļu, ki je 

bil v Drģavni svet izvoljen kot predstavnik socialnega varstva. Na nadomestnih volitvah ļlana 

Drģavnega sveta ï predstavnika negospodarskih dejavnosti za podroļje socialnega varstva je bil 

17. 12. 2018 izvoljen Danijel Kastelic, ki mu je Drģavni svet potrdil mandat na 14. redni seji, 23. 1. 

2019. 

Na 28. redni seji, 15. 4. 2020, je Drģavni svet sprejel sklep, s katerim je ugotovil, da je drģavni  

svetnik Franc Kangler nastopil funkcijo, ki je nezdruģljiva s funkcijo ļlana Drģavnega sveta in mu 

je 13. 3. 2020 prenehal mandat drģavnega svetnika. Na nadomestnih volitvah za ļlana 

Drģavnega sveta ï predstavnika lokalnih interesov 3. volilne enote s sedeģem v Mariboru, ki so 

bile 18. 6. 2020, je bil za drģavnega svetnika izvoljen Ģeljko Vogrin, ki mu je Drģavni svet na 31. 

redni seji, 1. 7. 2020, potrdil mandat ļlana Drģavnega sveta. 

Drģavni svet je 30. 6. 2020 na 30. redni seji, to je na polovici VI. mandata, ponovno volil svoje 

vodstvo. Na tajnih volitvah je bil za predsednika ponovno izvoljen Alojz Kovġca, za 

podpredsednika pa prav tako ponovno izvoljen Matjaģ Ġvagan. Prav tako so drģavni svetniki na 

30. redni seji, 10. 6. 2020, ponovno izvolili predsednike, podpredsednike in ļlane delovnih teles ï 

komisij za ļas druge polovice VI. mandata. 

Zaradi smrti je z dnem 5. 8. 2020 prenehal mandat drģavnemu svetniku Bojanu Kontiļu, ki je bil v 

Drģavni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov 6. volilne enote s sedeģem v Velenju. Na 

nadomestnih volitvah, ki so bile 15. 10. 2020, je bil za drģavnega svetnika izvoljen Franjo 

Naraloļnik, ki mu je Drģavni svet na 34. redni seji, 11. 11. 2020, potrdil mandat ļlana Drģavnega 

sveta. 

Sestava Drģavnega sveta se v ļetrtem letu ġestega mandata ni spreminjala. 
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2. URESNIĻEVANJE PRISTOJNOSTI  DRĢAVNEGA SVETA 

 

Pristojnosti Drģavnega sveta vsebinsko opredeljuje 97. ļlen Ustave Republike Slovenije. Na tej 

podlagi Drģavni svet: 

¶ predlaga Drģavnemu zboru sprejem zakonov (zakonodajna pobuda), 

¶ daje Drģavnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz njegove pristojnosti, 

¶ zahteva, da Drģavni zbor pred razglasitvijo doloļenega zakona o njem ġe enkrat odloļa 

(odloģilni veto), 

¶ zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. ļlena Ustave RS (parlamentarna 

preiskava). 

 

Nekatere pristojnosti Drģavnega sveta so doloļene z drugimi akti. Zakon o Ustavnem sodiġļu 

Republike Slovenije v 23. ļlenu doloļa, da lahko Drģavni svet 

¶ vlaga zahteve za zaļetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in 

sploġnih aktov. 

 

Z izvedbenega vidika Drģavni svet uresniļuje svoje pristojnosti v okviru rednih oziroma izrednih 

sej Drģavnega sveta, zasedanj kolegija Drģavnega sveta, sej interesnih skupin Drģavnega sveta 

in sej delovnih teles ï komisij Drģavnega sveta. 

 

2.1. SEJE DRĢAVNEGA SVETA 

 
Drģavni svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. Drģavni svet ima redne seje enkrat meseļno, 

izredne seje pa predsednik Drģavnega sveta sklicuje na lastno pobudo, po sklepu Drģavnega 

sveta na zahtevo komisije ali interesne skupine ali na zahtevo osmih drģavnih svetnikov. Izredno 

sejo se skliļe, kadar se predlaga sprejem odloģilnega veta ali drugih zadev, ki jih ni mogoļe 

odlagati in jih ni mogoļe pravoļasno uvrstiti na dnevni red redne seje. Seje Drģavnega sveta in 

njegovih komisij ter interesnih skupin so praviloma javne, razen ļe zaradi sploġnih koristi tako 

odloļi Drģavni svet ali ļe Drģavni svet obravnava zadeve tajne narave. 

 

Drģavni svet se je v ļetrtem letu VI. sklica sestal na skupno devetnajstih (19) sejah, od 

tega enajstih (11) rednih sejah in osmih (8) izrednih sejah. Poleg tega je bila v Drģavnem 

svetu ob Dnevu drģavnosti 25. junija 2021 tudi slavnostna seja, ki pa ni priġteta k 

skupnemu seġtevku rednih in izrednih sej. 

 

Skupno trajanje vseh sej Drģavnega sveta je v ļetrtem letu VI. sklica znaġalo 62 ur, pri 

ļemer je bila povpreļna dolģina rednih sej 4 ure in 8 minut, izrednih sej pa 2 ur i in 2 

minut i. 

× Redne seje Drģavnega sveta 2021: 

¶ 46. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (8. 12. 2021) 

¶ 45. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (10. 11. 2021) 

http://www.ds-rs.si/?q=46-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
http://www.ds-rs.si/?q=45-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
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¶ 44. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (13. 10. 2021) 

¶ 43. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (15. 9. 2021) 

¶ 42. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (7. 7. 2021) 

¶ 41. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (9. 6. 2021) 

¶ 40. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (12. 5. 2021) 

¶ 39. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (14. 4. 2021) 

¶ 38. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (17. 3. 2021) 

¶ 37. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (24. 2. 2021) 

¶ 36. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (20. 1. 2021) 

 

× Izredne seje Drģavnega sveta 2021: 

¶ 28. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (29. 12. 2021) 

¶ 27. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (27. 10. 2021) 

¶ 26. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (16. 7. 2021) 

¶ 25. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (12. 7. 2021) 

¶ 24. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (8. 6. 2021) 

¶ 23. Izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (22. 4. 2021) 

¶ 22. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (6. 4. 2021) 

¶ 21. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (4. 2. 2021) 

 

× Slavnostna seja Drģavnega sveta ob Dnevu drģavnosti in 30-letnici Slovenije (25. 6. 2021) 

 

2.2. KOLEGIJ DRĢAVNEGA SVETA 

 

Kolegij Drģavnega sveta je posvetovalno telo, ki pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih 

nalog. Poleg predsednika Drģavnega sveta ga sestavljajo podpredsednik Drģavnega sveta ter 

vodje interesnih skupin. Na sejah kolegija sodeluje tudi sekretar Drģavnega sveta, ki vodi sluģbo 

Drģavnega sveta. 

Predsednik Drģavnega sveta je v ļetrtem letu ġestega mandata sklical dvanajst (12) sej 

Kolegija Drģavnega sveta. 

 

2.3. INTERESNE SKUPINE DRĢAVNEGA SVETA 

 

V Drģavnem svetu je konstituiranih pet (5) interesnih skupin. Ļlani vsake interesne skupine 

izvolijo vodjo, ki sklicuje in vodi seje. 

Interesne skupine po podroļjih: 

- Interesna skupina delodajalcev, 

- Interesna skupina delojemalcev, 

- Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, 

- Interesna skupina negospodarskih dejavnosti, 

- Interesna skupina lokalnih interesov. 

http://www.ds-rs.si/?q=44-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
http://www.ds-rs.si/?q=43-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-0
http://www.ds-rs.si/?q=42-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
http://www.ds-rs.si/?q=41-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
http://www.ds-rs.si/?q=40-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-0
http://www.ds-rs.si/?q=39-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
http://www.ds-rs.si/?q=38-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
http://www.ds-rs.si/?q=37-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
http://www.ds-rs.si/?q=36-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
http://www.ds-rs.si/?q=27-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-1
http://www.ds-rs.si/?q=27-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-1
http://www.ds-rs.si/?q=26-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-1
http://www.ds-rs.si/?q=25-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-2
http://www.ds-rs.si/?q=24-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-1
http://www.ds-rs.si/?q=23-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-0
http://www.ds-rs.si/?q=22-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-1
http://www.ds-rs.si/?q=21-izredna-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije-1
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Sestava interesnih skupin se v ļetrtem letu ġestega mandata ni spreminjala. 

 

Tabela 1: Drģavni svetniki po interesnih skupinah 2021 

 
 

INTERESNA SKUPINA  

 

SESTAVA 

 

ZASTOPSTVO 

1. INTERESNA SKUPINA 
DELODAJALCEV 

sekretarka Nataġa Terziĺ 

Igor Antauer (vodja) 

Mitja Gorenġļek 

Joģe Smole 

mag. Marija Lah 

predstavniki delodajalcev 

2. INTERESNA SKUPINA 
DELOJEMALCEV 

sekretarka Mateja Faletiļ 

Lidija Jerkiļ (vodja) 

Oskar Komac 

Ladislav Roģiļ 

Branimir Ġtrukelj 

predstavniki delojemalcev 

3. INTERESNA SKUPINA 
KMETOV, OBRTNIKOV IN 
SAMOSTOJNIH POKLICEV 

sekretarka mag. Eva Obreza 
Modic 

Bojana Potoļan (vodja) 

Branko Tomaģiļ 

Cvetko Zupanļiļ 

Alojz Kovġca 

predstavnica samostojnih poklicev 

predstavnik kmetov 

predstavnik kmetov 

predstavnik obrtnikov 

4. INTERESNA SKUPINA 
NEGOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI 
 
sekretarka Neģa Dular 

prof. dr. Branka Kaleniĺ 
Ramġak (vodja) 
 
mag. Peter Poģun 
 
prof. dr. Matjaģ Gams 
 
Tone Hrovat 
 
Danijel Kastelic 
 
Janoġ Kern  

predstavnica univerz, visokih 
in viġjih ġol 
 
predstavnik za podroļje zdravstva 
 
predstavnik raziskovalne dejavnosti 
 
predstavnik vzgoje in izobraģevanja 
 
predstavnik socialnega varstva 
 
predstavnik kulture in ġporta 
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 INTERESNA SKUPINA 
LOKALNIH INTERESOV 

sekretarka Meta Ġtembal 

Milan Ozimiļ (vodja) 

Dejan Crnek 

Franc Rokavec 

Ģeljko Vogrin  

mag. Marko Zidanġek 

Franjo Naraloļnik  

Rajko Fajt 

Branko Ġumenjak  

mag. Igor Velov 

Bogomir Vnuļec 

dr. Marjan Mauļec 

Tomaģ Horvat 

Bojan Reģun 

Bojan Kekec 

Samer Khalil 

Davorin Terļon 

mag. Miroslav Ribiļ 

Boris Popoviļ 

Franc Golob 

Sreļko Ocvirk 

Matjaģ Ġvagan 

Duġan Strnad 

4. volilna enota (Slovenska Bistrica) 

1. volilna enota (Ljubljana) 

2. volilna enota (Kamnik) 

3. volilna enota (Maribor) 

5. volilna enota (Celje) 

6. volilna enota (Velenje) 

7. volilna enota (Ptuj) 

8. volilna enota (Ljutomer) 

9. volilna enota (Kranj) 

10. volilna enota (Jesenice) 

11. volilna enota (Murska Sobota) 

12. volilna enota (Nova Gorica) 

13. volilna enota (Tolmin) 

14. volilna enota (Novo mesto) 

15. volilna enota (Ļrnomelj) 

16. volilna enota (Seģana) 

17. volilna enota (Logatec) 

18. volilna enota (Koper) 

19. volilna enota (Slovenj Gradec) 

20. volilna enota (Krġko) 

21. volilna enota (Trbovlje) 

22. volilna enota (Grosuplje) 
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2.4. DELOVNA TELESA DRĢAVNEGA SVETA 

 

Drģavni svet ima stalna in obļasna delovna telesa - komisije. Zakon o Drģavnem svetu glede 

sestave delovnih teles doloļa, da morajo biti v njih ustrezno zastopani predstavniki interesnih 

skupin. Sestavo in naloge delovnih teles podrobneje doloļa Poslovnik Drģavnega sveta (Uradni 

list RS, ġt. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in 55/20, 123/20). 

 

Drģavni svet ima v VI. mandatnem obdobju osem (8) komisij, ki ġtejejo med 5 in 17 ļlani. 

Ġtevilļno stanje ļlanov komisij na dan 31. 12. 2021: 

 

- Komisija za drģavno ureditev: 9 ļlanov; 

- Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve: 12 ļlanov; 

- Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 13 ļlanov; 

- Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide: 10 ļlanov; 

- Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 17 ļlanov; 

- Komisija za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport: 10 ļlanov; 

- Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 8 ļlanov; 

- Mandatno-imunitetna komisija: 5 ļlanov. 

 

Sestava delovnih teles - komisij Drģavnega sveta se v ļetrtem letu ġestega mandata ni 

spreminjala. 

 

Tabela 2: Drģavni svetniki po komisijah 

 KOMISIJA  SESTAVA FUNKCIJA  

1. KOMISIJA ZA DRĢAVNO 

UREDITEV 

sekretarka mag. Mateja Poljanġek 

Rajko Fajt 

mag. Marko Zidanġek 

 

Milan Ozimiļ 

Ģeljko Vogrin 

Bojan Kekec 

Franjo Naraloļnik 

dr. Marjan Mauļec 

Bojana Potoļan 

Branimir Ġtrukelj 

predsednik 

podpredsednik 

 

ļlani 
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2. KOMISIJA ZA MEDNARODNE 

ODNOSE IN EVROPSKE ZADEVE 

sekretarka Lilijana Ģurman 

Bojan Kekec 

Igor Antauer 

 

dr. Branka Kaleniĺ Ramġak 

Ģeljko Vogrin 

Samer Khalil 

Bojana Potoļan 

mag. Peter Poģun 

mag. Miroslav Ribiļ 

Branko Ġumenjak 

Davorin Terļon 

mag. Igor Velov 

Bogomir Vnuļec 

predsednik 

podpredsednik 

 

ļlani 

 

3. KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO,  

OBRT, TURIZEM IN FINANCE 

 

sekretar Miro Podlipec 

mag. Marija Lah 

Tomaģ Horvat 

 

Franc Golob 

Mitja Gorenġļek 

Danijel Kastelic 

Oskar Komac 

Alojz Kovġca 

Sreļko Ocvirk 

Boris Popoviļ 

Joģe Smole 

Duġan Strnad 

Branko Tomaģiļ 

mag. Marko Zidanġek 

predsednica 

podpredsednik 

 

ļlani 

 

4. KOMISIJA ZA SOCIALNO 

VARSTVO, DELO, ZDRAVSTVO IN 

INVALIDE 

 

sekretarka mag. Nuġa Zupanec 

mag. Peter Poģun 

Danijel Kastelic 

 

Igor Antauer 

dr. Matjaģ Gams 

Mitja Gorenġļek 

Tomaģ Horvat 

Lidija Jerkiļ 

Alojz Kovġca 

Ladislav Roģiļ 

Joģe Smole 

predsednik 

podpredsednik 

 

ļlani 

 

5. KOMISIJA ZA LOKALNO 

SAMOUPRAVO IN REGIONALNI 

RAZVOJ 

 

sekretarka Meta Ġtembal 

Duġan Strnad 

Samer Khalil 

 

Dejan Crnek 

Franc Golob 

Janoġ Kern 

Oskar Komac 

Franjo Naraloļnik 

Milan Ozimiļ 

Boris Popoviļ 

predsednik 

podpredsednik 

 

ļlani 
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Bojan Reģun 

Franci Rokavec 

Branko Ġumenjak 

Matjaģ Ġvagan 

Davorin Terļon 

mag. Igor Velov 

Bogomir Vnuļec 

Cvetko Zupanļiļ 

6. KOMISIJA ZA KULTURO, 

ZNANOST, ĠOLSTVO IN ĠPORT 

 

sekretarka mag. Damijana Zelnik 

Branimir Ġtrukelj 

Bojan Reģun 

 

Rajko Fajt 

Tone Hrovat 

dr. Branka Kaleniĺ Ramġak 

Dejan Crnek 

mag. Miroslav Ribiļ 

Matjaģ Ġvagan 

dr. Matjaģ Gams 

Janoġ Kern 

predsednik 

podpredsednik 

 

ļlani 

 

7. KOMISIJA ZA KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO IN PREHRANO 

 

sekretarka mag. Eva Obreza Modic 

Cvetko Zupanļiļ 

Branko Tomaģiļ 

 

Tone Hrovat 

mag. Marija Lah 

dr. Marjan Mauļec 

Franci Rokavec 

Sreļko Ocvirk 

Ladislav Roģiļ 

predsednik 

podpredsednik 

 

ļlani 

8. MANDATNO-IMUNITETNA 

KOMISIJA  

 

sekretar Miha Plahutnik  

Franci Rokavec 

Lidija Jerkiļ 

 

Igor Antauer 

dr. Branka Kaleniĺ Ramġak 

Cvetko Zupanļiļ 

predsednik 

podpredsednica 

 

ļlani 

 

 

2.5. DRĢAVNI SVET V DRUGEM LETU EPIDEMIJE COVID-19 

 

Drģavni svet je 2021 nadaljeval delo v epidemiļnim stanju prilagojenih razmerah ter zagotovil 

kontinuiteto dela Drģavnega sveta, interesnih skupin in komisij. 

 

Drģavni svet je ģe 2020 sprejel Sklep o naļinu dela Drģavnega sveta v ļasu epidemije nalezljive 

bolezni SARS-CoV-2 (Covid-19) in poslovniġko uredil izvedbo sej na daljavo. Zaradi epidemije 

Covid-19 so seje Drģavnega sveta, komisij in interesnih skupin v prvi polovici 2021 tekle 

kombinirano - z osebno prisotnostjo v prostorih Drģavnega sveta oziroma videokonferenļno. 
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Drģavni svet je tudi 2021 v primerih interventne zakonodaje za odpravo posledic epidemije Covid-

19 veļkrat obravnaval predloge zahtev za ponovno odloļanje o zakonu, ki so bile vloģene s 

ciljem pospeġitve postopka uveljavitve interventne zakonodaje za blaģitev gospodarskih in 

socialnih posledic epidemije. Ob tem je predsednik Drģavnega sveta Alojz Kovġca na 40. seji 

Drģavnega sveta 12. 5. 2021 na pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance 

pozval vse drģavljanke in drģavljane Republike Slovenije, da se v ļim veļjem ġtevilu odloļijo za 

cepljenje proti Covid-19 kot najbolj uļinkovitemu javnemu ukrepu za prepreļevanje te zahrbtne in 

nevarne bolezni. Drģavni svet je pozval drģavljanke in drģavljane, da sledijo zgledu drģavnih 

svetnic in svetnikov ter strokovnih sodelavcev Drģavnega sveta, ki so to moģnost, skladno z 

Nacionalno strategijo cepljenja, mnoģiļno izkoristili ģe konec marca 2021. 

 

Komisije, interesne skupine in drģavni svetniki so v zvezi z razmerami ob epidemiji Covid-19 

podali vrsto pobud ter na pristojne organe naslavljali ġtevilna aktualna vpraġanja (veļ v poglavju 

2.6.8). Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je tako Vladi podala pobudo, naj zagotovi 

ļim veļjo razpoloģljivost vseh uļinkovitih in varnih cepiv proti Covid-19, s pomoļjo domaļe 

farmacevtske industrije pa naj tudi naġa drģava ļim prej pristopi k licenļni proizvodnji cepiv. 

Poleg tega je Interesna skupina negospodarskih dejavnosti dala tudi pobudo, da naj se pri  

naļrtovanju bodoļih ukrepov za zmanjġanje posledic epidemije Covid-19 uporabi tudi nagrajeni 

razviti raļunalniġki model Instituta Joģef Stefan. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in 

finance se je zavzela, da bi se med prednostne skupine v okviru Nacionalne strategije cepljenja 

proti Covid-19 v najkrajġem moģnem ļasu uvrstilo zaposlene v turizmu s ciljem, da bi bil 

slovenski turizem v obdobju najveļje krize konkurenļnejġi in bi mu bile zagotovljene veļje 

moģnosti uspeġnega izhoda iz krize. Drģavni svetniki so med drugim Vladi predlagali, naj med 

prednostne skupine za cepljenje uvrsti tudi kulturnike in ġportnike, ki so pri svojem delu posebej 

izpostavljeni virusu. Prav tako so predlagali, da se med prednostne skupine za cepljenje uvrsti 

starġe otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Ob pobudi za financiranje prostovoljnega 

cepljenja proti gripi iz drģavnega proraļuna je bil podan predlog, da bi bilo zaradi naraġļajoļega 

ġtevila okuģb s Covid-19 treba sprejeti vse moģne ukrepe, ki lahko pripomorejo k dodatni zaġļiti 

javnega zdravja, zdravja posameznikov in razbremenitvi ter zagotovitvi nemotenega delovanja 

sistema zdravstvene oskrbe, socialnega varstva, pa tudi izobraģevalnega sistema, gospodarstva 

in ostalih kljuļnih druģbenih segmentov. Zaradi spremenjenih zdravstvenih razmer in omejevanja 

okuģb je bila med drugim podana pobuda, da pristojna ministrstva v najkrajġem moģnem ļasu 

pripravijo zakonsko podlago za uveljavitev organizacije dela od doma. 

 

Drģavne svetnike je v vpraġanjih, ki so jih zastavljali, med drugim zanimal tudi ļas, ki bo sledil po 

izteku epidemije. Pogled so usmerili na okrevanje slovenskega gospodarstva, posameznih regij 

in druģbe kot celote. Ġtevilna vpraġanja so zadevala izrabo sredstev iz paketov interventne 

zakonodaje za omilitev posledic epidemije Covid-19, in sicer v povezavi z razvojnimi vpraġanji, 

vpraġanji nagrajevanja in motiviranja doloļenih skupin zaposlenih v dejavnosti zdravstva in 

socialnega varstva ter izboljġanje socialnega poloģaja nekaterih najranljivejġih druģbenih skupin 

(otroci s posebnimi potrebami, upokojenci, kmetje, samozaposleni é). 
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2.5.1. PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EVROPSKE UNIJE 

Republika Slovenija je 1. 7. 2021 prevzela svoje drugo predsedovanje Svetu Evropske unije. 

Predsedovanje je naġa drģava simboliļno prevzela od Portugalske na slovesnosti ob 30. obletnici 

samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 25. 6. 2021. 30. 6. 2021 je v 

videokonferenļnem sreļanju predsednik Skupġļine republike Portugalske Eduardo Ferra 

Rodrigues predsedniku Drģavnega zbora Igorju Zorļiļu in predsedniku Drģavnega sveta Alojzu 

Kovġci predal predsedovanje Portugalske Sloveniji tudi na parlamentarni ravni. 

Ģe pred izvedbo prvih dogodkov v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja 

Svetu EU se je 22. 6. 2021 delegacija Drģavnega sveta na ļelu s predsednikom Drģavnega 

sveta, skupaj z delegacijo Drģavnega zbora, sestala s podpredsednico Evropskega parlamenta 

Roberto Metsolo, ki je v Slovenijo pripotovala na povabilo predsednikov delovnih teles obeh 

domov, pristojnih za evropske zadeve. Podpredsednico Metsolo sta sprejela predsednik Odbora 

Drģavnega zbora za zadeve Evropske unije mag. Marko Pogaļnik in predsednik Komisije 

Drģavnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec, ki sta vodila sreļanje 

s ļlani obeh delegacij. V pogovorih so se osredotoļili na priprave in prednostne naloge 

slovenskega predsedovanja in na prvi dogodek v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega 

predsedovanja Sreļanje predsednikov Odborov parlamentov EU za evropske zadeve (COSAC). 

Podpredsednica Metsola je izrazila podporo in pomoļ Evropskega parlamenta prednostnim 

nalogam slovenskega predsedovanja ter velika priļakovanja ob slovenskem predsedovanju 

glede kljuļnih izzivov: migracij, ġiritve EU na Zahodni Balkan ter perspektive EU. 

Drģavni svet je v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja Svetu EU 

sodeloval na ġtirih medparlamentarnih konferencah, in sicer: 

Å sreļanju predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve 

(COSAC); 

Å plenarnem zasedanju Konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske 

zadeve (COSAC); 

Å medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni ter varnostni in obrambni 

politiki (SZVP/SVOP); 

Å sreļanju skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA. 

 

V okviru navedenih konferenc je Drģavni svet prevzel vodenje posameznih tematskih razprav in z 

vidika zastopstva svojih interesov opozoril na pomembne teme na evropski ravni. Poleg 

navedenih konferenc je v ļasu slovenskega predsedovanja pravi zagon dobila tudi Konferenca o 

prihodnosti Evrope, ki se je zaļela v ļasu portugalskega predsedovanja in se zakljuļila v prvi 

polovici 2022 v ļasu francoskega predsedovanja. Dogodek je zdruģil vrsto razprav o kljuļnih 

evropskih politikah, izzivih, s katerimi se sooļa Evropska unija, ter prizadevanjih za okrepitev 

evropske odpornosti in solidarnosti. Osrednji del Konference o prihodnosti Evrope je bil prav v 

ļasu slovenskega predsedovanja. 

Na 41. seji Drģavnega sveta 9. 6. 2021 je bil za predstavnika Drģavnega sveta Republike 

Slovenije v delegaciji za plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope imenovan Drģavni 

svetnik Bojan Kekec. Poleg ļlanstva v delegaciji za plenarna zasedanja je imel Bojan Kekec, kot 

predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve, tudi status opazovalca v 
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Izvrġnem odboru Konference o prihodnosti Evrope skupaj z ostalimi predsedniki parlamentarnih 

odborov za evropske zadeve nacionalnih parlamentov (konferenca COSAC) iz trojke 

predsedstev.  

Konferenca o prihodnosti Evrope zdruģuje vrsto razprav o kljuļnih evropskih politikah, izzivih, s 

katerimi se sooļa EU, ter prizadevanjih za okrepitev evropske odpornosti in solidarnosti. Gre za 

edinstven demokratiļen projekt velikih razseģnosti, ki vkljuļuje osrednje institucije EU, 

nacionalne parlamente, druge deleģnike in tudi evropske drģavljane, ki imajo priloģnost, da delijo 

svoje videnje in izrazijo svoje prepriļanje o tem, kakġna bi morala biti Evropa v prihodnje. Drģavni 

svetnik Bojan Kekec se je v okviru Konference o prihodnosti Evrope udeleģil otvoritvenega 

dogodka Konference (9. 5. 2021), sreļanj Izvrġnega odbora (24. 3., 7. 4., 9. 5., 19. 7. in 20. 9. 

2021), sestankov trojke COSAC (20. 3., 30. 3., 9. 5., 12. 5., 18. 6., 16. 7., 13. 10. in 18. 10. 2021) 

in plenarnih zasedanj Konference (19. 6. in 22.ï23. 10. 2021). Drģavni svetnik Kekec je tudi ļlan 

delovne skupine o podnebnih spremembah in okolju, ki je predstavljala eno izmed devetih 

delovnih skupin, ki so bile ustanovljena v okviru Konference. 

Sreļanje predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC) 

Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve Kekec je 19. 7. 2021 v okviru 

slovenskega predsedovanja Svetu EU, skupaj z mag. Pogaļnikom, predsednikom Odbora 

Drģavnega zbora za zadeve Evropske unije, predsedoval Sreļanju predsednikov odborov 

parlamentov Evropske unije za evropske zadeve (COSAC). Sodelujoļi na sreļanju so izmenjali 

mnenja o prednostnih nalogah slovenskega predsedovanja Svetu EU in o kibernetski varnosti v 

EU. Bojan Kekec je v svojem nagovoru izpostavil pomen strateġke avtonomije EU, ki poseduje 

ogromno znanja in potenciala, ki pa ġe ni aplicirano na strateġko najbolj pomembnih podroļjih. 

Opozoril je, da bomo gradili digitalno preobrazbo, vendar nam na tem podroļju manjkajo osnovni 

strateġki temelji. Omenil je, da Evropska unija proizvede le 1 % polprevodnikov in 

mikroprocesorjev, zato smo odvisni od drugih igralcev, kar je treba v prihodnje spremeniti. Poleg 

tega je poudaril, da mora Evropska unija postati moļnejġi igralec tudi s krepitvijo kapacitet za 

zagotavljanje varnosti, da se bo lahko uspeġno sooļala z globalnimi izzivi in groģnjami. Nazadnje 

je izpostavil tudi pomen Konference o prihodnosti Evrope, ki bo evropskim drģavljanom dala 

moģnost, da delijo svoje videnje, kakġne Evrope si ģelijo v prihodnje. 

 

LXVI. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov EU za evropske zadeve 

(COSAC) 

 

29. in 30. 11. 2021 je bilo v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja Svetu 

Evropske unije LXVI. plenarno zasedanje Konference odborov parlamentov EU za evropske 

zadeve (COSAC), na katerem so obravnavali teme: Predstavitev doseģkov slovenskega 

predsedovanja Svetu EU; Perspektiva mladih v odloļevalskih procesih EU in njihova vloga v 

prihodnosti; Krepitev evropske perspektive drģav Zahodnega Balkana in Konferenca o 

prihodnosti Evrope. Zasedanju sta predsedovala predsednik Komisije za mednarodne odnose in 

evropske zadeve Bojan Kekec in podpredsednik Odbora Drģavnega zbora za zadeve EU Nik 

Prebil. Uvodoma sta udeleģence nagovorila tudi predsednik Drģavnega zbora in predsednik 

Drģavnega sveta. Alojz Kovġca je izpostavil, da so se zaradi pandemije Covid-19 pokazale 

kritiļne pomanjkljivosti v zmoģnostih EU in drģav ļlanic pri sooļanju s krizami, ki presegajo 
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nacionalne okvirje, kar je le ġe potrdilo prepriļanje, da bo Evropa tudi v prihodnje lahko odporna 

le skupaj. Pri zagotavljanju varnosti in stabilnosti v soseġļini ni mogoļe iti mimo vpraġanja 

evropske perspektive Zahodnega Balkana. Ġiritev EU v regijo Zahodnega Balkana ne predstavlja 

zgolj politiļno, temveļ tudi gospodarsko in strateġko naloģbo v stabilnejġo in poslediļno 

odpornejġo Evropo. Poleg tega si je treba intenzivno prizadevati za zagotavljanje pozitivne 

perspektive za mlade. Pozornost je treba znova usmeriti k izobraģevanju in usposabljanju mladih 

ter jih spodbujati k sodelovanju pri oblikovanju in sprejemanju tistih politik na ravni EU, ki jih 

neposredno zadevajo. 

Drģavni svet je v okviru zasedanja pripravil in vodil tematsko razpravo, ki se je nanaġala na 

Konferenco o prihodnosti Evrope (KOPE). V tem okviru so sodelovali drģavni sekretar Gaġper 

Dovģan; evropski poslanec Guy Verhofstadt in podpredsednica Evropske komisije Dubravka 

Ġuica. Zbrane sta nagovorila predsednica Odbora za evropske zadeve francoske Nacionalne 

skupġļine Sabine Thillaye in predsednik Odbora za evropske zadeve francoskega Senata Jean-

Francois Rapin. Drģavni svetnik Kekec je v svojem nagovoru poudaril, da se EU ģe vrsto let 

sooļa z vpraġanji, kako zgraditi boljġo prihodnost za drģavljane Unije in na temelju katerih 

skupnih naļel to prihodnost osnovati. Zaradi pandemije Covid-19 pa se je Evropa znaġla na 

prelomnici, ki od nje terja ġe bolj poglobljen razmislek o naļrtih in vizijah za prihodnost. 

Neformalna video sreļanja predsednikov odborov COSAC z evropskimi komisarji 

V okviru parlamentarne dimenzije predsedovanja Svetu EU sta Drģavni zbor in Drģavni svet 

nadaljevala z izvedbo neformalnih video sreļanj predsednikov odborov COSAC z evropskimi 

komisarji, ki so se v ļasu nemġkega in portugalskega predsedstva izkazali kot dobra priloģnost 

za izmenjavo informacij in mnenj o aktualnih zadevah EU. 

Na prvem sreļanju 12. 10. 2021 sta predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske 

zadeve Kekec in mag. Pogaļnik, predsednik Odbora Drģavnega zbora za zadeve EU, gostila 

izvrġno podpredsednico Evropske komisije Margrethe Vestager. Udeleģenci sreļanja so si 

izmenjali mnenja o predlogih akta o digitalnih trgih in akta o digitalnih storitvah, o prvem sreļanju 

Sveta za trgovino in tehnologijo EUïZDA ter drugih vpraġanjih s podroļja dela izvrġne 

podpredsednice. Pozdravili so predloga Evropske komisije ter se strinjali, da je regulacija 

digitalnih storitev bistvena za varstvo temeljnih pravic potroġnikov oziroma drģavljanov in 

demokratiļnih procesov. Drģavni svetnik Kekec je v razpravi v razmislek postavil tudi nekaj 

vpraġanj o tem, kako EU vzpostavlja praviļno in konkurenļno okolje v digitalnem gospodarstvu, 

kako se v okviru novih aktov spodbujajo inovacije, in o tem, kakġen je pristop EU za zagotavljanje 

varnega in odgovornega spletnega okolja za vse drģavljane. V zakljuļku je poudaril, da morajo 

biti na podroļju digitalizacije razvojni koraki odloļni, toda preudarni. 

Na drugem neformalnem sreļanju 9. 11. 2021 sta predsednik Komisije za mednarodne odnose in 

evropske zadeve Kekec in predsednik Odbora Drģavnega zbora za zadeve EU mag. Pogaļnik 

gostila evropsko komisarko za energijo Kadri Simson. V okviru razprave je drģavni svetnik Bojan 

Kekec evropski komisarki postavil tudi nekaj vsebinskih vpraġanj, in sicer o prihodnjem statusu 

jedrske energije in zemeljskega plina ter o aktivnostih EU proti enormnemu dvigovanju cen 

predvsem elektriļne energije. Sledila je razprava, ki je naslovila izjemno relevantna vpraġanja 

glede izboljġanja energetske avtonomije in uļinkovitosti na ravni EU ter njunih vplivih na okolje in 
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gospodarstvo. Udeleģenci so ġe posebej izpostavili hitro dvigovanje cen energentov, resnih 

druģbenih posledic, ġe posebej energetske revġļine, nujnost energetske neodvisnosti, vpraġanje 

prihodnje uporabe zemeljskega plina in jedrske energije, nujno sodelovanje na evropski ravni ter 

potrebo po dvostranskem zelenem prehodu, in sicer pri poveļanju proizvodnje energije iz 

obnovljivih virov in izboljġanju uļinkovitosti porabe. 

Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni varnostn i in 

obrambni politiki  

9. 9. 2021 je tekla Medparlamentarna konferenca o skupni zunanji in varnostni politiki ter skupni 

varnostni in obrambni politiki (SZVP/SVOP), ki so ji sopredsedovali predsednica Odbora 

Drģavnega zbora za zunanjo politiko Monika Gregorļiļ, predsednik Odbora Drģavnega zbora za 

obrambo Samo Bevk, predsednik Komisije Drģavnega sveta za mednarodne odnose in evropske 

zadeve Bojan Kekec ter predsednik Odbora Evropskega parlamenta za zunanje zadeve David 

McAllister. Poleg predsedujoļih sta udeleģence sreļanja uvodoma nagovorila predsednik 

Drģavnega zbora Igor Zorļiļ in predsednik Drģavnega sveta Alojz Kovġca, ki je poudaril, da se 

EU stalno sooļa z novimi izzivi, kot so zdravstvena kriza, naravne nesreļe in geopolitiļne 

negotovosti, ki krojijo aktualno in bodoļo politiko in vedno znova potrjujejo, da moramo delovati 

solidarno in predvsem skupaj, usklajeno ter premiġljeno, zato gre okrepiti kapacitete za 

zagotavljanje varnosti ter prizadevanja za oblikovanje politik, ki bodo prispevale k poveļanju 

zmogljivosti EU za odzivanje na krize. Prvi korak predstavlja revizija dobrih praks, ki lahko ponudi 

spoznanja o slabostih in uspeġnih reġitvah ter razmislek, kaj ġe storiti za krepitev odpornosti EU. 

Udeleģenci so med drugim razpravljali o prioritetah skupne zunanje in varnostne politike ter 

skupne varnostne in obrambne politike, o vlogi zunanje politike EU v multipolarnem svetu in o 

krepitvi regionalnega partnerstva z drģavami Zahodnega Balkana prek skupne varnostne in 

obrambne politike. Drģavni svet je pripravil tematsko razpravo pod naslovom Razvoj zmogljivosti 

civilne zaġļite EU in solidarnostna klavzula: vkljuļevanje vojske z ģeljo prouļiti moģnost za 

krepitev odpornosti EU z vidika skupne varnostne in obrambne politike in solidarnostne klavzule. 

V zadnjih letih smo namreļ priļa poveļanju ġtevila in silovitosti naravnih in drugih, od ļloveka 

povzroļenih nesreļ. Dobre prakse mobilizacije vseh razpoloģljivih instrumentov so ponekod na 

nacionalni ravni ģe uveljavljene. Slovenija ģe ima vzpostavljen uļinkovit sistem sodelovanja med 

Slovensko vojsko in Upravo Republike Slovenije za zaġļito in reġevanje, kar sta v okviru panela 

predstavila Sreļko Ġestan, poveljnik Civilne zaġļite Republike Slovenije, in Borut Cesar, 

polkovnik Slovenske vojske. Kot vabljeni govorci so poleg njiju nastopili Hans Das, vodja 

Generalnega direktorata za evropsko civilno zaġļito in evropske operacije humanitarne pomoļi 

(ECHO), Herv® Bl®jean, generalni direktor vojaġkega ġtaba Evropske unije (EUMS), ter dr. 

Carolyn Moser, vodja raziskovalne skupine BORDERLINES na Inġtitutu Maxa Plancka za 

primerjalno javno pravo in mednarodno pravo. 

 

Deveto sreļanje Skupine za skup ni parlamentarni nadzor E uropola  

 

V Bruslju je 25. in 26. 10. 2021 v okviru parlamentarne dimenzije slovenskega predsedovanja 

Svetu EU teklo 9. sreļanje skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola. Sreļanja sta se 

udeleģila drģavna svetnika Samer Khalil in Bojana Potoļan, ki je sreļanju kot vodja delegacije 

Drģavnega sveta Republike Slovenije v JPSG tudi sopredsedovala skupaj z Nikom Prebilom, 



    thwh2L[h h 59[¦ нлн1  

24 

 

vodjo delegacije Drģavnega zbora Republike Slovenije v JPSG, in Juanom Fernandom L·pezom 

Aguilarjem, vodjo delegacije Evropskega parlamenta. Sreļanje je teklo v hibridni obliki. 

 

Udeleģenci so si izmenjali staliġļa glede Europolovih aktivnosti med marcem in septembrom 

2021 in glede osnutka Europolovega veļletnega programskega naļrta 2022ï2024. Razprava je 

sledila uvodnim predstavitvam izvrġne direktorice Europola Catherine De Bolle in Wojciecha 

Wiewi·rowskega, evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Pisne prispevke sta posredovala 

tudi Oliver R¿©, predsednik Europolovega upravnega odbora, in Franois Pellegrini, vodja 

Europolovega odbora za sodelovanje. Udeleģence sta nagovorila Ylva Johansson, Evropska 

komisarka za notranje zadeve, in Aleġ Hojs, slovenski minister za notranje zadeve. Sledili sta dve 

vsebinski razpravi, ki sta ju vodila slovenski vodji delegacij v JPSG. Prva se je osredotoļila na 

kibernetski kriminal v EU s poudarkom na spletnih zlorabah otrok in sodelovanju s tretjimi 

drģavami, osebami zasebnega prava in nevladnimi organizacijami. Kot osrednji govorci so 

nastopili Fernando Ruiz, vodja Operacijske enote pri Evropskem centru za kibernetsko 

kriminaliteto Europola, Oliver Odini, namestnik generalnega direktorja Generalnega direktorata 

Evropske komisije za migracije in notranje zadeve, Robert Tekavec, vodja oddelka za 

mladoletniġko kriminaliteto v Sektorju za sploġno kriminaliteto na Upravi slovenske kriminalistiļne 

policije, in Andrej Motl, predstavnik slovenskega Centra za varnejġi internet. Druga tematska 

razprava, ki jo je vodila drģavna svetnica Bojana Potoļan, je bila namenjena obravnavi 

finanļnega kriminala in korupcije ter zaġļiti finanļnih interesov Evropske unije. Zbrane so 

nagovorili Burkhard Muhl, vodja Evropskega centra za finanļni in gospodarski kriminal pri 

Evropolu, Fr®d®ric Baab, evropski javni toģilec in Nicholas Franssen, svetovalec na 

nizozemskem Ministrstvu za pravosodje in varnost. Bojana Potoļan je v uvodu izpostavila, da 

mora biti zaġļita finanļnih interesov Evropske unije ena od glavnih prioritet, zato je treba 

zagotoviti uļinkovito prepreļevanje, odkrivanje in odpravljanje finanļnih prevar, korupcije in 

drugih nepravilnosti. Nujno je treba vzpostaviti sistematiļen pristop, kar zahteva simultano 

uporabo ġtevilnih metod odkrivanja in preiskovanja. Nujno si je treba prizadevati za ļim bolj 

uļinkovito ļezmejno odkrivanje in pregon finanļnega kriminala in korupcije, za kar je nujno zlasti 

usklajeno in uļinkovito delovanje ter medinstitucionalno sodelovanje na mednarodni in nacionalni 

ravni. Ġele z vzpostavljenim trdnim in stabilnim sistemom upravljanja in kontrol, ki prepreļuje, 

odkriva in odpravlja finanļne nepravilnosti in goljufije, lahko doseģemo dobre rezultate. Velik 

doseģek sreļanja je bil sprejem sprememb Poslovnika JPSG, ki so bile plod dolgotrajnega 

prizadevanja in uspeġnega sodelovanja 15 delegacij JPSG, ki so aktivno sodelovale v Delovni 

skupini, ustanovljeni decembra 2020 na pobudo Trojke. 

 

Konferenca o prihodnosti E vrope  

 

Predsednik Komisije Drģavnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve Bojan Kekec 

se je 19. 7. 2021 udeleģil 6. sreļanja Izvrġnega odbora Konference o prihodnosti Evrope (KOPE), 

ki je tekla videokonferenļno. Na sreļanju, ki je obravnavalo dopolnitev Poslovnika KOPE, 

dopolnjene modalitete za organizacijo panelov evropskih drģavljanov, delovne skupine 

plenarnega zasedanja in skupni komunikacijski naļrt, je predstavil staliġļa predsednikov odborov 

nacionalnih parlamentov EU za evropske zadeve, kot so bila izraģena na neformalnem sreļanju 

16. 7. 2021, katerega gostitelj je bil skupaj s predsednikom Odbora Drģavnega zbora za zadeve 

EU Markom Pogaļnikom. Drģavni svetnik Kekec je potrdil parlamentarno podporo k dopolnitvi 16. 
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ļlena Poslovnika KOPE, s katerim se poveļuje ġtevilo delegatov lokalnih in regionalnih oblasti ter 

socialnih partnerjev v plenarnem zasedanju Konference. 

 

Bojan Kekec se je videokonferenļno udeleģil 7. sreļanja Izvrġnega odbora Konference o 

prihodnosti Evrope (KOPE), 20. 9. 2021. Sreļanju so sopredsedovali evropski poslanec Guy 

Verhofstadt, drģavni sekretar na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije Gaġper 

Dovģan in podpredsednica Evropske komisije za demokracijo in demografijo Dubravka Ġuica. 

Predstavljena je bila izkuġnja s prve okrogle mize drģavljanov, ki je bila med 17. in 19. 9. v 

Strasbourgu. Na njej je sodelovalo 200 nakljuļno izbranih drģavljanov iz vseh drģav ļlanic EU, ki 

so razpravljali o gospodarstvu, izobraģevanju, kulturi in digitalni preobrazbi. Udeleģenci so 

razpravljali tudi o vmesnih poroļilih in modalitetah veļjeziļne digitalne platforme ter dnevnem 

redu plenarnega zasedanja konference med 22. in 23. 10. 2021. 

 

Bojan Kekec se je od 21. do 23. 10. 2021 v Evropskem parlamentu v Strasbourgu udeleģil 

drugega plenarnega zasedanja Konference o prihodnosti Evrope (KOPE). Z Drģavnega zbora sta 

se zasedanja udeleģila tudi mag. Branko Grims in Nik Prebil. Bojan Kekec in mag. Grims sta v 

vlogi predstavnikov Slovenije kot predsedujoļe drģave Svetu EU gostila sreļanje ļlanov delegacij 

nacionalnih parlamentov, ki predstavljajo eno izmed osrednjih komponent KOPE. Osrednji namen 

sreļanja je bila izmenjava mnenj glede delovnih skupin KOPE, razdelitve delegatov v delovne 

skupine, predsedovanje posameznih delegatov nacionalnih parlamentov delovnima skupinama o 

migracijah in digitalni preobrazbi ter sodelovanje nacionalnih delegatov na plenarnem zasedanju. 

Sledil je sestanek delovne skupine o podnebnih spremembah in okolju, katere ļlan je tudi Bojan 

Kekec. V razpravi, pri kateri so sodelovali delegati nacionalnih parlamentov, Sveta EU, Evropske 

komisije ter Evropskega parlamenta in drģavljani EU je bilo izpostavljenih veļ pomembnih teģav, 

izzivov in idej. Kot eden izmed naļinov za obvladovanje podnebnih sprememb je bila poudarjena 

ne le veļja raba obnovljivih virov energije, temveļ tudi varļevanje z energijo na vseh podroļjih, 

ne le na ravni posameznih gospodinjstev. V okviru razprave je zbrane nagovoril tudi Kekec, ki je 

poudaril, da je kljuļna vloga delovne skupine ta, da oblikuje zakljuļke, ki so nekaj inovativnega in 

imajo dodano vrednost. Ustrezna podnebna politika je ġe posebej nujna za podroļja, kot so 

proizvodnja energije, industrija, transport in pridelava hrane. Zakljuļil je z mislijo, da lahko 

podnebno nevtralnost doseģemo le z veļ obnovljive energije, boljġo energetsko uļinkovitostjo, 

ļistejġim transportom, bolj zeleno pridelavo hrane, kroģnim gospodarstvom, boljġim upravljanjem 

z gozdovi, zaġļito ekosistemov ter vlaganjem v raziskovanje in razvoj. Pri tem je kljuļnega 

pomena izobraģevanje mlajġih generacij. Na plenarnem zasedanju 23. 10. 2021 so v prvem delu 

predsedujoļi KOPE in predstavniki panelov predstavili delovanje in ugotovitve Evropskih 

drģavljanskih panelov, nato pa so predstavniki drģavljanskih forumov opisali pretekle dogodke, ki 

so v sklopu KOPE potekali na nacionalni ravni. Predstavljeno je bilo delovanje dogodka za 

evropsko mladino ter uporaba veļjeziļne digitalne platforme KOPE. Osrednje sporoļilo 

plenarnega zasedanja KOPE je bilo, da je poglobljen razmislek o evropski prihodnosti, ġe 

posebej z intenzivnim vkljuļevanjem mladih, kljuļnega pomena, da skupaj zgradimo boljġo EU. 

 

Bojan Kekec se je 17. 12. 2021, v okviru Konference o prihodnosti Evrope (KOPE), udeleģil 

sestanka delovne skupine o podnebnih spremembah in okolju. Delovna skupina bi sicer morala 

potekati pred tretjim plenarnim zasedanjem KOPE, ki pa je bilo zaradi slabih epidemioloġkih 

razmer prestavljeno na januar 2022. Na dnevnem redu sreļanja skupine, ki ji predseduje Anna 

Paskova, je bilo poroļilo tretjega evropskega drģavljanskega panela, predstavitev tretjega 



    thwh2L[h h 59[¦ нлн1  

26 

 

vmesnega poroļila o veļjeziļni digitalni platformi in razprava o energiji, transportu, trajnostni in 

odgovorni porabi, onesnaģevanju in agrikulturi. V razpravi so sodelovali delegati nacionalnih 

parlamentov, Sveta EU, Evropske komisije ter Evropskega parlamenta in drģavljani EU. 

Udeleģenci so ġe posebej izpostavili problematiko onesnaģevanja vode, jedrsko energijo, skupen 

javni prevoz, reformo skupne agrikulturne politike, prihodnost pridelave hrane v EU, nujnost 

zmanjġanja porabe energije v gospodinjstvih, potrebo po skupnih politikah, npr. na podroļju 

omejevanja embalaģe, in prednosti kroģnega gospodarstva. 

 

2.5.2. OBELEĢITEV 30-LETNICE SAMOSTOJNE DRĢAVE 

 

Drģavni svet je jubilej 30. obletnice nastanka samostojne slovenske drģave poļastil s slavnostno 

sejo Drģavnega sveta 25. 6. 2021. Slavnostni govornik je bil predsednik Drģavnega sveta Alojz 

Kovġca, seje pa sta se poleg drģavnih svetnic in svetnikov udeleģila predsednik Republike 

Slovenije Borut Pahor in predsednik Drģavnega zbora Igor Zorļiļ. Pred slavnostno sejo je bilo v 

preddverju dvorane Drģavnega sveta odprtje razstave V OBJEKTIVU - 30 let Republike 

Slovenije. Avtor dokumentarnih trenutkov rojstva drģave Slovenije je bil fotoreporter in Pulitzerjev 

nagrajenec Srdjan Ģivuloviĺ. 

 

Da dogodki pred 30. leti, ki so vodili k samostojnosti, niso bili samoumevni in smo jih morali 

Slovenci ubraniti tudi z oroģjem, je na 41. seji Drģavnega sveta 9. 6. 2021 izpostavil drģavni 

svetnik prof. dr. Matjaģ Gams, ki je Vladi in Drģavnemu zboru predlagal, da v skladu z vsemi 

svojimi pristojnostmi izkaģeta posebno spoġtovanje in si aktivno prizadevata za krepitev pozitivne 

javne podobe vseh ģrtev, vojnih invalidov in ostalih aktivno udeleģenih oseb pri zaġļiti domovine 

v vojni za Slovenijo 1991, ki so bili pripravljeni ģrtvovati svoje zdravje in ģivljenje za boljġo 

prihodnost vseh prebivalcev Slovenije. Obema institucijama je predlagal, da obravnavata in 

podpreta Izjavo Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne 

slovenske drģave z namenom umiritve politiļnih napetosti in za bolj sprejemajoļe in strpnejġe 

medsebojno sodelovanje vseh odloļevalcev in ostalih deleģnikov, pri ļemer naj se v postopek 

obravnave vkljuļi tudi Inģenirsko zbornico Slovenije in druga znanstvena druġtva in zdruģenja. 

 

2.6. URESNIĻEVANJE USTAVNIH PRISTOJNOSTI DRĢAVNEGA SVETA 

 

Drģavni svet je v ļetrtem letu VI. sklica na rednih in izrednih sejah obravnaval skupno sto 

oseminpetdeset (158) zadev, od tega petinpetdeset (55) zadev s podroļja ustavnih pristojnosti 

in drugih aktov, ġestinosemdeset (86) vpraġanj in pobud, eno (1) zadevo s podroļja volitev in 

imenovanj, dva (2) zakljuļka s posvetov, tri (3) druge pomembne sklepe in enajst (11) ostalih 

zadev. 

2.6.1. ZAKONODAJNE POBUDE 

 

Drģavni svet lahko predlaga Drģavnemu zboru sprejem zakonov ali sprememb in dopolnitev 

posameznih doloļb zakonov (prva alineja 97. ļlena Ustave RS). Gre za pomembno pristojnost 

Drģavnega sveta v zakonodajnem postopku. 
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V ļetrtem letu VI. mandata je bilo na sejah Drģavnega sveta obravnavanih pet  (5) 

zakonodajnih  pobud, in vseh pet je Drģavni svet tudi sprejel ter vloģil v zakonodajni 

postopek . V Drģavnem zboru je bil do 31. 12. 2021 sprejet en (1) izmed vloģenih predlogov 

zakonov, o ostalih ġtirih (4) pa Drģavni zbor do 31. 12. 2021 ġe ni odloļal. 

 

S sprejetjem Zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v 

obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 , ki ga je Drģavni zbor sprejel na 27. seji, 18. 11. 

2021, po objavi v Uradnem listu RS pa je zaļel veljati 15. 12. 2021, je prisilni izbris pravnih 

oseb po 22 letih dobil svoj epilog.  Predlog zakona je  v obravnavo Drģavnemu svetu 

predloģil drģavni svetnik Mitja Gorenġļek, podprla ga je  Komisija za gospodarstvo, obrt, 

turizem in finance , na 41. redni seji  9. 6. 2021 pa ga je  sprejel Drģavni svet. Veļ v toļki 2. 

tega poglavja.   

 

1. Predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in  

kreditojemalci kreditov v  ġvicarskih frankih (ZOPVTKK), EPA 1797-VIII. Drģavni svet je 

besedilo predloga zakona doloļil na 39. seji Drģavnega sveta 14. 4. 2021. Drģavni zbor o 

predlogu zakona sicer na dan 31. 12. 2021 ġe ni odloļil. JE PA DRĢAVNI ZBOR V 

NASLEDNJEM LETU, na 29. redni seji, 2. 2. 2022 ZAKON SPREJEL . Zakonodajno iniciativo je 

v obravnavo predloģila Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki je sklep sprejela na 

22. izredni seji komisije, 12. 4. 2021. 

 

Predlog zakona naslavlja problem mnoģiļnega oġkodovanja potroġnikov, ki so v obdobju od 28. 

6. 2004 do 31. 12. 2010 sklenili kreditno pogodbo, nominirano v ġvicarskih frankih ali z valutno 

klavzulo v ġvicarskih frankih (v nadaljevanju: CHF kredit) tako, da se valutno tveganje porazdeli 

med kreditodajalce in kreditojemalce. S tem se bo kreditojemalcem omogoļilo, da dolg poġteno 

odplaļajo pod pogoji, ki so jih lahko upraviļeno in v dobri veri priļakovali ob sklenitvi kreditne  

pogodbe. Aktivnosti Banke Slovenije so bile razdrobljene skozi daljġe ļasovno obdobje in v 

glavnem namenjene informiranju bank o tveganjih, zato so z vidika varstva potroġnikov bile 

nezadostne in neuļinkovite. Neuļinkovitost regulatorja banļnega sistema pri omejevanju 

nedopustnih praks komercialnih bank, ki so povzroļile oġkodovanje potroġnikov, je pomemben 

razlog, da drģava s sistemsko reġitvijo poseģe in vzpostavi stanje, kot bi moralo ģe obstajati v 

skladu z zakonodajo in opozorili regulatorja ter veljati ģe ob sklepanju pogodb o CHF kreditih. Cilj 

predlaganega zakona je zaġļita potroġnikov, ki so najeli CHF kredit, saj CHF krediti izļrpavajo 

ġtevilne posameznike (kreditojemalce in njihove druģine), posegajo v njihovo eksistenco in 

osebno dostojanstvo ter jim povzroļajo druge hude posledice, prepreļevanje nepoġtenih 

poslovnih praks kreditnih institucij ter prepreļevanje dolģniġke krize. Za uresniļitev navedenih 

ciljev je treba ponovno vzpostaviti ravnoteģje med strankami pogodb o CHF kreditih, ki je bilo 

poruġeno zaradi nepoġtenih komercialnih praks, kar bo doseģeno z zniģanjem finanļne 

obremenitve kreditojemalcev, ki so najeli CHF kredit, ter z doloļitvijo obveznosti delnega 

povraļila plaļil, ki so bila opravljena na podlagi nepoġtenih pogodbenih pogojev. S tem bo 

doseģen tudi generalno preventivni uļinek, saj bo dan jasen signal, da so prakse kreditnih 

institucij, ki so jih izvajale ob ponujanju CHF kreditov, nesprejemljive in nedopustne, obenem pa 

bo vzpostavljeno spoġtovanje naļel slovenskega in evropskega prava, ki so banke zavezovala ģe 

v ļasu sklepanja teh pogodb. Cilji predloga so skladni s ġirġimi prizadevanji Evropske unije in 

Republike Slovenije za zagotavljanje visoke ravni ģivljenja drģavljanov, varstva potroġnikov pred 
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nepoġtenimi pogodbenimi pogoji v potroġniġkih pogodbah ter odvraļanja od nelojalne 

konkurence na notranjem trgu (t i. odvraļalni uļinek). Predlagana valutna kapica limitira 

spremembo teļaja tako, da z vidika skupne cene kredita naļelno izenaļuje kreditojemalce, ki so 

najeli CHF kredit, s kreditojemalci, ki so najeli kredit v evrih. Pri doloļitvi mejne spremembe 

teļaja, pri kateri pride do aktivacije valutne klavzule, predlog sledi mehanizmu, doloļenemu v 

Zakonu o potroġniġkih kreditih (ZPotK-2), ki doloļa, da ima pri kreditni pogodbi za nepremiļnino, 

pri kateri je kredit obraļunan v tuji valuti, potroġnik pravico do pretvorbe kredita iz tuje valute v 

domaļo, kadar vrednost skupnega zneska kredita, ki ga ġe mora odplaļati, ali vrednost rednih 

plaļil odstopa za veļ kot 10 % od vrednosti, ki bi veljala, ļe bi se uporabljal menjalni teļaj med 

tujo in domaļo valuto, ki je bil dogovorjen ob sklenitvi kreditne pogodbe za nepremiļnino (prvi 

odstavek 52. ļlena ZPotK-2). Pri tem je v predlogu mejna vrednost doloļena na 5 %, kar brez 

konverzije omogoļa zbliģanje stroġkov kredita v CHF s stroġki primerljivega kredita v evrih. 

Predlagana reġitev se zgleduje po ZPotK-2, ki je bil sprejet prav zaradi prepoznanih teģav s 

tujevalutnimi krediti, in prinaġa reġitev, s katero kreditojemalci ohranijo deleģ valutnega tveganja v 

viġini, ki ima finanļni uļinek, kot ļe bi najeli evrske kredite. Pri tem ne razglaġa omenjenih 

pogodb za niļne, temveļ jih zgolj dopolnjuje, in sicer samo toliko, kolikor je to nujno za 

vzpostavitev enakomerne porazdelitve obveznosti med pogodbenimi strankami. Na ta naļin 

odpravlja nepoġten pogodbeni pogoj, ki ni skladen z naļeli slovenskega in evropskega pravnega 

reda, zlasti z naļeli socialne drģave, sorazmernosti in enakosti pred zakonom. 

 

2. Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23.  

7. 1999 do 16. 11. 2011 (ZOKIPOSR), EPA 1939-VIII. Drģavni svet je besedilo predloga zakona 

doloļil na 41. seji Drģavnega sveta 9. 6. 2021. DRĢAVNI ZBOR JE NA 27. SEJI, 18. 11. 2021, 

ZAKON SPREJEL . Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predloģil drģavni svetnik Mitja 

Gorenġļek. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 47. seji komisije, 27. 5. 2021, 

pobudo obravnavala in predlog zakona podprla. Do predloga se je opredelila tudi Interesna 

skupina delodajalcev in na 36. seji interesne skupine, 9. 6. 2021, pobudo prav tako podprla. 

 

Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 

7. 1999 do 16. 11. 2011 je bil pripravljen z razlogom odprave posledic nedopustne neomejene 

diskrecije zakonodajalca pri doloļitvi neomejene osebne odgovornosti druģbenikov kapitalskih 

druģb za obveznosti druģb, ki ni bila utemeljena z izjemnimi okoliġļinami in je specifiļna za 

Republiko Slovenijo. V obdobju od 1999 do 2011 je bilo na podlagi doloļb Zakona o finanļnem 

poslovanju podjetij in njegovega naslednika, Zakona o finanļnem poslovanju, postopkih zaradi 

insolventnosti in prisilnem prenehanju, izbrisano med 17.000 in 25.000 zasebnih podjetij. Izbris je 

bil izveden po uradni dolģnosti. Na podlagi neizpodbojne zakonske domneve, da so prevzeli 

obveznosti druģbe, so obveznosti teh druģb avtomatiļno preġle na njihove druģbenike, in sicer 

tako, da so za te obveznosti odgovarjali neomejeno. Taka ureditev je nasprotovala ustaljenim 

pravilom korporacijskega prava in je druģbenikom izbrisanih druģb povzroļila nedopustno ġkodo. 

Neomejena odgovornost druģbenikov za obveznosti izbrisanih druģb je prenehala 17. 11. 2011 z 

uveljavitvijo Zakona o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti druģbenikov za 

obveznosti izbrisanih gospodarskih druģb. Druģbeniki o zaļetku postopka izbrisa niso bili 

individualno obveġļeni, saj je bil zaļetek postopka objavljen le v Uradnem listu, sklepi o 

nadaljevanju pravdnih in izvrġilnih postopkov zoper druģbenike izbrisanih druģb pa so bili pogosto 

vroļeni na naslov izbrisane druģbe, zato mnogi druģbeniki dejansko niso bili seznanjeni s tem, da 

so bile druģbe izbrisane in da so se postopki nadaljevali zoper njih, vse dokler ni priġlo do zasega  
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sredstev na raļunih, izterjave prejemkov ali rubeģa. Druģbeniki v postopkih, ki so se nadaljevali 

zoper njih, do leta 2002 niso imeli nobenega uļinkovitega ugovora, od takrat naprej pa so 

moģnost uļinkovitega ugovora imeli zgolj tisti, ki so lahko dokazali, da niso bili èaktivni 

druģbenikiç. Poslediļno so upniki pridobili pravnomoļne izvrġilne naslove, na podlagi katerih so 

lahko plaļilo svojih terjatev do izbrisane druģbe terjali od njenih druģbenikov. Dogajalo se je tudi, 

da spremembe v lastniġtvu niso bile evidentirane v sodnem registru, zato so bile obveznosti  

izbrisanih druģb pripisane osebam, ki v ļasu izbrisa niso bile veļ druģbeniki. Zakon o finanļnem  

poslovanju podjetij je bil sprejet zato, da bi se sanirale opustitve sodiġļ, ki niso zaļenjala 

postopkov steļaja in likvidacije druģb po uradni dolģnosti, ļeprav bi to morala. Iz staliġļ 

Evropskega sodiġļa za ļlovekove pravice nedvomno izhaja, da morajo za posebne ukrepe 

drģave, ki spreminjajo omejeno odgovornost druģbenikov kapitalskih druģb v neomejeno osebno 

odgovornost, obstajati izjemne okoliġļine. V ļasu sprejemanja Zakona o finanļnem poslovanju 

podjetij niso obstajale izjemne okoliġļine, ki bi upraviļevale spremembo obsega odgovornosti 

druģbenikov kapitalskih druģb iz omejene v neomejeno, neodvisno od pogojev za spregled 

pravne osebnosti. Opustitve sodiġļ niso tak razlog. Drģava je zato odgovorna, da odpravi ġkodo, 

ki jo je povzroļila s svojimi ravnanji. Ġkodo so utrpeli tako druģbeniki, na katere so mimo pravil o 

spregledu pravne osebnosti preġle obveznosti izbrisanih druģb, kot tudi upniki, ki so pridobili 

pravnomoļne izvrġilne naslove zoper druģbenike, a jih ne bodo mogli uresniļiti. Temeljni namen 

nove ureditve je omogoļiti upraviļencem hitro in uļinkovito dosego praviļnega zadoġļenja za 

ġkodo, ki so jo utrpeli. Predlog zakona zato doloļa pogoje, pod katerimi lahko upraviļenci 

uveljavljajo povraļilo ġkode ter pravila postopka. Na podlagi tega zakona se bo lahko povrnilo 

samo premoģenjsko ġkodo, morebitna druga ġkoda pa se lahko uveljavlja po sploġnih pravilih 

civilnega prava. Pri doloļitvi obsega povraļila ġkode je upoġtevana deljena odgovornost med 

drģavo in druģbeniki ter naļelo praviļnosti. Pri doloļitvi praviļnega razmerja je bilo upoġtevano, 

da bi bil v primeru izplaļila popolne odġkodnine lahko ogroģen finanļni sistem, upoġtevana je bila 

narava premoģenja, iz katerega so bile poplaļane obveznosti izbrisanih druģb, ter da so 

druģbeniki imeli pravno moģnost, da sproģijo postopke likvidacije ali steļaja, ne glede na to, da bi 

sodiġļa te postopke morala voditi po uradni dolģnosti. Popolna odġkodnina se na podlagi tega 

zakona prizna samo v primerih, kadar je bilo v izvrġilnem postopku zaradi izterjave obveznosti 

izbrisane kapitalske druģbe prodano stanovanje ali hiġa, v kateri je druģbenik izbrisane druģbe 

prebival, v ostalih primerih pa se prizna delna odġkodnina. Urejeno je vpraġanje pravnega 

nasledstva v zvezi z zahtevo za povraļilo ġkode ter poloģaj upnikov izbrisanih druģb, ki imajo do 

druģbenikov zahtevke na podlagi pravnomoļnih izvrġilnih naslovov. Za viġje vrednosti je 

predvideno plaļilo v veļ obrokih, zneski manjġe vrednosti pa se bodo izplaļevali v enkratnem 

znesku.  

V zakonodajnem postopku je bil predlog zakona spremenjen in dopolnjen, pri ļemer je 

bilo skrajġano obdobje, na katerega se nanaġa, in spremenjeni pogoji in postopek za 

uveljavljanje povraļila ġkode. Tako spremenjen Zakon o odpravi krivic zaradi izbrisa 

pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 6. 1999 do 15. 1. 2008 ï ZOKIPOSR je 

Drģavni zbor sprejel na 27. seji  18. 11. 2021, po objavi v Uradnem listu pa je zakon zaļel 

veljati 15. 12. 2021. 

 

3. Predlog zakona  o spremembi Zakona o poslancih (ZPos -G), EPA 2251-VIII. Drģavni svet 

je besedilo predloga zakona doloļil na 45. seji Drģavnega sveta 10. 11. 2021. Drģavni zbor o 

predlogu zakona na dan 31. 12. 2021 ġe ni odloļil. Zakonodajno iniciativo je v obravnavo 



    thwh2L[h h 59[¦ нлн1  

30 

 

predloģil drģavni svetnik dr. Marjan Mauļec. Predlog je podprla Komisija za drģavno ureditev na 

62. seji komisije, 20. 10. 2021. 

 

Temeljni cilj, h kateremu teģi predlagani zakon, je uveljavitev pravne podlage, po kateri se bo 

dokonļno ukinila nezdruģljivost poslanske in ģupanske (podģupanske) funkcije, ki nima ne 

ustavne ne zakonske podlage. Temeljno ustavno doloļilo, vezano na ureditev poslanskega 

mandata ter s tem povezane nezdruģljivosti poslanske funkcije, je v 82. ļlenu Ustave Republike 

Slovenije (Ustava). Ta doloļa, da so poslanci predstavniki vsega ljudstva in niso vezani na 

kakrġnakoli navodila. Nadalje Ustava v navedem ļlenu doloļa, da zakon doloļa, kdo ne sme biti 

izvoljen za poslanca, ter nezdruģljivost funkcije poslanca z drugimi funkcijami in dejavnostmi. 

Napotila, na kakġen naļin oz. v katero smer naj bo zakonsko urejena nezdruģljivost poslanske 

funkcije z drugimi funkcijami, z ustavnimi doloļili ni doloļeno. Izpeljava ustavnega doloļila o 

nezdruģljivosti poslanske funkcije je urejena v Zakonu o poslancih (ZPos). Ta v 10. ļlenu doloļa, 

da poslanec ne sme biti hkrati ļlan Drģavnega sveta niti ne sme opravljati druge funkcije ali dela 

v drģavnih organih. Poslanec tudi ne sme opravljati funkcije ģupana in podģupana v obļini. 

Popolno nezdruģljivost poslanske funkcije s funkcijo ģupana in podģupana je leta 2011 uvedel 

Zakon o spremembi Zakona o poslancih (ZPos-D). Ta je s spremembo drugega stavka 10. ļlena 

doloļil, da poslanec ne sme opravljati funkcije ģupana in podģupana v obļini. Do uveljavitve 

takġne ureditve je v Republiki Sloveniji veljalo, da poslanec ne sme poklicno opravljati funkcije v 

organih lokalnih skupnosti. Dopuġļena pa je bila moģnost, da lahko poslanec opravlja funkcijo v 

organih lokalnih skupnosti nepoklicno. V postopku sprejemanja novele ZPos-D je bila kot razlog 

za uveljavitev nezdruģljivosti poslanske in ģupanske funkcije veļkrat v ospredje postavljena 

delitev oblasti. Vendar je delitev oblasti v Republiki Sloveniji urejena v 3. ļlenu Ustave, ki doloļa, 

da se oblast deli na: zakonodajno, izvrġilno in sodno. Nosilec zakonodajne oblasti je Drģavni 

zbor, ki sprejema zakone. Nosilca izvrġilne oblasti predstavlja Vlada, ki predlaga zakone in skrbi 

za njihovo izvrġevanje. Sodno oblast pa izvrġujejo sodiġļa, ki odloļajo v posameznih primerih 

krġitve zakonov in ostalih predpisov. V ustavno doloļeno delitev oblasti lokalna samouprava ni 

zajeta. Kar pomeni, da neposredno sklicevanje na naļelo delitve oblasti v povezavi z ureditvijo 

nezdruģljivosti funkcije poslanca in funkcije ģupana (podģupana) ne more pravno obveljati. 

Nezdruģljivost poslanske funkcije s funkcijo ģupana in podģupana je bila v slovenski pravni red 

uvedena ġele leta 2011, torej kar 20 let po osamosvojitvi naġe drģave oz. 19 let po sprejetju 

prvega Zakona o poslancih (Uradni list RS, ġt. 48/92). Sklepati gre, da utemeljeni razlogi za 

ukinitev hkratnega opravljanja navedenih funkcij niso bili in niso podani, zato je potrebna 

sprememba zakona, ki bo to pravno uredila. Novela bi zaļela veljati za naslednje parlamentarne 

volitve. Predlagana sprememba bi lahko predstavljala pomemben vidik pri premoġļanju 

strankarskih razlik, saj je prioriteta delovanja ģupanov dobrobit obļanov in drģavljanov in 

izpeljava pomembnih projektov v korist skupnosti. To je ne nazadnje razvidno tudi iz dela 

Drģavnega sveta in Interesne skupine lokalnih interesov. 

 

4. Predlog  zakona o dopolnitvi Zakona o tujcih (ZTuj -2G), EPA 2252-VIII. Drģavni svet je 

besedilo predloga zakona doloļil na 45. seji 10. 11. 2021. Drģavni zbor o predlogu zakona na 

dan 31. 12. 2021 ġe ni odloļil. Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predloģila Interesna skupina 

negospodarskih dejavnosti na 14. izredni seji interesne skupine, 20. 10. 2021. Predlog 

zakonodajne iniciative je podprla Komisija za drģavno ureditev na 63. seji, 3. 11. 2021. 
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S predlogom zakona se skuġa drģavljanom tretjih drģav, tako dijakom kot ġtudentom, ki prihajajo 

v Slovenijo z namenom izobraģevanja, omiliti pogoje za pridobitev dovoljenj za zaļasno 

prebivanje. Dopolnitev zakona se nanaġa na tiste tuje ġtudente in dijake, ki so jih dolģni preģivljati 

starġi oziroma njihovi zakoniti zastopniki. Predlagana sprememba vzpostavlja ureditev, ki je bila v 

veljavi pred uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih (ZTuj-2F), ki je bil 

v Drģavnem zboru sprejet 30. 3. 2021. Z uveljavitvijo ZTuj-2F je v praksi priġlo do kljuļne 

spremembe v naļinu izkazovanja zadostnih sredstev za preģivljanje tujih ġtudentov v Sloveniji. 

Tujec je moral ģe prej za pridobitev dovoljenja za prebivanje zaradi viġje- ali visokoġolskega 

izobraģevanja dokazati, da ima zadostna sredstva za preģivljanje. Po obstojeļi ureditvi pa to ni 

veļ mogoļe zgolj na podlagi pisne izjave starġev oziroma skrbnikov, ki so ga dolģni preģivljati. S 

predlogom zakona se ponovno omogoļa, da bi kot dokaz o izpolnjevanju pogoja zadostnih 

sredstev za preģivljanje zadoġļala pisna izjava starġev oziroma skrbnikov, da ga bodo v ļasu 

izobraģevanje ali ġtudija preģivljali, ļe so ga po pravu drģave, iz katere prihaja, dolģni. Aktualna 

ureditev ġtevilnim dijakom in ġtudentom iz ekonomsko ġibkejġih drģav oteģuje izobraģevanje v 

Sloveniji. Veļina tujih dijakov in ġtudentov k nam prihaja iz drģav bivġe Jugoslavije in za veļino je 

teģko ģe ob zaļetku ġtudija izkazovati, da imajo bodisi zagotovljena celotna sredstva za ļas 

ġtudija, bodisi dovolj visoke redne prihodke za preģivljanje za celoten ļas trajanja izobraģevanja. 

Zaradi sprememb, ki jih je prinesel ZTuj-2F, bo priġlo do dolgoroļnih ġkodljivih posledic na 

podroļju viġjeġolskega in visokega ġolstva, ki si prizadeva k nam privabiti uspeġne dijake in 

ġtudente iz tujine. Tuji ġtudenti, pa tudi dijaki, so se po dosedanjih izkuġnjah izkazali za 

prizadevne, kooperative in izjemno motivirane pri ġtudiju, kot tudi pri uļenju slovenskega jezika in 

usvajanju slovenske kulture ter navad. Ministrstvo za izobraģevanje, znanost in ġport spodbuja 

uļenje slovenskega jezika in kulture tako prek sistema lektoratov v drģavah, iz katerih tuji 

ġtudenti in dijaki prihajajo, kot s pomoļjo dodatnih teļajev na univerzah, ki jih morajo ġtudentje 

obiskovati. Mednarodna odprtost slovenskega visokega ġolstva je pomemben in nujen element 

njegove kakovosti in mednarodne prepoznavnosti, zato ima omejen dostop tujcev do 

izobraģevanja lahko negativen uļinek na slovenski izobraģevalni sistem. Nacionalna agencija 

Republike Slovenije za kakovost v visokem ġolstvu (NAKVIS) v svojih akreditacijskih pravilih 

presoja tudi uspeġnost udejstvovanja zavodov v mednarodnem visokoġolskem prostoru. 

Demografska slika v Sloveniji je slaba in zato si vsi, ki delujejo v visoko- in viġjeġolskem 

izobraģevanju, prizadevajo pridobiti ļim veļ odliļnih posameznikov iz tujine, ki bodo s svojim 

znanjem prispevali k razvoju slovenske druģbe. V tem smislu je predstavljeni predlog zakona tudi 

v skladu s predlogom novega Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZrlD). 

Ob tem ima Republika Slovenija z vsemi drģavami bivġe Jugoslavije sklenjene dvostranske 

sporazume, ki doloļajo, da imajo drģavljani teh drģav na podroļju osnovnoġolskega in 

viġjeġolskega izobraģevanja enake pravice kot drģavljani Republike Slovenije, na podroļju 

visokoġolskega izobraģevanja pri plaļilu ġolnin pa veljajo enaki pogoji, kot veljajo za slovenske 

ġtudente. To pomeni, da so tuji ġtudenti iz drģav bivġe Jugoslavije opraviļeni plaļila ġolnine, 

medtem ko morajo drģavljani drģav, ki ne prihajajo iz drģav EU, ġolnine plaļati. Osnovni namen 

sklenjenih protokolov o sodelovanju na podroļju izobraģevanja je èizenaļitev drģavljanov teh 

drģav z drģavljani Slovenije oziroma z drģavljani EUç. Predlagano spremembo Zakona o tujcih 

(ZTuj-2F) podpira celotna strokovna javnost - univerze, Rektorska konferenca Slovenije, 

Ġtudentska organizacija Slovenije in drugi. Bilo bi izjemno pomembno, da bi bila zakonodajna 

iniciativa sprejeta pred februarjem 2022, ko bodo v izobraģevalnih ustanovah potekali informativni 

dnevi, da bi lahko zainteresiranim ġtudentom in dijakom posredovali nove informacije o naļinu 

pridobivanja dovoljenj za prebivanje v Republiki Sloveniji v ļasu izobraģevanja. 
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5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o drģavnem svetu (ZDSve-B), 

EPA 2253-VIII. Drģavni svet je besedilo predloga zakona doloļil na 45. seji Drģavnega sveta 10. 

11. 2021. Drģavni zbor o predlogu zakona na dan 31. 12. 2021 ġe ni odloļil. Zakonodajno 

iniciativo je v obravnavo predloģil drģavni svetnik Alojz Kovġca, obravnavala in podprla pa jo je 

Mandatno-imunitetna komisija na 14. izredni seji, 8. 11. 2021. 

 

Temeljni cilj predlagane spremembe je uskladitev ZDSve z odloļbo Ustavnega sodiġļa ġt. U-I-

349/18, Mp-1/18, Mp-2/18. Kot posredno izhaja iz odloļbe Ustavnega sodiġļa ġt. U-I-191/17, 

mora zakonodajalec poskrbeti za celovito ureditev vseh vpraġanj v zvezi s pravnim varstvom pri 

volitvah v Drģavni svet. Cilj predlagane spremembe ZDSve ni samo odprava neustavnosti 50. 

ļlena ZDSve, ampak odprava neustavnosti, na katere je Ustavno sodiġļe opozorilo v obrazloģitvi 

in na katere opozarja tudi stroka. Zlasti v skladu s priporoļili teorije in Beneġke komisije je cilj 

predloga zakona natanļno urediti postopek volitev v Drģavni svet, predvsem pa ureditev 

volilnega spora, saj v praksi pri volitvah v Drģavni svet prihaja do ġtevilnih teģav, za katere 

trenutna pomanjkljiva ureditev ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva in ne nudi ustreznih 

reġitev. S predlagano ureditvijo se zasleduje cilj, da v praksi ne bi tako pogosto prihajalo do 

teģav, s katerimi se zaradi podnormiranosti volilnega spora sooļa Drģavni svet ob vsakokratnih 

volitvah. Predlog zakona zato temeljito ureja volilni spor, v katerega po novem Drģavni svet ne bi 

bil neposredno vpleten, saj glede na svojo sestavo in vlogo v slovenski ustavni ureditvi ni 

primeren organ za odloļanje v volilnih sporih. Zaradi navedenih razlogov je bolj primeren organ 

za odloļanje o volilnih sporih po volilnem dnevu na prvi stopnji DVK, ki je specializirani drģavni 

organ za volitve, zoper odloļbo DVK pa je predvidena toģba na Vrhovno sodiġļe. Zoper odloļbo 

Vrhovnega sodiġļa ni predvidenega pravnega sredstva, saj je po izvedenih volitvah treba ļim 

hitreje razreġiti morebitne nepravilnosti, kar prispeva k veļji legitimnosti Drģavnega sveta in 

zmanjġuje negotovost. Cilj predlagane novele Zakona o drģavnem svetu (ZDSve) je zakonodajna 

reġitev, ki se nanaġa na protiustavnost 50. ļlena navedenega zakona. Izhodiġļe Drģavnega 

sveta za pripravo zakona je, da so roki za reġevanje volilnega spora, pristojnost organov in 

postopki urejeni na naļin, da se Drģavni svet lahko konstituira ne glede na morebitne volilne 

spore, zato je najustreznejġa reġitev, po kateri se morebitni volilni spori reġujejo naknadno. Ģelja 

Drģavnega sveta je torej nemoteno konstituiranje organa kot celote ter njegovih delovnih teles 

brez kakrġnihkoli zunanjih vplivov. Gre ģe za tretji poskus ureditve tega vpraġanja. V prejġnjih 

poskusih je Zakonodajno-pravna sluģba Drģavnega zbora ģelela, da ZDSve volitve in volilni spor 

pri volitvah v Drģavni svet ureja na enak naļin kot pri volitvah v Drģavni zbor, kar pa zaradi 

posebnosti volitev v Drģavni svet ni mogoļe. Trenutna ureditev namreļ predvideva, da se najprej 

izvoli Mandatno-imunitetna komisija, ki pregleda potrdila o izvolitvi ter morebitne pritoģbe in 

pripravi poroļilo za sejo Drģavnega sveta. Na slednji mora poroļevalec komisije predstaviti vse 

prispele pritoģbe, vkljuļno z razlogi, ki jih vsebujejo. Mandatno-imunitetna komisija nato predlaga, 

da se o nespornih mandatih glasuje skupaj, o vsakem spornem pa posebej. Na koncu o potrditvi 

mandatov glasuje Drģavni svet. Gre za izjemno zahtevno nalogo, s katero se ļlani Mandatno-

imunitetne komisije sooļijo takoj po izvolitvi, pri ļemer za reġevanje volilnih sporov nimajo dovolj 

znanja niti najizkuġenejġi drģavni svetniki. Iz tega razloga se celoten postopek konstituiranja 

Drģavnega sveta s predlogom novele zakona spreminja. V skladu s postopkom, predvidenem v 

predlogu zakona, se bo Drģavni svet na prvi seji po volitvah seznanil z aktom o izidu volitev, ki ga 

bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavila Drģavna volilna komisija, in se tudi konstituiral, 

ļe bo v aktu o izidu volitev ugotovljena izvolitev veļ kot polovice drģavnih svetnikov. Ugotovitve 
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Drģavne volilne komisije bo moģno izpodbijati s toģbo pred Vrhovnim sodiġļem, kar pomeni, da 

se z reġevanjem volilnih sporov Drģavni svet ne bo veļ ukvarjal. 

 

2.6.2. MNENJA DRĢAVNEGA SVETA 

 

Drģavni svet sprejema in daje Drģavnemu zboru mnenja o zadevah iz svoje pristojnosti. S 

podanimi mnenji Drģavni svet uresniļuje svojo svetovalno vlogo in v zakonodajnem procesu 

uveljavlja interese interesnih skupin, ki so zastopane v Drģavnem svetu, v povezavi s civilno 

druģbo in strokovno javnostjo. 

 

Drģavni svet je v ļetrtem letu VI. mandata na sejah Drģavnega sveta obravnaval 

devetintrideset  (39) mnenj in jih sedemintrideset (37) sprejel,  in sicer triindvajset  (23) 

mnenj k predlogom zakonov , pet (5)  mnenj k predlogom aktov, tri (3) mnenja  k predlog om 

deklaracij in resolucij  ter osem  (8) mnenj k poroļilom drģavnih organov. Drģavni svet ni 

sprejel dveh (2) mnenj k predlogoma zakonov.  

Drģavnemu zboru je bilo posredova nih  triintrideset  (33) mnenj  Drģavnega sveta. 

 

2.6.2.1. MNENJA K PREDLOGOM ZAKONOV  

1. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivaliġļa 

(ZPPreb-1A) - druga obravnava, EPA 1529-VIII (36. seja Drģavnega sveta, 20. 1. 2021). 

Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je 

predlog zakona podprl. 

 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za drģavno ureditev, ki je na 47. redni seji 13. 1. 2021 

podprla predlog novele, s katero se ureja vpraġanje fiktivnih prijav prebivaliġļa, in stalno prijavo 

prebivaliġļa za posameznike, ki prebivajo v domovih starejġih obļanov. S predlogom zakona se 

ponovno uvaja krajevna pristojnost prijave prebivaliġļa. Prijave prebivaliġļe ne bo veļ mogoļe 

urediti kjerkoli v Sloveniji, ampak jo bo treba urediti na pristojni upravni enoti. Ena bolj pogostih 

zlorab pri prijavi prebivaliġļa je bila namreļ ta, da so posamezniki, ko so s prijavo prebivaliġļa 

neuspeġni na eni upravni enoti, odġli na drugo upravno enoto, lahko tudi na drugi konec 

Slovenije, in tam izvedli prijavo prebivaliġļa. Druga pomembna sprememba je, da bo uradna 

oseba na upravni enoti dolģna preveriti nekatere podatke, ki so vezani na sistem GURS. Zato 

bodo morali tisti, ki ġe nimajo urejenih podatkov oziroma prostorskih evidenc glede nepremiļnin 

(hiġna ġtevilka ali ġtevilka stanovanja, zahteva za vpis stavbe v kataster stavb, zahteva za vpis 

sprememb podatkov katastra stavb) to urediti, ļe bodo ģeleli na takġni nepremiļnini prijaviti 

prebivaliġļe. Upravna enota bo strankam dala moģnost, da te evidence na GURS lahko uredijo v 

doloļenem ļasovnem roku. Predlog zakona predvideva skrajġane postopke in zato bodo upravne 

enote bolj uļinkovite pri prepreļevanju in odkrivanju zlorab pri prijavah prebivaliġļa. Novela 

predvideva ġe nekaj korekcij in odprav pomanjkljivosti, ki izhajajo iz obstojeļe prakse. V predlogu 

zakona se na veļ mestih popravljajo doloļbe, ki se nanaġajo na prijavo prebivaliġļ otrok. Zakon o 

prijavi prebivaliġļa trenutno doloļa, da se otroka prijavi na naslovu matere, po novem bo 

obstajala moģnost, da bosta starġa otroku v roku 30 dni doloļila nov naslov - stalni ali zaļasni, ki 

bo veljal od rojstva. Poenostavlja se tudi ļlen, ki govori o tem, kdaj ob prijavi prebivaliġļa otroka 

ni treba priloģiti soglasja drugega starġa. To velja v primerih, ko se prijavlja novorojenļka, pri 
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ļemer je eden od starġev tuj drģavljan in zanj v evidencah Republike Slovenije ni nobenih 

podatkov. Po novem bodo med dokazila, s katerimi posameznik prijavi prebivaliġļe, da ima 

pravico bivati na doloļenem naslovu, uvrġļene tudi pogodba o sluģnosti, pogodba o preuģitku in 

dokazilo o stavbni pravici. Na veļ mestih predloga zakona se popravljajo doloļbe, ki se nanaġajo 

na prijavo prebivaliġļa tujcev; gre za usklajevanje z Zakonom o tujcih. V predlogu zakona se 

dopolnjuje tudi moģnosti za prijave prebivaliġļa za otroke, ki so v rejniġtvu, in za tujce z urejenim 

statusom, ļe so ģrtve trgovine z ljudmi. V teh primerih se omogoļa enostavna in hitra prijava na 

naslovu centra za socialno delo. Tako bo omogoļeno, da imajo te osebe prijavljeno stalno 

prebivaliġļe oziroma naslov, ki ima status stalnega prebivaliġļa. Drģavni svetniki so o predlogu 

zakona opravili krajġo razpravo. Novela ureja tudi prijave prebivaliġļa v domovih za starejġe, kjer 

se izvaja institucionalno varstvo. Mnogi oskrbovanci domov starejġih obļanov imajo svoje stalno 

prebivaliġļe v drugi obļini in nimajo pogojev za ohranitev stalnega prebivaliġļa na naslovu, kjer 

so pred prihodom v dom stalno prebivali (stanovanje je bilo prodano, hiġa poruġena). V primeru, 

da bi se na naslovu doma starejġih obļanov izvedla prijava stalnega prebivaliġļa s soglasjem 

doma, bi to lahko vplivalo na doplaļevanje stroġkov bivanja in oskrbe, ki bremenijo obļino 

stalnega prebivaliġļa. Predlog zakona zato ureja, da se bo posameznik na naslovu doma 

starejġih obļanov prijavil z odloļbo v postopku ugotavljanja stalnega prebivaliġļa. Na ta naļin bo 

omogoļeno, da oskrbovanci lahko prijavijo stalno prebivaliġļe v domovih starejġih obļanov, 

hkrati pa se bodo finanļne obremenitve oziroma stroġki sofinanciranja bivanja v domovih 

praviļno razporedili med posamezne lokalne skupnosti, ne glede na lokacijo domov za starejġe 

obļane. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je zakon 

sprejel na 63. izredni seji, 3. 3. 2021. 

 

2. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih 

druģbah (ZGD-1K) - druga obravnava, EPA 1459-VIII (36. seja Drģavnega sveta, 20. 1. 2021). 

Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je 

dopolnjen predlog zakona podprl. 

 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki je na 41. seji 

komisije, 26. 11. 2020, obravnavala predlog zakona, ga podprla ter mnenje posredovala Odboru 

Drģavnega zbora za gospodarstvo, ki je nato na 12. seji, 12. 1. 2021, ob upoġtevanju pripomb 

Zakonodajno-pravne sluģbe Drģavnega zbora, sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin 

ter amandmaja poslanskih skupin SAB, LMĠ in SD k 6. in 62. ļlenu ter pripravil dopolnjen 

predlog zakona. Drģavni svet se je seznanil z reġitvami predlaganega zakona, ki doloļa nekatere 

obveznosti, ki so posledica prenosa Direktive (EU) 2017/82, poleg predlaganih dopolnitev zaradi 

prenosa te Direktive pa predlog zakona vsebuje tudi nekaj drugih dopolnitev veljavne ureditve 

Zakona o gospodarskih druģbah. Sprejetje predloga zakona bo med drugim imelo vpliv na 

omejitve ustanavljanja druģb in podjetnikov ter pridobitev statusa druģbenika s strani poslovno 

nepoġtenih tujih in domaļih fiziļnih ter pravnih oseb, nalaga pa se tudi dodatno administrativno 

breme za druģbe, zavezane k reviziji letnih poroļil. Drģavni svet je povzel pripombe, podane ob 

obravnavi predloga zakona na 41. seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V 

razpravi je bilo predlagano, da se v nadaljnjem postopku sprejemanja predloga zakona razmisli o 

ļrtanju 11. ļlena predloga zakona, ki doloļa subjekte javnega interesa. Reġitve, ki izhajajo iz tega 

doloļila, so bile problematizirane tudi v okviru razprave na Odboru za gospodarstvo. Subjekti 

javnega interesa so namreļ postale tudi nekatere druģbe z neposrednim ali posrednim veļinskim 
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lastniġkim deleģem drģave ali obļine, ki morajo revidirati letna poroļila v skladu s 57. ļlenom 

ZGD-1. Med njimi so tudi druģbe z omejeno odgovornostjo, ki izpolnjujejo merila za srednje in 

velike druģbe. Podlaga za doloļitev subjekta javnega interesa je Direktiva 2013/34/EU 

Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. 6. 2013, ki med drugim doloļa, da so subjekti javnega 

interesa tudi podjetja, ki jih drģave ļlanice imenujejo za subjekte javnega interesa, na primer 

podjetja, ki imajo zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali ġtevila zaposlenih velik javni 

pomen. Slovenija je doloļilo omenjene direktive v zakonu, ki ureja revidiranje, razġirila kar na vse 

druģbe v drģavni ali obļinski lasti, kar je v Evropi posebnost. S tem je v slovenski pravni red 

vneseno doloļilo, ki ga evropska direktiva ne zahteva, nedvomno pa poveļuje birokratska in 

finanļna bremena podjetjem v veļinski drģavni in obļinski lasti. Doloļa se namreļ, da bodo vsa 

obļinska in drģavna podjetja, ki so podvrģena obveznim revizijam, dolģna obvezno imenovati 

revizijsko komisijo. Ker se priļakuje, da vsi ļlani revizijskih komisij svoje delo opravljajo karseda 

odgovorno in profesionalno, se bodo poveļale zahteve po poroļanju tem organom s strani 

strokovnih sluģb in podjetij. Poslediļno se bo poveļal obseg administrativnega dela, potrebe po 

dodatnih zaposlitvah in s tem stroġki poslovanja teh podjetij. Zastavlja se vpraġanje, ali je 

resniļno nujen ġe dodaten nadzor v ģe tako visoki piramidi razliļnih nadzornih organov. Drģavni 

svet sicer predlaga, da se v nadaljnjem postopku sprejemanja predloga zakona razmisli o ļrtanju 

11. ļlena predloga zakona, ki doloļa subjekte javnega interesa. Subjekti javnega interesa so 

namreļ postale tudi nekatere druģbe z neposrednim ali posrednim veļinskim lastniġkim deleģem 

drģave ali obļine, ki morajo revidirati letna poroļila v skladu s 57. ļlenom ZGD-1.  

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je zakon 

sprejel na 22. seji, 27. 1. 2021. 

 

3. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) - druga obravnava, EPA 1473-VIII (36. seja 

Drģavnega sveta, 20. 1. 2021). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila skupina 

poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Dejanom Ģidanom. Drģavni svet je dopolnjen 

predlog zakona podprl. 

 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je na 51. 

seji 17. 12. 2020 obravnavala predlog novele zakona, in ga podprl. Menil je, da je nujno, da se 

invalidom na razliļne moģne naļine zagotovi dostojne prejemke bodisi v okviru zaposlitvene 

rehabilitacije bodisi v okviru sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in s slednjim 

povezanih dodatkov. Z novelo se ģeli zagotoviti poġteno in praviļno nagrado invalidom, ki so 

vkljuļeni v sistem zaposlitvene rehabilitacije, z zakonsko doloļeno pravico do povraļila stroġkov 

za prehrano v ļasu trajanja zaposlitvene rehabilitacije, v viġini regresa za prehrano zaposlenih v 

javnem sektorju ter z zagotovitvijo nagrade za delo v obliki denarnega prejemka, sorazmernega s 

ġtevilom ur socialne aktivacije. Na takġen naļin bi bili do nagrade za delo upraviļeni tudi tisti 

invalidi, ki na meseļni ravni ne zmorejo opraviti veļ kot 100 ur dela, tisti invalidi, ki lahko ali ģelijo 

delati veļ, pa bi bili prav tako ustrezno nagrajeni z viġjimi denarnimi prejemki, skladnimi s svojo 

stopnjo aktivacije. Navedeno bi invalide dodatno motiviralo za vkljuļevanje v storitve zaposlitvene 

rehabilitacije in tudi njen uspeġen zakljuļek. Hkrati bi se poveļale njihove moģnosti za zaposlitev 

ter zviġalo stopnjo njihove socialne in materialne varnosti. Septembra 2020 je bilo med 

nezaposlenimi 12.500 invalidov, od tega 10.000 dolgotrajno brezposelnih, za katere je sistem 

zaposlitvene rehabilitacije lahko izjemnega pomena. Glede na ugotovitve iz prakse, da vsi invalidi 

v okviru zaposlitvene rehabilitacije iz razliļnih razlogov ne zmorejo opraviti 100 delovnih ur 
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meseļno, da bi v skladu z obstojeļim 17. ļlenom zakona prejeli nagrado v viġini 40 % minimalne 

plaļe (376,23 evra), se predlaga uporaba podobnega naļina nagrajevanja, kot velja v primeru 

socialne aktivacije. Na podlagi amandmaja poslanskih skupin SD, LMĠ in SAB k 1. ļlenu 

predloga zakona, sprejetega na 24. seji Odbora Drģavnega zbora za delo, druģino, socialne 

zadeve in invalide 12. 1. 2021, se bo invalide, vkljuļene v zaposlitveno rehabilitacijo, nagrajevalo 

tako, da bodo tisti invalidi, ki nimajo drugih prejemkov in ki bodo opravili od 60 do 128 ur dela v 

okviru zaposlitvene rehabilitacije, prejeli meseļno nagrado v viġini 507,91 evra meseļno (54 % 

minimalne plaļe meseļno), tisti, katerih obseg ur dela bo presegel 129 ur, pa maksimalno moģno 

nagrado za opravljeno delo, to je 611,38 evra (65 % minimalne plaļe meseļno). Do denarnega 

prejemka za ļas zaposlitvene rehabilitacije bo upraviļen tudi invalid, ki prejema denarno 

nadomestilo ali denarno pomoļ iz naslova pravic brezposelnih oseb ali denarno nadomestilo po 

predpisih iz naslova invalidskega zavarovanja, pri ļemer vsota prejemkov iz vseh prej navedenih 

virov ne sme presegati viġine odstotka minimalne plaļe, doloļene za posamezen obseg storitev 

zaposlitvene rehabilitacije iz predlaganega spremenjenega 17. ļlena ZZRZI. Zaradi predvidenih 

finanļnih posledic predloga zakona (okrog 5 milijonov evrov), ki niso bile vkljuļene v proraļun za 

leto 2021, naj bi se po prvotni razliļici 3. ļlena predloga zakona predloģene zakonske doloļbe 

zaļele uporabljati ġele s 1. 1. 2022, pri ļemer pa je ģe na 51. seji Komisije za socialno varstvo, 

delo, zdravstvo in invalide 17. 12. 2020 predstavnik predlagatelja nakazal, da bi bilo moģno s 

predloģenim in sprejetim amandmajem Vlade Republike Slovenije uveljavitev in uporabo zakona 

zagotoviti ģe prej (s 1. 1. 2021). Z amandmajem odbora k 3. ļlenu predloga zakona, sprejetim na 

24. seji Odbora Drģavnega zbora za delo, druģino, socialne zadeve, je bil navedeni predlog v 

najveļjim moģni meri upoġtevan, saj bo zakon v primeru njegovega sprejema zaļel veljati 

petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Drģavni svet je bil seznanjen, da je 

na seji pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide Ministrstvo za delo, 

druģino, socialne zadeve in enake moģnosti kot pristojno ministrstvo za podroļje invalidskega 

varstva predlaganim spremembam in dopolnitvam izreklo naļelno podporo, kar je bilo nato 

potrjeno ġe z mnenjem Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona z dne 6. 1. 2021. Kot je 

ugotavljal Drģavni svet, Vlada predlaganim spremembam in dopolnitvam v mnenju ne nasprotuje, 

je pa predlagala popravek 1. ļlena predloga zakona, ki je bil nato s sprejetim amandmajem 

poslanskih skupin SDS, SMC in NSi na seji pristojnega Odbora Drģavnega zbora za delo, 

druģino, socialne zadeve in invalide tudi upoġtevan. Na podlagi sprejetega amandmaja k 1. ļlenu 

predloga zakona bo tako invalid upraviļen do plaļila stroġkov za prehrano v viġini nadomestila za 

prehrano med delom za zaposlene v javnem sektorju zgolj v primeru, ļe mu je priznana pravica 

do storitev iz desete alineje 15. ļlena ZZRZI (usposabljanje na konkretnem delovnem mestu 

oziroma v izbranem poklicu), ne pa tudi za vse ostale primere storitev, ki se izvajajo v bistveno 

krajġem obsegu (najveļ dve do tri ure na dan), kot so svetovanje, spodbujanje in motiviranje 

invalidov k aktivni vlogi; pomoļ pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o moģnostih 

vkljuļevanja v usposabljanje in delo; pomoļ pri izboru ustreznih poklicnih ciljev; razvijanje 

socialnih spretnosti in veġļin; pomoļ pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve in priprava 

mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov. Slednje so 

namreļ zgolj v posredni povezavi z dejanskim izvajanjem zaposlitvene rehabilitacije kot ukrepom 

za dosego zastavljenega cilja ï zaposlitve invalida, ki mu bo omogoļila socialno varnost. Drģavni 

svet je bil seznanjen tudi s pojasnilom pristojnega ministrstva, da je sistem zaposlitvene 

rehabilitacije, skupaj z ostalimi ukrepi za aktivacijo invalidov, v zadnjih, veļ kot 15 letih, omogoļil 

velikemu ġtevilu invalidov, da so se vkljuļili v delovni proces bodisi na odprtem trgu ali prek 

ostalih aktivnosti, prilagojenim njihovim zmoģnostim in potrebam. Ministrstvo je ves ļas 
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spodbujalo zaposlitveno rehabilitacijo, od uveljavitve zakona pa se je ġtevilo vkljuļenih invalidov v 

razliļne aktivnosti, namenjene njihovi ļimprejġnji aktivaciji, bistveno poveļalo. Ministrstvo 

problematiko, ki se je dotika novela ZZRZI-E, prepoznava kot eno od zaznanih pomanjkljivosti 

veljavnega ZZRZI, zato podpira predloģene reġitve. Drģavni svet je ugotavljal, da je Svet za 

invalide Republike Slovenije predlog zakona obravnaval na seji 2. 12. 2020 in ga soglasno 

podprl. Svet za invalide je ocenil, da ZZRZI celovito ureja problematiko usposabljanja in 

zaposlovanja invalidov, na kar nakazujejo tudi aktualni podatki Zavoda RS za zaposlovanje glede 

ġtevila vkljuļenih v razliļne moģne naļine aktivacije. Tako kvotni sistem zaposlovanja invalidov 

kot tudi ostale olajġave iz tega naslova so, skupaj s storitvami zaposlitvene rehabilitacije, namreļ 

vplivale na to, da je leta 2020 ostala stopnja zaposlovanja brezposelnih invalidov na ravni 

preteklih, kar je zelo pozitivno in gotovo tudi posledica dobrih reġitev, ki jih ponuja ZZRZI. Predlog 

zakona po ugotovitvi Sveta za invalide naslavlja odprto vpraġanje, ki se je pojavilo ģe kmalu po 

uvedbi zakona in postaja iz leta v leto bolj pereļe in aktualno, saj se deleģ delovnih invalidov, ki 

se vkljuļujejo v zaposlitveno rehabilitacijo, skozi leta viġa. V Svetu za invalide, ki ga sestavljajo 

predstavniki invalidov oz. invalidskih organizacij, stroke in drģave so bili ob obravnavi predloga 

zakona popolnoma soglasni in ugotovili, da predlog zakona ob minimalnih korekcijah in 

uskladitvah s sistemom socialnega varstva predstavlja pomemben korak v pravo smer. Drģavni 

svet predlagane zakonske reġitve podpira, saj meni, da je nujno, da se invalidom na razliļne 

moģne naļine zagotovi dostojne prejemke (bodisi v okviru zaposlitvene rehabilitacije bodisi v 

okviru sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in s slednjim povezanih dodatkov), saj 

spadajo med najbolj ranljive druģbene skupine, ki se jih pogosto vede ali nevede postavlja na rob 

druģbe, namesto da bi se jim omogoļilo, da se ob prilagojenih pogojih za delo aktivno vkljuļujejo 

v druģbo in se s tem poļutijo enakovredni ostalim drģavljanom ter pomemben sestavni del 

druģbe. Drģavni svet je ocenil, da zaposlitvena rehabilitacija, ļe je uļinkovita in hitro dostopna, 

lahko v bistveni meri pripomore k temu, da se invalid, ki je za doloļeno obdobje (po poġkodbi ali 

iz drugih razlogov) iztrgan iz normalnega ģivljenja in delovnega procesa, hitreje vrne v delovno 

okolje, kar lahko pomembno pripomore k njegovemu hitrejġemu okrevanju ter k obļutku 

koristnosti. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je zakon 

sprejel na 22. seji, 27. 1. 2021. 

 

4. Mnenje k Predlogu zakona o zagotavljanju zemljiġļ za izvajanje izobraģevalnih ter 

raziskovalnih in razvojnih dejavnosti s podroļja kmetijstva in gozdarstva (ZZIRDKG) - 

druga obravnava, EPA 1528-VIII (36. seja Drģavnega sveta, 20. 1. 2021). Predlog je v 

obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je predlog 

zakona podprl. 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je na 24. seji 14. 

1. 2021 obravnavala predlog zakona, in ga podprl. Predlog zakona ureja pravico do upravljanja s 

kmetijskimi oziroma gozdnimi zemljiġļi javnim izobraģevalnim in javnim raziskovalnim zavodom, 

katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, in ki izvajajo javno veljavne programe 

srednjeġolskega, viġjeġolskega, visokoġolskega izobraģevanja s podroļja kmetijstva in 

gozdarstva oziroma raziskovalno ter razvojno dejavnost s podroļja kmetijstva in gozdarstva. 

Javni zavodi bodo v upravljanje dobili kmetijska in gozdna zemljiġļa v obsegu, skladnem z 

njihovim izvajanjem izobraģevalnih oziroma raziskovalnih in razvojnih dejavnosti. Kvoto 

pripadajoļih kmetijskih oziroma gozdnih zemljiġļ bo v skladu s predlogom zakona s predpisom 
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doloļil minister, pristojen za izobraģevanje in znanost, v soglasju z ministrom, pristojnim za 

kmetijstvo in gozdarstvo, na predlog komisije za doloļitev kvot glede na kriterije, doloļene z 

zakonom. Po okvirnih ocenah naj bi ġlo za skupno 600 hektarov kmetijskih in 500 hektarov 

gozdnih zemljiġļ, s katerimi bodo po uveljavitvi zakona upravljali javni izobraģevalni in 

raziskovalni zavodi srednjeġolskega, viġjeġolskega, visokoġolskega izobraģevanja s podroļja 

kmetijstva in gozdarstva oziroma raziskovalno ter razvojno dejavnost s podroļja kmetijstva in 

gozdarstva. Drģavni svet predlagano ureditev podpira, saj javni zavodi v ļasu uporabe teh 

zemljiġļ vanje vlagajo tudi finanļna sredstva in ob tem poudarja, da je le prek ustreznega 

vzgojno-izobraģevalnega dela moļ oblikovati uļeļo se populacijo, ki se bo uspeġno prilagajala 

spremembam in bo s svojim znanjem tudi na manjġi, mnogokrat odroļni ali hribovski kmetiji, z 

zapolnitvijo trģnih niġ uspeġno konkurirala mnoģiļno pridelani hrani in predvsem prispevala k 

veļji samooskrbi v Sloveniji. V preteklosti je Drģavni svet ģe veļkrat izpostavil problematiko 

neustrezne zakonske urejenosti èzemljiġļ za izobraģevalne nameneç in pozval pristojne 

institucije, da to podroļje ustrezno uredijo. Ob tem je bil poudarjen pomen praktiļnega 

izobraģevanja na biotehniġkem podroļju, ob katerem tovrstne izobraģevalne institucije dajejo 

pomemben poudarek razvoju lastnih kapacitet za izvajanje praktiļnega izobraģevanja in 

usposabljanja glede na programe, ki jih izvajajo. V ta namen imajo nekatere ġole razvit 

medpodjetniġki izobraģevalni center, v sklopu katerega je tudi ġolsko posestvo, druge pa razvijajo 

ġolska posestva, delavnice in obrate. Drģavni svet je bil v zvezi z vpraġanjem sankcioniranja 

neobdelanosti oziroma neustrezne obdelanosti zemljiġļ, ki so v upravljanju javno izobraģevalnih 

in javno raziskovalnih zavodov, seznanjen s pojasnili predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, da so tudi tovrstna zemljiġļa podvrģena veljavni podroļni zakonodaji, 

zaradi ļesar v zvezi z njimi ni treba predvideti posebnega sankcioniranja. Tudi navedena 

zemljiġļa so namreļ vpisana v register kmetijskih gospodarstev in kot taka podvrģena sistemu 

kontrol, ki veljajo za vsa kmetijska zemljiġļa, vkljuļena v sistem subvencij. Glede na dejstvo, da 

bodo zemljiġļa v upravljanju javnih izobraģevalnih in javnih raziskovalnih zavodov, bodo 

zagotovo obdelana, saj to terja sam uļni proces, ki je v prvi vrsti podvrģen strogi kontroli dijakov 

oziroma ġtudentov. Drģavni svet je ponovno izpostavil, da gre v primeru biotehniļnih ġol in 

ġolskih centrov, ki uporabljajo kmetijska zemljiġļa v uļne namene, za specifiko zemljiġļ, ki se jim 

je status veļkrat spremenil (od lastniġtva v ļasu Avstro-ogrske monarhije in Jugoslavije do 

zakupa po sprejemu Zakona o Skladu kmetijskih zemljiġļ in gozdov Republike Slovenije). Ġolski 

centri so bili primorani v postopkih nacionalizacije in denacionalizacije dokazovati, kako 

pomembna so zemljiġļa za uļne procese in se zanje boriti, pri njihovem upravljanju pa nimajo 

pristojnosti oziroma niso stranka v postopku, ravno tako nimajo predkupne pravice, prednosti pri 

najemu oziroma zakupu, niso dajalci soglasja v primerih pozidave ali druge uporabe v prostoru. 

Med drugim je Drģavni svet izpostavil primer ġole Grm Novo mesto ï center biotehnike in 

turizma, ki je bila v preteklosti lastnica veļ kot 200 ha kmetijskih in gozdnih zemljiġļ ter stavbiġļ, 

ki jih je v Avstro-ogrski monarhiji kupil Kranjski deģelni zbor v letih 1885/86 za selitev ġole iz 

Slapa pri Vipavi na novo lokacijo Grm Novo mesto. Status teh zemljiġļ se je skozi zgodovino 

sicer spreminjal, vendar je po 1993 z uveljavitvijo Zakona o Skladu kmetijskih zemljiġļ in gozdov 

Republike Slovenije, ko so zemljiġļa, ki jih uporabljajo ġolski javni zavodi, sicer v lasti Republike 

Slovenije, v upravljanju in razpolaganju Sklada kmetijskih zemljiġļ in gozdov Republike Slovenije, 

v praksi nastalo nemalo nepotrebnih teģav, na katere so drģavni svetniki v preteklosti ģe veļkrat 

opozorili. Tako npr. ni bilo moģno gospodarjenje ġole Grm z zemljiġļi, ker Sklad ni imel interesa, 

ġe posebej pa ni dovolil vkljuļevanja in pogajanja ġole Grm v primeru gradnje stavbiġļ, 

daljnovodov na parcelah, ki jih koristi ġola. Mestna obļina Novo mesto zahteva za vsa zemljiġļa 
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kupnino, pa ļeprav je bila za ta namen sklenjena pogodba v korist ġole Grm v ļasu formiranja 

ġolskega posestva v letih po 1969, zaradi selitve Kmetijske ġole Grm iz lokacije zazidalnega 

kompleksa tovarne IMV na Sevno pod Trġko goro. Takġnih in podobnih nepotrebnih teģav je bilo 

ġe veļ. Ob zavedanju, da je med mladimi vedno manj interesa za kmetijsko izobraģevanje, 

Drģavni svet poudarja, da je treba storiti vse, da bo tovrstno izobraģevanje atraktivno, saj se tudi 

na ta naļin pripomore k ohranjanju in razvoju slovenskega podeģelja ter spodbujanju k 

samooskrbi. Zaradi tega je Drģavni svet ponovno poudaril, da so kmetijska in gozdna zemljiġļa 

za izobraģevalne namene, ki jih javni izobraģevalni in javni raziskovalni zavodi uporabljajo za 

praktiļni pouk in praktiļno usposabljanje z delom, neke vrste uļilnice na prostem in kot taka 

osnovna ter nujna infrastruktura za tovrstno izobraģevanje. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Odboru Drģavnega zbora za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano, ki je na 24. seji 9. 2. 2021 je sprejel vse ļlene predloga zakona, h 

kateremu ni bilo vloģenih amandmajev. Drģavni zbor je zakon sprejel na 63. izredni seji , 3. 

3. 2021. 

 

5. Mnenje k Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu (ZNDS) - druga 

obravnava, EPA 1397-VIII (37. seja Drģavnega sveta, 24. 2. 2021). Predlog je v obravnavo 

Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je dopolnjen predlog 

zakona podprl. 

 

Drģavni svet je sledil mnenju pristojne Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki je na 

43. seji, 3. 2. 2021, obravnavala predlog zakona, in ga podprl. Pred tem je pristojna komisija 

mnenje posredovala tudi Odboru Drģavnega zbora za finance, ki je na 31. seji, 10. 2. 2021, ob 

upoġtevanju pripomb Zakonodajno-pravne sluģbe Drģavnega zbora, sprejel amandmaje 

koalicijskih poslanskih skupin ter amandmaja poslanskih skupin SAB, LMĠ in SD. Na podlagi 

sprejetih amandmajev je Odbor Drģavnega zbora za finance pripravil dopolnjen predlog zakona. 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance se je na 43. seji seznanila tudi s Poroļilom 

zainteresirane Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je podprla predlog 

zakona na 53. seji komisije, 28. 1. 2021, a hkrati predlagala sprejem amandmaja k 48. ļlenu 

predloga zakona glede sestave nadzornega sveta nacionalnega demografskega sklada. 

Predlagala je, da se kot ļlana navedenega sveta predvidi tudi predstavnika Nacionalnega sveta 

invalidskih organizacij Slovenije in ne zgolj Mladinskega sveta Slovenije in Zveze druġtev 

upokojencev Slovenije. Svoje poroļilo s predlogom amandmaja je kot zainteresirana komisija 

posredovala pristojni Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki je na 43. seji, 3. 2. 

2021, predlog amandmaja k 48. ļlenu predloga zakona podprla. S predlaganim zakonom se ģeli 

urejati prenos naloģb Republike Slovenije, Slovenskega drģavnega holdinga, Kapitalske druģbe 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Druģbe za upravljanje terjatev bank, Druģbe za 

svetovanje in upravljanje in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v lastniġtvo NDS, 

akte ter postopke upravljanja naloģb. Po predvidevanjih predlagatelja bodo zakonske reġitve 

zagotovile neodvisnost in avtonomnost sklada pri upravljanju njegovih naloģb ter bistveno 

poveļale vrednost namenskega premoģenja sklada, s tem pa s sofinanciranjem obveznega 

pokojninskega zavarovanja pripomogle k dodatni pokojninski varnosti v prihodnosti. Strateġke 

naloģbe sklada, s katerimi sklad samostojno in neodvisno upravlja, se trajno namenjajo za 

doseganje javnih ciljev na podroļju krepitve vloge sklada pri zagotavljanju dolgoroļne vzdrģnosti 

pokojninske blagajne, kar pa drģavni svetniki veļinsko podpirajo. Drģavni svet je bil seznanjen 

tudi s predvidevanji glede donosnosti upravljanja naloģb Republike Slovenije, ki naj bi v veļji meri 
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kot doslej zagotavljala stabilen vir sredstev pokojninski blagajni. Drģavni svet je ugotavljal, da 

obravnavani predlog zakona doģivlja podobno usodo kot Zakon o dolgotrajni oskrbi in 

zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, katerega sprejem se prav tako odmika ģe veļ let, saj so 

interesi posameznih interesnih skupin tako raznoliki, da ni moģno najti soglasja o glavnih 

vpraġanjih njegove vsebine in implementacije. Tako je moļ tudi v zvezi s tem predlogom zakona 

ugotoviti, da se je Ekonomsko-socialni svet sicer s predlogom zakona seznanil, veļkrat ga je 

obravnavala tudi pogajalska skupina, vendar je razprava ostala na ravni konceptualnih vpraġanj, 

kjer so bila velika razhajanja, o samih predlogih ļlenov pa ni bilo opravljene poglobljene razprave. 

Drģavni svet je bil seznanjen, da predstavniki interesov delojemalcev v primeru sprejema zakona 

ģe vnaprej napovedujejo sproģitev postopkov za pridobitev zahtevanih najmanj 40.000 podpisov 

volivk in volivcev za vloģitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma. Predstavniki 

interesov delojemalcev so ocenjevali, da predlog zakona ni ustrezen, saj se lahko iz nekaterih 

zakonskih doloļb (38. ļlen) sklepa, da se bo iz dividend, pridobljenih od naloģb NDS, financiralo 

ġtevilne politike, ki se dotikajo starejġih in druģin, ki bi jih ģe zdaj moral financirati proraļun (npr. 

gradnja domov za starejġe). Opozarjali so tudi, da nikjer nista natanļno opredeljena pojma 

èpolitika za skrb za starejġeç in èukrepi druģinske politikeç, ki sta sama po sebi zelo ġiroka, hkrati 

pa tudi zahtevata precejġnja sredstva. Izpostavljali so tudi, da glede na predvideno tekoļo porabo 

v viġini 60 % prejetih dividend na letni ravni in 40 % za akumulacijo (skupaj predvidenih 150 mio 

evrov dividend letno), to pomeni okrog 60 milijonov evrov letno za akumulacijo in preostalih 90 

milijonov evrov letno za financiranje tekoļe porabe NDS. Kot primerjavo, za kakġna sredstva gre, 

navajajo, da se posledice 21. in 22. ļlena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic 

drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUPOPDVE) v zvezi z moģnostjo odpovedi pogodbe o 

zaposlitvi delavcem, ki izpolnijo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s 

prvim in ļetrtim odstavkom 27. ļlena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

ocenjuje v viġini 50 mio evrov. S tega vidika izpostavljajo vpraġanje dejanskih uļinkov predloga 

zakona na ģeleno stabilnost sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Predstavniki 

interesov delojemalcev so opozorili tudi na nedoslednost predloga zakona, saj ta v 1. ļlenu 

govori o prenosu naloģb posameznih aktualnih upravljavcev naloģb Republike Slovenije na NDS, 

v prehodnih doloļbah pa o pripojitvi teh istih posameznih upravljavcev k NDS. Prav tako naj ne bi 

upoġteval posebnosti druģb, ki se zdruģujejo (SDH ġe ni zakljuļil postopkov izplaļevanja 

odġkodnin (aktualnih ostaja 60 mio evrov oblikovanih rezervacij); KAD je upravljavec SODPZ in v 

skladu z zakonodajo tudi prekrġkovni organ, pri ļemer predlog ZNDS v 35. ļlenu predvideva, da 

se njegovo premoģenje lahko uporablja le za namene, skladne z ZNDS, torej ne za izplaļilo 

odġkodnin, upravljanje SODZP, stroġke dela in materialne stroġke itd.). Opozorili so, da nekatere 

druģbe, ki naj bi se jih preneslo na NDS, za takġen prenos niso primerne, saj npr. opravljajo javno 

gospodarsko sluģbo in so imetnice koncesij, njihov namen pa ni ustvarjanje in delitev dobiļka, ali 

pa ne dosegajo dovolj visokih donosov za investiranje v druge finanļne naloģbe. Za nekatere 

med njimi se kaģe tudi tveganje po zagotavljanju dodatnih sredstev za njihovo delovanje, kar bi 

prav tako v prihodnje lahko vplivalo na stabilnost pokojninske blagajne. Kot kljuļno skrb pa 

izpostavljajo doloļbe 26. ļlena predloga zakona glede minimalnega deleģa v strateġkih naloģbah 

sklada (50 % in en glas), kar lahko vodi do (tudi nepremiġljene) odprodaje pomembnega dela 

strateġkih naloģb drģave (npr. v Luki Koper, Slovenskih ģeleznicah, elektroenergetskih podjetjih 

itd.) in njihov postopni prehod v tujo last, s ļimer smo v preteklosti ģe bili sooļeni. Drģavni svet je 

izpostavil tudi vpraġanje, ali predloģene zakonske doloļbe dejansko sledijo osnovnemu namenu 

demografskega sklada, kot je zapisan v 8. ļlenu ZPIZ-2, to je sofinanciranje obveznega 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj je predlog zakona zastavljen veliko ġirġe 
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(predvideno sofinanciranje politike skrbi za starejġe in druģinske politike). Na podlagi navedenega 

je bilo pozvano k sprejemu takġnih zakonskih reġitev, ki bodo omogoļile varno starost ne zgolj 

trenutni generaciji upraviļencev iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ampak na 

dolgi rok tudi vsem naslednjim generacijam. Pristojna Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in 

finance je na predlog zainteresirane Komisije za socialno varstvo delo, zdravstvo in invalide 

predlagatelja in kvalificirane predlagatelje amandmajev v fazi druge obravnave na seji pristojnega 

odbora Drģavnega zbora pozvala, da prouļijo in kot lastnega Odboru Drģavnega zbora za 

finance predloģijo predlog amandmaja k 48. ļlenu predloga zakona. Odbor Drģavnega zbora za 

finance je na 31. seji 10. 2. 2021 k predlogu zakona sprejel ġtevilne amandmaje, a predlaganega 

amandmaja k 48. ļlenu predloga zakona ni povzel nihļe od kvalificiranih predlagateljev 

amandmajev. Drģavni svet je dopolnjen predlog zakona obravnaval na 37. seji 24. 2. 2021. V 

staliġļu je njegovemu sprejemu pisno nasprotovala Interesna skupina delojemalcev. 

Drģavni svet je dopolnjenemu predlogu zakona izrekel podporo in ponovno pozval 

kvalificirane predlagatelje amandmajev, da predlagani amandma k 48. ļlenu predloga 

zakona predloģijo v sprejem Drģavnemu zboru, kar ni bilo upoġtevano. Drģavni zbor je na 

24. seji 15. 7. 2021 sprejel sklep, da se odloļanje o predlogu zakona preloģi na eno izmed 

naslednjih sej. Drģavni zbor do 31. 12. 2021 o predlogu zakona ġe ni odloļal. 

 

6. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I) - druga obravnava, EPA 1218-VIII (37. seja Drģavnega 

sveta, 24. 2. 2021). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila skupina poslank in 

poslancev s prvopodpisano Maġo Kociper. Drģavni svet je dopolnjen predlog zakona podprl. 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je na 53. 

seji 28. 1. 2021 obravnavala predlog novele zakona in ga podprla. Drģavni svet je izrazil podporo 

predlogu za skrajġanje obdobja za dvig odmernega odstotka in s tem hitrejġi izenaļitvi poloģaja 

ģensk in moġkih z vidika pogojev za odmero pokojnine. Seznanjen je bil tudi s pozivom k izvedbi 

podrobnejġih analiz finanļnih posledic predloģenih sprememb veljavne zakonodaje, izraģenim v 

razpravi pristojne Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, saj bodo predvideni 

posegi v zakonodajo lahko v pomembni meri vplivali na obremenitev blagajne pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. Ob tem je Drģavni svet pozval poslanke in poslance, da se tudi oni 

angaģirajo pri reġevanju katere od dlje ļasa trajajoļih problematik, ki jih pogosto izpostavlja 

komisija, saj se je v praksi izkazalo, da je usoda posameznega zakonskega predloga velikokrat 

odvisna prav od njegovega predlagatelja. Drģavni svet se sicer trudi z vlaganjem nekaterih 

zakonodajnih sprememb in dopolnitev, a bi veļkrat potreboval tudi kakġno dodatno podporo. 

Tako je npr. pristojna komisija na podlagi veļletne neodzivnosti pristojnih organov 2020 vloģila v 

zakonodajno proceduro novelo Zakona o pokojninskem invalidskem zavarovanju (EPA 1348-VIII; 

ZPIZ-2J). Njena vsebina se nanaġa na drugo, zgoraj omenjeno problematiko - neutemeljeno 

neenakost med zavarovanci, ki so upraviļeni do nadomestila za telesno okvaro (t. i. invalidnine). 

Vsi omenjeni zavarovanci imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica poġkodbe ali bolezni. 

Neenakost med njimi je nastala po sprejemu Zakona ZPIZï2, od kar so do nadomestila za 

telesno okvaro upraviļeni samo tisti zavarovanci, ki se poġkodujejo na delu ali jim je invalidnost 

nastala zaradi poklicne bolezni. Ostali invalidi, pri katerih je njihova telesna okvara nastala kot 

posledica bolezni ali poġkodbe izven dela, pa do nadomestila za telesno okvaro niso upraviļeni. 

S tem se ģeli osebam, katerih telesna okvara je nastala izven dela, ponovno omogoļiti dostop do 

pravice do nadomestila za telesno okvaro, ki je po 1. 1. 2013 niso mogli veļ pridobiti. 
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Najpomembnejġi cilj dopolnitve predmetnega zakona, katerega vlagatelj je Drģavni svet, je 

odpraviti neenakost med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni 

ali poġkodbe izven dela pred 1. 1. 2013, in tistimi, ki jim je iz enakih razlogov nastala telesna 

okvara po tem datumu. Pri teh osebah namreļ v njihovi funkcionalnosti ni nobene osebne razlike, 

zato je neenakopravnost ġe toliko veļja. Omenjena novela ZPIZ-2J trenutno ġe ļaka na 

obravnavo na pristojnem Odboru Drģavnega zbora za delo, druģino, socialne zadeve in invalide, 

komisija pa poziva pristojni Odbor Drģavnega zbora za delo, druģino, socialne zadeve in invalide 

ter Drģavni zbor, da to novelo ļim prej obravnavata, da jo Drģavni zbor sprejme ter poslediļno 

odpravi neenakost med upraviļenci do nadomestila za telesno okvaro. Staliġļe Vlade do 

predloģenih reġitev je bilo namreļ odklonilno, saj napoveduje sprejem sistemskih reġitev, kar pa, 

kot kaģe, ġe ne bo kmalu, saj je tudi na tokratni seji komisije predstavnica Ministrstva za delo, 

druģino, socialne zadeve in enake moģnosti pojasnila, da veļjih premikov na tem podroļju ni moļ 

izvesti, dokler se ne razreġi prav tako ģe dolgo trajajoļo pomanjkljivost sistema telesnih okvar ï 

dokonļno pripravo in sprejem Pravilnika s seznamom telesnih okvar, ki je prav tako ģe veļ let v 

pripravi na Ministrstvu za zdravje. Tudi na to problematiko je komisija pristojne drģavne organe 

opozorila ģe veļkrat. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je mnenje k ZPIZ-2I 

poslala Odboru Drģavnega zbora za delo, druģino, socialne zadeve in invalide, ki je na 25. redni 

seji 9. 2. 2021, sprejel amandmaja predlagatelja, ki jima je med obravnavo predloga zakona 

izrazila podporo tudi komisija. Odbor je med drugim sprejel tudi amandma za novi 4.a ļlen, s 

katerim se je doloļilo, da se invalidsko pokojnino v viġini 41 % najniģje pokojninske osnove 

zagotovi tudi vsem tistim uģivalcem invalidske pokojnine, ki so pravico pridobili ģe po predhodno 

veljavnih predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (kot izjema so bili doloļeni zgolj 

uģivalci invalidske pokojnine, ki jim je bila slednja odmerjena za oģji obseg pravic). S tem se je 

uredilo ġe eno odprto vpraġanje, na katerega je komisija opozarjala ģe dlje ļasa - problematiko 

najniģjih invalidskih pokojnin. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Zakon je Drģavni zbor 

sprejel na 67. izredni seji, 23. 3. 2021. 

 

7. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-H) - 

skrajġani postopek, EPA 1643-VIII (38. seja Drģavnega sveta, 17. 3. 2021). Predlog je v 

obravnavo Drģavnemu zboru predloģila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim 

mag. Markom Koprivcem. Drģavni svet je predlog zakona podprl. 

 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport, ki je predlog novele 

zakona obravnavala na 31. seji 4. 3. 2021, in ga podprl. Zakon je kot zainteresirana komisija 

podprla tudi Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (59. seja komisije, 1. 3. 2021). 

Interesna skupina lokalnih interesov pa na 59. seji interesne skupine, 16. 3. 2021, ni podprla 

predloga mnenja Drģavnega sveta k predlogu novele. 

 

Predlog zakona spreminja in dopolnjuje 34. ļlen veljavnega zakona, in sicer se v veļji meri 

odloļanje o financiranju zasebnih vrtcev prenaġa v pristojnost obļin, saj predlog zakona 

omogoļa, da obļina ne financira zasebnega vrtca, ļe ima v javnih vrtcih dovolj prostih mest za 

vse otroke, ki so vkljuļeni v zasebni vrtec. Dejavnost predġolske vzgoje je izvirna pristojnost 

obļin, ki nalaga obļinam organiziranje in financiranje mreģe javnih vrtcev, zato je smiselno, da 

lahko tudi sama odloļa o financiranju zasebnih vrtcev. Drģavni svet je ocenil, da veļja avtonomija 

obļin, ustanoviteljic javnih zavodov na podroļju vzgoje in varstva predġolskih otrok, pomeni 
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moģnost, da obļina zavrne financiranje zasebnega vrtca, ļe je na njenem obmoļju dovolj prostih 

mest v mreģi javnih vrtcev. Drģavni svet je menil, da takġna reġitev v niļemer ne omejuje 

ustanavljanja in delovanja zasebnih vrtcev, ampak le zagotavlja, da obļina na svojem obmoļju 

glede na potrebe in finanļne zmoģnosti vpliva na oblikovanje mreģe vrtcev, ki jih (so)financira. 

Menil je tudi, da predlog zakona istoļasno preveļ omejuje zasebno pobudo glede ustanavljanja 

vrtcev, ker se predlaga ostrejġi pogoj, in sicer naj bi bil zasebni vrtec upraviļen do financiranja iz 

obļinskega proraļuna, ļe ima zagotovljeno popolnitev najmanj dveh oddelkov. Dodatni pogoj 

izniļuje enakopravno sodelovanje zasebnih vrtcev, s ļimer bi se omejilo moģnost celovite 

ureditve problematike financiranja zasebnih vrtcev. Drģavni svet je podprl objavo javnega razpisa 

za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem ġolstvu v Republiki Sloveniji v proraļunskem 

obdobju 2021ï2024, saj v zadnjem desetletju ni bilo razpisov in so obļine morale same 

zagotavljati sredstva za investicije v dodatne kapacitete v javnih vrtcih. Glede na obseg 

porabljenih javnih sredstev za investicije v vrtcih, je pomembno, da imajo obļine moģnost, da 

najprej zapolnijo prosta mesta v javni mreģi vrtcev ter ġele na podlagi ugotovljenih dodatnih 

potreb sofinancirajo zasebne vrtce. Vendar pa mnoge obļine zaradi trenda poveļevanja ġtevila 

prebivalcev potreb po prostih mestih v vrtcih ob pomanjkanju javnih sredstev ne morejo zagotoviti 

brez zasebnih vrtcev, zato je delovanje teh nujno. Spremenjen naļin financiranja lahko ogrozi 

pravico starġev do proste izbire vrtca in izpostavlja se vpraġanje, ali bodo, glede na predlagano 

spremembo, zasebni vrtci ġe zainteresirani za opravljanje dejavnosti predġolske vzgoje, ļe bo 

vpraġanje njihovega sofinanciranja odvisno od odloļitve obļine. Drģavni svet je predlagal, da se 

avtonomija obļin na podroļju predġolske vzgoje poveļa z ustreznejġim naļinom ureditve 

kriterijev in normativov za opravljanje dejavnosti predġolske vzgoje, ki predstavljajo najveļji 

finanļni zalogaj za obļinske proraļune. Glede na kompleksnost problematike financiranja 

zasebnih vrtcev, ki dopolnjujejo javno mreģo predġolske vzgoje, je nujno poiskati kompromisne 

reġitve, ki bodo vzpostavile in zagotovile veļjo avtonomijo obļin na podroļju predġolske vzgoje 

ter obenem ne bodo onemogoļile zasebne pobude in s tem konkurence. Ministrstvo za 

izobraģevanje, znanost in ġport predloga zakona ne podpira. Ģeli sicer urediti financiranje 

zasebnih vrtcev, vendar soglasja med kljuļnimi deleģniki ġe ni bilo moļ doseļi. Imenovana je bila 

tudi delovna skupina za pripravo usklajenega predloga dopolnitve 34. ļlena Zakona o vrtcih, ki 

naj bi opredelil vlogo obļin pri zagotavljanju javne sluģbe na podroļju dejavnosti predġolske 

vzgoje pri odloļanju o sofinanciranju zasebnih vrtcev. V delovno skupino so bili povabljeni 

predstavniki zasebnih vrtcev in njihovih asociacij ter reprezentativnih zdruģenj obļin. Drģavni svet 

je ugotavljal, da Skupnost vrtcev Slovenije, Zdruģenje ravnateljev vrtcev Slovenije in Sindikat 

vzgoje, izobraģevanja, znanosti in kulture Slovenije predlog zakona podpira. Predstavniki vrtcev 

in ravnateljev so izpostavili, da so bili v preteklosti vloģeni veliki napori v razvoj javne mreģe 

predġolske vzgoje kot rezultat sodelovanja javnih vrtcev in obļin, ki so izvirno pristojne za 

ustanavljanje in financiranje javnih vrtcev oziroma je ta kakovost odraz strokovnih odloļitev in 

sodelovanja celotne lokalne skupnosti. Ta javna mreģa je uspeġna in zagotavlja kakovostno 

vzgojo ter je v svetovnem merilu prepoznana kot ena najboljġih oblik izvajanja predġolske vzgoje. 

Drģavni svet je ugotavljal, da Zdruģenje zasebnih vrtcev Slovenije predlogu zakona nasprotuje, 

ker naj reġitve ne bi bile oblikovane na podlagi sodelovanja vseh vpletenih deleģnikov, t. j. vseh  

vrtcev, obļin in predstavnikov starġev, in ker se konceptualne reġitve glede ustanavljanja in 

financiranja iġļe predvsem na ravni institucij, medtem ko bi bilo po njihovem mnenju v ospredje 

odloļitev treba postaviti starġe in njihove otroke. Zdruģenje zasebnih vrtcev Slovenije je 

izpostavilo, da je Slovenija glede deleģa zasebnih vrtcev (dobrih 5 %) neprimerljiva s sosednjimi 

drģavami. Zasebni vrtci pomenijo za starġe moģnost izbire in predstavljajo dodano vrednost z 
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vidika dodatnih programskih vsebin, saj z njimi bogatijo vzgojne programe in doprinaġajo k viġji 

kakovosti predġolske vzgoje v okolju. Drģavni svet je podprl predlog zakona z namenom, da se 

obļinam omogoļi avtonomijo odloļanja glede financiranja zasebnih vrtcev, saj skrb za javno 

mreģo vrtcev sodi med njihove izvirne pristojnosti. S tem so obļine poslediļno odgovorne za 

organizacijo predġolske vzgoje skladno s potrebami lokalne skupnosti. Drģavni svet je poudaril, 

da podpora predlogu zakona ne pomeni nasprotovanje zasebnim vrtcem, ki so prav tako 

pomembni, zlasti z vidika svobodne izbire starġev o tem, kateri veljavni vzgojni programi so 

primerni za njihove otroke in skladni z njihovimi svetovnonazorskimi in pedagoġkimi naļeli. 

Drģavni svet je ocenil, da je dobro organizirana in finanļno stabilna ter finanļno transparentna 

javna mreģa vrtcev izjemnega pomena za kakovostno predġolsko vzgojo za vse otroke, zlasti pa 

otrokom iz socialno in kulturno ġibkejġega okolja omogoļa enakopraven dostop do vzgojnih 

vsebin, ki so podlaga tudi za kasnejġe izobraģevanje. Drģavni svet je zato poudaril, da morajo 

imeti obļine, ki so prve pristojne in odgovorne za organizacijo predġolske vzgoje, pomembno 

vlogo pri odloļitvi, ali in pod kakġnimi pogoji bodo lahko financirale tudi zasebne vrtce. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Odboru za izobraģevanje, znanost, ġport in 

mladino. Drģavni zbor predloga zakona na 67. izredni seji  30. 3. 2021 ni sprejel.  

 

8. Mnenje k Predlogu zakona o zaġļiti otrok v kazenskem postopku in njihovi celostni 

obravnavi v hiġi za otroke (ZZOKPOHO) - druga obravnava, EPA 1636-VIII (38. seja 

Drģavnega sveta, 17. 3. 2021). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada 

Republike Slovenije. Drģavni svet je dopolnjen predlog zakona podprl. 

 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za drģavno ureditev, ki je na 49. seji, 3. 3. 2021, predlog 

zakona podprla ter mnenje posredovala Odboru Drģavnega zbora za pravosodje, ki je nato na 

24. seji, 11. 3. 2021, sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, SMC in NSi ter pripravil 

dopolnjen predlog zakona.  

 

Drģavni svet je na podlagi seznanitve z dopolnjenim predlogom zakona ugotovil, da je model hiġe 

za otroke namenjen zaġļiti otrok, ki so udeleģeni v kazenskih postopkih bodisi kot ģrtve ali priļe, 

v doloļenih primerih pa lahko tudi kot mladoletni storilci kaznivih dejanj. Projekt bo omogoļil, da 

se otroci, zlasti ģrtve spolnih zlorab, v kazenskih postopkih obravnavajo na njim primeren naļin, z 

visoko usposobljeno strokovno podporo in v otroku prijaznem in varnem okolju. Drģavni svet je 

podprl sprejem ustrezne zakonodaje, ki bo omogoļila vzpostavitev hiġe za otroke, ki bo otrokom 

olajġala udeleģbo v kazenskih postopkih. S projektom se uresniļuje skrb za najveļje otrokove 

koristi v stresnih in travmatiļnih situacijah, kot je udeleģba otrok v kazenskih postopkih. Drģavni 

svet je bil seznanjen, da predlog zakona predvideva, da se bo celovita obravnava mladoletnih 

ģrtev in priļ kaznivih dejanj opravljala kot javna sluģba, ki jo bo zagotavljala drģava. Javna sluģba 

se bo izvajala v okviru posebnega javnega zavoda, ki bo strokovni zavod z doloļeno vrsto 

izvedeniġkega dela in bo kljuļen pri organizaciji in zagotavljanju usposabljanj za strokovnjake, ki 

bodo opravljali delo v okviru javne sluģbe. Javni zavod bo namenjen otrokom, ki so ģrtve ali priļe 

hujġih kaznivih dejanj, ki posegajo v integriteto otroka, in sicer predvsem kaznivih dejanj zoper 

spolno nedotakljivost, zoper ģivljenje in telo, in kazniva dejanja, vezana na nasilje v druģinskih 

razmerjih. Pod doloļenimi pogoji, odvisno od ocene, ļe je v posameznem primeru to najboljġe za 

varovanje koristi otroka in ļe bo zmogljivost zavoda to dopuġļala, se bo celovita obravnava 

zagotovila tudi mladoletnim ģrtvam ali priļam drugih kaznivih dejanj ali mladoletnim storilcem 

kaznivih dejanj. Pod podobnimi pogoji bodo lahko v zavodu svoje naloge v zvezi z otroki v 
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predkazenskem postopku opravljali predvsem Policija in centri za socialno delo. Predlog zakona 

opredeljuje tudi celoten postopek obravnave v hiġi za otroke, ki bo razdeljen v veļ faz - zasliġanje 

otroka; telesni pregled ģrtve; krizna podpora in psihosocialna pomoļ. Samo zasliġanje se bo 

zaļelo na podlagi odredbe sodiġļa. Pred izvedbo zasliġanja se bo izvedel poseben pripravljalni 

sestanek, na katerem se bodo udeleģenci izjasnili o dejstvih in okoliġļinah, ki so pomembne za 

izvedbo samega zasliġanja, o vpraġanjih, ki naj se postavijo otroku, ter o naļinu izvedbe 

zasliġanja otroka. Zasliġanje, ki bo potekalo v loļenem prostoru, bo izvedel strokovnjak, ki ga bo 

imenoval javni zavod, pri ļemer bo sledil izhodiġļem, ki so bila opredeljena na pripravljalnem 

sestanku. Med izvajanjem zasliġanja bo sodnik s strokovnjakom lahko komuniciral prek 

elektronske komunikacijske opreme ali na drug primeren naļin. Zasliġanje se bo posnelo in se bo 

lahko uporabilo v kazenskem postopku. Telesni pregled ģrtve se bo v skladu s predloģenimi 

zakonskimi reġitvami izvedel na podlagi odredbe sodiġļa, v skladu z doloļbami o izvedenstvu v 

kazenskem postopku, pri ļemer bo javni zavod zagotovil prostore in drugo pomoļ pri opravljanju 

telesnega pregleda tako, da bo v najveļji meri zagotovljeno skrbno in obzirno ravnanje z otrokom 

in spoġtovanje njegovih osebnostnih pravic in koristi. Kot je bil seznanjen Drģavni svet, krizna 

podpora predstavlja predvsem nudenje podpore otroku pri zasliġanju in osebnem pregledu, 

medtem ko psihosocialna pomoļ predstavlja trajnejġo obliko pomoļi otroku, ki sledi v obdobju po 

zasliġanju in jo izvaja s strani zavoda imenovani svetovalec otroka, na podlagi pripravljenega 

naļrta obravnave. Vkljuļitev v krizno podporo in psihosocialna pomoļ sta za otroka prostovoljna. 

Drģavni svet se je strinjal, da je za izvajanje tako zahtevnih nalog, kot jih bo imel javni zavod, 

kljuļen ustrezno usposobljen kader. Predlog zakona tako za strokovnjake, ki bodo pomagali pri 

izvedbi zasliġanj otrok, kot tudi za svetovalce za krizno podporo in psihosocialno pomoļ zahteva 

doloļeno stopnjo in smer izobrazbe, predhodne izkuġnje z delom z otroki in opravljeno dodano 

usposabljanje, ki ga bo zagotovil zavod. Drģavni svet je bil seznanjen, da hiġa za otroke 

implementira in slovenskemu sistemu prilagaja Projekt Hiġe za otroke Barnahus, ki se financira iz 

sredstev za strukturne reforme v Evropski uniji in celovito pomaga pri implementaciji sprememb, 

oblikovanju pravne podlage, svetovanju za sodelovanje otrok v procesih implementacije, razliļnih 

raziskavah, ki so bile opravljene tudi s sodelovanjem otrok, in zagotavlja finanļna sredstva in 

strokovno pomoļ pri usposabljanju in ozaveġļanju. Slovenija je bila zaradi naļina implementacije 

modela hiġe za otroke ģe prepoznana na veļ mednarodnih dogodkih in sluģi kot primer dobre 

prakse za uporabo programa. V procesu priprav predloga zakona so sodelovali tudi razliļni tuji 

strokovnjaki, ki so podali pozitivno oceno skladnosti predlaganega zakona z vidika mednarodnih 

dokumentov in standardov modela Barnahus. Drģavni svet je bil v zvezi z vpraġanjem, ali bo 

vzpostavitev hiġe za otroke kakorkoli posegla v delovna podroļja, s katerimi se zdaj ukvarjajo 

centri za socialno delo, ker bodo v javnem zavodu hiġe za otroke delovali razliļni profili 

strokovnjakov, seznanjen, da se bodo v hiġi za otroke naļeloma naslonili na obstojeļo mreģo 

sluģb. S predlaganimi zakonskimi reġitvami se ne posega v delo centrov za socialno delo, ampak 

se bo njihovo delo v primerih obravnave otrok v hiġi za otroke dopolnjevalo. Hiġa za otroke je 

primarno namenjena delu v predkazenskem in kazenskem postopku, da se zavarujejo dokazi na 

naļin, ki ģrtve ali priļe zavrģenih kaznivih dejanj ne izpostavlja nadaljnji travmi. Tudi glede 

opravljanja zdravniġkih pregledov v hiġi za otroke je bil Drģavni svet seznanjen s pojasnilom, da 

bodo v javnem zavodu zaposleni samo tisti svetovalci, ki bodo nudili krizno podporo, in tisti, ki 

bodo izvajali zasliġanja otrok, medtem ko se bo pri zdravstvenih pregledih hiġa za otroke 

naslonila na sistem zdravnikov primarne ravni in se jih v hiġi za otroke ne bo zaposlovalo. Drģavni 

svet je bil seznanjen, da se bo projekt hiġe za otroke uresniļeval postopoma, saj se Ministrstvo 

za pravosodje zaveda, da ne bi bilo dobro, da bi hiġo za otroke naenkrat preplavili z vsemi 
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potencialnimi primeri. Najprej bodo v hiġo za otroke sprejete ģrtve in priļe spolnih zlorab, nato 

bodo sledili ġe drugi otroci, ki bodo potrebovali tovrstno zaġļito. Prva faza izvajanja nalog zaġļite 

otrok v kazenskem postopku in njihovi celoviti obravnavi se bo zaļela predvidoma 1. 5. 2022, 

naslednja faza pa 1. 5. 2024. Drģavni svet je bil dodatno seznanjen tudi z ocenami Ministrstva za 

pravosodje o povpreļnem ġtevilu obravnavanih otrok v hiġi za otroke na letni ravni. Na podlagi 

ocen in analiz se ocenjuje, da bi bilo v 1. fazi delovanja hiġe za otroke v obravnavi okoli 170 otrok 

na leto. Drģavni svet je bil seznanjen tudi s tem, da bodo v hiġi za otroke obravnavani vsi otroci v 

Republiki Sloveniji, ki v skladu s krajevno pristojnostjo sodijo pod posamezno toģilstvo, zato je v 

hiġi za otroke predvideno tudi sodelovanje tolmaļev pri zasliġanju otrok, ki ne znajo slovensko, ļe 

se bo pokazala potreba. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je zakon 

sprejel na 67. izredni seji, 26. 3. 2021.  

 

9. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ-

1E) - druga obravnava, EPA 1621-VIII (38. seja Drģavnega sveta, 17. 3. 2021). Predlog je v 

obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je predlog 

zakona podprl. 

Drģavni svet je v mnenju sledil mnenju Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je 

na 60. seji, 15. 3. 2021, obravnavala predlog novele, s katero so se ģelele odpraviti najakutnejġe 

teģave pri izvajanju stanovanjske zakonodaje in so pomenile prvi korak pri vzpostavljanju bolj 

normalnih razmer na podroļju stanovanjske politike. Ob njegovi obravnavi se je seznanila tudi s 

staliġļi Zbornice za poslovanje z nepremiļninami, vseh treh reprezentativnih zdruģenj obļin, 

Mestne obļine Ljubljana, Mestne obļine Koper, Zdruģenja etaģnih lastnikov Slovenije in 

Ġtudentske organizacije Slovenije. Komisija je ġe posebej podprla uskladitev neprofitne 

najemnine, ki bo omogoļila pokrivanje stanovanjskih stroġkov in zaustavitev trenda upadanja 

fonda javnih najemnih stanovanj. Z vidika prenove starejġega stavbnega fonda in izboljġanja 

kakovosti bivanja je tudi pozdravila predlagano zniģanje soglasij za izvedbo doloļenih poslov v 

veļstanovanjskih stavbah. Drģavni svet je bil seznanjen, da so reprezentativna zdruģenja obļin 

nasprotovala predkupni pravici Stanovanjskega sklada RS pri nakupu zazidljivega zemljiġļa, ki je 

v lasti obļin in je s prostorskim aktom opredeljeno za gradnjo veļstanovanjskih stavb. Zato so 

predlagale ļrtanje 32. ļlena predloga zakona, ļesar pa resorno ministrstvo ni podprlo, ker je 

ocenilo, da bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije tovrstna zemljiġļa namenjal gradnji javnih 

najemnih stanovanj, ki bodo prvenstveno namenjena ranljivejġim skupinam populacije, in ne za 

gradnjo nadstandardnih stanovanj. Stanovanjski sklad RS bo le pridobil klasiļno predkupno 

pravico in ne bo vplival na samo prodajo zemljiġļa ali na ceno. Drģavni svet je ugotovil, da na 

Ministrstvu za okolje in prostor niso podpirali predloga reprezentativnih zdruģenj obļin, da bi 

sredstva za subvencioniranje najemnikov neprofitnih stanovanj zagotavljal drģavni proraļun. Po 

njihovi oceni je predlog zakona v kombinaciji z 28. ļlenom Zakona o finanļni razbremenitvi obļin 

moļno izboljġal finanļni poloģaj obļin pri zagotavljanju neprofitnih stanovanj. Po razpoloģljivih 

podatkih naj bi se, ob uveljavitvi polne vrednosti toļke za doloļitev vrednosti stanovanja v viġini 

2,63 evra, priliv obļinam poveļal za skoraj 15 mio evrov. Drģavni svet je bil seznanjen, da bo 

resorno ministrstvo predlog obļin ponovno prouļilo v okviru reforme stanovanjske zakonodaje in 

skuġalo poiskati celovito sistemsko reġitev. V luļi predlogov Ġtudentske organizacije Slovenije je 

Drģavni svet opozoril na deviacije na podroļju najemanja in oddajanja stanovanj, saj se zaradi 

finanļno donosnejġega kratkoroļnega oddajanja nepremiļnin v turistiļne namene stanovanjske 
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kapacitete za ġtudente in ostale mlajġe populacije nedostopne. Praksa tudi kaģe, da se v 

turistiļne namene oddajajo tudi neprofitna najemna stanovanja, kar je nedopustno. Drģavni svet 

je izrazil priļakovanje, da bo reforma stanovanjske zakonodaje naslovila tudi tovrstne teģave in 

jih z vzpostavitvijo ustreznih ukrepov tudi odpravila. Prav tako je izrazil priļakovanje, da bo Vlada 

oz. resorno ministrstvo v najkrajġem moģnem ļasu pristopilo k celoviti reformi stanovanjske 

zakonodaje in naslovilo ostala odprta vpraġanja, poiskalo usklajene in kompromisne reġitve med 

vsemi deleģniki na podroļju stanovanjske politike ter uredilo razmere na stanovanjskem podroļju 

v okviru ciljev, ki smo si jih zadali z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015ï

2025. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Odbor u Drģavnega zbora za infrastrukturo, 

okolje in prostor, ki je na 29. seji , 4. 5. 2021, pripravil dopolnjen predlog zakona. Drģavni 

zbor je zakon sprejel na 74. izredni seji , 4. 6. 2021.  

 

10. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1l) 

ï skrajġani postopek, EPA 1701-VIII (39. seja Drģavnega sveta, 14. 4. 2021). Predlog je v 

obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je predlog 

zakona podprl. 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za drģavno ureditev, ki je na 50. seji, 24. 3. 2021, 

pozdravila predlagano reġitev, da bo po dolgoletnih prizadevanjih mnogih posameznikov in 

organizacij Kazenski zakonik v delu, ki obravnava kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost in 

posilstvo, utemeljen na sodobnih modelih soglasja, ki ne bo veļ zahteval dokazovanja, da se je 

ģrtev storilcu upirala. Komisija je novelo soglasno podprla in izrazila zadovoljstvo, da se o vsebini 

predlaganih sprememb strinjata obe strani, tako predlagatelji novele kot Vlada, ki bo predlog 

nadgradila ġe z dodatnimi vsebinskimi amandmaji, ki bodo besedilo novele uskladili na naļin, da 

bo ustavno skladno in usklajeno s stroko. Te dodatne uskladitve podpirajo tudi nevladne 

organizacije. Na komisiji je bila pozdravljena pobuda civilne druģbe za spremembe in prehod v 

model afirmativnega soglasja, ki je predlagan v predlogu zakona, kar bo pomenilo, da se 

dosledno upoġteva telesna integriteta vsakega posameznika in ģe na naļelni ravni sporoļa, da je 

telo vsake osebe nedotakljivo tudi v spolnem smislu in da je nujno predhodno navzven vidno 

izraģeno svobodno soglasje oziroma privolitev. S tem bo upoġtevan sodobni model ļloveka kot 

subjekta in ne objekta, kar je v danaġnjem ļasu pomembno sporoļilo.  

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je zakon 

sprejel na 76. izredni seji, 4. 6. 2021.  

 

11. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodiġļu 

(ZUstS-D) ï druga obravnava, EPA 1651-VIII (39. seja Drģavnega sveta, 14. 4. 2021). Predlog 

je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je predlog 

zakona podprl. 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za drģavno ureditev, ki se je na 50. seji, 24. 3. 2021, kljub 

pomislekom Ministrstva za pravosodje in Zakonodajno-pravno sluģbo Drģavnega zbora, strinjala 

s predlogi reġitev. 162. ļlen Ustave v 2. odstavku ureja pogoje za zaļetek postopka na Ustavnem 

sodiġļu in pravi, da predlagatelja zahteve za zaļetek postopka pred Ustavnim sodiġļem doloļa 

zakon. Vsakdo lahko da pobudo za zaļetek postopka, ļe izkaģe svoj pravni interes. Ustavno 

sodiġļe vsako pobudo, ki pride k njim, preveri, in ļe pobuda ne izpolnjuje pogojev, jo ģe na 
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zaļetku zavrne. Predlog zakona pa ureja situacijo po tem, ko je pobuda na Ustavnem sodiġļu ģe 

sprejeta in ļaka, da bo priġla na vrsto za odloļanje. Ker Ustavno sodiġļe o pobudi obiļajno kar 

nekaj ļasa ne odloļa, se po doloļenem ļasu ponovno preverja status tistega, ki je vloģil pobudo 

in ļe Ustavno sodiġļe ugotovi, da oseba pravnega interesa ne izkazuje veļ, ne glede na razloge 

za izgubo statusa, tako pobudo avtomatiļno zavrģe. Komisija se je strinjala s predlagateljem, da 

to ni pravilno in da mora za izpeljavo postopka na Ustavnem sodiġļu zadostovati to, da pobudnik 

pravni interes izpolnjuje ob vloģitvi pobude. Drģavljani niso krivi, ļe so postopki na sodiġļu dolgi, 

da se vmes njihov status in s tem tudi izkazani pravni interes spremeni. Problemi dolgih 

postopkov v sodstvu ne smejo iti na ġkodo pravnega poloģaja ljudi v postopkih. V veļini primerov 

gre pri pobudah, ki jih na Ustavno sodiġļe vlagajo posamezniki za vsebine, ki so povezane z 

njihovim ekonomskim poloģajem, izgubo sluģbe, izgubo nekih pravic in v takġnih primerih bi 

moralo Ustavno sodiġļe o tem odloļiti in urediti druģbeno razmerje, ki se z neko pobudo izkazuje 

kot slabo urejeno. Predstavnik Ministrstva za pravosodje je v odgovoru na staliġļe predlagatelja 

zakona poudaril, da se z etiļnega staliġļa strinja s predlagateljem, vendar je ponovil, da je z 

vidika upoġtevanja Ustave takġna reġitev problematiļna.  

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je zakon 

sprejel na 75. izredni seji, 27. 5. 2021.  

 

12. Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o starġevskem varstvu in druģinskih 

prejemkih (ZSDP-1E) ï skrajġani postopek, EPA 1716ïVIII (39. seja Drģavnega sveta, 14. 4. 

2021). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila skupina poslank in poslancev s 

prvopodpisanim Aleksandrom Reberġkom. Drģavni svet je predlog zakona podprl. 

 

Drģavni svet je v mnenju sledil poroļilu Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, 

ki je na 56. seji, 24. 3. 2021, obravnavala predlog novele zakona in ga podprla. Z zakonom se je 

ģelelo izboljġati materialni poloģaj druģin z otroki, ki potrebujejo posebno nego in varstvo. Po 

novem bi se tako zviġalo delno plaļilo za izgubljeni dohodek, ki ga prejme eden od starġev ali 

druga oseba, kadar prekine delovno razmerje ali zaļne delati za krajġi delovni ļas zaradi nege in 

varstva otroka s teģko motnjo v duġevnem razvoju, teģko gibalno oviranega otroka ali otroka z 

boleznijo s seznama hudih bolezni. Drģavni svet je poudaril, da se je v zadnjem obdobju na 

podlagi posameznih zakonodajnih iniciativ drģavnih svetnikov ali poslancev Drģavnega zbora 

uredilo nekaj pomembnih, dlje ļasa trajajoļih problematik, zlasti na podroļju varstva invalidov in 

otrok (npr. dvig najniģjih invalidskih pokojnin in zagotovitev pravice do nadomestila za ļas 

zaļasne zadrģanosti od dela enemu od starġev, ki sobiva ob hospitaliziranem otroku do starosti 

15 let). Predlaganim reġitvam so v takġnih primerih v Drģavnem zboru podporo izrekle praviloma 

vse politiļne opcije, zato je Drģavni svet menil, da je z navedenimi aktivnostmi treba aktivno 

nadaljevati in vsaj delno reġevati zaznane teģave, hkrati pa pozval Vlado, da proaktivno pristopi k 

sistemskim ureditvam posameznih podroļjih (npr. celovita ureditev podroļja invalidskega varstva 

in nadomestil za telesne okvare, celovit odziv na negativne demografske trende itd.). 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Odboru Drģavnega zbora za delo, druģino, 
socialne zadeve in invalide, ki je predlog zakona obravnaval na 29. seji 4. 5. 2021. Drģavni 
zbor je zakon sprejel na 75. izredni seji , 28. 5. 2021. 
 

13. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega 

prometa (ZPrCP-F) ï druga obravnava, EPA 1569-VIII (41. seja Drģavnega sveta, 9. 6. 2021). 
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Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je 

predlog zakona podprl. 

 

Drģavni svet je v mnenju sledil mnenju Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je 

na 63. seji komisije, 24. 5. 2021, podprla predlog zakona, ki prinaġa spremembe prometnih pravil 

s ciljem poveļanja varnosti vseh udeleģencev cestnega prometa. Na pobudo drģavnega svetnika 

Danijela Kastelica, ki v Drģavnem svetu zastopa interese socialnega varstva, je komisija in za njo 

Drģavni svet podprl predlog za poostritev sankcioniranja voznikov zaradi nepravilnega parkiranja 

na oznaļenem parkirnem prostoru za invalide ter pozval predlagatelja zakona in ostale 

kvalificirane predlagatelje amandmajev, da povzamejo njegov predlog amandmaja k 21. ļlenu 

predloga zakona in podprejo poviġanje glob iz 80 na 120 evrov za voznike, ki nimajo dovoljenja 

za parkiranje na oznaļenih parkirnih mestih za invalide. Praksa namreļ kaģe, da se invalidi pri 

iskanju prostega parkirnega mesta na javnih povrġinah sooļajo s teģavami, saj jih zasedajo 

vozila brez veljavne parkirne karte za invalidne osebe. To po mnenju Drģavnega sveta nakazuje 

na nezadostno ozaveġļenost druģbe o nesprejemljivosti tovrstnega ravnanja voznikov, s katerim 

se omejena mobilnost invalidov le ġe oteģuje. V zvezi s parkiranji na rezerviranih mestih za 

gibalno ovirane osebe je Drģavni svet opozoril tudi na ġtevilne primere v praksi, ko na tovrstnih 

parkirnih mestih parkirajo vozniki z vozilom z nameġļeno parkirno karto za invalidne osebe, 

vendar je oļitno, da so popolnoma zdravi in zato neupraviļeni do parkirne karte. Imamo dokaj 

liberalno ureditev, na podlagi katere se izdajajo parkirne karte z neomejeno veljavnostjo, kar 

omogoļa ġtevilne zlorabe. Zato bi kazalo veljavno zakonsko ureditev spremeniti na naļin, da bi 

bila veljavnost parkirne kartice ļasovno omejena z moģnostjo vsakoletnega podaljġevanja na 

podlagi dokazil, pri tem pa bi morali urediti tudi naļin nadziranja njene veljavnosti. Prav tako je 

Drģavni svet predlagal, da se prouļi seznam upraviļencev in omeji pravica do tovrstnih parkirnih 

kart na osebe z veļjimi telesnimi okvarami, ki potrebujejo ġirġa parkirna mesta (npr. na osebe na 

invalidskih voziļkih). Ob tem je opozoril, da je treba poostriti nadzor nad vozniki - spremljevalci, ki 

uporabljajo parkirno karto tudi tedaj, ko ne vozijo in spremljajo invalida, ki je dejanski imetnik 

parkirne karte. Drģavni svet je pozval Ministrstvo za infrastrukturo, da prouļi podana opozorila 

glede parkiranja na rezerviranih mestih za gibalno ovirane osebe ter jih smiselno upoġteva pri 

pripravi prihodnjih sprememb zakona. V ġolah voģnje in v okviru ġtevilnih akcij Javne agencije 

Republike Slovenije za varnost prometa, ki sicer v partnerstvu z drugimi deleģniki ģe izvaja 

kampanjo èParkiraj izgovore drugam! Ne na mestu, rezerviranem za invalideç, bi bilo treba 

intenzivirati aktivnosti za ozaveġļanje javnosti glede nesprejemljivosti parkiranja na parkirnih 

mestih, ki so rezervirana za invalide, ter obenem tudi poostriti nadzor nad neupraviļenim 

parkiranjem. Ker so si v Skupnosti obļin Slovenije in Sindikatu obļinskih redarjev Slovenije 

neuspeġno prizadevali, da bi obļinskemu redarstvu, ki izvaja vrsto policijskih pooblastil, zakonsko 

omogoļili uporabo posebnih zvoļnih znakov in modre svetilke, s ļimer bi se njihova vozila 

uvrstila med vozila s prednostjo, je Drģavni svet zanimalo, kje so razlogi za neupoġtevanje 

njihovega predloga, ġe posebej ob dejstvu, da je praktiļno nemogoļe izvajati nadzor nad 

doloļenimi krġitvami prometnih pravil iz vozila, na katerem se ne sme uporabljati posebnega 

zvoļnega in svetlobnega znaka. Predstavniki Ministrstva za infrastrukturo so pojasnili, da so po 

posvetovanju, tudi s predstavniki Policije, zakljuļili, da obļinskega redarstva ni moļ enaļiti s 

Policijo in zato ne morejo upoġtevati navedenega predloga. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo pos redovano  Odboru Drģavnega zbora za infrastrukturo, 

okolje in prostor. Do mnenja se je opredelila tudi Vlada na 85. seji , 8. 7. 2021, v katerem je 

Ministrstvo za infrastrukturo glede spremembe zakonodaje na podroļju izdaje parkirnih 
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kart sprejelo zavezo, da bo podana opozorila komis ije oz. Drģavnega sveta upoġtevalo pri 

pripravi prihodnje novele Zakona o pravilih cestnega prometa. Skladno s pozivom o 

prouļitvi in predloģitvi predloga amandmaja k 21. ļlenu predloga zakona je Vlada na 81. 

redni seji , 10. 6. 2021, podala soglasje k pred laganemu amandmaju drģavnega svetnika 

Danijela Kastelica za poviġanje globe na 120 evrov za parkiranje na parkirnih mestih, 

rezerviranih za invalide. Odbor Drģavnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je na 

30. seji , 17. 6. 2021, pripravil dopolnje n predlog zakona, v katerega je bil vkljuļen tudi 

sprejet amandma koalicijskih strank k 21. ļlenu, s katerim je bilo podprto ġe ostrejġe 

sankcioniranje voznikov, ki parkirajo na mestih, ki so rezervirana za invalide, in sicer z 

globo 200 evrov. Drģavni zbor je zakon sprejel na 80. izredni seji , 16. 7. 2021. 

 

14. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o avdiovizualnih 

medijskih storitvah (ZAvMS-B) ï druga obravnava, EPA 1725-VIII (42. seja Drģavnega sveta, 

7. 7. 2021). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. 

Predlog mnenja k dopolnjenemu predlogu zakona na seji Drģavnega sveta ni bil sprejet. 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport, ki je na 39. redni seji, 

17. 6. 2021, obravnavala predlog zakona in ga ni podprla. S predlogom zakona se je v slovenski 

pravni red prenesla Direktiva (EU) 2018/1808 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. 

novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 

predpisov drģav ļlanic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih 

medijskih storitvah) glede na spreminjajoļe se trģne razmere (UL L ġt. 303 z dne 28. 11. 2018, 

str. 69ï92). Cilja predloga sta bila ġe odprava nekaterih pomanjkljivosti in zagotovitev ġe veļje 

jasnosti in doloļnosti zakonskih doloļil. Predlog zakona je ohranil obstojeļo obveznost 

zagotavljanja svobode sprejemanja avdiovizualnih medijskih storitev iz drugih drģav ļlanic EU, 

glede dopustnih omejitev pa predlog doloļa jasno pristojnost Agencije za komunikacijska omreģja 

in storitve, da lahko za izvajanje svojih pristojnosti na podroļjih sprejme ustrezne ukrepe zoper 

ponudnike avdiovizualnih medijskih storitev, ki ne spadajo pod pristojnost RS, spadajo pa pod 

pristojnost druge drģave ļlanice EU, kot tudi zoper operaterje elektronskih komunikacij, ki 

omogoļajo razġirjanje avdiovizualnih medijskih storitev. Doloļila novele glede koregulacije in 

samoregulacije, ki se nanaġajo na ponudnike platform za izmenjavo videov, uporabljajo naļela 

samoreguliranja. Spremembe in dopolnitve so bile namenjene tudi spodbujanju medijske 

pismenosti, namenjene drģavljanom za varno uporabo in razumevanje medijev. Dopolnjuje se 

preglednost podatkov o ponudnikih avdiovizualnih medijskih storitev, vkljuļno s preglednostjo 

lastniġtva medijev. Skladno z direktivo se obstojeļa prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in 

nestrpnosti dopolnjuje tako, da je z avdiovizualnimi medijskimi storitvami prepovedano spodbujati 

k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ġļuvati k storitvi 

teroristiļnih dejanj ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraġtvo in nestrpnost. 

Glede avdiovizualno komercialnega sporoļanja zakon predpisuje posebne terminske omejitve, v 

katerih skupni obseg televizijskega oglaġevanja in televizijske prodaje ne sme preseļi 20 % ļasa. 

S predlogom zakona naj bi se poveļala obveznosti spodbujanja evropskih del v avdiovizualnih 

medijskih storitvah na zahtevo. Ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo morajo 

spodbujati produkcijo in distribucijo evropskih del z zagotavljanjem, da njihovi katalogi vsebujejo 

minimalni 30-odstotni deleģ evropskih del. Doloļena je izjema za ponudnike avdiovizualnih 

medijskih storitev z nizkim prometom ali majhnim obļinstvom v skladu s smernicami Evropske 

komisije. Komisija se je seznanila s priporoļili Zagovornika naļela enakosti k predlogu zakona, 



    thwh2L[h h 59[¦ нлн1  

51 

 

Agencije za komunikacijska omreģja in storitve ter pripombami RTV Slovenija, Zdruģenja 

kabelskih operaterjev Slovenije, Zdruģenja slovenskih operaterjev digitalnih televizijskih storitev in 

filmskih ustvarjalcev. Komisija na podlagi predstavljenih pripomb zainteresiranih deleģnikov in 

razprave ļlanov komisije ter ob ugotovitvi, da ni seznanjena z napovedanimi predlogi 

amandmajev k predlogu zakona, ki naj bi upoġtevali nekatere pripombe, predloga zakona ni 

podprla. 

Drģavni svet k predlogu zakona nima mnenja. Drģavni zbor je na 25. seji , 22. 9. 2021, na 

podlagi zahtev e Drģavnega sveta ponovno odloļal o zakonu in ga ni sprejel. 

 

15. Mnenje k Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraģevanja (ZOFVI-L) ï skrajġani postopek, EPA 1865-VIII (42. seja, 7. 7. 2021). Predlog je 

v obravnavo Drģavnemu zboru v prvotni razliļici predloģila skupina poslank in poslancev s 

prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Drģavni svet je dopolnjeni predlog zakona podprl. 

 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport, ki ga je obravnavala 

na 38. seji komisije, 8. 6. 2021, ga podprla ter mnenje posredovala pristojnemu Odboru 

Drģavnega zbora za izobraģevanje, znanost, ġport in mladino, ki je na 20. redni seji, 16. 6. 2021, 

pripravil dopolnjen predlog zakona. Cilj predloga zakona oz. dopolnjenega predloga zakona je 

uresniļitev ustavne odloļbe U-I-269/12 z dne 4. 12. 2014 v povezavi z ustavno odloļbo U-I-

110/16 z dne 12. 3. 2020 v zvezi z obsegom financiranja zasebnih ġol, ki izvajajo javno veljavne 

programe osnovnoġolskega izobraģevanja. 86. ļlen veljavnega zakona se dopolnjuje tako, da se 

zasebni osnovni ġoli za izvajanje obveznega dela javnoveljavnega programa osnovnoġolskega 

izobraģevanja zagotovi enako sredstev, kot jih drģava oz. lokalna skupnost zagotavlja za 

izvajanje obveznega programa v javnih ġolah in ohrani 85 % sredstev, ki jih drģava oz. lokalna 

skupnost zagotavlja za izvajanje razġirjenega programa javne osnovne ġole. Finanļne posledice 

predloga zakona so ocenjena na 350 tisoļ evrov letno. Drģavni svet se je seznanil z mnenjem 

Vlade, ki je podprla predlog zakona. Vlada je ocenila, da predlagana dopolnitev zakona 

predstavlja uresniļitev navedenih ustavnih doloļb. Drģavni svet je izpostavil, da ustavni odloļbi v 

svoji obrazloģitvi ne omenjata naļina oz. obsega financiranja razġirjenega programa javne 

osnovne ġole, saj je to v pristojnosti zakonodajalca. Drģavni svet je tako ugotavljal, da se z 

aktualno zakonsko novelo izenaļuje financiranje obveznega javnoveljavnega osnovnoġolskega 

izobraģevalnega programa v javnih in zasebnih ġolah, razġirjenemu programu v zasebnih ġolah 

pa zakonodajalec namenja 85 % sredstev, ki jih drģava sicer zagotavlja programu v javnem 

ġolstvu. Drģavni svet je ob tem izrazil pomislek glede naļina obravnave predloga zakona, in sicer 

po skrajġanem postopku. Z dopolnitvijo zakona se namreļ spreminja koncept izobraģevalnega 

sistema v Sloveniji, ki temelji na javnem ġolstvu, zasebno ġolstvo pa je opredeljeno kot njegova 

dopolnitev oz. moģnost izbire ï zakonska sprememba tako postavlja novo razmerje med javnim 

in zasebnim ġolstvom. Po drugi strani pa je seveda treba upoġtevati tudi ļasovnico zaļetka 

naslednjega ġolskega leta. Drģavni svet je dodatno opozoril, da je pomembno vsem osnovnim 

ġolam zagotoviti enake pogoje za delovanje oz. izvedbo javnoveljavnih izobraģevalnih programov 

in da bi se morali bolj posvetiti tudi prizadevanju za poveļanje proraļunskega deleģa za 

izobraģevanje po vsej izobraģevalni vertikali. Drģavni svet je ugotavljal, da je Odbor Drģavnega 

zbora za izobraģevanje, znanost, ġport in mladino sprejel amandmaje poslanskih skupin SDS, 

NSi in SMC k 1. in 3. ļlenu predloga zakona, ki sledijo pripombam Zakonodajno-pravne sluģbe 

Drģavnega zbora glede zagotovitve veļje jasnosti in sistemske skladnosti zakonskega besedila. 
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Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je zakon 

sprejel na 24. seji, 15. 7. 2021. 

 

16. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci 

(ZOA-B) - skrajġani postopek, EPA 2017-VIII (43. seja Drģavnega sveta, 15. 9. 2021). Predlog 

je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je predlog 

zakona podprl. 

 

Drģavni svet je v mnenju sledil poroļilu Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, 

ki ga je pripravila na 67. seji komisije, 9. 9. 2021. Vlada je s predlogom ģelela odpraviti doloļene 

pomanjkljivosti, ki so se pokazale pri dosedanjem izvajanju ZOA, s ciljem uporabnikom zagotoviti 

ļim bolj kakovostno izvajanje storitev osebne asistence, ki jo potrebujejo za aktivnejġe 

vkljuļevanje v delo, izobraģevanje in druģbo. Novela je tako podrobneje uredila delo osebnih 

asistentov, ki ga bodo lahko po novem slednji izvajali na podlagi pogodbe o zaposlitvi, na podlagi 

podjemne pogodbe (najveļ 720 ur letno, in ġe to zgolj na podlagi nadomeġļanja osebnih 

asistentov) ali kot samostojni podjetniki posamezniki (omejitev delovne omejitve na 40 ur/teden). 

Po novem bodo morali druġtva in zavodi, ki so izvajalci osebne asistence, delovati v javnem 

interesu na podroļju invalidskega in socialnega varstva; ġtevilo druģinskih ļlanov, ki lahko 

opravljajo osebno asistenco, pa se omejuje na dva oģja ļlana druģine. Uvaja se tudi nov pogoj, in 

sicer da mora izvajalec osebne asistence izvajati osebno asistenco za najmanj 10 uporabnikov, 

prav tako pa mora imeti zaposlenega strokovnega vodjo, vsak veļji izvajalec pa tudi usklajevalca 

osebne asistence, ļe bodo osebni asistenti pri njem opravili vsaj 6.960 ur (delo 40 osebnih 

asistentov, zaposlenih za polni delovni ļas). Izvajalec osebne asistence bo moral po novem 

vsako leto revidirati raļunovodske izkaze, zagotovljen bo tudi nadzor nad izvajanjem osebne 

asistence pri izvajalcih osebne asistence in uporabnikih. Zagotovljeno je tudi usposabljanje vseh 

deleģnikov - uporabnikov, njihovih zakonitih zastopnikov, osebnih asistentov, strokovnih vodij in 

usklajevalcev. Z zakonsko novelo se je predvidelo tudi ponovno oceno do upraviļenosti do ur 

osebne asistence pri vseh uporabnikih (najkasneje v petih letih od datuma pridobitve pravice do 

OA), pri ļemer bo po novem veļjo teģo pri odloļitvi o ġtevilu ur osebne asistence imela aktivnost 

uporabnika. Predlagana je bila tudi sprememba ureditve strokovnih komisij za ocenjevanje potreb 

po osebni asistenci, saj bo po novem v okviru Inġtituta RS za socialno varstvo ustanovljen 

poseben izvedenski organ. Ocenjeno je bilo tudi, da bo najbrģ v prihodnje to podroļje ġe doģivelo 

doloļene spremembe, predvsem glede moģnih izvajalcev osebne asistence, s poudarkom na 

druģinskih ļlanih v vlogi osebnih asistentov. Drģavni svet je pri tem ocenil, da bi bilo treba v 

prihodnje najti ustrezno razmerje za zagotovitev najbolj optimalnega moģnega naļina izvajanja 

osebne asistence za uporabnika. Drģavni svet je obenem pozval tudi k malo drugaļni ureditvi 

nekaterih segmentov zakonske novele oz. veljavnega zakona, katerih namen je prepreļevanje 

dodatne birokratizacije sistema in prihranek javnih sredstev. Poslediļno je na podlagi poroļila 

komisije podprl njene predloge amandmajev k 4. ļlenu (sprememba praga ġtevila ur osebne 

asistence, pri katerem je obvezna zaposlitev usklajevalca osebne asistence - namesto 3.480 ur 

storitev osebne asistence meseļno, se za drugo ter nadaljnje zaposlitve predlaga mejo 5.220 

opravljenih ur (na vsakih 30 osebnih asistentov), pri ļemer lahko izvajalec, ki to potrebuje, 

zaposlitev izvede tudi prej), 5. ļlenu (da se obvezno usposabljanje ne izvede pred zaļetkom 

opravljanja dela osebnega asistenta, ampak najkasneje v roku dveh mesecev po zaļetku dela) in 

15. ļlenu (da se obveznosti izvajalcev in uporabnikov lahko urejajo tudi v dogovoru o izvajanju 

storitev osebne asistence iz 15. ļlena, po zgledu Pravilnika o osebni asistenci (Uradni list RS, ġt. 
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57/18, 13/19 in 128/20) in da je posledica krġitev teh obveznosti lahko tudi prekinitev izvajanja 

osebne asistence) predloga zakona. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Odboru Drģavnega zbora za delo, druģino, 

socialne zadeve in invalide, skupaj s pozivom  kvalificiranim predlagateljem amandmajev, 

da jih kot lastne predloģijo odboru v sprejem. Odbor je na 35. seji , 5. 10. 2021, predlogu 

zakona izrekel podporo, pri ļemer je v sprejetih amandmajih odbora delno upoġteval 

predlog amandmaja k 4. ļlenu predloga zakona (sprejeto je bilo zviġanje meje za 

zaposlitev drugega in vseh nadaljnjih usklajevalcev osebne asistence z a vsakih 4.400 

dodatnih opravljenih ur osebne asistence, kar predstavlja zaposlitev 25 dodatnih 

asistentov), v celoti je bil upoġtevan predlog amandmaja k 15. ļlenu, predlog amandmaja k 

5. ļlenu predloga zakona pa ni bil upoġtevan. Drģavni zbor je zakon sprejel na 26. redni 

seji , 20. 10. 2021.  

 

17. Mnenje k Predlogu Zakona o izvrġevanju proraļunov Republike Slovenije za leti 2022 

in 2023 (ZIPRS2223) - nujni postopek, EPA 2156-VIII (44. seja Drģavnega sveta, 13. 10. 2021). 

Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je 

predlog zakona podprl. 

 

Predlog zakona sta obravnavali Interesna skupino lokalnih interesov (28. izredna seja interesne 

skupine, 7. 10. 2021) skupaj z zainteresirano Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 

(18. izredna seja komisije, 7. 10. 2021) ter podprli predlog zakona, ki upoġteva viġino 

povpreļnine za naslednji dve leti v viġini, kot jo je Vlada dogovorila z reprezentativnimi zdruģenji 

obļin. S predlogom zakona se je kot zainteresirana komisija seznanila tudi Komisija za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (12. izredna seja komisije, 8. 10. 2021), ki je poroļilo poslala 

pristojni Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki je na 50. seji, 8. 10. 2021, podprla 

predlog zakona in pripravila poroļilo za obravnavo na seji Drģavnega sveta. Mnenje pristojne 

komisije je bilo posredovano tudi Drģavnemu zboru. Vlada je na 102. redni seji, 11. 11. 2021, 

sprejela staliġļe do mnenja Drģavnega sveta in v staliġļu pojasnila, da bo sledila vsebinski 

podpori Drģavnega sveta predlogu vseh reprezentativnih zdruģenj obļin za dopolnitev predloga 

zakona na naļin, da bi bile obļine v prihodnjih dveh letih upraviļene do viġjega obsega sredstev 

za uravnoteģenje razvitosti obļin oz. v viġini 8 % skupne primerne porabe obļin. Na predlog 

koalicijskih strank, ki so sledile pobudi Drģavnega sveta, je Odbor Drģavnega zbora na 65. nujni 

seji, 13. 11. 2021, sprejel amandma za novi 58. a ļlen (obseg sredstev za uravnoteģenje 

razvitosti obļin) ter pripravil dopolnjen predlog zakona. 

 

Drģavni svet je v mnenju pozdravil dogovor z reprezentativnimi zdruģenji obļin, ki kaģe na 

spremenjen odnos aktualne Vlade do lokalne samouprave, ki se v duhu Evropske listine lokalne 

samouprave bistveno bolj zaveda pomena spoġtovanja naļela finanļne avtonomije lokalne 

samouprave kot pretekle vlade. Dodatno sta komisija in interesna skupina podprli skupen predlog 

Skupnosti obļin Slovenije, Zdruģenja obļin Slovenije in Zdruģenja mestnih obļin Slovenije za 

dopolnitev predloga zakona z novim 58. a ļlenom na naļin, da bi bile obļine v prihodnjih dveh 

letih upraviļene do viġjega obsega sredstev za uravnoteģenje razvitosti obļin oz. v viġini 8 % 

skupne primerne porabe obļin. V povezavi s posebnostjo postopka sprejemanja proraļunskih 

dokumentov je Drģavni svet podal predlog, da Vlada oz. upraviļeni predlagatelji amandmajev 

prouļijo predlog reprezentativnih zdruģenj obļin in zagotovijo dodatna proraļunska sredstva za 

uravnoteģenje razvitosti obļin v letih 2022 in 2023 ter na ta naļin pripomorejo k skladnejġemu 
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regionalnemu razvoju. Komisija in interesna skupina sta opozorili, da se v preteklih letih deleģ 

sredstev iz drģavnega proraļuna za sofinanciranje investicij ni zagotavljal v skladu z Zakonom o 

financiranju obļin (ZFO-1) v viġini 6 % skupne primerne porabe, ampak je bil vseskozi niģji, 

doloļeno obdobje se je del sredstev zagotavljal celo v obliki povratnih sredstev kot dodatno 

zadolģevanje obļin v proraļunu drģave, kar je povzroļilo le ġe dodatno slabġanje finanļne 

sposobnosti obļin. Zato bi po njunem mnenju z poveļanjem proraļunskih sredstev za 

uravnoteģenje razvitosti obļin v naslednjih dveh letih delno popravili krivico in obļinam omogoļili, 

da bi laģje pokrile pretekle obveznosti iz naslova dodeljenih sredstev za sofinanciranje 

investicijskih projektov v obliki zadolģevanja v proraļunu drģave. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Vlada je na 102. redni seji, 
11. 11. 2021, sprejela staliġļe do mnenja Drģavnega sveta. Vlada je v staliġļu pojasnila, da 
bo sledila vsebinski podpori Drģavnega sveta predlogu vseh reprezentativnih zdruģenj 
obļin za dopolnitev predloga zakona na naļin, da bi bile obļine v prihodnjih dveh letih 
upraviļene do viġjega obsega sredstev za uravnoteģenje razvitosti obļin oz. v viġini 8 % 
skupne primerne porabe obļin. Na predlog koalicijskih strank, ki so sledile pobudi 
Drģavnega sveta, je Odbor Drģavnega zbora na 65. nujni seji, 13. 11. 2021, sprejel 
amandma za novi 58. a ļlen (obseg sredstev za uravnoteģenje razvitosti obļin) ter pripravil 
dopolnjen predlog zakona. Drģavni zbor je na 27. seji, 18. 11. 2021, sprejel zakon. 
 
18. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lekarniġki 

dejavnosti (ZLD-1C) ï druga obravnava, EPA 1683-VIII (44. seja Drģavnega sveta, 13. 10. 

2021). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru po skrajġanem postopku predloģila skupina 

poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Duġanom Verbiļem. Drģavni svet dopolnjenega 

predloga zakona ni podprl. 

 

Drģavni svet je v mnenju sledil mnenju Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki 

kot pristojna komisija predloga zakona na 69. seji komisije, 24. 9. 2021, ni podprla, saj je ocenila, 

da bi se s predlogom zakona v bistveni meri poseglo v ureditev lekarniġke dejavnosti in s tem v 

zadovoljevanje javnih potreb. Ġe posebej je nasprotovala ukinitvi t. i. vertikalnih povezav (veljavni 

26. ļlen ZLD-1), saj bi predlagane spremembe lahko imele ġkodljive posledice za zdravje ljudi, 

zaradi poveļane porabe zdravil kot posledice ġļitenja interesov proizvajalcev zdravil in 

veletrgovcev z zdravili v lekarnah; zaradi dajanja prednosti interesom kapitala pred interesi 

zaġļite zdravja prebivalstva bi lahko priġlo do zmanjġanja kakovosti ponudbe, pa tudi do motenj 

pri preskrbi prebivalcev z zdravili (ġe zlasti problematiļno pri t. i. bioloġkih zdravilih, ki so 

praviloma draga in za marsikaterega posameznika predstavljajo kritiļno vez z ģivljenjem, 

trenutno pa so mu dostopna v 24 urah). Komisija je svoje mnenje posredovala Odboru 

Drģavnega zbora, ki je na 16. seji, 30. 9. 2021, sprejel amandmaje, na podlagi katerih je bila 

ļrtana oziroma spremenjena in dopolnjena veļina ļlenov osnovnega predloga zakona. Komisija 

za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je bila seznanjena tudi s poroļilom Komisije za 

lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki na 67. seji, 30. 8. 2021, predlogu zakona prav tako ni 

izrekla podpore. Drģavni svet je v svojem mnenju ugotavljal, da je predlagatelj v prvotni razliļici 

predloga zakona ģelel urediti podroļje lekarniġke dejavnosti na primarni ravni tako, da bi bil vsem 

uporabnikom omogoļen dostop do storitev lekarniġke dejavnosti pod enakimi pogoji. Navedeni 

cilj je zasledoval s predlagano novo opredelitvijo pojma gravitacijskega obmoļja, ob upoġtevanju 

dnevnih in sezonskih migrantov pri doloļanju lekarniġke mreģe. Predlogu zakona je podporo v 

njegovi prvotni razliļici izrazilo zgolj Zdruģenje mestnih obļin Slovenije, medtem ko so mu 

nasprotovali Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Lekarniġka zbornica Slovenije, Javna 
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agencija za zdravila in medicinske pripomoļke, Slovensko farmacevtsko druġtvo, Razġirjeni 

strokovni kolegij za lekarniġko farmacijo, Zdruģenje zdravniġkih organizacij (vkljuļuje Zdravniġko 

zbornico Slovenije, Zdravniġko druġtvo, Strokovno zdruģenje zasebnih zdravnikov in 

zobozdravnikov ter FIDES), Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Trgovinska zbornica 

Slovenije ï Sekcija veletrgovcev z zdravili, Skupnost obļin Slovenije in Ekonomsko-socialni svet). 

Opozorjeno je bilo tudi na to, da v pripravo njegove vsebine stroka ni bila vkljuļena. Drģavni svet 

je ugotavljal, da bi se s predlaganimi spremembami ZLD-1 v bistveni meri poseglo v ureditev 

lekarniġke dejavnosti in s tem v zadovoljevanje javnih potreb. Predlagane spremembe bi lahko 

imele ġkodljive posledice tudi na zdravje ljudi, in sicer zaradi poveļane porabe zdravil kot 

posledice ġļitenja interesov proizvajalcev zdravil in veletrgovcev z zdravili v lekarnah, namesto 

da bi se zagovarjalo javni interes, to je pravilno in racionalno uporabo zdravil. S predlaganimi 

spremembami bi se zmanjġal tudi vpliv Ministrstva za zdravje in stanovskih organizacij ter 

nekaterih obļin na to, da se v okviru lekarniġke dejavnosti, ki je del zdravstvene dejavnosti, 

prepreļi morebitne anomalije pri preskrbi prebivalcev z zdravili. Drģavni svet je opozoril tudi na 

to, da bi se v primeru zakonsko dane moģnosti vzpostavitve vertikalnih povezav v verigi zdravil 

dostopnost do zdravil po oceni veļine deleģnikov v sistemu poslabġala, kar bi bilo lahko kritiļno 

zlasti pri zagotavljanju dostopnosti dragih, npr. bioloġkih zdravil, ki so za marsikaterega 

posameznika vez z ģivljenjem in ki so mu zdaj dostopna v 24 urah. Drģavni svet je v dopolnjenem 

predlogu zakona prepoznal poskus prevlade interesov kapitala nad interesom zaġļite zdravja 

prebivalstva ter groģnjo delovanju celotne javne lekarniġke mreģe, zato dopolnjenega predloga 

zakona ni podprl.  

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je zakon 

sprejel na 26. seji , 20. 10. 2021. Interesna skupina delodajalcev je na 20. izredni seji , 25. 10. 

2021, v obravnavo Drģavnemu svetu predloģila pobudo za sprejem odloģilnega veta na 

sprejeti zakon. Veļ v poglavju 2.6.3. 

 

19. Mnenje Drģavnega sveta k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk) ï druga 

obravnava, EPA 1972-VIII (45. seja Drģavnega sveta, 10. 11. 2021). Predlog je v obravnavo 

Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je predlog zakona 

podprl. 

Drģavni svet je v mnenju sledil poroļilu Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, 

ki se je s predlogom zakona seznanila na 74. seji komisije, 3. 11. 2021, in ga podprla. Pred tem 

je predlog zakona podprla Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (72. seja komisije, 

2. 11. 2021) kot zainteresirana komisija. Namen predloga zakona je bila celovita in sistematiļna 

ureditev podroļja dolgotrajne oskrbe (DO), na podlagi definicije DO; definiranja vsebine in 

obsega pravic ter nabora storitev DO; vzpostavitve enotnega ocenjevalnega mehanizma za vstop 

v sistem DO ter oblikovanja celovitega, univerzalno dostopnega, geografsko in finanļno 

vzdrģnega ter dosegljivega sistema DO. S predlogom zakona se je ģelelo posamezniku, ki je 

postavljen v srediġļe sistema DO, omogoļiti, da bi ob ustrezni pomoļi ļim dlje lahko ostal v 

domaļem okolju. S predlogom zakona se je ģelelo urediti tudi financiranje DO, izboljġati 

naļrtovanje, upravljanje in zagotavljanje kakovosti, varnosti in uļinkovitosti opravljanja DO kot 

javne sluģbe ter vzpostaviti uļinkovit javni nadzor na podroļju opravljanja DO. Kot kljuļnega je 

ocenil cilj poenotenja sistema dolgotrajne oskrbe ter spodbujanje starejġih in ostalih potencialnih 

upraviļencev do DO, da ļim dlje ostanejo v domaļem okolju. Po mnenju Drģavnega sveta so 

predlagane zakonske reġitve pomembne tudi z vidika vloge lokalnih skupnosti, ġe posebej 

http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/zld-1c_epa_1683-viii.pdf
http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/zld-1c_epa_1683-viii.pdf
http://www.ds-rs.si/sites/default/files/dokumenti/zld-1c_epa_1683-viii.pdf
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srednje velikih in manjġih obļin, ki danes reġujejo izzive starajoļe se druģbe na razliļne naļine in 

v okviru svojih finanļnih zmoģnosti prek razliļnih mehanizmov. Kljuļne pripombe, ki jih je pristojni 

komisiji predstavila zainteresirana javnost, v mnenju pa jih je povzel tudi Drģavni svet, so se 

nanaġale na pomanjkljivo naslavljanje vpraġanja financiranja sistema DO (oļitki, da ne gre za 

sistemsko financiranje iz naslova obveznega zavarovanja za DO in da se odloļitve o dodatnih 

virih financiranja prelaga v prihodnost); na neprimerno urejanje pravic s podzakonskimi akti 

namesto na ravni zakona; na prekratke roke za izvedbo prilagoditev dela ZZZS ter na 

pomanjkanje odgovorov na nekatera kljuļna vpraġanja (npr. kdo so upraviļenci, izvajalci 

dejavnosti, pogoji pridobitve pravic, zagotovljene oblike oskrbe, financiranje itd.). Pozvano je bilo 

tudi k izvajanju storitev DO v okviru javne mreģe in k ohranitvi ģe pridobljenih pravic (npr. v zvezi 

z dodatkom za pomoļ in postreģbo ter uvedbo praviļne viġine prispevka uporabnika za DO glede 

na ġtevilo koriġļenih ur osebne asistence). 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Odboru Drģavnega zbora za zdravstvo, ki je 

na 65. nujni seji , 20. 11. 2021, na podlagi sprejetih amandmajev, ki so bil i veļinoma 

nomotehniļne narave in pripravljeni na podlagi pripomb Zakonodajno-pravne sluģbe 

Drģavnega zbora, pripravil dopolnjen predlog zakona. Pri tem je upoġteval zgolj pripombe 

Drģavnega sveta glede ureditve dodatka za pomoļ in postreģbo (s 139. ļlenom je 

predvideno, da se aktualnim upraviļencem do dodatka za pomoļ in postreģbo izplaļuje 

navedeni dodatek po trenutno veljavni ureditvi, vse do izdaje nove odloļbe o pravicah iz 

ZDoSk (skrajni rok za izdajo je 30. 6. 2024)). Drģavni zbor je zakon sprejel na 88. izredni 

seji , 9. 12. 2021. 

 

20. Mnenje Drģavnega sveta k Predlogu zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski 

dejavnosti (ZZrID), druga obravnava, EPA 2004-VIII (45. seja Drģavnega sveta, 10. 11. 2021). 

Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Besedilo 

dopolnjenega predloga zakona je pripravil Odbor za izobraģevanje, znanost, ġport in mladino. 

Drģavni svet je dopolnjeni predlog zakona podprl. 

 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport, ki je predlog zakona 

obravnavala na 45. seji, 28. 10. 2021, in ga podprla. S predlogom zakona se je seznanila 

Interesna skupina delojemalcev (48. seja interesne skupine, 10. 11. 2021), ki je podprla mnenje 

pristojne komisije in izpostavila, da je najveļja prednost tega zakona v tem, da zagotavlja redno 

financiranje dejavnosti, pa tudi dve slabosti zakona, in sicer naj bi inġtitutom dovoljeval 

razpolaganje s premoģenjem, kar lahko, po nekaterih predvidevanjih, sproģi plaz tudi za ostale 

vzgojno-izobraģevalne ustanove, prav tako pa dovoljuje, da si zaposleni lahko dvignejo znesek 

plaļe, ļe pridobijo neproraļunska sredstva, kar pomeni po nekaterih interpretacijah t. i. 

komercializacijo znanosti. Predlog zakona je temeljni sistemski zakon, ki ureja delovanje in 

financiranje raziskovalne in inovacijske dejavnosti. Predstavljal je podlago za zagotavljanje 

pogojev za razvoj kakovostne in globalno primerljive znanstvenoraziskovalne dejavnosti - za 

ustrezno in stabilno financiranje javnih raziskovalnih organizacij, za nagrajevanje odliļnih 

raziskovalcev, odprt dostop do znanstvenih objav in raziskovalnih podatkov, viġjo raven 

internacionalizacije ter skrb za visoko raven etiļnosti in integritete v znanosti. Dopolnjen predlog 

zakona je vzpostavil mehanizem stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti s 

ciljem, da se proraļunska sredstva za znanstvenoraziskovalno dejavnost poveļajo na najmanj 1 

% BDP, z letno rastjo 0,08 % BDP. Zakon vpeljuje stabilno financiranje, sestavljeno iz ġtirih 

stebrov, institucionalnega, programskega in razvojnega ter stebra programov drģavnih raziskav. 
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Predlagana je bila uvedba moģnosti nagrajevanja raziskovalcev do dvakratnika osnovne plaļe, 

ļe so za to zagotovljena sredstva, ki niso sredstva drģavnega proraļuna. Predlog zakona je na 

novo opredelil javno sluģbo v znanstvenoraziskovalni dejavnosti. Javni raziskovalni zavodi, ki jih 

je ustanovila RS, so postali lastniki premoģenja, nepremiļnin oz. infrastrukture in raziskovalne 

opreme, pridobljene iz javnih in drugih virov. Ta pridobitev je zavodom omogoļila avtonomno 

razpolaganje s premoģenjem in uravnavanjem razvoja institucij ter je izenaļila njihov poloģaj z 

univerzami, ki so tudi ģe lastnice premoģenja, s katerim lahko razpolagajo. Kot ena pomembnih 

sistemskih zakonskih novitet je bila tudi moģnost, da JRZ v okviru svojih razvojnih potreb in 

potreb okolja lahko ustanovijo podjetja z namenom prenosa znanja v gospodarstvo oz. druģbo. 

Komisija za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport je v obravnavi predloga zakona upoġtevala 

zakljuļke in razpravo predstavnikov iz znanstvenoraziskovalne in visokoġolske dejavnosti s 

posveta, ki ga je komisija organizirala 21. 9. 2021. Drģavni svet je ugotovil, da je predlog zakona 

rezultat veļletnih usklajevanj med razliļnimi deleģniki v znanstvenoraziskovalni dejavnosti in 

visokem ġolstvu in da ga strokovna javnost podpira. Zakonske reġitve so kompromis razliļnih 

interesov, ki so v veļletnih prizadevanjih za napreden in sistemsko kompleksen zakon povezali 

skupne elemente v ustrezen sistemski temelj za nadaljnji razvoj razliļnih segmentov glede 

organizacije in financiranja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti. Kljub temu doseģku 

pa bo uspeġnost implementacije zakona odvisna od upoġtevanja Razvojne in inovacijske 

strategije Slovenije (RISS), Strategije pametne specializacije in drugih dokumentov, 

podzakonskih aktov in spremljajoļe proraļunske politike oz. vsakokratnega sprejemanja 

proraļuna oz. aktualnih makroekonomskih gibanj. Predlog zakona bo tako omogoļil sistemske 

spremembe in Slovenijo po 30 letih samostojnosti in relativnega nazadovanja v primerjavi z 

razvitimi ļlanicami OECD in EU ter tudi mnogimi drugimi ļlanicami EU, usmeril v novo rast. 

Mnenje Drģavnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona je bilo posredovano 

Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je zakon sprejel na 27. seji, 18. 11. 2021. 

 

21. Mnenje Drģavnega sveta k Predlogu zakona o debirokratizaciji (ZDeb) ï druga 

obravnava, EPA 1759-VIII (46. seja Drģavnega sveta, 8. 12. 2021). Predlog je v obravnavo 

Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je dopolnjen predlog 

zakona podprl. 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za drģavno ureditev (64. seja komisije, 8. 11. 2021) in 

Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (73. seja komisije, 8. 11. 2021), ki je 

obravnavala predlog kot zainteresirana komisija. Pred tem je predlog zakona kot zainteresirana 

komisija (58. seja komisije, 8. 4. 2021) obravnavala tudi Komisija za socialno varstvo, delo, 

zdravstvo in invalide, in sicer v njegovi prvotno predloģeni razliļici. Slednja je predlog zakona na 

sploġno podprla, hkrati pa predlagala amandma k 40. ļlenu predloga zakona, in sicer ļrtanje 

uvedbe t. i. socialne kapice. Njeno poroļilo je bilo posredovano pristojni Komisiji za drģavno 

ureditev. Ker je bila v novi razliļici predloga zakona konkretna pripomba komisije upoġtevana ï 

sporna doloļba 40. ļlena je bila ļrtana, Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 

nove razliļice predloga zakona ni obravnavala. Pristojna Komisija za drģavno ureditev ter 

zainteresirana Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta na skupni seji, 8. 11. 

2021, predlog zakona podprli. Odbor Drģavnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in 

lokalno samoupravo je na podlagi sprejetih amandmajev na 28. redni seji, 1. 12. 2021, pripravil 

dopolnjen predlog zakona. Predlog zakona sicer predstavlja prvi zakonodajni paket na poti k 

zmanjġanju administrativnega in regulatornega bremena v javni upravi in k izboljġanju 
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uļinkovitosti njenega poslovanja. Z njim se je ģelelo olajġati dostopnost do javnih storitev in ukiniti 

ġtevilna administrativna bremena, ki jih drģava nalaga drģavljankam in drģavljanom, 

gospodarskim subjektom, strokovnjakom, ġportnim trenerjem, kmetom, kulturnim delavcem, 

uradnikom in obļinam pri poslovanju z drģavo. Cilj predloga zakona oz. dopolnjenega predloga 

zakona je bil olajġati dostopnost do javnih storitev. Predlog zakona dopolnjuje dvanajst podroļnih 

zakonov s podroļja registra prebivalstva, sploġnega upravnega postopka, ġporta, sodnih 

izvedencev, tolmaļev in cenilcev, integritete in prepreļevanja korupcije, javnih usluģbencev, 

pogrebne in pokopaliġke dejavnosti ter ohranjanja narave. Poleg tega se je predlagala tudi 

razveljavitev prek 200 zakonov in uvedba mehanizma za nadaljnje prepreļevanje kopiļenja 

drģavnih predpisov. Komisiji sta opozorili na pripombe, ki so bile na predlog zakona poslane iz 

razliļnih institucij, posebej so bile izpostavljene pripombe Vrhovnega sodiġļa, Asociacije - 

druġtva nevladnih organizacij in posameznikov na podroļju kulture in reprezentativnih zdruģenj 

obļin. Komisiji sta opozorili na nujnost usklajevanja z razliļnimi deleģniki, ki se jih tiļejo 

spremembe v predlogu zakona. V povezavi s pripombami reprezentativnih zdruģenj obļin, ġe 

posebej Skupnosti obļin Slovenije, je drģavne svetnike zanimal potek usklajevanja predlagatelja 

z lokalnimi skupnostmi oz. njihovimi reprezentativnimi zdruģenji in zakaj nekatere pripombe niso 

bile upoġtevane. Pri tem lokalne skupnosti podpirajo delovanje Strateġkega sveta za 

debirokratizacijo, saj se lokalna okolja sreļujejo s ġtevilnimi predpisi, ki so mnogokrat omejujoļi in 

neuļinkoviti. Reprezentativna zdruģenja obļin so predlagala ġtevilne reġitve za poenostavitev 

zakonskih norm in odpravo administrativnih ovir, ki lahko prispevajo k vsesploġnemu razvoju. Kot 

je bilo pojasnjeno, so nekateri predlogi reprezentativnih zdruģenj obļin preobseģni, da bi se lahko 

urejali v Zakonu o debirokratizaciji, ampak jih bo treba urejati v okviru podroļne zakonodaje. 

Drģavni svetniki so izpostavili predvideno spremembo Zakona o pogrebni in pokopaliġki 

dejavnosti (ZPPDej), ki v manjġih krajih, ki so vezani na mestna pokopaliġļa, dopuġļa 

spoġtovanje ģelje ģalujoļih in leģanje pokojnika do pogreba doma. To pomeni precejġen korak 

nazaj glede na veljavno ureditev, pri ļemer so lokalne skupnosti po vsej Sloveniji v preteklih letih 

v izgradnjo mrliġkih veģic vloģile veliko sredstev. Tudi Skupnost obļin Slovenije se ni strinjala s 

temi spremembami, tudi s staliġļa, ker taka sprememba pomeni za lokalne skupnosti dodatne 

stroġke. Drģavni svetniki so zato podprli reġitev, da imajo lokalne skupnosti moģnost, da se same 

odloļijo, kako bodo uredile to podroļje, strinjali pa so se tudi z morebitnim ļrtanjem 42. ļlena 

predloga zakona v nadaljnjem zakonodajnem postopku. Pozdravili so predlog zakona ter izrazili 

priļakovanje o ļimprejġnji predloģitvi napovedanega naslednjega zakonodajnega paketa, ki bo 

naslovil ostala podroļja, ki ļakajo na uveljavitev ukrepov za debirokratizacijo. Mnenje komisij je 

bilo posredovano Odboru Drģavnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 

samoupravo, ki je na 28. seji, 1. 12. 2021, pripravil dopolnjen predlog zakona. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je zakon 

sprejel na 91. izredni seji, 27. 12. 2021. 

 

22. Mnenje Drģavnega sveta k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

igrah na sreļo (ZIS-F) - druga obravnava, EPA 2096-VIII (46. seja Drģavnega sveta, 8. 12. 

2021). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni 

svet predloga zakona ni podprl. 

Drģavni svet je sledil mnenju Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki na 52. seji, 24. 

11. 2021, predlogu zakona ni izrekla podpore in je v svojem mnenju povzela tudi staliġļa 

Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (75. seja komisije, 18. 11. 2021) kot 
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zainteresirane komisije, ki predloga zakona prav tako ni podprla. Predlagatelj je ģelel s 

predloģenimi zakonskimi spremembami vzpostaviti pravni okvir, ki naj bi omogoļal preglednejġo 

dodelitev koncesij za trajno prirejanje klasiļnih iger na sreļo in za prirejanje posebnih iger na 

sreļo. Vlada naj bi na podlagi javnih razpisov, ki bodo objavljeni najmanj trikrat letno, odloļala o 

vlogah za dodelitev koncesij, in sicer na podlagi meril, doloļenih v ZIS-F. Predlagano je bilo tudi 

poveļanje ġtevila prirediteljev klasiļnih iger na sreļo iz trenutnih dveh prirediteljev na pet 

prirediteljev. Za prirejanje stav kot specifiļne vrste klasiļnih iger na sreļo pa je predlagatelj 

predvidel posebne pogoje za pridobitev koncesije in doloļil podrobnejġe pogoje za prirejanje 

stav, prav tako pa tudi razpon obdobij, za katere bi se po novem dodelilo oziroma podaljġalo 

koncesijo za trajno prirejanje klasiļnih iger na sreļo in koncesijo za prirejanje posebnih iger na 

sreļo. Predlaga se tudi odprava statusno-pravnih omejitev pri gospodarskih druģbah za 

pridobitev koncesije, za prirejanje posebnih iger na sreļo in zahteve po sedeģu gospodarske 

druģbe v Republiki Sloveniji. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide predloga 

zakona ni podprla, saj je ocenila, da gre za nepreverjene reġitve, ki niso podprte z analizami in 

izraļuni njihovih posledic, nasprotuje pa jim tudi veļina kljuļnih deleģnikov v sistemu (Ġportna 

loterija, Loterija Slovenije, Fundacija za ġport, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in 

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije itd.). Prav tako je nasprotovala ruġenju dobro 

delujoļega modela iger na sreļo in izrazila podporo sedanjemu modelu sodelovanja drģave, 

loterij ter invalidskih, humanitarnih in ġportnih organizacij. Pridruģila se je oceni deleģnikov, da je 

predlog zakona usmerjen v zasluģek na raļun najbolj ranljivih skupin slovenskega prebivalstva 

ter da je potencialno ġkodljiv z vidika poveļanja tveganja za zasvojenost z igrami na sreļo pri 

posameznikih, z vidika negativnih posledic za drģavni proraļun, druga finanļna sredstva in 

koncesijska sredstva, ki predstavljajo pomemben vir financiranja sistema delovanja invalidskih in 

humanitarnih organizacij. Predlog zakona bi po oceni komisije poslabġal ponudbo iger na sreļo - 

veļ prirediteljev ob enakem ġtevilu prebivalcev prinaġa namreļ bolj agresivne prodajne prakse, 

slabġe varstvo potroġnikov in niģji obseg zbranih koncesijskih sredstev. Mnenje komisije je 

povzela Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. V razpravah na obeh komisijah je bilo 

izpostavljeno, da se je podobne zakonske spremembe skuġalo uveljaviti ģe pred nekaj leti, 

takratni in predloģeni zakonski razliļici pa je skupno to, da bi z uveljavitvijo negativno vplivali na 

pravice invalidov v drģavi. Komisiji sta na podlagi seznanitve s staliġļi vseh prej navedenih 

kljuļnih deleģnikov v sistemu iger na sreļo ter financiranja invalidskih in humanitarnih organizacij 

ugotavljali, da nenaklonjenost predlogu zakona izraģajo vsi deleģniki. Strinjali sta se z oceno, da 

obstojeļi loteriji (Loterija Slovenije in Ġportna loterija Slovenije) ustrezno zapolnjujeta vrzel pri 

skrbi za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij, ki je sicer drģava ne zmore pokriti 

sama. Poslediļno komisiji izraģata podporo sedanjemu modelu sodelovanja drģave, loterij ter 

invalidskih, humanitarnih in ġportnih organizacij ter nasprotujeta ruġenju dobro delujoļega 

modela iger na sreļo. Preseneļa neprepriļljivost zakonskih reġitev in njihova obrazloģitev, ki je v 

nekaterih delih nedoreļena, kot je na primer trditev o pozitivnem vplivu zakonskih sprememb na 

proraļun, ki pa jih ni mogoļe opredeliti, ter sprememba staliġļa ministrstva, ki je ġe pred nekaj 

meseci navajalo, da je trenutna ureditev klasiļnih iger na sreļo povsem ustrezna. Komisiji sta se 

pridruģili tudi oceni deleģnikov, da je predlog zakona usmerjen v zasluģek na raļun najbolj 

ranljivih skupin slovenskega prebivalstva. Prav tako je po oceni komisij predlog zakona 

potencialno ġkodljiv z vidika poveļanja tveganja za zasvojenost z igrami na sreļo pri 

posameznikih, ki ģe zdaj ni zanemarljivo. Trenutno se ġtevilo oseb, ki imajo teģave s 

prekomernim igranjem iger na sreļo, giblje med 2 in 3 % populacije. Veļ ponudnikov iger na 

sreļo bi zelo verjetno v pretirani konkurenci storilo vse, da pridobi ļim veļ igralcev, igralci pa, da 










































































































































































































































































































































































































































































































































