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UVOD ï METODOLOĠKA POJASNILA  
 

V poroļilu o delu Drģavnega sveta za leto 2018 so zajete aktivnosti drģavnih svetnic in svetnikov 

od dne prvega sklica v VI. mandatu, kar pomeni, da poroļilo zajema podatke od 12. 12. 2017 do 

31. 12. 2018 s prikazom stanja na dan 31. 12. 2018. 

Koncept vsebine poroļila izhaja iz sinteze in nadgradnje strukture letnih in mandatnih poroļil iz 

preteklih mandatnih obdobij in glede vsebine upoġteva specifiļno naravo dela Drģavnega sveta 

kot organa v okviru zakonodajne funkcije oblasti. 

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 ter aktivnosti, ki jih Drģavni 

svet izvaja v povezavi s civilno druģbo. 

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

drģavnih svetnicah in svetnikih ter o vodstvu Drģavnega sveta v prvem letu VI. mandata. 

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

vidika pristojnosti, ki jih Drģavni svet uresniļuje v obliki zasedanj (seje Drģavnega sveta, kolegij 

Drģavnega sveta, seje petih interesnih skupin, seje osmih delovnih teles - komisij). Navedene so 

vse z ustavo opredeljene in ostale aktivnosti, ki jih Drģavni svet uresniļuje na sejah Drģavnega 

sveta. 

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 komisij obravnaval tudi Drģavni svet na plenarnih sejah, zajete v 2. 

poglavju Poroļila o delu Drģavnega sveta. 

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

nabor aktivnosti, s katerimi Drģavni svet spodbuja delovanje 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 njihovih staliġļ in pripomb v zakonodajnem 

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

publikacij s posvetov). 

Ġesto poglavje poroļila se nanaġa na mednarodne aktivnosti Drģavnega sveta, in sicer na 

podroļju bilaterale in multilaterale. 
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Sedmo poglavje poroļila omogoļa pregled udeleģbe predsednika Drģavnega sveta in drģavnih 

svetnikov na razliļnih dogodkih, in sicer aktivno, to je z javnimi nastopi, predstavitvami in 

nagovori, ali z udeleģbo na ostalih dogodkih v imenu Drģavnega sveta. 

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

Podatki v poroļilu so veļinoma 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 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, februar 2019 

      mag. Marjeta Tratnik Volasko, urednica publikacij 

  



    POROĻILO O DELU 2018  

6 

 

1. SESTAVA  DRĢAVNEGA SVETA IN SPLOĠNI PODATKI  
 

Ustava Republike Slovenije kot organa na podroļju zakonodajne oblasti v Republiki Sloveniji 

opredeljuje Drģavni zbor in Drģavni svet. Po poloģaju v organizaciji oblasti Ustava Republike 

Slovenije Drģavni svet uvrġļa takoj za Drģavnim zborom. 

Drģavni svet izvaja ustavno vlogo v razmerju do Drģavnega zbora. Kot interesno predstavniġko 

telo je Drģavni svet zastopnik socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavlja ga 

40 ļlanov, in sicer 18 predstavnikov delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi) in 22 

predstavnikov lokalnih interesov (teritorialni interesi). 

Poleg Ustave Republike Slovenije podrobneje urejujejo 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 in poslovnik Drģavnega sveta. 

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. V nasprotju s poslanci, ki zaradi uvedbe nezdruģljivosti funkcij ne morejo biti hkrati 

ģupani, so svetniki lahko ģupani. Enako kot za poslance je za svetnike urejena imuniteta, o kateri 

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 ļlana Drģavnega sveta z interesom, ki ga 

predstavlja v Drģavnem svetu. Predsednik Drģavnega sveta opravlja svojo funkcijo poklicno (odl. 

US, ġt. U-I-248/08, 11. 11. 2009). 

 

1.1. DRĢAVNI SVETNIKI VI. MANDATNEGA OBDOBJ A 

 

Drģavni svet je nastopil VI. mandat 12. 12. 2017 in se tega dne sestal na 1. ustanovni seji. 

Volitve v Drģavni svet VI. mandata so potekale 22. 11. 2017, ko so elektorji volili predstavnike 

lokalnih interesov, ter 23. 11., ko so elektorji volili zastopnike funkcionalnih interesov. Z izjemo 

predstavnika kulture in ġporta so drģavni svetniki nastopili mandat 12. 12. 2017. Pri volitvah 

predstavnika kulture in ġporta je bil volilni zbor te skupine funkcionalnih interesov preklican zaradi 

pritoģbe Druġtva oblikovalcev Slovenije, Ustavno sodiġļe Republike Slovenije pa je na tej podlagi 

zadrģalo izvedbo volitev. Volitve predstavnika kulture in ġporta so bile ponovno 29. 3. 2018, 

mandat izvoljenega predstavnika pa so drģavni svetniki potrdili na 6. redni seji 11. 4. 2018, s 

ļimer je Drģavni svet VI. 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. Drģavni svet je zato do 31. 12. 

2018 deloval v sestavi 39 drģavnih svetnikov. 
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21 drģavnih svetnikov je bilo v Drģavni svet izvoljenih prviļ. Med novoizvoljenimi svetniki jih je 19 

funkcijo opravljalo ģe v prejġnjem, V. mandatu. Med zastopniki lokalnih interesov je svetniġko 

mesto ģe zasedalo 11 svetnikov.  

Najmlajġi drģavni svetnik je bil ob nastopu VI. sklica mag. Igor Velov, predstavnik lokalnih 

interesov - 9. volilne enote s sedeģem v Kranju in najstarejġi drģavni svetnik Boris Ġuġtarġiļ ï 

predstavnik interesov socialnega varstva. Mesto najstarejġega svetnika je po smrti Borisa 

Ġuġtarġiļa zasedel Branko Ġumenjak, predstavnik lokalnih interesov ï 8. volilne enote s 

sedeģem v Ljutomeru. 

Med drģavnimi svetniki v VI. mandatu so ġtiri (4) drģavne svetnice. 

 

1.2. VODSTVO DRĢAVNEGA SVETA V VI. MANDATNEM OBDOBJU 

Drģavni svet Republike Slovenije je 12. 12. 2017 na 1. redni seji VI. sklica za predsednika 

Drģavnega sveta na tajnem glasovanju izvolil Alojza Kovġco, ki je bil v Drģavni svet izvoljen 

kot predstavnik obrtnikov. 

Drģavni svet Republike Slovenije je 16. 5. 2018 na 7. redni seji za podpredsednika Drģavnega 

sveta izvolil Matjaģa Ġvagana, zastopnika interesov 21. volilne enote (Trbovlje). 

Na 1. redni seji VI. sklica, 12. 12. 2017, so drģavni svetniki na predlog predsednika Drģavnega 

sveta z javnim glasovanjem imenovali dr. Duġana Ġtrusa za sekretarja Drģavnega sveta 

Republike Slovenije. 
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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 kakega 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. 

 

Poslovnik Drģavnega zbora daje Drģavnemu svetu moģnost, da 

¶ predlaga sprejem avtentiļne razlage zakona. 

 

Z izvedbenega vidika Drģavni svet uresniļuje svoje pristojnosti v okviru rednih ali 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 praviloma na zahtevo skupine drģavnih svetnikov zaradi predloga za odloģilni 
veto, ali za zadeve, ki jih zaradi ļasovne omejitve ni mogoļe odlagati. 
 
Seje Drģavnega sveta in njegovih komisij ter interesnih skupin so javne. 
 
Drģavni svet se je v prvem letu ġestega sklica sestal na skupno petnajstih (15) sejah, od tega 
trinajstih (13) rednih in dveh (2) izrednih. 
 
Redne seje: 

¶ 1. seja (konstitutivna) Drģavnega sveta Republike Slovenije (12. 12. 2017) 

¶ 2. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (21. 12. 2017) 

¶ 3. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (17. 1. 2018) 

¶ 4. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (7. 2. 2018) 

¶ 5. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (14. 3. 2018) 

¶ 6. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (11. 4. 2018) 

¶ 7. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (16. 5. 2018) 

¶ 8. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (13. 6. 2018) 
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¶ 9. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (4. 7. 2018) 

¶ 10. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (6. 9. 2018) 

¶ 11. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (10. 10. 2018) 

¶ 12. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (8. 11. 2018) 

¶ 13. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (12. 12. 2018 in 19. 12. 2018) 
 

 
Izredne seje: 

¶ 1. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (27. 3. 2018) 

¶ 2. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (25. 4. 2018) 
 
Drģavni svet je v prvem letu ġestega sklica na sejah obravnaval skupno sto petindvajset (125) 
zadev, od tega oseminġtirideset (48) zadev s podroļja ustavnih pristojnosti in drugih aktov, 
petinġtirideset (45) vpraġanj in pobud, petnajst (15) zadev s podroļja volitev in imenovanj, ġest 
(6) zakljuļkov s posvetov, ġtiri (4) druge sklepe in sedem (7) ostalih zadev. 

Skupno ġtevilo ur vseh sej Drģavnega sveta je v prvem letu VI. mandata znaġalo 46 ur in 30 

minut. Povpreļni ļas trajanja seje je bil 3 ure in 10 minut. 

 

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 prvem letu ġestega sklica sklical ġestnajst 

(16) sej kolegija, od tega sta bili dve (2) seji kolegija korespondenļni in ġtiri (4) seje kolegija v 

razġirjeni sestavi. 

2.3. INTERESNE SKUPINE DRĢAVNEGA SVETA 

 

V Drģavnem svetu se s problematiko podroļja, ki ga zastopajo, ukvarjajo interesne skupine. Ļlani 

Drģavnega sveta so organizirani v petih interesnih skupinah po posameznih podroļjih. Njihovo 

sestavo opredeljuje 96. ļlen Ustave Republike Slovenije. Na tej podlagi 18 drģavnih svetnikov 

zastopa funkcionalne interese in 22 drģavnih svetnikov lokalne interese. Vsaka interesna skupina 

izvoli izmed sebe vodjo, ki vodi in organizira delo ter sklicuje in vodi njene seje.  

 
Tabela 1: Drģavni svetniki po interesnih skupinah 
 

 INTERESNA SKUPINA SESTAVA ZASTOPSTVO 

1. INTERESNA SKUPINA 
DELODAJALCEV 
sekretar Miro Podlipec 

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 
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3. INTERESNA SKUPINA 
KMETOV, OBRTNIKOV IN 
SAMOSTOJNIH POKLICEV 
sekretarka Ana Ivas Brezigar 

Bojana Potoļan (vodja) 
Branko Tomaģiļ 
Cvetko Zupanļiļ 
Alojz Kovġca 

predstavnica samostojnih poklicev 
predstavnik kmetov 
predstavnik kmetov 
predstavnik obrtnikov 

4. INTERESNA SKUPINA 
NEGOSPODARSKIH 
DEJAVNOSTI 
sekretarka mag. Nuġa 
Zupanec 

mag. Peter Poģun (vodja) 
prof. dr. Matjaģ Gams 
Tone Hrovat 
Boris Ġuġtarġiļ (do 25. 8. 
2018) 
Janoġ Kern (od 11. 4.  
2018) 
prof. dr. Branka Kaleniĺ  
Ramġak 

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

5. INTERESNA SKUPINA 
LOKALNIH INTERESOV 
sekretarka Meta Ġtembal 

Milan Ozimiļ (vodja) 
Dejan Crnek 
Franc Rokavec 
Franc Kangler 
mag. Marko Zidanġek 
Bojan Kontiļ 
Rajko Fajt 
Branko Ġumenjak 
mag. Igor Velov 
Bogomir Vnuļec 
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) 

 

2.4. DELOVNA TELESA DRĢAVNEGA SVETA 

Drģavni svet ima stalna in obļasna delovna telesa. 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. 

Delovna telesa v obliki komisij Drģavnega sveta so se v VI. mandatnem obdobju konstituirala na 

2. redni seji Drģavnega sveta, 21. 12. 2017. Drģavni svet ima v VI. mandatu 8 komisij, ki ġtejejo 

med 5 in 17 ļlanov. 

 
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, Franc Kangler, 
Bojan Kekec, Bojan Kontiļ, 
Marjan Mauļec, Bojana 

predsednik 
podpredsednik 
ļlani 
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Potoļan, Branimir Ġtrukelj 

2. KOMISIJA ZA MEDNARODNE ODNOSE 
IN EVROPSKE ZADEVE 
sekretarka Lilijana Ģurman 

Bojan Kekec 
Igor Antauer 
prof.dr. Branka Kaleniĺ Ramġak, 
Franc Kangler, 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, 
Oskar Komac, Alojz Kovġca, 
Sreļko Ocvirk, Boris Popoviļ, 
Joģe Smole, Duġan Strnad, 
Boris Ġuġtarġiļ (do 25. 8. 
2018), Branko Tomaģiļ, mag. 
Marko Zidanġek 

predsednica 
podpredsednik 
ļlani 
 

4. KOMISIJA ZA SOCIALNO VARSTVO, 
DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE 
sekretarka mag. Nuġa Zupanec 

Boris Ġuġtarġiļ (do 25. 8. 
2018; s 30. 8. 2018 mu je  
zaradi smrti tudi uradno 
prenehal mandat drģavnega 
svetnika), 
mag. Peter Poģun 
(od 31. 8. 2018 zaļasno 
opravlja naloge predsednika 
komisije), 
Igor Antauer, prof. 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 (od 16. 5. 2018), 
Oskar Komac, Bojan Kontiļ, 
Milan Ozimiļ, Boris Popoviļ, 
Bojan Reģun, Franci 
Rokavec, 
Branko Ġumenjak, Matjaģ 
Ġvagan, Davorin Terļon, mag. 
Igor Velov, Bogomir Vnuļec, 
Cvetko Zupanļiļ 

predsednik 
podpredsednik 
ļlani 
 

6. KOMISIJA ZA KULTURO, ZNANOST, 
ĠOLSTVO IN ĠPORT 
sekretarka mag. Damijana Zelnik 

Branimir Ġtrukelj 
Bojan Reģun 
Rajko Fajt, Tone Hrovat, prof. dr. 
Branka Kaleniĺ Ramġak, Dejan 
Crnek, mag. Miroslav Ribiļ, 
Matjaģ Ġvagan, prof. dr. Matjaģ 
Gams, Janoġ Kern (od 16. 5. 
2018) 

predsednik 
podpredsednik 
ļlani 
 

7. KOMISIJA ZA KMETIJSTVO, 
GOZDARSTVO IN PREHRANO 
sekretarka mag. Eva Obreza Modic 

Cvetko Zupanļiļ 
Branko Tomaģiļ 
Tone Hrovat, mag. Marija Lah, 
Marjan Mauļec, Franc Rokavec, 
Sreļko Ocvirk, Ladislav Roģiļ 

predsednik 
podpredsednik 
ļlani 
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8. MANDATNO - IMUNITETNA KOMISIJA 
sekretarka Anka Zajc 

Franc Rokavec 
Lidija Jerkiļ 
Igor Antauer, prof. dr. Branka 
Kaleniĺ Ramġak, Cvetko 
Zupanļiļ 

predsednik 
podpredsednica 
ļlani 

 

 

2.5. URESNIĻEVANJE USTAVNIH PRISTOJNOSTI DRĢAVNEGA SVETA 

 

2.5.1. ZAKONODAJNA POBUDA  

 

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

posameznih doloļb zakonov (prva alinea 97. ļlena Ustave RS). To je pomembna iniciativna 

vloga Drģavnega sveta v zakonodajnem procesu. Izraģa se s pobudami in zahtevami drģavnih 

svetnikov (58. ļlen Zakona o Drģavnem svetu) in predlogi komisij ter interesnih skupin Drģavnega 

sveta. 

 

V prvem letu VI. mandata je Drģavni svet sprejel ġtiri (4) zakonodajne pobude, in sicer: 

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoģenju drģave 

in samoupravnih lokalnih skupnosti - skrajġani postopek, EPA 29-VIII (9. seja, 4. 7. 

2018). Drģavni zbor JE PREDLAGANI ZAKON SPREJEL na 2. seji, 27. 11. 2018. 

 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoģenju drģave in 

samoupravnih lokalnih skupnosti je nastal na pobudo drģavnega svetnika Francija Rokavca 

ter Komisije za drģavno ureditev in Interesne skupine lokalnih interesov, ki sta na skupni seji 

30. 5. 2018 obravnavali Problematiko dopolnjevanja naļrta ravnanja s stvarnim premoģenjem 

za leti 2018 in 2019. Na skupni seji so bili sprejeti sklepi, ki so bili potrjeni na 8. seji 

Drģavnega sveta (13. 6. 2018), na 9. seji Drģavnega sveta pa je Drģavni svet sprejel novelo 

zakona, ki jo je nato vloģil v zakonodajni postopek. Z novelo je Drģavni svet ģelel odpraviti 

pravno praznino, ki je nastala z uveljavitvijo ZSPDSLS-1. Samoupravne lokalne skupnosti po 

veljavnem zakonu namreļ niso mogle dopolnjevati naļrta ravnanja s stvarnim premoģenjem v 

prehodnem obdobju (do 2020) in niso imele pravne podlage za sprejem naļrta ravnanja s 

stvarnim premoģenjem za leto 2019, razen ļe so s postopki priļele ģe pred uveljavitvijo 

zakona, torej pred 10. 3. 2018. Predlog zakona, ki ga je pripravil Drģavni svet, bi omogoļil 

tako lokalnim skupnostim kot drģavi odpravo prehodnega obdobja in sprotno fleksibilno 

sprejemanje in dopolnjevanje naļrta razpolaganja s stvarnim premoģenjem. Odbor za 

notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo Drģavnega zbora je predlog zakona 

obravnaval na 3. seji (7. 11. 2018), predlog zakona pa je bil obravnavan in sprejet na 2. redni 

seji Drģavnega zbora (27. 11. 2018). Pri tem sta bila sprejeta amandmaja, ki so ju v 

proceduro vloģile koalicijske poslanske skupine (PS LMĠ, SD, SMC, DeSUS, SAB) k 2. in 3. 

ļlenu. V razpravi na seji Drģavnega zbora je predstavnik predlagatelja (Franci Rokavec, 

drģavni svetnik) sicer podprl sprejem amandmaja Odbora za notranje zadeve, javno upravo in 

lokalno samoupravo k 2. ļlenu, ker je bil vsebinsko ġirġi in bi omogoļil izbiro lokalnim 
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skupnostim, ki so ģe zaļele postopke pred 10. marcem 2018 oziroma tistim, ki teh postopkov 

niso priļele pred uveljavitvijo ZSPDSLS-1.  

 
Drģavni zbor ni sprejel predlaganega amandmaja Drģavnega sveta, sprejel pa je zakon, ki 

zapolnjuje pravno praznino na naļin, da morajo obļine do leta 2020 uporabljati zakon, 

veljaven do sprejema ZSPDSLS-1, ki obļinam ne omogoļa toliko manevrskega prostora kot 

veljavni ZSPDSLS-1, kar pomeni, da bodo obļine morale spremembe finanļnih naļrtov 

urejati prek rebalansov proraļunov. Kljub potrditvi koalicijskih amandmajev je Drģavni svet s 

predlogom zakona omogoļil odpravo napake, ki je nastala pri sprejemanju ZSPDSLS-1 in s 

tem omogoļil lokalnim skupnostim ravnanje s stvarnim premoģenjem brez zamud. 

 

 

2. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz -1B), EPA 163-VIII (10. seja, 12. 

9. 2018). Drģavni zbor je na 2. seji, 20. 11. 2018, sprejel sklep, da predlog zakona ni primeren 

za nadaljnjo obravnavo. 

 

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o voznikih (v nadaljevanju: predlog zakona) je pripravil 

drģavni svetnik mag. Igor Velov. Cilj predloga zakona je bil poveļanje varnosti v cestnem 

prometu ter zmanjġanje ġtevila prometnih nesreļ s soudeleģbo alkohola in poslediļno 

zmanjġanje ġtevila mrtvih in hudo poġkodovanih v teh nesreļah. Pobudo drģavnega svetnika 

je podprla Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na 13. seji 3. 9. 2018. 

 

Predlog zakona je predvideval dopolnitev 53. ļlena Zakona o voznikih (ZVoz-1), ki ureja 

udeleģbo storilcev prekrġkov v rehabilitacijskih programih, in sicer bi razġiril obveznosti 

voznikov, ki so bili zaradi voģnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih 

zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi napoteni na rehabilitacijske programe, ki jih izvaja 

Agencija za varnost prometa (v nadaljevanju: AVK). Skladno s predlagano dopolnitvijo bi 

morale osebe, ki so napotene na rehabilitacijske programe ï na edukacijske in psihosocialne 

delavnice (poleg ģe do zdaj doloļenih pedagoġkih ur z vsebinami o varnosti cestnega 

prometa, tveganj zaradi voģnje pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, psihoaktivnih snovi, 

odgovornosti voznikov in psihosocialnih odnosih med udeleģenci v cestnem prometu) opraviti 

tudi osem oziroma ġestnajst ur dela v organizacijah na podroļju prometne varnosti, vzgoje in 

izobraģevanja oziroma dela z ģrtvami prometnih nesreļ. 

 

Rehabilitacijski programi se izvajajo od leta 2011 kot stranska kazen ob globi. Na podlagi 

kontrolnega zdravstvenega pregleda je posameznik krġitelj napoten v ustrezen rehabilitacijski 

program: edukacijske delavnice, psihosocialne delavnice ali zdravljenje odvisnosti. Podatki 

analiz AVK kaģejo na relativno dobro sprejete programe, ki poskuġajo vplivati na izvor 

problematike voģnje pod vplivom alkohola v prometu. Namen razġiritev teh rehabilitacijskih 

programov je predvsem sprememba ravnanj krġiteljev na podlagi izmenjave izkuġenj, 

prepriļanj in motivov oz. refleksije na preteklo ravnanje in naļrtovanje sprememb vedenja v 

prihodnosti. 

 

Drģavni svet je prepoznal alkoholiziranost voznikov v prometu kot resen problem. Po podatkih 

AVK se je v zadnjih petih letih pripetilo 8087 prometnih nesreļ, ki jih je povzroļil alkoholiziran 

udeleģenec. V teh nesreļah je umrlo 173 oseb, 718 oseb je bilo hudo telesno poġkodovanih. 
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Predlog zakona je v Drģavnem zboru obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor na 

4. seji, 7. 11. 2018. Predstavnica Vlade, drģavna sekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo, 

je pojasnila, da Vlada podpira in pozdravlja namen, ki ga ģeli doseļi Drģavni svet, vendar je 

poudarila, da ga je treba v doloļeni meri dodelati in dopolniti. Ļlani odbora so se strinjali, da 

je alkoholiziranost voznikov v prometu velik problem, a izrazili mnenje, da je pred spremembo 

zakonodaje treba opraviti evalvacijo obstojeļih programov. Glede na to, da je Zakon o 

voznikih v veljavi od leta 2011, so ļlani odbora izrazili mnenje, da priļakujejo konkretne 

rezultate oziroma analizo o uspeġnosti obstojeļih rehabilitacijskih programov, ki jih izvaja 

AVK. Ļlani odbora so izrazili podporo Ministrstvu za infrastrukturo, da po evalvaciji uļinkov 

izvajanja edukacijskih in psihosocialnih delavnic pripravi ter v zakonodajni postopek vloģi 

predlog, ki bo nadgradil oziroma spremenil obstojeļe ukrepe. 

 

Drģavna sekretarka se je na seji odbora zavezala, da bodo spremembe zakona, ki jih bo 

pripravila Vlada v sodelovanju z AVK, ġle v smeri iskanja reġitev, ki jih ģeli doseļi tudi Drģavni 

svet s predlogom zakona. Odbor je po konļani razpravi sprejel sklep, da predlog zakona ni 

primeren za nadaljnjo obravnavo. Predlog zakona je nato obravnaval Drģavni zbor na 2. redni 

seji dne 20. 11. 2018 in po predstavitvi poroļila odbora in staliġļ poslanskih skupin sprejel 

sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 

 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona, EPA 164 -VIII (10. 

seja, 12. 9. 2018). Drģavni zbor je na 2. seji, 27. 11. 2018 sprejel sklep, da predlog zakona ni 

primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Gradbenega zakona je v zakonodajni postopek 

Drģavni svet Republike Slovenije vloģil na pobudo drģavne svetnice Bojane Potoļan. Pred 

tem je zakonodajno pobudo obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 

in pobudo podprla (13. seja komisije, 3. 9. 2018). Cilj predlaganega zakona je bila predvsem 

odprava zakonskih nejasnosti in okrepitev pravne varnosti vseh udeleģencev v prometu z 

nepremiļninami. Z novelo se odpravlja obveznost upravljavcev, notarjev, pooblaġļenih 

inģenirjev s podroļja geodezije in drugih oseb javnega ali zasebnega prava in drugih organov, 

pristojnih za izvedbo komunalnih prikljuļkov na gospodarsko javno infrastrukturo, vpis in 

spremembo vpisov v zemljiġki knjigi, uporabo ali opravljanje gospodarskih ali drugih 

dejavnosti, promet z njimi ali zemljiġļi, na katerih so, overitev pogodb, sklepanje pravnih 

poslov, sklenitev kreditnih, zavarovalnih, najemnih, zakupnih, delovrġnih in drugih pravnih 

poslov ter doloļitev hiġne ġtevilke, na podlagi katere morajo pred izvedbo omenjenih dejanj 

preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno dovoljenje, kadar je predpisano, in ali je v zemljiġki 

knjigi vpisana zaznamba o prepovedi v skladu s 94. ļlenom tega zakona. 

 

Po oceni Drģavnega sveta kot predlagatelja zakona je odprava obveznosti preverbe, ali je izdano 

gradbeno dovoljenje, ko je to predpisano, nujna zaradi neobstoja javne evidence, ki bi omogoļala 

preverbo omenjenega podatka. Na to je v letnem poroļilu za leto 2017 opozorila tudi Varuhinja 

ļlovekovih pravic (priporoļilo ġt. 43). Ta je ugotovila, da bodo omenjene evidence vzpostavljene 

ġele 2021 in zaradi strokovne neusposobljenosti vseh subjektov iz petega odstavka 93. ļlena 

zakona, da bi ugotavljali, ali je za doloļen objekt treba pridobiti gradbeno dovoljenje. 
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Veljavna zakonska doloļba je tudi zavajajoļa, saj preveritev obstoja gradbenega dovoljenja 

kupcem nepremiļnine ne zagotavlja skladnosti gradnje z izdanim gradbenim dovoljenjem, 

temveļ jim je lahko za isto nepremiļnino naknadno izreļen tudi inġpekcijski ukrep, kar lahko 

privede celo do niļnosti pravnega posla. Ravno zaradi omenjenega razloga zakonodajalec z 

omenjeno doloļbo ni zaġļitil kupcev nepremiļnin, temveļ je uvedel novo birokratsko oviro 

brez resne presoje posledic tako za kupce, zavezance iz petega odstavka 93. ļlena, kot tudi 

upravne enote. Zaradi nepopolnih podatkov o letu gradnje in investitorju je iskanje upravnih 

spisov lahko teģavno, saj so starejġe evidence ġe roļne, arhivirane po abecednem redu 

investitorjev, pri ļemer ni povezav z naslovom stavbe ali parcelno ġtevilko. 

 

Odbor Drģavnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je na seji 7. 11. 2018 sprejel sklep, 

da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo predvsem zato, ker naj bi veljavna doloļba 

ġļitila drģavljane oziroma kupce nepremiļnin kot ġibkejġe subjekte v prometu z 

nepremiļninami. Drģavni zbor je na 2. seji (27. 11. 2018) izglasoval sklep, da zakon ni 

primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 

Drģavni svet je opozoril, da so se upraviļenci iz petega odstavka 93. ļlena zakona, predvsem 

Notarska zbornica, ġe pred uveljavitvijo zakona s ġtevilnimi dopisi obrnili na Ministrstvo za 

okolje in prostor s proġnjo za izdajo avtentiļne razlage omenjenega ļlena in pobudo za 

spremembo zakona. V dopisu Ministrstva za okolje in prostor z dne 17. 7. 2018 je bil Drģavni 

svet izrecno opozorjen, da je ministrstvo ģe februarja 2018 pripravilo in v medresorsko 

usklajevanje posredovalo predlog novele Gradbenega zakona, ki je, poleg zakonskih 

sprememb za implementacijo odloļbe Ustavnega sodiġļa U-I-64/14-20, vsebovala reġitev, 

kot jo je s predlogom zakona predlagal Drģavni svet. 

 

Drģavni svet se je zavzel za evalvacijo veljavne gradbene zakonodaje, posvetovanje z vsemi 

deleģniki in pripravo celovite spremembe Gradbene zakonodaje, ki bi omogoļala ļim veļjo 

varnost kupcev, in posebej poudaril, da so nekatere zakonske reġitve nepremiġljene in pod 

pretvezo zaġļite kupcev uvajajo dodatne administrativne ovire, ki jih je za zagotovitev pravne 

varnosti vseh udeleģencev pravnega prometa z nepremiļninami treba nemudoma spremeniti. 

Na nejasnost besedila tretjega in petega odstavka 93. ļlena Gradbenega zakona in 

negotovost, ki sta jo v pravni promet z nepremiļninami vnesli omenjeni doloļbi, sta opozorila 

tudi dr. Nina Plavġak in dr. Renato Vrenļur. Prav tako je Drģavni svet opozoril, da je pri 

prenosu doloļenih reġitev iz tujine vselej treba upoġtevati tudi slovenski pravni red in 

delovanje vseh institucij, saj bo le na ta naļin moģno oblikovati in sprejeti ustrezne zakonske 

reġitve. 

 

 
4. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ļezmejnem izvajanju storitev, EPA 

203-VIII (11. seja, 10. 10. 2018). Drģavni zbor je na 3. seji, 19. 12. 2018 sprejel sklep, da 
predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.  

  
Pobudo za sprejem Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ļezmejnem 

izvajanju storitev je v obravnavo Drģavnemu svetu predloģil drģavni svetnik Igor Antauer. 

Pobudo je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide na 11. seji, 5. 

10. 2018, in jo podprla.  
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Slovenske pravne in fiziļne osebe, ki imajo sedeģ v Sloveniji in ki so v Sloveniji registrirane za 

opravljanje dejavnosti ter ģelijo v drugi drģavi ļlanici Evropske unije zaļasno izvajati storitve, 

morajo na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) za 

vsakega delavca, ki ga nameravajo napotiti, pridobiti potrdilo A1. Potrdilo je harmonizirano na 

ravni Evropske unije in dokazuje, da so izpolnjeni pogoji v skladu s predpisi Evropske unije na 

podroļju koordinacije sistemov socialne varnosti, da ostane delavec v ļasu napotitve na delo 

v drugo drģavo ļlanico Evropske unije vkljuļen v obvezna socialna zavarovanja v Republiki 

Sloveniji. Delodajalec ali samozaposlena oseba vlogo za izdajo potrdila A1 vloģi prek portala 

za podjetja in podjetnike (sistem e-VEM), ZZZS pa, ļe so izpolnjeni zakonski pogoji za izdajo, 

potrdilo A1 izda v petih delovnih dneh od prejema popolne vloge. Zakonski petdnevni rok za 

pridobitev potrdila A1 je predlog, saj presega roke, ki jih imajo slovenska podjetja v pogodbah 

za priļetek izvrġitve sprejetega naroļila oz. storitve. Tega bi morala podjetja, ki izpolnjujejo 

vse zakonske pogoje za njegovo izdajo, dobiti takoj. Rok je posebej pereļ za slovenska 

podjetja, ki v tujini nudijo storitve, kot so montaģa, popravila na terenu, prevoz in podobno. Ta 

podjetja imajo namreļ v pogodbah doloļeno, da bodo storitev opravila v 24 do 48 urah, kar pa 

je precej krajġi ļas kot rok, v katerem jim je izdano potrdilo A1. Rok za izdajo potrdil je enak za 

vse vlagatelje, ne glede na to, ali zakonsko predpisane obveznosti do drģave in svojih 

pogodbenih strank ter zaposlenih izpolnjujejo v zakonsko predpisanih rokih ali ne. V dobi 

informatike je mogoļe hitro vzpostavljanje povezav med evidencami, hitra izmenjava podatkov 

in poslediļno informatizirana in avtomatizirana izdaja potrdil, ko so izpolnjeni vsi pogoji za 

izdajo potrdil. V Sloveniji trenutno obstaja meġani sistem izdaje potrdil A1. Oddaja vloge in 

prejem potrdila A1 potekata prek sistema e-Vem, ġe vedno pa del informacij pred odloļitvijo o 

izdaji potrdila preverjajo pristojni javni usluģbenci ZZZS. Informacijski sistemi ne omogoļajo 

avtomatizma za izdajo potrdila A1, ļe vlagatelj izpolnjuje vse zakonske pogoje za izdajo. 

 

Cilj predloga je bil v celoti informatizirati in avtomatizirati izdajo potrdila A1 (nadomestitev 

pogoja predloģitve kopije pogodbe o zaposlitvi in kopije pogodbe o izvajanju storitve s 

pogojem predloģitve izjave delodajalca, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, da 

navedeni dokumenti obstajajo in so veljavni) ter s tem zlasti malim storitvenim podjetjem 

olajġati opravljanje dela v drģavah ļlanicah EU. Ļas od oddaje vloge do izdaje potrdila A1 bi 

se v skladu s predlaganimi spremembami skrajġal, saj bi se slednjega izdajalo neodvisno od 

poslovalnega ļasa ZZZS, na podlagi avtomatiļnega preverjanja izpolnjevanja pogojev za 

njegovo izdajo, kar bi omogoļila povezava elektronskih baz podatkov FURS, IRSD, AJPES in 

ZZZS. 

 

Vlada RS predloga zakona ni podprla. Na 1. seji Odbora Drģavnega zbora za delo, druģino, 

socialne zadeve in invalide 3. 10. 2018 pa je bila napovedana celovita prenova predmetnega 

zakona, o ļemer naj bi ģe bili obveġļeni socialni partnerji in pozvani k posredovanju svojih 

predlogov sprememb in dopolnitev. Odbor Drģavnega zbora je sprejel sklep, da predlog 

zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

 

*   *   * 
Drģavni zbor je leta 2018 obravnaval eno (1) zakonodajno pobudo Drģavnega sveta, ki jo je 

Drģavni svet podal leta 2017 (v V. mandatnem obdobju Drģavnega sveta), in sicer  
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Predlog zakona o vraļilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davļnih 

oaz (ZVDSDO) - druga obravnava, EPA 2445-VII. Drģavni zbor je na 2. redni seji, 20. 11. 2018, 

sprejel sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 

Drģavni svet Republike Slovenije je na 57. seji V. mandata, 6. 12. 2017, doloļil besedilo Predloga 

zakona o vraļilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih davļnih oaz. S 

predlogom zakona je Drģavni svet ģelel pripraviti pravno podlago za vraļilo denarnih sredstev, ki 

so bila nakazana neposredno ali posredno na raļune v drģavah, ki imajo poloģaj davļnih oaz. 

Predlog zakona je obravnaval Odbor za finance Drģavnega zbora na 2. seji, 6. 11. 2018, ob 

ļemer so ļlani Odbora za finance izrekli priznanje Drģavnemu svetu, da se je lotil akutnega 

problema ter, da bi bilo treba namere, ki izhajajo iz predlaganih reġitev upoġtevati ter Vlado 

zavezati, da pripravi zakon, ki bi bil usklajen s pravnim redom drģave, na osnovi zakonskih 

reġitev pa bi lahko priġli do instrumenta, ki bi prepreļeval odlivanje sredstev oziroma omogoļil 

realizacijo uvedbe pribitka na vse transakcije v davļne oaze in ureditev davļne politike, vezane 

na problematiko davļnih oaz, ki bo transparentna in praviļna. Ob sicerġnjem zavedanju 

problema je odbor sklenil, da Predlog zakona o vraļilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz 

posameznih davļnih oaz ni primeren za nadaljnjo obravnavo, ob tem pa sprejel ġe sklep, s 

katerim je predlagal Vladi Republike Slovenije, naj se na ravni Evropske unije zavzema za 

politike, ki stremijo k omejevanju skritih finanļnih tokov.  

 

 

2.5.2. 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 prvem letu VI. mandata obravnaval sedemintrideset (37) mnenj . Drģavnemu 

zboru je posredoval ġestintrideset (36) mnenj. 

 

2.5.2.1. MNENJA K PREDLOGOM ZAKONOV  

 

Mnenje k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih 

obveznosti bank (ZPSVIKOB) ï druga obravnava, EPA 2354-VII (3. redna seja, 17. 1. 2018) 

 

Drģavni svet ni podprl Predloga zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih 

obveznosti bank, saj po mnenju veļine drģavnih svetnikov ni udejanjil odloļbe Ustavnega 

sodiġļa Republike Slovenije iz leta 2016 in je oteģil dostop èizbrisanim podrejencemç do 

dokumentov Banke Slovenije. Predlog se je navezoval na problematiko, na katero so svetniki 

opozorili ģe v prejġnjem mandatu Drģavnega sveta. Leta 2013 je Drģavni svet izglasoval odloģilni 

veto na Zakon o banļniġtvu z obrazloģitvijo, da ta posega v ustavno zajamļene ļlovekove 

pravice imetnikov podrejenih obveznic in delnic podrģavljenih bank in jim arbitrarno odvzema 

zasebno lastnino. Ker je bil kljub vetu zakon v Drģavnem zboru sprejet, je Drģavni svet zahteval 

presojo ustavnosti posameznih ļlenov in njegovo zaļasno zadrģanje izvrġevanja. Ustavno 
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sodiġļe se je nato v postopku presoje z veļ vpraġanji obrnilo na Sodiġļe Evropske unije. To je 

2016 ugotovilo, da ļlanica pred dodelitvijo drģavne pomoļi ni zavezana naloģiti bankam v 

teģavah, da podrejene instrumente spremenijo v lastniġki kapital, jih odpiġejo ali zagotovijo, da v 

celoti prispevajo h kritju izgub. Ustavno sodiġļe je nato 2016 za neustavnega spoznalo 350.a 

ļlen Zakona o banļniġtvu. 

Pred plenarno obravnavo na seji Drģavnega sveta je predlog zakona zavrnila tudi Komisija za 

gospodarstvo, obrt, turizem in finance (1. seja komisije, 4. 1. 2018). Staliġļe, da predlog zakona 

ne udejanja vsebine iz odloļbe Ustavnega sodiġļa in v smislu zagotavljanja uļinkovitega 

sodnega varstva ne izboljġuje poloģaja nekdanjim imetnikom, prav tako pa v konceptualnih 

reġitvah bistveno odstopa od podanih staliġļ Ustavnega sodiġļa, je Drģavni svet podrobneje 

argumentiral v petih toļkah, in sicer z vidika informacijske neenakosti ter neuravnoteģenega 

procesnega poloģaja med nekdanjimi imetniki in Banko Slovenije, ki ga predlog zakona ne 

odpravlja in nekdanjim imetnikom ne zagotavlja uļinkovitega sodnega varstva. Glede dostopa do 

podatkov bi morali nekdanji imetniki vse podatke za utemeljitev svojih zahtevkov zahtevati prek 

sodiġļ, ki bi presojala o razkritju vsakega posameznega podatka. Predlog zakona je v nasprotju s 

staliġļem Ustavnega sodiġļa tudi oģil definicijo èpravilne obravnaveç,  ļeprav bi moral doloļati, 

da je treba upoġtevati tudi mednarodne standarde za sanacijo bank, ki so veljali v drugih drģavah 

evro obmoļja. Nenaklonjenost predloga zakona do oġkodovancev je bila izrazita tudi pri vlaganju 

toģb, saj predlog zakona, za razliko od predloga, ki je bil dan v javno razpravo, ni veļ 

predvideval, da v postopku izdana sodba uļinkuje za vse nekdanje imetnike. Predlog zakona 

tako ni predvideval (veļ), da so do odġkodnine upraviļeni tudi tisti nekdanji imetniki, ki niso vloģili 

toģb, temveļ bi sodba sodiġļa veljala le za tiste nekdanje imetnike, ki so toģbo vloģili. Na tak 

naļin se je k vlaganju toģb sililo vse nekdanje imetnike, kar bi po nepotrebnem obremenilo 

sodiġļa, postopki pa bi bili zaradi predvidoma zelo velikega ġtevila toģnikov ġe bolj zapleteni in 

dolgotrajnejġi. Takġna reġitev ni bila v prid hitremu in ekonomiļnemu sodnemu postopku. Predlog 

zakona tudi glede plaļila sodnih taks in povrnitve stroġkov postopka ni bistveno odstopal od 

doloļb zakona, ki ureja pravdni postopek, kar je bilo ġe posebej problematiļno glede na po 

predlogu zakona neustrezno urejen dostop do dokumentacije, po katerem bi bili toģniki prisiljeni 

vloģiti toģbo, ļe bi sploh ģeleli priti do podatkov, ki jih potrebujejo za utemeljitev svojih toģbenih 

zahtevkov. Predlog zakona je bil po mnenju Drģavnega sveta sporen tudi z vidika krġenja pravice 

nekdanjih imetnikov, da o njihovi zahtevi za plaļilo odġkodnine (ki vkljuļuje tudi doloļitev njene 

viġine) odloļi sodiġļe ali drug neodvisen in nepristranski organ, predvsem pa bi na steģaj odprl 

moģnost, da zahtevki nekdanjih imetnikov zastarajo, ġe preden bi se nekdanji imetniki sploh 

lahko seznanili z dokumentacijo, ki bi jo potrebovali za utemeljitev svojih zahtevkov (predviden 

devetmeseļni rok od uveljavitve zakona, kar je v nasprotju z navodili Ustavnega sodiġļa). 

S prenehanjem VII. mandata Drģavnega zbora je bil zakonodajni postopek v zvezi s 

predlogom zakona v skladu s 154. ļlenom Poslovnika Drģavnega zbora konļan. 

 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah (ZCes-1C) ï 

druga obravnava, EPA 2270-VII (3. redna seja, 17. 1. 2018) 

 

Drģavni svet je v celoti povzel mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v 

zvezi z novelo Zakona o cestah (1. seja komisije, 8. 1. 2018). Ob tem je obģaloval, da 

predlagatelj ni uspel uskladiti staliġļ z zdruģenji obļin glede finanļnih obveznosti obļin na 

podroļju gradnje drģavnih cest in vzdrģevanja prometnih povrġin ob drģavnih cestah v naseljih. 

Svetniki so opozorili, da je eden od pomembnih problemov obļin prav nedoreļeno vpraġanje 
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sofinanciranja gradnje drģavnih cest in izvedbe prometnih povrġin v obmoļju drģavnih cest, ki so 

v funkciji javnih prometnih povrġin naselij (kolesarske steze, ploļniki é). Teh problemov predlog 

zakona ni reġeval, ampak je obļinam nalagal ġe dodatno nalogo vzdrģevanja prikljuļkov na 

drģavno cesto. Medtem ko je danes vpraġanje financiranja predmet dogovora drģave in obļine, 

kar pomeni, da ni nujno, da mora obļina financirati prikljuļek, se je s predlagano novo reġitvijo 

doloļilo novo finanļno obveznost obļin, kar je glede na njihovo finanļno podhranjenost 

nesprejemljivo. Komisija je menila, da bi morala drģava in ne obļine poskrbeti za varnost 

prometa na drģavnih cestah v naseljih in financirati tudi rekonstrukcijo drģavne ceste z vsemi 

povrġinami in objekti, ki zagotavljajo varnost prometa. Nesprejemljivo je, da obļina financira npr. 

izgradnjo ploļnika ob drģavni cesti, jo prenese v last drģave, a mora kljub temu zagotavljati 

sredstva za vzdrģevanje tega ploļnika. Ob tem se zastavlja vpraġanje namenske porabe 

obļinskih sredstev in  tudi vpraġanje enakosti obļin, saj je obseg financiranja oz. sofinanciranja 

velikokrat odvisen od pogajalske moļi oz. nemoļi ģupanov. Da bi se izognili sedanjim razliļnim 

razumevanjem pristojnosti glede financiranja gradnje drģavnih cest oz. vzdrģevanja prometnih 

povrġin na, ob ali nad voziġļem drģavnih cest v naseljih, je komisija predlagala amandma k 20. 

ļlenu predloga zakona oz. ļrtanje 62. ļlena zakona. Menila je, da bi morali razmejiti obveznosti 

drģave in obļin ter urediti financiranje tako, da obļina financira gradnjo in vzdrģevanje obļinskih 

cest in vseh prometnih povrġin ob njih, drģava pa financira gradnjo in vzdrģevanje drģavnih cest z 

vsemi prometnimi povrġinami in ostalimi objekti in napravami ob njih. Na ta naļin bi odpravili 

sedanje teģave, ki izhajajo predvsem iz pozicije moļi drģave v odnosu do obļin, ki so ġibkejġi 

ļlen. Komisija je tudi pozvala Vlado, da ļim prej pripravi sistemsko reġitev, ki bo jasno razmejila 

obveznosti drģave in obļin, saj je to pomembno z vidika obļinskih vlaganj v drģavno 

infrastrukturo iz sredstev obļinskih proraļunov. Mnenje komisije je v celoti povzel Drģavni svet na 

3. seji 17. 1. 2018 in drģavni svetniki so med drugim podprli predlagano zviġanje glob za prekrġke 

na podroļju obveġļanja in oglaġevanja na obmoļju drģavne ceste, saj sedanje prenizke globe ne 

odvraļajo potencialnih krġiteljev od storitve prekrġkov. Tak predlog tudi sledi pobudi Drģavnega 

sveta V. mandata, da se sankcije za izvajalce oglaġevalske dejavnosti ob cestah, ki krġijo 

predpise in nelegalno postavljajo objekte za oglaġevanje, drastiļno zviġajo. 

Drģavni svet je mnenje posredoval Odbor u Drģavnega zbora za infrastrukturo, okolje in 

prostor, ki je pripravil dopolnjen predlog zakona, a vanj ni vkljuļil predloga Drģavnega 

sveta. Tudi Vlada se v svojem staliġļu do mnenja Drģavnega sveta z dne 30. 1. 2018 ni 

strinjala s predlogom za ļrtanje 62. ļlena zakona. Drģavni zbor je na 38. seji zakon sprejel. 

 

 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E) ï 

skrajġani postopek, EPA 2464-VII (3. redna seja, 17. 1. 2018) 

 

Drģavni svet je podprl novelo Zakona o kmetijstvu, ki natanļneje doloļa nekatera vpraġanja v 

agroģivilski verigi, zaradi ļesar je bilo v praksi zakon teģko izvajati. Podprl je prizadevanje, da se 

zadeve na trgu uredijo na naļin, ki bo prepreļeval nedovoljene prakse in onemogoļal razmere, v 

katerih so lahko pridelovalci in dobavitelji prisiljeni v nizke cene, ki se jih lahko okarakterizira za 

dumpinġke. Drģavni svet je dodatno menil, da se hrano kot osnovno dobrino v Sloveniji ceni 

premalo. Od kmetov se priļakuje, da bodo na trgu uspeġni, hrano pa se prodaja po cenah, ki so 

za pridelovalce nevzdrģne. Pred plenarno obravnavo je predlog zakona podprla tudi Komisija za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (1. seja komisije, 12. 1. 2018), ki pa se ji je zdelo nenavadno, 

da se novela vlaga v zakonodajni postopek tudi zaradi ankete Javne agencije Republike 
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Slovenije za varstvo konkurence, na katero je odgovorilo le 6,4 % vpraġanih s strani zgolj ene 

zainteresirane skupine, kar bi lahko pomenilo, da problem nedovoljenih praks ni tako zelo pereļ. 

Ureditev, za katero se domneva, da ima stranka znatno trģno moļ, ļe deluje na nabavni strani in 

je v preteklem letu v Republiki Sloveniji ustvarila najmanj 25 mio evrov prometa, je arbitrarna, saj 

ni jasno, zakaj je ravno ustvarjeni promet v predlagani viġini tisti kriterij, ki naj bi predstavljal 

znatno trģno moļ. Glede doloļbe o niļnosti pogodbe v delu, ki vsebuje nedovoljena ravnanja, pa 

je vpraġanje, kako bodo deleģniki v verigi, ġe posebej kmetje, mala in srednja podjetja 

ģivilskopredelovalne industrije, sploh vedeli, v katerem delu jih pogodba zavezuje, saj se lahko 

kasneje ugotovi, da je bila pogodba v doloļenem delu niļna, posel pa je ģe izveden. Prav tako se 

drģavni svetniki niso strinjali z doloļbo o obvezni pisnosti pogodb, ļe njihova vrednost med 

strankama v enem koledarskem letu preseģe 15.000 evrov ter z zakonsko doloļenimi obveznimi 

sestavinami pogodbe, saj bodo obseģne obliļnostne zahteve obremenjevale vse deleģnike, 

manjġe oziroma ġibkejġe dobavitelje pa celo nesorazmerno bolj kot veļje. V zvezi z uvedbo 

zaļasnega ali obļasnega dela v kmetijstvu ter trajanja takega dela bi bilo primerneje, da bi se 

urejala v okviru delovnopravne zakonodaje in ne v okviru zakona, ki ureja kmetijstvo. Navedena 

oblika dela je zaradi civilnopravne narave podvrģena drugaļni obdavļitvi, kot bi bila, ļe bi ġlo za 

pogodbo o zaposlitvi. Dodatna davļna obremenitev sezonskega dela v kmetijstvu v viġini 25 % ni 

potrebna, ker se od tega dela ģe plaļajo prispevki za socialna zavarovanja ter dohodnina. Vsi 

kvalificirani predlagatelji amandmajev so bili pozvani, da v nadaljevanju zakonodajnega postopka 

sprejmejo amandma k predlogu zakona, da se davek od navedenega dela ne plaļa.  

V nadaljevanju zakonodajnega postopka je bil predlog amandmaja, ki ga je povzela 

skupina koalicijskih poslancev, upoġtevan. Odbor Drģavnega zbora za kmetijstvo 

gozdarstvo in prehrano je na 29. seji 6. 3. 2018 sprejel tudi amandmaje k ļlenom, h katerim 

je Drģavni svet podal pripombe, ki pa niso bile v amandmajski obliki. Drģavni zbor je na 39. 

seji zakon sprejel. 

 

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o Kobilarni Lipica (ZKL-1) ï druga obravnava, 

EPA 2325-VII (3. redna seja, 17. 1. 2018) 

 

Drģavni svet je podprl dopolnjen predlog Zakona o Kobilarni Lipica, ob tem pa ugotavljal, da se 

dosedanji naļini organiziranja in poslovni modeli upravljanja niso izkazali za uspeġne. Poudaril je, 

da bi bil boljġi enovit d. o. o. kot pa holding, saj so se izkuġnje preteklega dvoglavega vodenja 

izkazale kot problematiļne. Po mnenju Drģavnega sveta ni posveļene zadostne pozornosti in 

skrbi tudi vpraġanju skrbniġtva vzrejne knjige, ob ļemer bi Slovenija morala vztrajati pri pravici do 

vodenja vzrejnih knjig za lipicance. Pred plenarno obravnavo je predlog zakona obravnavala tudi 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (1. seja komisije, 4. 1. 2018), ki je zastavila 

nekatera vpraġanja glede preteklega dela v zvezi z vzrejo ļrede konj, odnosov med zaposlenimi 

v kobilarni ter vzrokov za nazadovanje Kobilarne Lipica. Pripombe so se nanaġale na slabo delo 

s konji, odsotnost poslovnih analiz in strategije razvoja druģbe ter nedoreļenosti v zvezi z vzrejno 

knjigo. Drģavni svet je opozoril na bistveno premajhno vlogo lokalne skupnosti, to je Obļine 

Seģana, saj se ji ne zagotavlja aktivne participacije pri nadzorovanju druģbe Holding Kobilarna 

Lipica, d. o. o., in je zato k predlogu zakona na pobudo Interesne skupine lokalnih interesov v 

mnenje vkljuļil amandmaja k 38. ļlenu dopolnjenega predloga zakona. Medtem ko predvidena 

reġitev, po kateri bi se ministrstvo zgolj uskladilo z obļino pri izbiri ļlana nadzornega sveta 

Holdinga Kobilarne Lipica, d. o. o., ni zagotavljala, da bi lokalna skupnost dejansko dobila 
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svojega predstavnika v nadzornem svetu in s tem aktivno vlogo pri nadzorovanju druģbe, je 

interesna skupina predlagala, da enega izmed predlaganih ļlanov nadzornega sveta predlaga 

lokalna skupnost ï Obļina Seģana. Na ta naļin bi bilo pristojno ministrstvo pravno obvezano, da 

pri predlaganju enega od ļlanov nadzornega sveta upoġteva predlog lokalne skupnosti. Kot je 

poudarila interesna skupina, se razume, da mora priti do usklajenega predloga s pristojnim 

ministrom, vendar se v skladu s predlogom zaļne nov postopek usklajevanja, ļe prvotni predlog 

lokalne skupnosti za ministra ni sprejemljiv, in ne pride le do zavrnitve predloga lokalne skupnosti, 

kar bi se zgodilo po vladnem predlogu. S predlagano spremembo amandmaja se je sledilo 

predlogu iz mnenja Drģavnega sveta Republike Slovenije, ki s pravno-formalnega vidika jasneje 

doloļa vlogo lokalne skupnosti, to je Obļine Seģana, v postopku predlaganja enega izmed 

ļlanov nadzornega sveta. Sprememba besedila jasno opredeljuje, da enega izmed ļlanov 

nadzornega sveta predlaga Obļina Seģana, katerega uskladi z ministrom, pristojnim za turizem, 

ki ga nato nadalje predlaga v imenovanje Vladi Republike Slovenije. Na ta naļin bodo lahko 

ustrezno zastopani interesi lokalne skupnosti, na obmoļju katere je Kobilarna Lipica. 

Predlog amandmaja je bil upoġtevan, saj ga je povzela Poslanska skupina Stranke 

modernega centra. Drģavni zbor je na 37. seji zakon sprejel.  

 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o starġevskem varstvu in 

druģinskih prejemkih (ZSDP-1B) ï skrajġani postopek, EPA 2417-VII (3. redna seja, 17. 1. 

2018) 

 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 1. seji, 11. 1. 2018, podprla predlog 

zakona, ki ga je nato na plenarni seji podprl tudi Drģavni svet. Svetniki so opozorili na nizko 

rodnost v Sloveniji in razpravljali o moģnostih njenega spodbujanja. Raziskave kaģejo, da so za 

Slovenijo, njene prebivalce in razvoj vpraġanja demografije in rodnosti zelo pereļa. (Pre)nizka 

rodnost dolgoroļno vodi v izumrtje naroda, pomembno pa vpliva tudi na kakovost ģivljenja ter 

gospodarski razvoj (veļji deleģ starejġe delovne sile zaradi sploġnega staranja populacije in 

poslediļno slabġa konkurenļnost zaradi neuļinkovite implementacije naļel vseģivljenjskega 

izobraģevanja v praksi). Drģavni svet je ob tem opozoril na nujnost iskanja sistemskih reġitev. Ob 

tem je posebej izpostavil vpraġanje (ne)posredne povezave z oļetovskim dopustom in vpliva 

slednjega na dejansko veļjo odgovornost oļetov pri skrbi za otroka. Kot pomembno novost so 

drģavni svetniki prepoznali in podprli sistemsko ureditev pomoļi pri nakupu vinjete za velike 

druģine za vozilo, razvrġļeno v drugi cestninski razred B. Omenjena pravica je namenjena tudi 

invalidom in invalidskim organizacijam.  

Odbor Drģavnega zbora za delo, druģino, socialne zadeve in invalide se je seznanil z 

mnenjem Drģavnega sveta in na podlagi sprejetih amandmajev pripravil dopolnjen predlog 

zakona. Drģavni zbor je na 38. seji zakon sprejel. 

 
Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spodbujanju investicij (ZSInv) ï druga 

obravnava, EPA 2374-VII (4. redna seja, 7. 2. 2018) 

 

Drģavni svet je podprl reġitve, ki bi investitorjem na enem mestu olajġale zagon in ġiritev 

proizvodnje, tudi malim in srednjim podjetjem, in se strinjal s Trgovinsko zbornico, da se trgovina 

nahaja v neenakopravnem poloģaju glede dostopa do drģavnih spodbud. Ob tem je izpostavil 

vpraġanje mehanizmov skrbniġtva nad pogodbami in nadzora ter postopkov ravnanja v primerih, 
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kadar je treba subvencijo vrniti. Predlog Zakona o spodbujanju investicij je predhodno podprla 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (2. seja komisije, 25. 1. 2018). Ta je glede 

reġitve, s katero se samoupravni lokalni skupnosti omogoļa, da na podlagi neposredne pogodbe 

proda nepremiļnine gospodarski druģbi po cenah, ki so niģje od trģnih, kar naj bi poenostavilo 

postopek in skrajġalo ļas za izvedbo postopkov v zvezi z investicijo, opozorila na vpraġljivost 

trajnih brezplaļnih prenosov zemljiġļ, saj bi verjetno enak uļinek dosegli z dolgoroļnim 

najemom. Ob obravnavanih zakonskih reġitvah, ki bodo predvidoma imele pozitivne uļinke na 

razvoj lokalne skupnosti, so drģavni svetniki opozorili na teģave pri pravoļasnem sprejemanju in 

spreminjanju obļinskih prostorskih naļrtov, ko obstaja interes za vlaganja in ģelja investitorja in 

obļine, da se omogoļi ġiritev proizvodnje na obļinski ravni. Drģavni svet je kot poseben problem 

opozoril na pomanjkanje ustrezno kvalificiranih delavcev in programov prekvalifikacije v 

okoliġļinah, ko tudi tuj kapital odpira nova delovna mesta in zaposlitve. Komisija in Drģavni svet 

sta se seznanila s konkretnim predlogom Trgovinske zbornice Slovenije, s katerim je ta 

predlagala ļrtanje 14. toļke 4. odstavka 4. ļlena predloga zakona, ki med dejavnosti, za katere 

se ne dodelijo spodbude za investicije, vkljuļuje tudi dejavnost trgovine. 

V nadaljevanju zakonodajnega postopka je bil sprejet amandma, da se ļrta 14. toļka 

ļetrtega odstavka 4. ļlena predloga zakona, ki med dejavnosti, za katere se ne dodelijo 

spodbude za investicije, vkljuļuje tudi dejavnost trgovine. Drģavni zbor je na 38. seji 

zakon sprejel. 

 

 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi 

(ZLS-S) ï druga obravnava, EPA 2507-VII (4. redna seja, 7. 2. 2018) 

 

Drģavni svet je, potem ko je predlog zakona podprla Komisija za lokalno samoupravo in razvoj (3. 

seja komisije, 29. 1. 2018), na plenarni seji povzel mnenje komisije in podprl reġitve, ki jih bo 

prinesla novela Zakona o lokalni samoupravi, ki krepi vlogo oģjih delov obļin s tem, da bodo 

lahko obļine bolj avtonomno odloļale o naboru nalog, ki jih bodo lahko opravljali oģji deli, ki imajo 

izvoljene svete. S tem zakonodaja sledi osnovnemu razumevanju vloge in pomena lokalne 

samouprave. Oģji deli obļin so namreļ najbliģje prebivalcem. Glede na razlike med obļinami pa 

bi morali v prihodnje razmisliti, da bi zakonodaja upoġtevala to razliļnost in temu prilagodila tudi 

obveznosti obļin. Drģavni svet je podprl doloļilo o participativnem proraļunu, na podlagi 

katerega bodo v postopku priprave predloga obļinskega proraļuna lahko sodelovali tudi obļani s 

predlaganjem projektov, ki se financirajo iz obļinskega proraļuna. Drģavni svet se je strinjal, da 

se obļina sama odloļi, ali bo prakticirala participativni proraļun in v kakġnem obsegu, obenem 

pa poudaril, da obļine ģe danes v postopek priprave proraļuna pritegnejo uporabnike obļinskih 

proraļunov (npr. krajevne skupnosti, nevladne organizacije). V mnogih primerih se tudi na zboru 

obļanov lokalno prebivalstvo odloļa o projektih oz. svojih potrebah, ki jih obļine tudi financirajo. 

Prav tako je komisija podprla predlog, da Zdruģenje mestnih obļin Slovenije v skladu z odloļbo 

Ustavnega sodiġļa U-I-150/15-25 z dne 10. 11. 2016 pridobi status reprezentativnosti, ļe je vanj 

vkljuļenih najmanj polovica mestnih obļin. Ob tem so drģavni svetniki poudarili, da bi kazalo 

razmisliti o pogoju, da je moģno ļlanstvo le v enem zdruģenju obļin. S tem bi dobili eno moļno 

reprezentativno zdruģenje obļin, ki bi bilo z veļjo pogajalsko moļjo bistveno bolj enakovreden 

partner drģavi. 
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Drģavni svet je mnenje posredoval Odboru Drģavnega zbora za notranje zadeve, javno 

upravo in lokalno samoupravo, ki je na 66. nujni seji 6. 4. 2018 pripravil dopolnjen predlog 

zakona. Drģavni zbor je na 60. izredni seji zakon sprejel. 

 

 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah Zakona o ustanovitvi obļin ter o doloļitvi 

njihovih obmoļij (ZUODNO-H) ï nujni postopek, EPA 2528-VII (4. redna seja, 7. 2. 2018) 

 

Drģavni svet je podprl predlog zakona, ki je bil predloģen zaradi uskladitve z razsodbo 

arbitraģnega sodiġļa glede meje med Slovenijo in Hrvaġko ter drugega odstavka 139. ļlena 

Ustave, ki doloļa, da obmoļje obļine obsega naselje ali veļ naselij, ki so povezana s skupnimi 

potrebami in interesi prebivalcev. Arbitraģni sporazum doloļa, da morata Slovenija in Hrvaġka v 

ġestih mesecih po sprejetju razsodbe ukreniti vse potrebno za njeno izvajanje, vkljuļno s 

spremembo nacionalne zakonodaje. Vsebina predloga zakona se nanaġa na obmoļje ob reki 

Dragonji v obļini Piran.  

Drģavni zbor je na 60. izredni seji zakon sprejel. 

 

 

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem 

naroļanju (ZJN-3A) ï druga obravnava, EPA 2487-VII (4. redna seja, 7. 2. 2018) 

 

Ob obravnavi dopolnjene novele Zakona o javnem naroļanju je Drģavni svet podprl prizadevanja, 

da bi drģavni organi v postopkih javnega naroļanja in ļasu izvajanja pogodb lahko preverjali, ali 

izvajalci izpolnjujejo vse delovnopravne, socialne in okoljske predpise. Drģavni svetniki so ģe ob 

sprejetju prejġnjega zakona leta 2016 opozorili na pretirano merilo najniģje cene pri izbiri naroļil 

ter predlagali veļ ukrepov za prepreļevanje izigravanja zakonodaje. Pred plenarno obravnavo je 

Komisija za drģavno ureditev (2. seja komisije, 23. 1. 2018) izpostavila opozorilo Zakonodajno-

pravne sluģbe Drģavnega zbora glede (ne)jasnosti razveznih pogojev in celo morebitne ustavne 

spornosti glede na 2. ļlen Ustave, ki govori o pravni drģavi, ob ļemer je bilo pojasnjeno, da bodo 

vse morebitne nejasnosti uredili v okviru predlaganih amandmajev, med drugim tudi spornost 

vezave veljavnosti zakona na sprejem pravilnika ministra, kar bi lahko ogrozilo ureditev delitve 

oblasti med zakonodajno in izvrġilno oblastjo (3. ļlen Ustave), zato je bila predlagana reġitev, da 

zakon zaļne veljati 30. dan po objavi v Uradnem listu, uporabljati pa se zaļne 7 mesecev po 

uveljavitvi zakona. Tako bi se bilo mogoļe izogniti sklicevanju na pravilnik ministra. Drģavne 

svetnike je zanimalo, ali uveljavitev razveznih pogojev pri izvajalcu ali podizvajalcu pomeni tudi 

izloļilni faktor za morebitno ponovno kandidiranje teh istih izvajalcev na javnih razpisih ter ali 

pomeni uveljavitev razveznih pogojev tudi izloļilni faktor ob ponovni kandidaturi teh istih 

izvajalcev na javnih razpisih. 

Drģavni zbor je na 38. seji zakon sprejel. 

 

 

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o stvarnem premoģenju drģave in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1) ï druga obravnava, EPA 2470-VII (4. redna seja, 7. 2. 2018) 

 

Drģavni svet je podprl dopolnjen Predlog zakona o stvarnem premoģenju drģave in samoupravnih 

lokalnih skupnosti, ob tem pa izpostavil pomen skrbnosti in gospodarnosti. Ģe pred plenarno 
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obravnavo so ļlani Komisije za drģavno ureditev (2. seja komisije, 23. 1. 2018) izpostavili 

pripombe Skupnosti obļin Slovenije in Zdruģenja obļin Slovenije in nekaterih mestnih obļin 

(Ljubljana in Koper) in podali pripombe na 29. ļlen, ki govori o odloļanju o pravnem poslu in na 

problem skupnega spletnega portala za evidenco nepremiļnin. Komisija je opozorila ġe na 

pripombo iz vrst lokalne skupnosti o investicijskem vzdrģevanju nepremiļnega premoģenja, ki ga 

izvajajo upravljavci. Po novi ureditvi bo javni zavod, ki se financira le iz sredstev proraļuna 

obļine, lahko napovedal investicijsko vzdrģevanje, obļina pa ga bo morala vkljuļiti v proraļun in 

za to zagotoviti sredstva, saj ni nikjer predvideno soglasje lastnika, torej obļine, kar pa bo lahko 

vodilo do zapletov. Kot so izpostavili ļlani komisije, bo to lahko pripeljalo do zapletenih situacij, 

obļina bo morala zagotavljati sredstva za investicijsko vzdrģevanje tako, kot bo narekoval 

upravljavec, ļeprav ga financira izkljuļno obļina, ki pa se mora drģati okvirov finanļnih izdatkov, 

kot so doloļeni s pravili drģave. Komisija je opozorila na veļ podobnih pripomb, ki so se nanaġale 

na 29. ļlen predloga zakona, ki govori o odloļanju o pravnem poslu. V ļlen je bila vnesena 

obveznost ģupana, da je dolģan pred sklenitvijo pravnega posla, katerega izhodiġļna, izklicna 

oziroma pogodbena vrednost presega 500.000 evrov, predhodno pridobiti pisno soglasje 

obļinskega sveta (mestnega sveta) k osnutku besedila pravnega posla. Lokalne skupnosti so 

poudarile, da se svet lokalne skupnosti s pravnimi posli seznani ģe ob sprejemanju naļrta 

ravnanja s stvarnim premoģenjem samoupravne lokalne skupnosti in da gre za centralizacijo. 

Drģavni zbor je na 38. seji zakon sprejel. 

 

 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih 

(ZNB-B) ï skrajġani postopek, EPA 2581-VII (5. redna seja, 14. 3. 2018) 

 

Drģavni svet je podprl novelo Zakona o nalezljivih boleznih in pritrdil staliġļem Komisije za 

socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki jih je ta oblikovala na 4. seji, 7. 3. 2018. 

Predhodno, ģe na 2. seji, 14. 2. 1018, pa je komisija podprla tudi idejo drģavnega svetnika prof. 

dr. Matjaģa Gamsa, da se v okviru Drģavnega sveta (potem, ko bo znano, kaj bo z aktualnim 

predlogom zakona oz. ko se vzpostavi nova Vlada) izvede strokovno posvetovanje na temo 

cepljenja ter s tem skuġa najti odgovore na to oļitno zelo pereļe druģbeno vpraġanje. Medtem ko 

je zdravstvena stroka novelo podprla, so predstavniki starġev necepljenih in s cepivi 

poġkodovanih otrok predlogu novele zakona nasprotovali, saj naj bi krġil vrsto ļlovekovih pravic 

in zakonov. Drģavni svetniki so se pri podpori predlogu novele naslonili na prevladujoļa 

strokovna dognanja, ki kaģejo, da je cepljenje v korist posamezniku in javnemu zdravju na 

sploġno in cepljenje prepoznali kot temeljno bioloġko reġitev za ohranjanje zdravja prebivalstva in 

kot neizogiben poseg z namenom zaġļite javnega zdravja, ki trenutno nima ustrezne alternative. 

Morebitne zaplete bi bilo treba po mnenju Drģavnega sveta reġevati v okviru doktrine 

personalizirane zdravstvene obravnave, namesto da se jih navaja kot razlog za sploġno opustitev 

obveze cepljenja.  

S prenehanjem VII. mandata Drģavnega zbora je bil zakonodajni postopek v zvezi s 
predlogom zakona v skladu s 154. ļlenom Poslovnika Drģavnega zbora konļan.  
 

 

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR-D) - skrajġani postopek, EPA 2496-VII (5. 

redna seja, 14. 3. 2018) 
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Drģavni svet je, potem ko je Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (3. seja komisije, 22. 

2. 2018) podprla spremembe zakona, ki zagotavlja enakopravnejġo obravnavo dobaviteljev 

semenskega materiala kmetijskih rastlin ter uļinkovitejġe in praviļnejġe sankcioniranje krġitev, 

podprl dopolnjen predlog zakona, s katerim se urejajo dodatne obveznosti dobaviteljev 

semenskega materiala kmetijskih rastlin, ki so posredniki oz. se ukvarjajo z distribucijo in prodajo 

(takih dobaviteljev je v Sloveniji okoli 50). Svetniki so ob podpori spraġevali o dodatnih 

administrativnih obremenitvah Semenarne Ljubljana, d. o. o. Zmotilo jih je dejstvo, da tuje 

semenarske hiġe pri nas trģijo semenski material iz evropskih drģav in so zaradi tega v boljġem 

poloģaju kot Semenarna Ljubljana, saj jim ni treba zagotavljati sledljivosti. Drģavni svet je 

predlagal, da bi se zgledovali po tuji pravni ureditvi, ki v primeru hujġih krġitev doloļa trajno 

prepoved opravljanja dejavnosti. Opozoril je ġe na avtohtone in tradicionalne sorte semenskega 

materiala, ki se ob poplavi trģno zanimivih sort semen vse bolj izgubljajo. Programi ohranjanja 

avtohtonih vrst semen so izjemnega pomena, saj velika odvisnost od veļjih semenarskih hiġ ni 

dobra niti z vidika ohranjanja genetske variabilnosti niti z vidika samooskrbe.  

Drģavni zbor je na 39. seji zakon sprejel. 

 
 
Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu 
(ZDLov-1C) - skrajġani postopek, EPA 2570-VII (5. redna seja, 14. 3. 2018) 
 

Drģavni svet je podprl novelo zakona, ki zagotavlja financiranje nalog Lovske zveze Slovenije 

(LZS) tudi iz drģavnega proraļuna. Novela med drugim spreminja doloļbo o razlogih za 

odklonitev izdaje ali podaljġanje in preklic veljave lovske izkaznice, s ļimer bo poenotena do zdaj 

neenotna praksa razliļnih organov in sodiġļ, na kar je Drģavni svet ģe opozoril in novembra 2017 

vloģil zahtevo za oceno ustavnosti. Novela spreminja tudi 63. ļlen zakona, ki taksativno naġteva 

razloge za odklonitev izdaje ali podaljġanja in preklic veljavnosti lovske izkaznice, torej 

problematiko, ki sta jo komisija in Drģavni svet v preteklosti ģe izpostavila v zahtevi za oceno 

ustavnosti tega ļlena (56. seja Drģavnega sveta, 8. 11. 2017). Po predhodni razpravi o zakonu 

na seji Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (4. seja komisije, 1. 3. 2018) so ģe ļlani 

komisije v razpravi predlagali, da bi bilo primerno razmisliti, da se v novelo 63. ļlena kot razlog za 

odklonitev izdaje ali nepodaljġanje in preklic lovske izkaznice vnese tudi neprimerno ravnanje z 

oroģjem oziroma neprimerna uporaba oroģja. Poleg letnega dovoljenega pristrela oroģja v okolici 

nekaterih lovskih koļ se, namesto na streliġļu, izvaja tudi trening streljanja na glinaste golobe in 

druge tarļe, kar je za prebivalce moteļe, pristojni organi pa nimajo vzvoda za opozorilo oziroma 

za izrek sankcij. Drģavnim svetnikom je bilo pojasnjeno, da novela zakona ureja le letni interni 

pristrel oroģja, s ļimer se preveri ustreznost oroģja in usposobljenost lovcev. Streljanje na 

glinaste golobe in druge tarļe pa ureja Zakon o oroģju, ki je v postopku sprememb.  

Drģavni zbor je na 60. izredni seji zakon sprejel. 

 

 

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) - druga 

obravnava, EPA 2300-VII (5. redna seja, 14. 3. 2018) 

 

Potem ko je Komisija za drģavno ureditev (1. izredna seja, 28. 2. 2018) obravnavala predlog 

zakona in ga podprla, ga je v dopolnjeni razliļici podprl tudi Drģavni svet. Z novelo zakona se je 
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na nacionalni ravni zakonsko opredelilo pojem NVO, celovito uredilo njihov status v javnem 

interesu in vzpostavilo temelj za nadaljnji razvoj NVO. Ob tem so svetniki opozorili na pripombe o 

nomotehniļnih nepravilnostih, saj je novela zakona posegla na podroļje kar 20-ih drugih 

zakonov. Z vidika lokalnih interesov je Drģavni svet opozoril, da so imele nekatere lokalne 

skupnosti ģe prej urejeno politiko brezplaļnega oddajanja prostorov organizacijam, ki se 

ukvarjajo s humanitarno ali drugo dejavnostjo ġirġega pomena za lokalno skupnost, kar po novem 

velja tudi za Karitas. V zvezi s financiranjem prostovoljstva pa bodo lahko na sredstva za pomoļ 

prostovoljstvu raļunale tudi lokalne skupnosti, ki organizirajo pomoļ na domu, ki temelji na 

prostovoljskem delu. Glede prostovoljstva na centrih za socialno delo so bili nekateri koraki ģe 

narejeni s sprejetjem Zakona o prostovoljstvu konec 2015. Po tej spremembi imajo centri za 

socialno delo lahko svoje prostovoljce, ki se vpiġejo v vpisnik prostovoljskih organizacij in imajo 

prostovoljski program. 

Drģavni zbor je na 39. seji zakon sprejel. 

 

 

Mnenje k Predlogu zakona o socialnem vkljuļevanju invalidov (ZSVI) - druga obravnava, 

EPA 2625ïVII (6. redna seja, 11. 4. 2018) 

 

Drģavni svet je podprl predlog zakona, s katerim se je ģelelo nadomestiti do zdaj veljavni Zakon o 

druģbenem varstvu duġevno in telesno prizadetih oseb, razġiriti krog upraviļencev in kot nov 

pristop k spodbujanju zaposlovanja invalidov omogoļiti prehod iz statusa zaposlenega v status 

invalida brez kakġnih posebnih administrativnih ali pravnih ovir, v korist posameznemu invalidu in 

druģbi kot celoti. Pred tem je predlogu zakona pritrdila tudi Komisija za socialno varstvo, delo, 

zdravstvo in invalide (5. seja komisije, 22. 3. 2018), ki je ocenila, da je predlog zakona zasnovan 

na sodobnih naļelih vkljuļevanja invalidov v druģbo. Produktivnost posameznikov je namreļ 

tesno povezana s sploġno kakovostjo ģivljenja v drģavi. Drģavni svet je ob tem predlagal, da bi se 

podoben princip uporabilo tudi na nekaterih drugih podroļjih delovne (ne)aktivnosti 

posameznikov (npr. v povezavi z brezposelnimi, ki se jim trenutno v primeru delne aktivacije 

denarno nadomestilo zniģa za 50 % dodatnega dohodka za delo, za katero oseba prejme ali je 

upraviļena prejeti dohodek iz dela, ki po plaļilu davkov in obveznih prispevkov meseļno presega 

200 evrov, kar je z vidika aktivacije destimulativno). V predlaganem zakonu je bila upoġtevana 

tudi vsebina Odloļbe Ustavnega sodiġļa ġt. 122/2007 z dne 28. 1. 2007, v kateri je zapisano, da 

je pri urejanju invalidskega varstva treba izhajati iz namena ureditve posebnih pravic invalidov na 

naļin, da se jim poleg sploġnih pravic zagotavljajo ġe dodatne, posebne pravice, utemeljene na 

njihovih posebnih osebnih okoliġļinah, zaradi katerih so prikrajġani pri uģivanju doloļenih dobrin 

ali jim je oteģeno uresniļevanje doloļenih pravic. Drģavni svet je izpostavil, da je zelo 

pomembno, da so predloģene zakonske reġitve v celoti usklajene s kljuļnimi deleģniki. 

Drģavni zbor je na 60. izredni seji zakon sprejel. 
 
 
Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s 
podroļja zdravstvenega varstva (ZZPPZ-B) - skrajġani postopek, EPA 2606ïVII (6. redna 
seja, 11. 4. 2018) 
 
Potem ko je predlogu zakona, ki ga je v obravnavo Drģavnemu zboru po skrajġanem postopku 

predloģila Vlada Republike Slovenije, izrekla podporo Komisija za socialno varstvo, delo, 

zdravstvo in invalide (6. seja komisije, 29. 3. 2018), je novelo podprl tudi Drģavni svet. Novela je 
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zakonsko uredila zbiranje, obdelavo in hranjenje podatkov iz presejalnih programov ZORA, 

DORA in SVIT ter nadgradila sistem eZdravje, na podlagi katerega se pospeġeno informatizira 

zdravstveni sistem. Svetniki so predlagali razmislek glede ġirokega nabora podatkov v zvezi z 

izvajalci presejalnih programov, ki naj bi se jih poġiljalo v posamezni register, saj bi se namen 

izvajanja zakona lahko dosegel tudi z manjġim obsegom posredovanih podatkov. Drģavni svet je 

zato pozval k prouļitvi in upoġtevanju navedenih pripomb v nadaljevanju zakonodajnega 

postopka. Predlog zakona po njegovem mnenju tudi ni ustrezno zagotovil sredstev za izvajalce, 

ki bodo morali nadgraditi svoje informacijske sisteme. Med drugim je opozoril na problematiko 

izvedbene plati posredovanja podatkov o vgrajenih delih endoproteze v okviru novega Registra 

endoprotetike. Predlagal je beleģenje podatkov o miġiļnih in ģivļno-miġiļnih obolenjih v Register 

redkih malignih bolezni, kar bi lahko sluģilo kot tehtna podlaga za odloļitev ZZZS za 

(so)financiranje uporabe novih bioloġkih zdravil. Drģavni svet je opozoril na nujnost zaġļite 

osebnih podatkov, ki se jih bo zbiralo v okviru razliļnih registrov, na ustrezno hrambo ter 

minimiziranje tveganja nepooblaġļenega dostopa, vdora in zlorabe. V zvezi s podatki iz registrov, 

ki jih ureja novela, pa je treba najti pravo razmerje med pravico do zaġļite osebnih podatkov in 

pravico raziskovalcev do dostopa za netrģne namene.  

Odbor Drģavnega zbora za zdravstvo je novelo obravnaval na 43. nujni seji. Sprejel je 
amandmaje koalicijskih poslanskih skupin k 1. in 2. ļlenu predloga zakona, pri ļemer so 
bile upoġtevane tudi specifiļne pripombe pristojne komisije in Drģavnega sveta glede 
uporabe zgolj enega povezovalnega znaka (ali EMĠO ali ZZZS ġtevilka) pri beleģenju 
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, ki izvajajo storitve presejalnih programov, v 
posameznem registru. 
Drģavni zbor je na 60. izredni seji zakon sprejel. 
 
 
Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalniġtvu 
(ZZavar-1A) - druga obravnava, EPA 2554ïVII (6. redna seja, 11. 4. 2018) 
 
Novelo zakona je Drģavni svet podprl, saj bi implementirala doloļbe Direktive (EU) 2016/97 v 

slovenski pravni red ter zagotovila izboljġavo zapisanih doloļil, odpravila pa bi tudi ugotovljene 

nedoslednosti glede implementacije doloļb Direktive Solventnost II. S predlaganimi reġitvami bi 

se zagotovilo viġjo raven zaġļite imetnikov zavarovalnih polic, bolj kakovostne informacije za 

potroġnike in ustreznejġa pravila poslovanja za prodajalce zavarovanj. Zaradi nedavnih pretresov 

na finanļnih trgih se je izkazala nujnost zagotavljanja uļinkovitega varstva potroġnikov v vseh 

finanļnih sektorjih, okrepiti pa je treba tudi zaupanje strank in bolj poenotiti normativno ureditev 

glede distribucije zavarovalnih produktov, da bi bila zagotovljena ustrezna raven varstva strank v 

celotni EU. Drģavni svet je bil seznanjen s pripombami in predlogoma amandmajev Gospodarske 

zbornice Slovenije oziroma Zdruģenja zavarovalnih posrednikov Slovenije, s katerimi se je 

predlagalo omilitev pogojev za izdajo in za odvzem dovoljenja za opravljanje poslov 

zavarovalnega zastopanja in posredovanja osebam, ki so bile pravnomoļno obsojene zaradi 

kaznivega dejanja, in tako prepreļi prekomeren in neutemeljen poseg v ustavne pravice 

drģavljanov. Prav tako so se svetniki seznanili s predlogom, da se pri doloļanju viġine globe za 

prekrġek upoġteva tudi viġino prihodkov oseb, ki so oglobljene. Svetniki so predlagali, da se 

predlagatelj zakona uskladi s predlagateljem obravnavanih amandmajev glede njihove 

ustreznosti in da se v nadaljnjem zakonodajnem postopku tako usklajeni amandmaji tudi 

sprejmejo. 

S prenehanjem VII. mandata Drģavnega zbora je bil zakonodajni postopek v zvezi s 
predlogom zakona v  skladu s 154. ļlenom Poslovnika Drģavnega zbora konļan. 
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Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1D) - 
nujni postopek, EPA 2668ïVII (6. redna seja, 11. 4. 2018) 
 
Drģavni svet je podprl novelo zakona, s katero so bile po nujnem postopku predlagane le nujne 

spremembe, povezane z delnim prenosom dveh direktiv v zvezi z energetsko izkaznico (pisni 

opomin Evropske komisije) in energetsko uļinkovitostjo ter z uresniļevanjem odloļbe Ustavnega 

sodiġļa glede pridobivanja lastninske pravice investitorjev oz. plaļila ustrezne denarne 

odġkodnine lastnikom zemljiġļ za ļas od dejanske uporabe nepremiļnine zaradi gradnje 

energetske infrastrukture ter z uskladitvijo s Smernicami za drģavno pomoļ za okolje in energijo 

2014ï2020. Sprejem novele je Drģavni svet ocenil kot nujen, saj bi v nasprotnem primeru 

obstajala velika finanļna tveganja za Slovenijo. Drģavni svet je podprl predlog Trgovinske 

zbornice Slovenije za podaljġanje prehodnega obdobja za zaļetek izvajanja nadzora nad 

obveznostjo namestitve energetske izkaznice na vidno mesto na stavbah s tlorisno povrġino nad 

250 m2, v katerih se zadrģuje javnost, iz treh na ġest mesecev, in sicer da bi se v 10. ļlenu 

besedno zvezo ètri meseceç nadomestilo z besedno zvezo èġest mesecevç. Ocenjeno je bilo, da 

vsa mala in srednja trgovska podjetja v treh mesecih ne bi uspela namestiti energetskih izkaznic, 

pri tem pa je novela Energetskega zakona predvidevala od 1.000 do 10.000 evrov denarne kazni 

za vse, ki ne bi namestili energetske izkaznice na vidno mesto. Poleg tega bi bilo takih 

zavezancev bistveno veļ (okoli 6.000), kot jih je predvidel predlagatelj, zato tudi izvajalci ne bi 

uspeli v tako kratkem ļasu izdelati energetskih izkaznic za vse nove zavezance. Upoġtevati je bi 

bilo treba tudi to, da bi moral marsikateri zavezanec pred izdelavo energetske izkaznice pridobiti 

tudi ustrezno dokumentacijo (gradbeno oz. uporabno dovoljenje), za kar je treba veļ ļasa. Prav 

tako bi morali upoġtevati trimeseļni rok, v katerem bi moral minister, pristojen za energijo, 

uskladiti Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o metodologiji in izdaji energetskih izkaznic stavb s 

spremembo doloļb zakona. Prav tako je Drģavni svet menil, da ne moremo priļakovati, da bodo 

trgovci in drugi zavezanci nosili posledice nepravoļasnega prenosa evropske direktive. 

Mnenje je Drģavni svet posredoval Odboru Drģavnega zbora za infrastrukturo, okolje in 

prostor, ki je povzel amandma Drģavnega sveta k 10. ļlenu in pripravil dopolnjen predlog 

zakona za odloļanje na seji Drģavnega zbora. 

S prenehanjem VII. mandata Drģavnega zbora je bil zakonodajni postopek v zvezi s 

predlogom zakona v skladu s 154. ļlenom Poslovnika Drģavnega zbora konļan. 

 
Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne 

doseģke na podroļju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZDPIDK) - druga 

obravnava, EPA 2613-VII (6. redna seja, 11. 4. 2018) 

 

Drģavni svet ni sprejel mnenja Drģavnega sveta k Dopolnjenemu predlogu zakona o dodatku k 

pokojnini za delo in izjemne doseģke na podroļju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti, ki bi 

poloģaj nosilcev izjemnih doseģkov na podroļju kulture, znanosti in umetnosti uredil primerljivo z 

vrhunskimi ġportniki. Predlog zakona je pred tem podprla Komisija za kulturo, znanost, ġolstvo in 

ġport (2. seja komisije, 28. 3. 2018). Drģavni svetniki so opozorili na pomanjkljiv pristop k ureditvi 

poloģaja, saj je predlog nabora nagrad za izjemne doseģke omejen, ter kot izjemne doseģke 

umetnikov in znanstvenikov priznava le nagrado za ģivljenjsko delo. Obenem bi moral 

predlagatelj predlog zakona uskladiti s kulturno-umetniġko in raziskovalno-znanstveno srenjo ter 
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upoġtevati posebnosti nagrajevanja vrhunskih doseģkov na posameznih umetniġkih in 

znanstvenoraziskovalnih podroļjih. Drģavni svet je zato ugotovil, da Odbor Drģavnega zbora za 

kulturo na 26. nujni seji dne 3. 4. 2018 ni upoġteval predlogov, ki mu jih je v svojem mnenju k 

Predlogu zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne doseģke na podroļju kulture in 

raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZDPIDK) posredovala Komisija za kulturo, znanost, ġolstvo in 

ġport Drģavnega sveta, in predlog zakona zavrnil z oceno, da pomanjkljivo opredeljuje kriterije oz. 

postopke za pridobitev dodatka k pokojnini in bo v praksi povzroļil neustrezno obravnavo 

upraviļencev. 

S prenehanjem VII. mandata Drģavnega zbora je bil zakonodajni postopek v zvezi s 
predlogom zakona v skladu s 154. ļlenom Poslovnika Drģavnega zbora konļan. 
 
 
Mnenje k  Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev (ZUPJS -H) ï druga obravnava, EPA 186 -VIII (12. redna seja, 7. 11. 2018) 

 

Predlog novele zakona je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. 

Pred plenarno obravnavo na Drģavnem svetu ga je obravnavala Komisija za socialno varstvo, 

delo, zdravstvo in invalide (12. seja komisije, 25. 10. 2018). Predlagani umik masovnega 

avtomatiļnega informativnega izraļuna za letne pravice iz javnih sredstev, ki naj bi se zaļel 

uporabljati 1. 9. 2019, je Drģavni svet podprl, saj je ģe na 85. seji 16. 11. 2017, v sestavi iz 

preteklega mandata Drģavnega sveta, ob obravnavi ZUPJS-H, EPA 2272-VII, opozoril na nujnost 

pravoļasnega preverjanja dejanske prepustnosti informacijskega sistema centrov za socialno 

delo za izvedbo tako kompleksnega projekta, kot je njegova avtomatizacija. Za slednjo bi namreļ 

morali zagotoviti zanesljive povezave in delovanje kar 38 razliļnih baz podatkov, kar trenutno ġe 

ni izvedljivo. Zato se je zavzel za postopno in premiġljeno nadgrajevanje sistema v smeri 

avtomatizacije, a hkrati izpostavil nujnost ļimprejġnje in ļim veļje administrativne razbremenitve 

centrov za socialno delo z namenom okrepitve neposrednega dela in pomoļi strankam na terenu. 

Pred plenarno sejo Drģavnega sveta je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 

razpravljala tudi o dejanski stopnji napredka digitalizacije in informatizacije v okviru javne uprave, 

glede na to, da je bilo v preteklih desetletjih v digitalno podporo razliļnim subjektom v okviru 

javne uprave (oļitno neracionalno) vloģenih ģe precej finanļnih sredstev, teģav z delovanjem 

nekaterih informacijskih sistemov pa je ġe vedno veliko. 

Mnenje je Drģavni svet posredoval na Odbor za delo, druģino, socialne zadeve in invalide. 

Drģavni zbor je zakon sprejel na 2. seji, 30. 11. 2018. 

 

 

Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o socialno varstvenih prejemkih 

(ZSVarPre-G) ï nujni postopek, EPA 195 -VIII (12. redna seja, 7. 11. 2018) 

 

Predlog novele je v obravnavo Drģavnemu zboru po nujnem postopku predloģila Vlada Republike 

Slovenije. Predlog je pred plenarno sejo Drģavnega sveta obravnavala Komisija za socialno 

varstvo, delo, zdravstvo in invalide (12. seja komisije, 25. 10. 2018) in ga podprla, podprl pa ga je 

tudi Drģavni svet. Z novelo ZSVarPre-G je ģelel predlagatelj prepreļiti, da bi bili upraviļenci do 

denarne socialne pomoļi oziroma varstvenega dodatka od 1. 1. 2019 na slabġem, kot so 

trenutno (po 1. 1. 2019 bi prejeli niģji osnovni znesek minimalnega dohodka, to je 331,26 evra (8. 

ļlen ZSvarPre), namesto do konca 2018 veljavnega zneska 392,75 evra, upoġtevaje zadnjo 
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uskladitev). Preverjanje izpolnjevanja pogojev za dodelitev pravice po predloģeni noveli bodo v 

skladu z novelo centri za socialno delo izvedli po uradni dolģnosti v roku treh mesecev po 

uveljavitvi zakona. Drģavni svet je, neodvisno od podpore predlaganim zakonskim reġitvam, na 

podlagi pripomb zdruģenj lokalnih interesov, da se z novelo obļinam nalaga nove naloge, ne pa 

tudi dodatnih sredstev za njihovo izvrġevanje, pozval k razmisleku o ustreznosti prelaganja 

ļedalje veļjega ġtevila nalog (ne samo na podroļju sociale, ampak tudi na drugih podroļjih) z 

drģavne ravni na lokalne skupnosti, zlasti manjġe obļine. Na to, da bi morala prenosu nalog z 

drģavne ravni na lokalno slediti tudi finanļna sredstva, je Drģavni svet opozoril ģe veļkrat. 

Drģavni svet je, ne glede na navedene pripombe glede naļina in virov financiranja predloģenih 

zakonskih doloļb, vsebino novele zakona prepoznal kot enega od pomembnih ukrepov za 

zagotavljanje socialne varnosti posameznika in varovanja njegovega dostojanstva. Pri tem je 

trenutno veljavni znesek minimalnega dohodka v revalorizirani viġini 392,75 evra ocenil kot ġe 

vedno prenizek, da bi zadoġļal za posameznikovo dostojno preģivetje, in menil, da so opozorila o 

t. i. pasti neaktivnosti pri njegovi trenutni viġini neutemeljena.  

Mnenje je Drģavni svet posredoval na Odbor za delo, druģino, socialne zadeve in invalide. 

Drģavni zbor je na 12. izredni seji zakon sprejel. 

 

Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah Zakona o minimalni plaļi 

(ZMinP-B) ï druga obravnava, EPA 228-VIII (13. redna seja, 12. 12. 2018)  

 

Predlog zakona o spremembah Zakona o minimalni plaļi (ZMinP-B), EPA 228ïVIII, ki ga je v 

obravnavo Drģavnemu zboru predloģila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Luko 

Mescem, je pred plenarno sejo Drģavnega sveta obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, 

zdravstvo in invalide (13. seja komisije, 21. 11. 2018) in ga podprla. Namen predlagateljev novele 

zakona je bil dvigniti minimalno plaļo na raven, ki so jo ocenili kot primerno za zagotavljanje 

dostojnega ģivljenja njenim prejemnikom in njihovim druģinam (940,58 bruto oz. 699,93 evra neto 

s 1. 1. 2020). V zvezi s predlaganim dvigom minimalne plaļe je Drģavni svet menil, da plaļa 

resda ni glavni motivator za delo, je pa lahko glavni demotivacijski dejavnik pri delu, ļe je 

prenizka, zato ga je podprl. Drģavni svet je podprl tudi predlog, da se v zakon zapiġe posebno 

varovalko, ki naj bi zagotovila, da minimalna plaļa niti v kriznih ļasih ne bi veļ padla pod prag 

absolutne revġļine, saj se je v ļasu gospodarske krize pokazalo, da so doloļene varovalke v 

sistemu nujne. Menil je tudi, da se bo s tem posredno zmanjġal pritisk na socialno politiko. Ģe 

razprava na matiļni komisiji Drģavnega sveta je nakazala na razliļna staliġļa predstavnikov 

interesov delodajalcev in delojemalcev v Drģavnem svetu. Medtem ko so predstavniki interesov 

delojemalcev predloģene reġitve podprli, so predstavniki interesov delodajalcev nasprotovali tako 

zakonskemu doloļanju spodnje meje minimalne plaļe na podlagi formule, kar bi po njihovem 

mnenju izniļilo bipartitni dialog na ravni kolektivnih pogodb, kot ġe eni predlagani reġitvi - izloļitvi 

preostalih dodatkov iz minimalne plaļe (za delovno dobo in teģje pogoje dela, del plaļe za 

delovno uspeġnost in plaļilo za poslovno uspeġnost), saj naj bi slednje po njihovem mnenju imelo 

velike negativne posledice na poslovanje podjetij. 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdr avstvo in invalide je mnenje posredovala na Odbor 

Drģavnega zbora za delo, druģino, socialne zadeve in invalide, ki se je na 8. nujni seji 10. 

12. 2018 seznanil z mnenjem komisije in pri tem sprejel amandmaje, ki so deloma 

upoġtevali pripombe interesov delodajalcev, saj je bila poleg spodnje meje minimalne 

plaļe uvedena tudi zgornja meja minimalne plaļe (znesek minimalne plaļe mora biti vsaj 

20 % viġji od minimalnih ģivljenjskih stroġkov, vendar ne sme presegati 140 % zneska 
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minimalnih ģivljenjskih stroġkov), dodatki pa se bodo na podlagi sprejetega amandmaja iz 

minimalne plaļe izloļili ġele z letom 2020 in ne 2019. Drģavni svet je ģe dopolnjen predlog 

zakona nato obravnaval na 13. seji, 12. 12. 2018, se seznanil tako z mnenjem komisije kot 

poroļilom pristojnega odbora Drģavnega zbora, in predlog zakona podprl.  

Drģavni zbor je na 17. izredni seji zakon sprejel. 

 
 
Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrġevanju 
proraļunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-A) ï nujni  postopek, EPA 
278-VIII (13. seja, 19. 12. 2018) 
 
Drģavni svet je podprl Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrġevanju 

proraļunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019. Predlog zakona je pred tem obravnavala 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (14. seja komisije, 5. 12. 2018) in ga prav tako 

podprla. Kljub podpori predlogu zakona so bila ģe v razpravi na matiļni komisiji predlagatelju 

zastavljena nekatera vpraġanja, med drugim, na kakġen naļin bo Republika Slovenija zagotovila 

manjkajoļa sredstva za izgradnjo drugega tira ģelezniġke proge DivaļaïKoper ob dejstvu, da je 

Madģarska umaknila svoj finanļni vloģek iz predvidene finanļne konstrukcije za ta projekt. 

Sledeļ predlaganim zakonskim ukrepom, ki naj bi zmanjġevali obseg izdatkov, zbujajo skrb 

podatki o dodatnih zaposlitvah v javnem sektorju v zadnjih dveh letih, ki po nekaterih ocenah 

dosegajo ġtevilo 10.000. Ker med zakonske obveznosti obļin sodi tudi zagotavljanje sredstev za 

plaļe, bo to v primeru obļin, tudi z dogovorjenim poviġanjem viġine povpreļnine, ob poveļevanju 

ġtevila zaposlenih, predstavljalo velik problem; ob tem pa poviġanje zneska povpreļnin ne bo 

reġilo vseh finanļnih teģav obļin v zvezi s financiranjem zakonskih nalog obļin. Kljub temu, da so 

bila zagotovila Vlade glede dodatnih sredstev videti resna, je bilo opozorjeno, da ostaja odprto 

vpraġanje vira za ta sredstva. Prihodkovna stran proraļuna je bila po ocenah Drģavnega sveta 

nedoreļena, tako da je obstajala realna bojazen, da ob nujnosti upoġtevanja fiskalnega pravila, 

sredstev za vse predvidene izdatke, katerih dolgoroļna struktura se mora izboljġati, ne bi bilo 

dovolj; finanļni naļrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni vseboval stroġkov malo 

pred tem sprejetega plaļnega dogovora in vseh obveznosti, ki izhajajo iz tega dogovora, zato se 

je zastavljalo vpraġanje, kako bo ocenjeni primanjkljaj v viġini 109 milijonov evrov v blagajni 

zavoda moģno nadomestiti, da se bodo lahko uresniļevali zastavljeni cilji v zvezi z 

zmanjġevanjem ļakalnih vrst in z zagotavljanjem kakovosti zdravstvenih storitev na predvideni 

ravni; sklenjeni dogovor o poviġanju plaļ za javne usluģbence naj bi pomembno vplival na 

izdatkovno stran proraļuna, ob tem pa je bilo treba upoġtevati vplive z zakonskimi spremembami 

predvidenega sistema plaļ, ki bo s poviġanjem minimalne plaļe in izvzemom dodatkov iz tega 

sistema moļno obremenil gospodarstvo. Ob tem so se drģavni svetniki spraġevali, zakaj se k 

spremembam ne pristopa bolj postopno, saj je moļ ob predvideni dinamiki sprememb sistema 

plaļ priļakovati pomemben negativen vpliv na poslovanje gospodarstva; ob predlogu za 

vzpostavitev delovanja proraļunskega sklada, iz katerega se bo financiral razvoj nevladnih 

organizacij; prav tako se je zastavilo vpraġanje, koliko teh organizacij obstaja, ter ob domnevi 

njihove ġtevilļnosti tudi vpraġanje izdelanega kriterija, po katerem se bo proraļunska sredstva 

vsem tem organizacijam dodeljevalo ter s tem doseglo primerno druģbeno koristnost. 

Drģavni zbor je na 17. izredni seji zakon sprejel. 
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Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
posto pnem zapiranju rudnika Trbovlje ïHrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 
(ZPZRTH-G) ï nujni postopek, EPA 279-VIII (13. seja, 19. 12. 2018) 
 

Predlog zakona je predhodno obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj 

(19. seja komisije, 3. 12. 2018), ki je podprla podaljġanje izvajanja zapiralnih in sanacijskih del na 

obmoļju nekdanjega Rudnika TrbovljeïHrastnik do konca 2019 in likvidacije ter izbrisa druģbe 

RTH do konca 2020. Komisija je predlog staliġļ sprejela ģe na 6. seji, ko je obravnavala predlog 

zakona s podobno vsebino, ki pa ni doģivel sprejema, zato je komisija poudarila, da sredstva v 

viġini ģe odobrene drģavne pomoļi, ki jih bo lahko druģba RTH poļrpala 2019, in sredstva iz 

naslova prodaje lastnega premoģenja in unovļenja likvidacijske mase ne bodo zadoġļala za 

dokonļno ekoloġko prostorsko sanacijo degradiranega obmoļja, ampak bo treba zagotoviti 

dodatna proraļunska sredstva za saniranje nepredvidenih pojavov z negativnimi posledicami na 

povrġino (npr. hudourniki, pogrezanje tal), ki niso vkljuļeni v sanacijski program. Drģavni svet je 

na tej podlagi izpostavil, da je treba izkljuļiti vsakrġno morebitno nevarnost za zdravje in ģivljenje 

prebivalstva ter zagotoviti proraļunska sredstva za odstranitev vseh negativnih okoljskih posledic 

preteklega rudarjenja, ki jih sanacijski program ne predvideva. Glede na izkuġnje ob zapiranju 

drugih rudnikov bi se morali zavedati, da bo po zaprtju rudnika in likvidaciji druģbe RTH obmoļje 

ostalo degradirano. Zato je nujno, da drģava zagotovi izvedbo monitoringa, pri ļemer ne gre 

samo za primer rudnika TrbovljeïHrastnik, ampak je treba monitoring urediti na vseh 

degradiranih obmoļjih. 

Drģavni zbor je na 3. seji zakon sprejel. 

 
 

2.5.2.2. MNENJA K PREDLOGOM RESOLUCIJ  

 
Mnenje k Predlogu resolucije o druģinski politiki 2018ï2028 èVsem druģinam prijazna 

druģbaç (ReDP18ï28), EPA 2502-VII (3. redna seja, 17. 1. 2018) 

 
Drģavni svet je podprl Predlog resolucije o druģinski politiki 2018ï2028, ki jo je pred tem 

obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (1. seja komisije, 11. 1. 

2018). Drģavni svetniki so menili, da stanovanjska politika predstavlja pomemben element 

kakovosti ģivljenja druģin, vpliva na rodnost in poslediļno na zniģevanje delovne sile ter 

gospodarsko aktivnost. Ob tem je v zvezi z zagotavljanjem ustreznih stanovanj opozoril na 

nezmoģnost vzdrģevanja stanovanj, ki so bila pridobljena v ļasu preoblikovanja druģbene 

lastnine v zasebno v devetdesetih letih prejġnjega stoletja. Prav tako je opozoril na doloļen deleģ 

lastniġkih stanovanj (tudi v lasti drģave), ki so prazna, in pozval k razmisleku o moģnih ukrepih v 

zvezi s tem (dodatna obdavļitev; drugi naļini aktivnejġega spodbujanja oddaje v najem). 

Predlagal je mednarodno primerjavo in prenos dobrih praks iz tujine, zlasti iz skandinavskih 

drģav. Z vidika demografskih izzivov, rodnosti ter dolgoroļno vzdrģnega razvoja druģbe je bilo 

opozorjeno na vpraġanje (ne)ustreznosti izhodiġļ, na katerih temelji predlog resolucije. Drģavni 

svet je predlog resolucije prouļil tudi z vidika ustreznosti uporabe strokovnega izrazoslovja in 

izpostavil nepravilno rabo doloļenih besed oziroma besednih zvez (npr. èosebe z invalidnostjoç 

(str. 51), èinvalidniç (str. 65); Ukrepi, sedma alineja; Kriteriji, osma alineja itd.) in poslediļno 

pozival k uporabi sploġno dogovorjenih in ustreznejġih izrazov v samostalniġki besedni vrsti (v 

tem primeru èinvalidiç).  
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Mnenje Drģavnega sveta je bilo poslano na Odbor Drģavnega zbora za delo, druģino, 

socialne zadeve in enake moģnosti, ki pripomb Drģavnega sveta ni upoġteval. 

Drģavni zbor je na 38. seji resolucijo sprejel . 

 
 
Mnenje k predlogu resolucije o energetskem konceptu Slovenije (ReEKS), EPA 2670-VII (5. 

redna seja, 14. 3. 2018) 

 
Drģavni svet je podprl predlog resolucije, katere cilj je druģba brez ogljika. Pred tem je predlog 

resolucije o energetskem konceptu Slovenije podprla tudi Komisija za lokalno samoupravo in 

regionalni razvoj (5. seja komisije, 12. 3. 2018). Po mnenju drģavnih svetnikov so obnovljivi viri 

energije (OVE) v povezavi s podnebnimi spremembami in mednarodnimi okoljskimi zavezami 

edina prava usmeritev prihodnje energetske politike, vpraġanje pa je, kdaj bomo sposobni 

uresniļiti prehod v nizkoogljiļno druģbo in v celoti opustiti fosilne vire. Drģavni svet je opozoril, da 

dveh tretjin potreb po elektriļni energiji, ki jih zagotavljata TEĠ 6 in Jedrska elektrarna Krġko, do 

2030 ne moremo nadomestiti z OVE. Primanjkljaj elektriļne energije bi lahko nadomestili le z 

uvozom, ob tem pa se sooļili z vpraġanjem zanesljive in stroġkovno sprejemljive oskrbe z 

elektriļno energijo. Drģavni svetniki so opozorili na opredelitev virov energije: pogreġajo t. i. 

reciklaģne vire energije - odpadna hrana kot vir energije (bioplinarne) in vloga seģigalnic. V zvezi 

z zanesljivo oskrbo z energijo bi morala biti prioriteta izgradnja kakovostnega in naprednega 

omreģja, ki omogoļa kvalitetno in zanesljivo oskrbo z elektriļno energijo, saj trenutno stanje 

energetskega omreģja predstavlja pomembno oviro pri privabljanju potencialnih investitorjev. V 

zvezi s subvencioniranjem sonļne energije so opozorili, da je to sicer naļin spodbujanja 

poveļevanja deleģa OVE, a je vpraġanje, kdaj se bo odprla razprava o odpadnih sonļnih 

elektrarnah po izteku ģivljenjske dobe. Ob tem so ġe posebej izpostavili, da so proizvodne 

naprave za OVE narejene iz zdravju ġkodljivih materialov (npr. cobalt). Z vidika hitrega razvoja 

tehnologij, zaradi katerih je zelo teģko napovedovati dolgoroļne cilje, pa so predlog EKS drģavni 

svetniki razumeli kot aktiven dokument, ki se bo v prihodnje v skladu z razvojnimi doseģki in 

inovacijami, potrebami ter finanļnimi zmoģnostmi oz. gospodarsko rastjo stalno dopolnjeval in 

spreminjal. Komisija in Drģavni svet sta poudarila, da so obnovljivi viri energije v povezavi s 

podnebnimi spremembami in mednarodnimi okoljskimi zavezami zagotovo edina prava usmeritev 

prihodnje energetske politike.  

S prenehanjem VII. mandata Drģavnega zbora je bil postopek za sprejem predloga 
resolucije v skladu s 154. ļlenom Poslovnika Drģavnega zbora konļan. 
 
 
Mnenje k Dopolnjenemu predlogu resolucije o nacionalnem programu duġevnega zdravja 

2018ï2028 (ReNPDZ18ï28), EPA 2572-VII (5. redna seja, 14. 3. 2018) 

 

Po tem, ko je predlog resolucije podprla Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 

(3. seja komisije, 21. 2. 2018), je dopolnjen predlog resolucije na 5. seji 14. 3. 2018 podprl tudi 

Drģavni svet. Opozoril je na visoko stopnjo prevalence teģav z duġevnim zdravjem v posameznih 

skupinah prebivalstva ter na zamujeno desetletje, ko se je ļakalo na nacionalni program. Drģavni 

svet je veļkrat obravnaval tematiko duġevnega zdravja, med drugim je sprejel zakljuļke dveh 

posvetov. V prvih je opozoril na pomen duġevnega zdravja ter stabilnosti sistema kot predpogoja 

za razvoj. Velik poudarek je bil dan skupnostnim oblikam skrbi, povezovanju izvajalcev v sistemu 

in zagotavljanju sredstev. Drugi posvet je opozoril na prepreke in izzive pri uresniļevanju pravic 
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do socialne varnosti, do dela, samostojnega in dostojnega ģivljenja. Doloļeni predlogi, zapisani v 

zakljuļkih, so bili zajeti v predloģenem nacionalnem programu. Drģavni svet je podprl strateġko 

usmeritev h krepitvi skupnostne skrbi ter pozval k deinstitucionalizaciji in vpeljavi ter nadgradnji 

specialnih znanj (multidisiplinarni timi). Ugotovil je, da predlog resolucije upoġteva pripombe 

delojemalske in delodajalske strani, ki se ģelita vkljuļiti tudi v izvedbeno fazo nacionalnega 

programa. Opozorjeno je bilo tudi na druģbo v ļasu ļetrte industrijske revolucije in z njo 

povezane izzive za ohranjanje duġevnega zdravja, ter na potrebe po veļji proaktivnosti 

specializiranih strokovnih sluģb v pomoļ delodajalcem pri skrbi za duġevno zdravje zaposlenih. V 

skrbi za duġevno zdravje so bili v razpravi izpostavljeni tudi nepremiġljeni poskusi legalizacije 

mehkih drog. Predlog resolucije je Drģavni svet oznaļil kot politiļno navodilo za skrb za duġevno 

zdravje na vseh ravneh in pozval k okrepitvi medresorskega sodelovanja na tem podroļju ter k 

ļimprejġnji implementaciji akcijskih programov, pri ļemer bo treba poseļi tudi po managerskem 

znanju, natanļno prouļiti realno finanļno sliko predvidenega delovanja sistema in s sodobnimi 

organizacijskimi pristopi ļim bolj racionalno izrabiti finanļna sredstva, ki bodo na voljo. Pristojna 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ki je predlog resolucije obravnavala na 

3. seji 21. 2. 2018, je podprla poziv Zbornice kliniļnih psihologov Slovenije, da naj se poveļa 

prisotnosti kliniļnih psihologov v multidisciplinarnih timih, ki naj bi delovali v okviru na novo 

vzpostavljenih centrov za duġevno zdravje za odrasle, otroke in mladostnike, ter predlagani 

redakcijski popravek Zbornice zdravstvene nege Slovenije ï Zveze druġtev medicinskih sester in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije pri sestavi multidisciplinarnih timov, ki naj bi delovali v okviru 

regionalnih centrov za celovito obravnavo otrok s posebnimi potrebami (CZO) kot del mreģe 

razvojnih ambulant in regionalnih centrov za duġevno zdravje otrok in mladostnikov. Predlagana 

je bila zamenjava termina èsrednja medicinska sestraç s terminom ètehnik zdravstvene negeç. 

Drģavni svet je v svojem mnenju ugotovil, da je navedene pripombe Zbornice-Zveze 

pristojni Odbor Drģavnega zbora za zdravstvo na 30. seji  upoġteval v sprejetem 

amandmaju koalicijskih poslanskih skupin k POGLAVJU 12, pripombe Zbornice kliniļnih 

psihologov Slovenije pa v  sprejetih amandmajih poslanske skupine NSi ter koalicijskih 

poslanskih skupin k Podpoglavju 5.3.4. Psiholoġka in psihoterapevtska dejavnostç ter k 

Akcijskemu naļrtu za leta 2018 (drugo polletje), 2019 in 2020, s ļimer se je podroļju 

kliniļne psihologije v okviru resolucije dalo veļ veljave. Uvedene so bile namreļ podlage 

za sistemsko ureditev ne samo financiranja, ampak tudi razpisovanja specializa cij iz 

kliniļne psihologije (25ï30 specializ acij letno za obdobje nadaljnjih 10 let).  

Drģavni zbor je na 39. seji resolucijo sprejel. 

 

 

2.5.2.3. MNENJA K POROĻILOM DRĢAVNIH ORGANOV IN EVROPSKIH INSTITUCIJ 

 

Mnenje k Letnemu poroļilu Raļunskega sodiġļa Republike Slovenije za leto 2017, EPA 

2723-VII (7. redna seja, 16. 5. 2018) 

Potem ko je poroļilo obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (6. seja 

komisije, 24. 4. 2018), se je z letnim poroļilom Raļunskega sodiġļa za 2017 seznanil tudi 

Drģavni svet in ocenil, da je Raļunsko sodiġļe korektno izvajalo zakonsko doloļene naloge, 

prispevalo pa tudi k izboljġanju poslovanja uporabnikov javnih sredstev. Ob tem je Drģavni svet 
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podal pripombo na ravnanje ZZZS, ki mu je Raļunsko sodiġļe glede porabe sredstev za 

zdravstveno preventivo in preventivne programe za varno in zdravo delo v podjetjih, izreklo 

opozorilo, da za to manjkajo zahtevane zakonske podlage. Odziv vodstva zavoda, da opozorila 

upoġteva in sredstva za te dejavnosti ukine, bi bil po mnenju Drģavnega sveta v tem konkretnem 

primeru neprimeren, saj obstajajo pravne podlage v primeru financiranja preventivnih programov. 

Drugo opozorilo je zadevalo smotrnost porabe javnih sredstev v primerih, ko drģava za doloļena 

podroļja nima jasne politike, zaradi ļesar ima tudi Raļunsko sodiġļe teģave pri oceni smotrnosti. 

Zavrnili so teģnje, da bi pri razpisih o delitvi javnih sredstev morali uporabljati matematiļno 

utemeljene algoritme, saj je to na podroļjih kulture, znanosti, invalidskega varstva praktiļno 

neizvedljivo. 

Drģavni svet je mnenje posredoval Drģavnemu zboru. 

 

Mnenje k Triindvajsetemu rednemu letnemu poroļilu Varuha ļlovekovih pravic Republike 

Slovenije za leto 2017, EPA 2735-VII (8. redna seja, 13. 6. 2018) 

Drģavni svet se je seznanil z letnim poroļilom, ga ocenil kot kakovostnega in Varuha ļlovekovih 

pravic Republike Slovenije pozval k vztrajanju pri opozarjanju na zaznane krġitve. Pred 

obravnavo na seji Drģavnega sveta sta se s poroļilom na skupni seji seznanili tudi Komisija za 

drģavno ureditev kot pristojna komisija (8. seja komisije, 23. 5. 2018) in Komisija za socialno 

varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot zainteresirana komisija (7. seja komisije, 23. 5. 2018). 

Drģavni svetniki so kritiko usmerili v izvrġilno oblast, ki bi morala upoġtevati priporoļila varuha. 

Nekateri drģavni organi in institucije ne delujejo uļinkovito in drģavljanom prijazno, so neodzivni 

(posamezna ministrstva), nekatera priporoļila in opozorila Varuha se leta ponavljajo in niso 

realizirana. Ni dopustno, da bi ignoriranje varuhovih opozoril postalo ustaljena in tolerirana 

druģbena praksa. Varuh je izpostavil tudi nekatera dolga leta problematiļna podroļja, ki jih je 

obravnaval tudi Drģavni svet (podroļje okolja; javne ceste po privatnih zemljiġļih; nereġene 

lastninske pravice in umeġļanje javne infrastrukture; problematika nadzornih mehanizmov, npr. 

inġpekcijskih sluģb; javna beseda in etika; integracija tujcev; sodni zaostanki in kakovost sojenja; 

zakonska ureditev cepljenja; pravice otrok in starejġih; obravnava oseb s teģavami v duġevnem 

zdravju itd.). Varuh je v poroļilu znova izpostavil vpraġanje pravne drģave in naļin sprejemanja 

zakonodaje in pozval Drģavni svet, da v okviru zakonodajnega postopka ġe naprej opozarja na 

nepravilnosti in jih skuġa prepreļiti. Drģavni svet je posebej podprl opozorilo Varuha o 

nedopustnosti spreminjanja zakonodaje brez upoġtevanja javnosti, a opozoril, da nekatere civilne 

iniciative ruġijo in zavirajo vse projekte, ļetudi so v korist skupnosti. Drģavljani morajo imeti 

moģnost vpliva, a zakonodaja mora prepreļiti tudi zlorabe. Kar se tiļe podroļij iz pristojnosti 

Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, je slednja ob seznanitvi izpostavila 

napredek na podroļju pedopsihiatriļne obravnave otrok (konļno ustanovljen posebni zaprti 

oddelek); ġe vedno aktualno ģe dolga leta nerazreġeno problematiko dolgotrajnih zaostankov pri 

razreġevanju pritoģb v zvezi z uveljavljanjem pravic iz javnih sredstev (podpora ponovni uvedbi 

ġtevca pritoģba na spletni strani ministrstva); ġe vedno zakonsko neurejeno podroļje dolgotrajne 

oskrbe, prezasedenost varovanih oddelkov v socialno-varstvenih zavodih, v katere so 

nameġļene osebe s sklepom sodiġļa (s to problematiko se je seznanil Drģavni svet ģe v 

preteklem mandatu); neplaļilo prispevkov za socialno varnost kot ġe vedno najbolj pereļo temo v 

zvezi z delovnopravnim podroļjem; problematiko upoġtevanja prostovoljno vplaļanih prispevkov 

v ļasu do uveljavitve ZPIZ-2 pri izraļunu pogojev za zgodnejġo upokojitev; zaskrbljujoļ aktualni 
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trend odpovedi delovnih razmerij sindikalnim zaupnikom; problematiko obdavļenja dohodkov 

otrok iz naslova druģinske pokojnine, ki ġe vedno ni razreġena itd. V zvezi s podroļjem 

invalidskega varstva sta komisiji pozvali Varuha, da z enovito analizo uresniļevanja ļlovekovih in 

ostalih pravic invalidov na sistemski ravni pripomore k prepoznavi invalidskega varstva kot 

celovitega druģbenega podsistema. Opozorili sta tudi na teģave invalidskih organizacij z 

uresniļevanjem ustavne pravice do interesnega zdruģevanja, na izloļanje kvalificiranih 

predstavnikov invalidov pri soupravljanju v FIHO in pozvali Varuha k opustitvi uporabe 

neprimernega izraza èduġevna ali telesna nezmoģnostç kot nadomestnega izraza za 

èinvalidnostç v poroļilu Varuha. 

Drģavni svet je mnenje posredoval Odboru za delo, druģino, socialne zadeve in invalide ter 

Komisiji za peticije, ļlovekove pravice in enake moģnosti. Slednja je oblikovala priporoļilo 

vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da upoġtevajo priporoļila Varuha 

ļlovekovih pravic Republike Slovenije, ki ga je Drģavni zbor sprejel na 2. seji.  

 

 

Mnenje k Letnemu poroļilu Banke Slovenije za leto 2017 z letnim obraļunom Banke 

Slovenije za leto 2017 (raļunovodski izkazi), ki je sestavni del tega poroļila, in Finanļni 

naļrt Banke Slovenije za leto 2018, EPA 2800-VII (8. redna seja, 13. 6. 2018) 

Letno poroļilo je pred sejo Drģavnega sveta obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem 

in finance (7. seja komisije, 6. 6. 2018). Drģavni svet je ob seznanitvi s poroļilom Banke Slovenije 

za 2017 in finanļnim naļrtom za leto 2018 predstavnike Banke Slovenije vpraġeval o 

mehanizmih za ohranjanje finanļne stabilnosti, da se ne bi ponovili dogodki ob nastopu krize leta 

2008. Drģavne svetnike je zanimal nadzor izvajanja ukrepov in odprave s strani Banke Slovenije 

v primerih razkritih krġitev in nepravilnosti pri posameznih bankah. Predstavniki banke Slovenije 

so zagotovili, da ukrepi, ki so bili izpeljani v Banki Slovenije in celotnem evrskem obmoļju, 

zagotavljajo pravoļasno prepoznavanje nastavkov krize. Ugotovljeno ġtevilo nepravilnosti pri 

poslovanju bank ni skrb zbujajoļe in je rezultat redne nadzorne prakse. Nobena od ugotovljenih 

napak ni zahtevala stroģjih ukrepov oziroma odredb s strani nadzornika. Glede na ugotovljene 

nepravilnosti na podroļju prepreļevanja pranja denarja so se s spremembami zakonodaje in 

pravil v najveļji meri odpravile zaznane nepravilnosti. Nadaljnja rast trga nepremiļnin in 

povpraġevanje ģe moļno presegata ponudbo nepremiļnin, Banka Slovenije pa ta segment 

opazuje s staliġļa tveganj banļnega sistema in finanļnih tveganj v celotnem finanļnem sistemu 

in se osredotoļa na preventivno delo. Namen vzpostavitve Centralnega kreditnega registra za 

zmanjġanje kreditnega tveganja bank pri podeljevanju posojil je doseģen, saj predstavlja 

dobrodoġlo pomoļ bankam pri upravljanju kreditnega tveganja in pri vzpostavitvi veļje varnosti 

finanļnega sistema. 

Drģavni svet je mnenje posredoval Drģavnemu zboru. 

 

Mnenje k Letnemu poroļilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za 

leto 2017, EPA 2788 -VII (9. redna seja, 4. 7. 2018) 

Drģavni svet je podal mnenje k Letnemu poroļilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije za leto 2017, s katerim se je pred tem seznanila Komisija za socialno 

varstvo, delo, zdravstvo in invalide (8. seja 30. 5. 2018). Letno poroļilo je v obravnavo 

Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije. Drģavni svet je letno poroļilo ZPIZ ocenil 
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kot kakovostno, pregledno, informativno in kot odraz dobrega vodenja zavoda. Drģavni svet je z 

zadovoljstvom sprejel informacije o nadaljevanju nekaterih pozitivnih trendov iz preteklih let (viġji 

prihodki iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; najniģji dvig ġtevila 

upokojencev v zadnjih 27 letih ipd.). Drģavni svet je ob tem pozornost namenil vpraġanjem 

vzdrģnosti pokojninske blagajne na dolgi rok, neugodnemu razmerju med pokojninami in plaļami 

v ġkodo pokojnin, zapostavljenosti podroļja invalidskega zavarovanja, nepraviļnosti ne-

usklajevanja dodatka za pomoļ in postreģbo ter neugodnemu gmotnemu poloģaju upokojencev, 

pri ļemer je izpostavil nespametno poļetje nekaterih politiļnih strank, ki so v predvolilnem boju 

brez ustreznih izraļunov obljubljale dvige pokojnin, ki lahko v pomembni meri negativno vplivajo 

na vzdrģnost pokojninske blagajne. 

Drģavni svet je mnenje posredoval Drģavnemu zboru, ki pa poroļila ni obravnaval zaradi 
prenehanja VII. mandata Drģavnega zbora. 
 

Mnenje k Operativnemu naļrtu o sodelovanju ministrstev pri pripravi regionalnih razvojnih 

programov za obdobje 2021ï2027 - predlog za obravnavo (9. redna seja, 4. 7. 2018) 

Potem ko se je Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (11. seja, 18. 6. 2018) 

seznanila z operativnim naļrtom, se je z njim plenarno seznanil tudi Drģavni svet. Regionalni 

razvojni programi (RRP) so temeljni strateġki in programski dokumenti na regionalni ravni, s 

katerimi se uskladijo razvojni cilji v regiji in doloļijo instrumenti ter ocenijo viri za njihovo 

uresniļevanje. Kot so ugotovili drģavni svetniki, bodo morali vsi deleģniki na drģavni in regionalni 

oz. lokalni ravni ļim prej zaļeti s pripravami na novo finanļno perspektivo in ugotoviti robne 

pogoje evropske kohezijske politike po 2021. Operativni naļrt predvideva, da se do 31. 8. 2018 

Vlada seznani z operativnim naļrtom, razvojne regije pa sprejmejo program priprave RRP 2021ï

2027. Do konca 2018 naj bi resorna ministrstva sprejela manjkajoļe strokovne podlage. Naļrtuje 

se, da bodo razvojne regije do 31. 3. 2019 pripravile osnutke strategij razvoja regij (strateġki del 

RRP), ki jih sprejmejo razvojni sveti regij in potrdijo sveti regij do 31. 7. 2019. Po operativnem 

naļrtu bodo do konca 2019 razvojne regije pripravile osnutke programskih delov RRP 2021ï

2027, ki jih bodo razvojni sveti regij sprejeli in sveti regij potrdili do 30. 6. 2020. V zvezi s 

predvidenim manjġim obsegom financiranja infrastrukture v okviru prihodnje evropske kohezijske 

politike je Drģavni svet opozoril, da morajo obļine zgraditi komunalno infrastrukturo zaradi zavez 

Slovenije, vendar so roki za uresniļitev ciljev ogroģeni zaradi pomanjkanja finanļnih sredstev. Ļe 

drģava danes ni sposobna zagotavljati sredstev za sofinanciranje izgradnje komunalne 

infrastrukture, je vpraġanje, kako bo v prihodnje v okviru fiskalnih omejitev moģno izpadla 

evropska kohezijska sredstva nadomestiti z domaļimi proraļunski sredstvi. Drģavni svet je tudi 

opozoril, da so znotraj razvitih razvojnih regij nerazvita obmoļja ter tudi znotraj Zahodne 

kohezijske regije razvojne regije z velikimi razvojni problemi (npr. Posoļje, Cerkljansko, Idrijsko). 

Ta problemska obmoļja bo treba nasloviti in vzpostaviti mehanizme, ki bodo tem obmoļjem 

omogoļili dostop do evropskih kohezijskih sredstev. Pri programiranju evropske kohezijske 

politike po 2021 bo morala drģava uspeġno zagovarjati razvojne potrebe vseh razvojnih regij in 

njihove posebnosti in v okviru programskih dokumentov zagotoviti upraviļenost Slovenije do 

evropskih kohezijskih sredstev za nujno potrebne razvojne, npr., infrastrukturne projekte. 

Obenem mora drģava obļinam zagotoviti zadostno pomoļ v obliki praktiļnih napotkov glede 

priprave projektov in njihovega financiranja, da se izognemo morebitnemu vraļanju sredstev oz. 

nedoseganju ciljev.  
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Drģavni svet je mnenje posredoval Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vlada 

je operativni naļrt sprejela na 183. seji 5. 7. 2018. 

 

Mnenje k Rednemu letnemu poroļilu Zagovornika naļela enakosti za leto 2017, EPA 2795-

VII (10. redna seja, 6. 9. 2018) 

S poroļilom se je pred obravnavo na seji Drģavnega sveta seznanila Komisija za socialno 

varstvo, delo, zdravstvo in invalide (8. seja komisije, 30. 5. 2018). Drģavni svet je bil z zaļetnimi 

teģavami z implementacijo vzpostavljanja organa Zagovornika podrobno seznanjen ģe v 

preteklem mandatu, ko je skuġal na razliļne naļine aktivno pripomoļi k pridobitvi dodatnih virov 

za njegovo delovanje. V vmesnem ļasu je vendarle priġlo do doloļenih pozitivnih premikov, a je 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ob obravnavi aktualnega poroļila ġe 

enkrat pozvala Vlado in Drģavni zbor k zagotovitvi ustreznih finanļnih in kadrovskih pogojev za 

delo Zagovornika, glede na to, da se od njega priļakuje, da bo uspeġno in uļinkovito obvladoval 

to zelo zahtevno podroļje ter tekoļi pripad zadev. Drģavni svet je menil, da sta prepoznava 

organa zagovornika naļela enakosti in seznanjanje ljudi s problematiko diskriminacije kljuļnega 

pomena za njegovo uļinkovito delo, zato je med drugim pozval pristojni Odbor Drģavnega zbora 

za delo, druģino, socialne zadeve in invalide, da naj razpravlja o moģnosti, da bi se prebivalce 

Slovenije na razliļne naļine in na vidnih mestih obveġļalo o kontaktnih podatkih in pristojnostih 

Zagovornika ter drugih organov za zaġļito pravic posameznika, po zgledu javnega obveġļanja o 

kontaktnih podatkih Policije in ġtevilke za klice v sili.  

Drģavni svet je mnenje posredoval Odboru Drģavnega zbora za delo, druģino, socialne 

zadeve in invalide, ki pa ni opravil razprave o moģnosti intenzivnejġega informiranja o 

obstoju organov za zaġļito pravic posameznikov, kar sta mu predlagala komisija in 

Drģavni svet, je pa priporoļil Vladi RS, da zagotovi viġja finanļna sredstva za uļinkovito 

izvrġevanje zakonsko doloļenih pristojnosti Zagovornika naļela enakosti, k ļemur sta jo 

ģe veļkrat pozvala tudi pristojna komisija Drģavnega sveta in Drģavni svet. 

 

 

Mnenje k Letnemu poroļilu Informacijskega pooblaġļenca za leto 2017, EPA 2848-VII (10. 

redna seja, 6. 9. 2018) 

Letno poroļilo je pred plenarno obravnavo na seji Drģavnega sveta obravnavala Komisija za 

drģavno ureditev (11. seja komisije, 20. 6. 2018). Drģavni svetniki so poroļilo pohvalili z vidika 

lokalnih skupnosti. Lokalne skupnosti tudi s pomoļjo Informacijskega pooblaġļenca pridobijo 

informacije javnega znaļaja, ki so nujne za ustrezno obveġļenost javnosti, predvsem na 

podroļjih, kjer subjekti izvajajo monopolne dejavnosti. V segmentu javnega sektorja najveļji 

problem predstavlja zagotavljanje zakonitosti videonadzorov. Drģavni svet je v zvezi s pregledom 

delovanja sindikatov pri ravnanju z varstvom osebnih podatkov, ki je bil omenjen v letnem 

poroļilu, na podlagi pojasnil Informacijskega pooblaġļenca (IP), ugotovil, da je ġlo v tem primeru 

za t. i. ex offo pregled, ki ga IP opravi na lastno pobudo. Pri tem se je izkazalo, da je v primeru 

sindikatov najveļ teģav pri razumevanju, katere in koliko osebnih podatkov lahko pridobivajo, saj 

mora v javnem sektorju ġe bolj veljati naļelo zakonitosti, in mora imeti vsako posredovanje ali 

pridobivanje osebnih podatkov javnih usluģbencev podlago v zakonu. Drģavni svet je izpostavil, 

da glede na to, da ZVOP-2 ni bil sprejet, IP verjetno priļakuje doloļene teģave glede 

uresniļevanja sploġne uredbe. Kljub delujoļemu ZVOP-1 so nekatere zadeve v sploġni uredbi 
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drugaļe urejene in ne glede na to, da je sploġna uredba neposredno uporabljiva v slovenskem 

pravnem redu, ta dopuġļa drģavam ļlanicam, da nekatera podroļja podrobneje uredijo same. 

Teģave zaradi nesprejetja ZVOP-2 se bodo tako pojavile predvsem z vidika postopkov. Drģavni 

svet je opozoril ġe na problem, do katerega prihaja zaradi nesprejetja ZVOP-2 in se nanaġa na 

sistem vzgoje in izobraģevanja in imenovanje pooblaġļencev za varstvo osebnih podatkov. 

Vzgojno-izobraģevalne institucije imajo navodila, da pooblaġļenca imenujejo v vsaki ġoli in vrtcu, 

pri ļemer poloģaj pooblaġļenca ni jasen. Sindikat je opozoril drģavo, da nihļe od zaposlenih v 

svoji pogodbi nima predpisanega opravljanja dela kot pooblaġļenca za varstvo osebnih podatkov 

in mu ga zato delodajalec ne more dodeliti. Prav tako ni reġeno vpraġanje plaļila posamezniku, ki 

bi opravljal dodatno delo, drģava pa ustanovam ni namenila dodatnih finanļnih sredstev, iz 

katerih bodo plaļale novo obveznost. Drģavni svet se je strinjal, da gre v tem primeru za teģavo 

na relaciji vzgojno-izobraģevalnih ustanov in Ministrstva za izobraģevanje, znanost in ġport ter s 

pomanjkljivimi navodili glede spoġtovanja sploġne uredbe. Drģavni svet je opozoril, da v sistemu 

izobraģevanja zelo veliko dodatnega dela povzroļa obveznost varovanja osebnih podatkov 

dijakov in uļencev pri objavah razliļnih obvestil, ob tem pa je izpostavil tudi vpraġanje morebitnih 

zlorab pri prijavah krġitev varstva osebnih podatkov, v mnogih primerih prijav gre za ġikaniranja in 

zlorabe instituta. 

Drģavni svet je mnenje posredoval Drģavnemu zboru. 

 

Mnenj e k Poroļilu o stanju na podroļju energetike v Sloveniji v letu 2017, EPA 18-VIII (11. 

redna seja, 10. 10. 2018)  

 

S poroļilom se je pred obravnavo na seji Drģavnega sveta seznanila Komisija za lokalno 

samoupravo in regionalni razvoj (14. seja komisije, 24. 9. 2018), ki je poroļilo ocenila kot celovit 

prikaz razvoja in stanja na trgih z elektriļno energijo in zemeljskim plinom ter razmer pri oskrbi s 

toploto. Z vidika zagotavljanja zanesljive oskrbe z elektriļno energijo je Drģavni svet opozoril, da 

se preveļkrat pozablja na dejstvo, da najveļji deleģ k proizvodnji elektriļne energije prispevajo 

termoelektrarne oz. Termoelektrarna Ġoġtanj, ki pa se jo najveļkrat povezuje s korupcijo in 

poslediļno soustvarja negativno javno mnenje o tem najveļjem proizvajalcu elektriļne energije 

za slovenske potrebe. V povezavi z nadaljnjo usmeritvijo slovenske energetike o zanesljivi, 

trajnostni in konkurenļni oskrbi z energijo se zato postavlja vpraġanje, ali ġe naprej vztrajati na 

obratovanju TEĠ ali se nasloniti na tuje proizvodne vire za pokrivanje slovenskih potreb po 

elektriļni energiji, kajti domaļi obnovljivi viri energije, ki so tudi nezanesljivi, v doglednem ļasu ne 

morejo nadomestiti izpada TEĠ. Glede na sedanjo zanemarljivo prisotnost vetrnih elektrarn, tudi 

v primerjavi s sosednjimi drģavami, je drģavne svetnike zanimalo, s katerimi ukrepi se spodbuja 

njihova gradnja in s tem poveļuje deleģ proizvodnje elektriļne energije iz obnovljivih virov. Ob 

spodbudnem podatku, da so 2017 med izbranimi projekti v okviru podporne sheme prevladovale 

vetrne elektrarne, so svetniki izpostavili problematiļnost umeġļanja vetrnih elektrarn v prostor. 

Ļe bo umeġļanje izbranih projektov vetrnih elektrarn dolgotrajno, tudi na raļun razliļnih civilnih 

iniciativ, in zato investitorjem v predpisanem roku ne bo uspelo zgraditi vetrnih elektrarn, se pod 

vpraġaj postavlja uresniļevanje zastavljenih ciljev na podroļju obnovljivih virov energije. Glede 

na dosedanjo prakso oteģevanja umeġļanja vetrnih elektrarn v prostor zaradi negativnega odziva 

civilnih iniciativ so svetniki izpostavili, da ļe drģava podpira tovrstne projekte in jih tudi finanļno 

spodbuja, mora vzpostaviti tak zakonodajni okvir, ki bo zagotovil realizacijo investicij. Opozorili so 
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tudi na neizkoriġļen potencial odtoļnih kanalov, kjer bi lahko z gradnjo manjġih hidroelektrarn 

zagotovili dodaten vir obnovljive energije.  

Drģavni svet je mnenje posredoval Drģavnemu zboru. Odbor Drģavnega zbora za 

infrastrukturo, okolje in prostor se je na 2. seji 16. 10. 2018 seznanil s poroļilom. 

 

Mnenje k Letnima poroļiloma Evropskega raļunskega sodiġļa za leto 2017 (12. redna seja, 

7. 11. 2018) 

Drģavni svet se je seznanil z Letnima poroļiloma Evropskega raļunskega sodiġļa za leto 2017. 

Pred tem se je s poroļiloma seznanila Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve (18. 

seja komisije, 6. 11. 2018). Drģavni svet se je pri obravnavi poroļil osredotoļil na rezultate 

izvajanja evropske kohezijske politike na primeru Slovenije. Med razlogi, da Evropsko raļunsko 

sodiġļe (v nadaljevanju: sodiġļe) ni zajelo Slovenije v vzorec preizkuġanja za leto 2017 je, da je 

Slovenija ena od 10 drģav ļlanic, ki v letu 2017 ni porabila nobenih sredstev evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov in da za Slovenijo v letu 2017 ġe ni bil zakljuļen noben operativni 

program iz tekoļe finanļne perspektive. Sodiġļe je ocenilo Slovenijo kot drģavo z nizkim 

tveganjem za nastanek nepravilnosti pri porabi evropskih sredstev. Drģavni svet je izpostavil, da 

je evropska kohezijska politika ena izmed kljuļnih politik v proraļunu EU. Evropska sredstva so 

za drģavo izjemnega pomena, saj ļrpanje teh sredstev vpliva na neto finanļni poloģaj drģave do 

proraļuna EU. Z evropskimi sredstvi so bili v preteklosti v Sloveniji realizirani ġtevilni veļji 

projekti. Vendar je treba izpostaviti kritiļni odnos do sistema delovanja porabe evropskih sredstev 

v Sloveniji v tekoļi finanļni perspektivi. Drģavni svet je menil, da ta ne deluje na zadovoljivi ravni 

in da je nujno treba sprejeti ukrepe in zagotoviti mehanizme, ki bi lahko vplivali na izboljġanje 

njegovega delovanja. Uspeġnost uresniļitve projektov ogroģa netransparentnost postopkov, 

njihova preobremenjenost z administrativnimi ovirami in sooļanje z nepredvidljivimi tveganji. 

Glede na to, da se drģavni svetniki pri pripravi posameznih projektov v praksi neposredno 

sooļajo z navedenimi pomanjkljivostmi, se je Drģavni svet utemeljeno pridruģil opozorilom, da 

Slovenija zaostaja v izvajanju tekoļega programskega obdobja za ostalimi neto prejemnicami. 

Slovenija je uvrġļena med 5 drģav ļlanic, ki najbolj zaostajajo pri ļrpanju evropskih sredstev. 

Zamuda, v primerjavi s prejġnjo finanļno perspektivo, je alarmantna, ugotovljene zamude pa 

bodo vplivale na proraļunski obdobji 2018 in 2019, kjer je za vsako posamezno leto predviden 

znesek v viġini 1 milijarde evrov. Glede na pomembno vlogo kohezijske politike pri sooļanju z 

izzivi za zagotavljanje blaginje drģavljanov, trajnostni razvoj in delovna mesta, je Drģavni svet 

podprl vsa prizadevanja, ki bi pospeġila ļrpanje sredstev evropske kohezijske politike. Drģavni 

svet je ob tem pozval Vlado Republike Slovenije, da pripravi analizo vzrokov neuspeġnega 

ļrpanja sredstev v aktualni finanļni perspektivi; da pripravi akcijski naļrt za pospeġeno ļrpanje 

sredstev v aktualni finanļni perspektivi z opredelitvijo rokov izvedbe in odgovornimi osebami ter 

da pripravi model uļinkovitejġega in za uporabnika prijaznejġega ļrpanja evropskih sredstev z 

opredelitvijo roka priprave in odgovorne osebe. 

Drģavni svet je mnenje posredoval Vladi Republike Slovenije. 

 

Mnenj e k Poroļilu o delu Inġpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2017, EPA 5-VIII 

(12. redna seja, 7. 11. 2018) 
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Poroļilo je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada Republike Slovenije, pred tem pa ga 

je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (10. seja komisije, 26. 9. 

2018). Drģavni svet je pozval h kadrovski okrepitvi IRSD, povezovanju baz podatkov razliļnih 

drģavnih organov, kar bi lahko pripomoglo k bolj uļinkovitemu delu posameznih nadzornih 

organov v drģavi, ter se zavzel za ureditev podroļja delovnih razmerij na naļin, ki bo ļim manj 

diskriminatoren do delavcev, ki delajo v razliļnih oblikah delovnih razmerij in jim bo nudil ustrezno 

socialno varnost. Spoġtovanje zakonskih doloļb na podroļju delovnih razmerij je izpostavil kot 

skupen interes tako delojemalskih kot delodajalskih zdruģenj, kot ġe vedno pereļe problematike 

pa izpostavil prijavo veļjega ġtevila fiktivnih podjetij na istem naslovu; t. i. agencijsko delo; 

podroļje poklicnih bolezni, prekarne zaposlitve; neprostovoljno nastanitev oseb z motnjo v 

duġevnem razvoju v varovanih oddelkih socialno-varstvenih zavodov; regresne zahtevke ter 

podroļje varnosti in zdravja pri delu. V zvezi s slednjim je pozval k celoviti reviziji podroļja, 

okrepitvi preventivnih aktivnosti in nadaljevanju dobre prakse iz preteklosti - sodelovanje IRSD, 

zdruģenj delodajalcev in sindikatov. Podprl je tudi krepitev svetovalne vloge IRSD (npr. 

posredovanje v sporih med delavci in delodajalci ter svetovanje delodajalcem; primer projektne 

skupine Odpravimo konflikte na delovnem mestu). 

Drģavni svet je mnenje posredoval Inġpektoratu Republike Slovenije za delo . 
 
 

2.5.3. ODLOĢILNI VETO 

 

Na temelju pristojnosti odloģilnega veta (tretja alinea 1. odstavka 97. ļlena Ustave RS) lahko 

Drģavni svet zahteva od Drģavnega zbora, da ponovno odloļa o izglasovanem zakonu, tokrat z 

zahtevnejġo veļino. Drģavni svet lahko uveljavi svojo zahtevo za ponovno odloļanje o zakonu v 

sedmih dneh od sprejetja zakona (91. ļlen Ustave RS). 

 

Drģavni svet je v prvem letu VI. mandata odloļal o petih (5) predlogih odloģilnih vetov. Trije (3) 

predlogi na seji Drģavnega sveta niso dobili podpore, dva (2) odloģilna veta je Drģavni svet 

sprejel, pri ļemer sta bila pri ponovnem odloļanju o zakonu v Drģavnem zboru dva (2) 

odloģilna veta uspeġna in zakona NISTA bila sprejeta. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na sreļo (ZIS-F), EPA 2540-VII. 

Drģavni svet je na 1. izredni seji 27. 3. 2018 odloģilni veto na zakon sprejel. DRĢAVNI ZBOR 

OB PONOVNEM ODLOĻANJU (60. izredna seja, 19. 4. 2018) ZAKONA NI SPREJEL. 

Odloģilni veto je predlagala skupina drģavnih svetnikov s prvopodpisanim Borisom Ġuġtarġiļem. 

Menili so, da spremenjena ureditev na podroļju ġportnih stav ne bo prinesla napovedanih 

uļinkov, temveļ poslabġala stanje na sicer urejenem podroļju iger na sreļo. 

Zakon bi po oceni predlagateljev odloģilnega veta pomenil preveliko tveganje, da bi se poruġil 

sistem dolgoroļnega in stabilnega financiranja invalidskih, humanitarnih in ġportnih organizacij, 

liberalizacija pa bi imela negativen vpliv na financiranje invalidskih, humanitarnih in ġportnih 

organizacij iz naslova koncesijskih dajatev. Drģavni svet je posebej poudaril, da je dejavnost 

prejemnikov sredstev za dobre namene ģe zdaj resno ogroģena zaradi negativnih posledic 

uvedbe 10 % davka od sreļk in da se stanje ġe poslabġuje. Liberaliziran trg ġportnih stav bi te 

negativne trende samo ġe pospeġil. Opozorjeno je bilo tudi na to, da ukrepi za reġitev vpraġanja 
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nelegalne ponudbe iger na sreļo v obravnavanem zakonu niso predvideni, 10 % davek od sreļk 

pa slovenske drģavljane dobesedno ekonomsko stimulira, da za igre na sreļo plaļujejo tujim 

ponudnikom izven ozemlja Slovenije, zaradi ļesar so oġkodovani tako slovenska drģava (zaradi 

neplaļanih davkov) kakor tudi uporabniki sredstev za dobre namene. Predlagatelji odloģilnega 

veta so opozorili, da zakon ukinja pravno-formalno obliko lastniġtva prireditelja stav. Po 

predlaganih spremembah bi se uvedlo lastniġtvo v obliki druģinskih podjetij ali samostojnih 

podjetnikov posameznikov, kar bi bistveno poveļalo moģnost zlorabe dejavnosti za pranje 

denarja, prirejanje izidov in korupcijo. V invalidskih in humanitarnih organizacijah so se zaradi 

sistemske odvisnosti od ustvarjenih sredstev za dobre namene odloļno zavzeli za to, da podroļje 

iger na sreļo ostane drģavni monopol. 

 

Zakon o nepremiļninskem posredovanju (ZNPosr-1), EPA 2462-VII. Drģavni svet je na 1. 

izredni seji 27. 3. 2018 odloģilni veto na zakon sprejel. DRĢAVNI ZBOR OB PONOVNEM 

ODLOĻANJU (2. redna seja, 27. 11. 2018) ZAKONA NI SPREJEL. 

Odloģilni veto je predlagala skupina drģavnih svetnikov s prvopodpisanim Mitjo Gorenġļkom. Ti 

so zakonu med drugim oļitali nepotrebno in nejasno regulacijo ter negativen vpliv na pravno 

varnost vseh deleģnikov v prometu z nepremiļninami, bistveno bi poveļal ġtevilo (tudi sodnih) 

sporov in poslabġal pogoje poslovanja nepremiļninskih druģb. Zaradi hitenja so rezultat ġtevilne 

ġkodljive reġitve, pri ļemer za hitenje ni nobenega razloga, saj trg deluje normalno. Da bi 

omogoļili dodaten razmislek o sprejetih reġitvah in omogoļili izboljġanje zakona z dodatno 

strokovno razpravo, so drģavni svetniki predlagali ponovno odloļanje o zakonu. 

 

Predlog zakona je pred tem obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (7. 

seja komisije, 26. 3. 2018), ki je predlog sicer podprla, a predlagala, da se v nadaljnjem postopku 

v najveļji moģni meri upoġteva staliġļa deleģnikov. V celoti je podprla predlog, da se ohrani 

obvezno dodatno usposabljanje nepremiļninskih posrednikov. Nekatere reġitve so verjetno tudi 

neustavne, posebej doloļba, s katero zakonodajalec omejuje viġino dejanskih stroġkov, ki jih 

nepremiļninska druģba zaraļuna naroļnikom. Predlagana doloļba je v tem smislu lahko ustavno 

sporna, saj prepreļuje drugaļen dogovor pogodbenih strank, s tem pa brez utemeljenega 

razloga omejuje ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko pobudo. Poleg tega posega v 

pridobljene pravice na podlagi Obligacijskega zakonika, in sicer da znaġa najviġje dovoljeno 

plaļilo za posredovanje brez davka na dodano vrednost pri najemni pogodbi za isto 

nepremiļnino 1 meseļno najemnino, ki je doloļena v najemni pogodbi za nepremiļnino. Tudi tu 

gre za omejevanje svobodne gospodarske pobude brez utemeljenega razloga, ob tem pa za 

ġkodljivo reġitev za vse udeleģence v prometu z nepremiļninami. Nepremiļninske druģbe bodo 

doloļene posle zaradi nerentabilnosti prisiljene zavraļati in jim bo upadel promet, poslediļno 

bodo na slabġem tudi drģava in potroġniki. Drģava zato, ker je praktiļno pri vseh poslih, v katerih 

sodeluje nepremiļninski posrednik, ustrezno odveden predpisan davek, potroġniki pa zato, ker 

bodo zaradi nesodelovanja nepremiļninskih posrednikov prepuġļeni lastnemu znanju in 

strokovnosti.  

 

 

Zakon o mnoģiļnem vrednotenju nepremiļnin (ZMVN-1), EPA 2138-VII. Drģavni svet na 2. 

redni seji 21. 12. 2017 odloģilnega veta na zakon ni sprejel. 
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Odloģilni veto je predlagala Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev s 

prvopodpisanim ļlanom interesne skupine Cvetkom Zupanļiļem. 

Zakon o mnoģiļnem vrednotenju nepremiļnin (v nadaljevanju: ZMVN-1) ureja pravila, postopke 

in merila za mnoģiļno ocenjevanje vrednosti nepremiļnin v Republiki Sloveniji tako za namene 

obdavļenja kot tudi druge javne namene, doloļene z zakonom. Pobudniki odloģilnega veta se 

niso strinjali z vrednotenjem nepremiļnin po namenski rabi, temveļ menili, da bi zakon moral 

omogoļati, da se doloļena zemljiġļa vrednotijo po dejanski rabi. Z ZMVN-1 bi se morala 

kmetijska in gozdna zemljiġļa, na katerih se opravlja kmetijska ali gozdarska dejavnost, zaradi 

varstva kmetijskih obdelovalnih povrġin in gozdnih zemljiġļ vrednotiti z modelom za kmetijska ali 

gozdna zemljiġļa tudi v primeru, ko so nepremiļnine po namenski rabi opredeljene kot stavbna 

zemljiġļa. Sprememba namenske rabe iz kmetijskega ali gozdnega zemljiġļa bi se morala v viġji 

(ali drugaļni) vrednosti nepremiļnine izraziti ġele ob spremembi dejanske rabe: ko se na 

zemljiġļu preneha s kmetovanjem ali opravljanjem gozdarske dejavnosti. Z ZMVN-1 in sprejetimi 

reġitvami za vrednotenje kmetijskih in gozdnih zemljiġļ, se ģeli pospeġiti pozidavo oziroma 

promet s kmetijskimi zemljiġļi, ki imajo v obļinskih ali drģavnih prostorskih naļrtih status stavbnih 

zemljiġļ. Zaradi visoke vrednosti stavbnega, a dejansko obdelovalnega zemljiġļa, se bo moral 

lastnik odloļiti med plaļilom visokega NUSZ oziroma (priļakovanim) davkom na nepremiļnine ali 

prodajo nepremiļnine. To pa pomeni ġe dodaten pospeġek k zmanjġevanju obsega kmetijskih 

zemljiġļ. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1E), EPA 2464-VII. 

Drģavni svet na 1. izredni seji 27. 3. 2018 odloģilnega veta na zakon ni sprejel. 

 

Odloģilni veto je predlagala skupina drģavnih svetnikov s prvopodpisano mag. Marijo Lah in 

Interesna skupina delojemalcev, potem ko je Drģavni zbor na 39. seji, 22. 3. 2018, po skrajġanem 

postopku sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (v nadaljevanju 

ZKme-1E), ki ga je v zakonodajni postopek vloģila Vlada Republike Slovenije.  

 

Ģe v okviru razprave o predlogu ZKme-1E je bil izraģen oļitek, da je predlog vloģen v obravnavo 

po skrajġanem zakonodajnem postopku. Opozorjeno je bilo, da ne gre zgolj za manjġe oziroma 

manj zahtevne spremembe, temveļ za korenite posege v zakon, ki bodo pomembno vplivale na 

podroļje urejanja verige preskrbe s hrano in na novo definirale pogodbena razmerja med trģnimi 

udeleģenci. Novela vsebuje povsem novo poglavje, ki zadeva zaļasno ali obļasno delo v 

kmetijstvu. Nedoreļena, nekonsistentna, predvsem pa nejasna in nedoloļna vsebina predlaganih 

zakonskih doloļb o nedovoljenih ravnanjih, o obliki pogodbe in dolģnem nadzorstvu ter z njimi 

povezanih prekrġkovnih doloļb, je v veliki meri neskladna z Ustavo (ne zadoġļa kriterijem 

ustavne dopustnosti zakonskih posegov v ļlovekove pravice, naļelom jasnosti in doloļnosti itd.), 

neustavna ureditev pa potiska trgovske organizacije v nasprotno smer od ģelenega cilja. Podjetja, 

ki se ukvarjajo s prodajo prehranskih izdelkov, so namreļ prisiljena v iskanje novih poslovnih 

modelov, pri ļemer se kot najenostavnejġa reġitev kaģe zamenjava domaļih dobaviteljev s tujimi. 

ZKme-1E uvaja obļasno in zaļasno delo v kmetijstvu na naļin, da bi se to opravljalo na podlagi 

pogodbe civilnega prava, kar odstopa od temeljnega pravila, doloļenega z Zakonom o delovnih 

razmerjih (v nadaljevanju: ZDR). Zakonodajalec s tako moģnostjo na naġ trg dela uvaja prekarne 

oblike opravljanja dela kljub dejstvu, da ZDR izrecno doloļa, da se za opravljanje sezonskega 

dela lahko sklene pogodbe o zaposlitvi za doloļen ļas, s ļimer novela povzroļa tudi popolnoma 
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nesistemski pristop urejanja trga dela in pravic delavcev v Sloveniji. Gre namreļ za drobljenje 

pravne ureditve delovnih razmerij (opravljanja dela), ki nima nikakrġne dejanske podlage, vodi pa 

k bistveno zmanjġani pravni varnosti zaposlenih. 

 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno-varstvenih prejemkih (ZSVarPre-

F), EPA 2688-VII. Drģavni svet na 2. izredni seji 25. 4. 2018 odloģilnega veta na zakon ni 

sprejel. 

 

Predlog odloģilnega veta je podala skupina drģavnih svetnikov s prvopodpisanim mag. Igorjem 

Velovom. Predlagatelji odloģilnega veta na zakon, ki ga je Drģavni zbor sprejel na 60. izredni seji 

19. 4. 2018, so poudarili, da podpirajo ureditev socialno-varstvenih prejemkov v drģavi, saj je kot 

druģba treba poskrbeti za socialno ġibke in biti solidarni. A ti prejemki morajo omogoļati dostojno 

ģivljenje, pri ļemer so se zavzeli za celovito urejanje podroļja. Zavrnili so parcialne reġitve, brez 

ustreznega dialoga z vsemi socialnimi partnerji, sprejete v naglici in v ġkodo drugih proraļunskih 

porabnikov ter brez tehtnega premisleka, dogovora ali obrazloģitve. Kritiļni so bili do 

preusmeritve namenskih sredstev za ceste oz. prometno infrastrukturo v drug namen. In to v 

viġini 35 milijonov evrov ali veļ, saj naj bi se sredstva za pokritje javnofinanļnih izdatkov, kot 

posledic posameznih zakonov, sprejetih na 60. izredni seji Drģavnega zbora, na tak naļin 

prerazporejala vsaj ġe 2019, pri ļemer je kljuļni razlog za ta finanļno-raļunovodski manever 

ravno Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno-varstvenih prejemkih. Predlagatelji 

odloģilnega veta so opozorili, da se je pred leti v ļasu finanļne krize prav tako prerazporejalo 

sredstva s postavk v proraļunu, namenjenih vzdrģevanju, obnovi in novogradnji cestne 

infrastrukture, na druge proraļunske postavke. To je bil tudi eden glavnih vzrokov za poslabġanje 

prometne varnosti in poslediļno visoke ġtevilke umrlih na naġih cestah.  

 

 

2.5.4. PARLAMENTARNA PREISKAVA  

 

Pravico Drģavnega sveta, da zahteva uvedbo preiskave o zadevah javnega pomena 

(parlamentarna preiskava) ureja Ustava v 93. in 97. ļlenu. 93. ļlen Ustave doloļa, da Drģavni 

zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine 

poslancev Drģavnega zbora ali na zahtevo Drģavnega sveta. Pomembna znaļilnost uvedbe 

parlamentarne preiskave je, da lahko privede do uveljavitve politiļne odgovornosti predsednika in 

ļlanov Vlade. Pobudo za parlamentarno preiskavo lahko na podlagi 1. odstavka 68. ļlena 

Poslovnika Drģavnega sveta vloģi vsak drģavni svetnik, komisija ali interesna skupina. Drģavni 

svet o zahtevi za parlamentarno preiskavo odloļi z veļino glasov navzoļih drģavnih svetnikov. 

 

V prvem letu VI. mandata Drģavni svet ni zahteval uvedbe parlamentarne preiskave. 

 

2.5.5. AVTENTIĻNA RAZLAGA ZAKONA 

 

Postopek za sprejem avtentiļne razlage zakona doloļa Poslovnik Drģavnega zbora (149.ï152. 

ļlen). Predlog za sprejem avtentiļne razlage zakona lahko poda vsak predlagatelj, ki lahko 
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predlaga zakon, torej tudi Drģavni svet. Predsednik Drģavnega zbora poġlje predlog v mnenje 

matiļnemu delovnemu telesu, Zakonodajno-pravni sluģbi ter Vladi. Besedilo avtentiļne razlage je 

sprejeto, ļe je zanj glasovala veļina poslancev, ki je doloļena za sprejem zakona, na katerega 

se nanaġa obvezna razlaga. Avtentiļna razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Sprejete avtentiļne razlage ni mogoļe spreminjati. 

 

V prvem letu VI. mandata Drģavni svet ni sprejel zahteve za avtentiļno razlago zakona. 

 

2.5.6. ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI  

 

Pravico, da lahko na Ustavno sodiġļe vloģi zahtevo za zaļetek postopka za oceno ustavnosti in 

zakonitosti predpisov in sploġnih aktov, daje Drģavnemu svetu Zakon o Ustavnem sodiġļu (23.a 

ļlen; Ur. l. RS, ġt. 64/2007). Drģavni svet lahko uporabi to pristojnost, kadar meni, da je 

posamezna doloļba, del akta ali akt v celoti v nasprotju z Ustavo oziroma njenimi posameznimi 

ustavnimi doloļbami. Zahtevo za zaļetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov 

in sploġnih aktov lahko Drģavni svet poda potem, ko je predpis oziroma sploġni akt ģe sprejet in 

zaļne veljati v slovenskem pravnem sistemu. 

 

V prvem letu VI. mandata je Drģavni svet sprejel 1 (eno) zahtevo za oceno ustavnosti in 

zakonitosti ter 1 (eno) dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti. 

1. Zahteva za zaļetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., 

prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. toļke 108. ļlena Zakona o javnih financah 

(Uradni list RS, ġt. 11/11 ï uradno preļiġļeno besedilo, 14/13 ï popr., 101/13, 55/15 ï ZFisP, 

96/15 ï ZIPRS1617 in 13/18) (11. redna seja Drģavnega sveta, 10. 10. 2018)1 

Zakon o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) je temeljni zakon na podroļju urejanja javnih 

financ, saj doloļa temelje financiranja drģavnih organov. ZJF loļuje zgolj med posrednimi in 

neposrednimi proraļunskimi uporabniki, pri ļemer v sklop neposrednih proraļunskih uporabnikov 

ne uvrġļa zgolj vladnih proraļunskih uporabnikov (npr. ministrstva), temveļ tudi pravosodne in 

nevladne proraļunske uporabnike (npr. Drģavni svet, Drģavni zbor, Varuha ļlovekovih pravic, 

Raļunsko sodiġļe, Ustavno sodiġļe). Glede na poseben poloģaj, ki ga imajo Drģavni svet kot del 

zakonodajne veje oblasti ter Raļunsko sodiġļe in Varuh ļlovekovih pravic, ki ģe na podlagi 

Ustave uģivata visoko avtonomijo, predstavlja veljavna ureditev ZJF ustavno nedopusten poseg v 

finanļno avtonomijo omenjenih organov. Na ustavno spornost veljavne zakonske ureditve ZJF so 

v letnih poroļilih za leto 2017 opozorili tudi Ustavno sodiġļe, Varuh ļlovekovih pravic in 

Raļunsko sodiġļe. Ustavno sporne so predvsem doloļbe, ki se nanaġajo na postopek 

sprejemanja in spremembe proraļuna (20. ļlen ZJF), ukrepe uravnoteģenja proraļuna (40. ļlen 

ZJF) in postopek nadzora nad izvrġevanjem proraļuna (prvi odstavek 102., prvi in drugi odstavek 

103., 104., ter 9. toļka 108. ļlena ZJF).  

Vsi neposredni proraļunski uporabniki (tudi Drģavni svet, Raļunsko sodiġļe in Varuh ļlovekovih 

pravic) na podlagi navodil za pripravo predloga drģavnega proraļuna, ki jih pripravi Ministrstvo za 

finance, pripravijo predlog svojega finanļnega naļrta. Predlog neposrednih proraļunskih 

                                                        
1
 Ustavno sodiġļe ġe ni odloļilo o zahtevi. 
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uporabnikov pregleda Ministrstvo za finance, ki predlaga neposrednemu proraļunskemu 

uporabniku uskladitve. Ļe se Ministrstvo za finance in Vlada ne uspeta uskladiti z neposrednim 

proraļunskim uporabnikom, se v predlog proraļuna vkljuļi predlog finanļnega naļrta 

neposrednega proraļunskega uporabnika, ki ga pripravi Vlada. Predlog neposrednega 

proraļunskega uporabnika se doda le v obrazloģitev vladnega predloga. Enako velja tudi v 

primeru postopka spremembe proraļuna.  

Na predlog Ministrstva za finance lahko Vlada najveļ za 45 dni zadrģi izvrġevanje posameznih 

izdatkov, ļe so podani zakonski pogoji. V tem ļasu lahko Vlada ustavi prevzemanje obveznosti in 

doloļi, da morajo vsi neposredni proraļunski uporabniki pridobiti predhodno soglasje Ministrstva 

za finance za sklenitev pogodb. To v praksi pomeni, da mora v ļasu zaļasnega zadrģanja 

izvrġevanja neposredni proraļunski uporabnik zaprositi Ministrstvo za finance za odobritev 

prevzemanja obveznosti, ki so ģe zajete v finanļnem naļrtu neposrednega proraļunskega 

uporabnika v sprejetem proraļunu. Minister za finance vsako leto s Pravilnikom o zakljuļku 

izvrġevanja drģavnega in obļinskih proraļunov za posamezno leto doloļi rok, do katerega lahko 

proraļunski uporabniki prevzemajo obveznosti. Po tem roku mora vsak neposredni proraļunski 

uporabnik pred prevzemanjem novih obveznosti pridobiti soglasje Ministrstva za finance. To velja 

tudi v primeru, ko prevzema obveznosti, ki so bile ģe predvidene v sprejetem proraļunu in ima ġe 

neporabljena proraļunska sredstva.  

Nadzor nad vsemi uporabniki proraļuna izvaja Ministrstvo za finance, ki lahko neposrednega 

proraļunskega uporabnika tudi sankcionira za krġitve iz ZJF.  

ZJF se oļita krġitve Ustave:  

- naļelo pravne drģave (2. ļlen Ustave);  

- naļelo delitve oblasti (3. ļlen Ustave);  

- vezanost uprave na Ustavo in zakon (drugi odstavek 120. ļlena Ustave); 

- naļelo neodvisnosti Raļunskega sodiġļa (tretji odstavek 150. ļlena Ustave).  

 

V skladu z ustavnim naļelom delitve je oblast v Sloveniji deljena na zakonodajno, izvrġilno in 

sodno, kar pomeni, da morajo biti omenjene funkcije porazdeljene med razliļne in medsebojno 

neodvisne organe. To naļelo skupaj z naļelom pravne drģave terja vzpostavitev sistema zavor in 

ravnovesij med omenjenimi organi in tudi drugimi neodvisnimi organi (npr. Raļunsko sodiġļe, 

Varuh ļlovekovih pravic). ZJF s tem, ko organe vseh treh vej oblasti in tudi druge ustavne organe 

obravnava enako, moļno posega v finanļno avtonomijo tako Drģavnega sveta kot Raļunskega 

sodiġļa in Varuha ļlovekovih pravic. V postopku sprejemanja, spremembe, uravnoteģenja in 

nadzora nad javnimi financami ima namreļ izvrġilna veja oblasti (Vlada) prevladujoļ poloģaj 

nasproti omenjenim organom. V nadaljevanju bodo na primeru Drģavnega sveta predstavljene 

oļitane krġitve Ustave. Krġitev naļela delitve oblasti je razvidna ģe v postopku sprejemanja 

proraļuna, ko se v primeru nedoseģenega soglasja glede finanļnega naļrta Drģavnega sveta 

med Vlado in Drģavnim svetom v predlog proraļuna vkljuļi predlog finanļnega naļrta, ki ga je za 

Drģavni svet pripravila Vlada. V primeru zadrģanja izvrġevanja proraļuna mora Drģavni svet 

pridobiti predhodno soglasje Ministrstva za finance tudi za prevzemanje obveznosti, za katere 

ima zagotovljena in neporabljena sredstva v veljavnem proraļunu. Po sprejemu Pravilnika o 

zakljuļku izvrġevanja obļinskih in drģavnih proraļunov (katerega vsebina je doloļena brez 

zakonske podlage) Drģavni svet ne more samostojno prevzemati novih obveznosti, temveļ prav 

tako, kot v primeru zadrģanja proraļuna, potrebuje predhodno soglasje Ministrstva za finance. 
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Omenjeno soglasje mora Drģavni svet pridobiti tudi v primeru, ko so nove obveznosti v skladu s 

sprejetim proraļunom. Upoġtevaje naļelo delitve oblasti je edini primeren organ za nadzor nad 

porabo proraļunskih sredstev Raļunsko sodiġļe, ki je neodvisen organ in ne posega v 

neodvisnost organov drugih vej oblasti oz. drugih ustavnih organov. 

2. Dopolnitev Zahteve za zaļetek postopka za oceno ustavnosti 69., drugega in tretjega 

odstavka 74., ġtirinajstega odstavka 77., 82. in 86. ļlena Zakona o varstvu okolja (Uradni 

list RS, ġt. 39/06 ï uradno preļiġļeno besedilo, 49/06 ï ZMetD, 66/06 ï odl. US, 33/07 ï 

ZPNaļrt, 57/08 ï ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 ï ZPNaļrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 

102/15 in 30/16) (11. redna seja Drģavnega sveta, 10. 10. 2018)2 

Drģavni svet Republike Slovenije je 10. 9. 2018 prejel dopis Ustavnega sodiġļa Republike 

Slovenije (v nadaljevanju: Ustavno sodiġļe), s katerim je posredovalo odgovor Drģavnega zbora 

Republike Slovenije (v nadaljevanju: Drģavni zbor) in mnenje Vlade Republike Slovenije (v 

nadaljevanju: Vlada) na Zahtevo za oceno ustavnosti 69., drugega in tretjega odstavka 74., 

ġtirinajstega odstavka 77., 82. in 86. ļlena ZVO-1. Drģavni svet se je z navedbami Vlade in 

Drģavnega zbora seznanil in izpostavil ġe naslednja dejstva: Vlada je v svojem mnenju zavrnila 

argumente Drģavnega sveta predvsem glede sodelovanja javnosti v postopkih pridobitve in 

spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in doloļanja izjem pri uporabi manj strogih mejnih 

vrednosti emisij. Drģavni svet nasprotuje mnenju Drģavnega zbora in Vlade, ki ocenjujeta, da je 

opustitev roka veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja in sistem njegovega podaljġevanja 

razumen ukrep, ki prispeva k zmanjġevanju administrativnih bremen tako za ministrstvo kot za 

upravljavce naprav in obratov oz. izvajalce dejavnosti in upraviļuje posege v ustavno varovano 

pravico do zdravega ģivljenjskega okolja, kot jo doloļa 72. ļlen Ustave Republike Slovenije 

(Uradni list RS, ġt. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16; v nadaljevanju: 

Ustava). Vlada v svojem mnenju pravilno navaja, da Direktiva 2012/18/EU Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti veļjih nesreļ, v katere so 

vkljuļene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L ġt. 197 

z dne 24. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2012/18/EU) ne vsebuje eksplicitne 

zahteve glede ļasovne omejitve dovoljenj za obratovanje obrata, vendar imajo drģave ļlanice 

diskrecijsko pravico, da omenjeno ļasovno omejitev okoljevarstvenih dovoljenj predpiġejo same. 

Ravno v primeru prenosa direktiv v nacionalni pravni red pa je treba poudariti, da tu ne smemo 

govoriti o dobesednem prenosu direktiv v slovenski pravni red, temveļ ima nacionalni 

zakonodajalec, ob upoġtevanju direktive, doloļeno fleksibilnost, da v skladu z ustavnim okvirom 

doloļi tudi druge, dodatne pogoje. Drģavni svet prav tako nasprotuje trditvam Vlade glede 

neznatnega prispevka ļasovne veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja k uļinkovitejġemu 

varstvu okolja in enaki stopnji varovanja okolja ter sodelovanja javnosti, ki naj bi bila v enaki meri 

zagotovljena tudi po sprejemu ZVO-1I. Na podlagi hipotetiļnega primera lahko prikaģemo, da v 

primeru, ko upravljavec na podlagi 77. ļlena ZVO-1 prijavi nameravano spremembo ministrstvu 

in ta na podlagi ļetrte toļke tretjega odstavka 77. ļlena ZVO-1 ugotovi, da nameravana 

sprememba ni veļja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe 

v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, upravljavcu ni treba priloģiti elaborata o doloļitvi 

vplivnega obmoļja naprave. V takem primeru se na podlagi dvanajstega odstavka 77. ļlena 

ZVO-1 ne uporabljajo doloļbe o sodelovanju javnosti v postopku spremembe okoljevarstvenega 

                                                        
2
 Ker gre za dopolnitev zahteve iz 44. seje, 12. 10. 2016, zadeva ni ġteta kot nova zadeva v statistiļnem 

pregledu v poglavju 9.  
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dovoljenja. Glede na dikcijo sedmega odstavka 78. ļlena ministrstvo po uradni dolģnosti preveri 

in spremeni okoljevarstveno dovoljenje na vsakih 10 let, ļe to ni bilo prej spremenjeno zaradi 

razlogov iz 77. ļlena ZVO-1 ali razlogov iz 1. do 6. toļke prvega odstavka 78. ļlena ZVO-1. 

Ravno ta hipotetiļni primer priļa o tem, da veljavna zakonska ureditev nikakor ne ponuja 

enakega varstva okolja, kot ga je zagotavljala zakonska ureditev pred uveljavitvijo ZVO-1I, saj bi, 

ļe bi se navedena sprememba okoljevarstvenega dovoljenja opravila v 9. letu obratovanja, priġlo 

do ponovne preverbe okoljevarstvenega dovoljenja s sodelovanjem javnosti v postopku ġele po 

19-ih letih. Drģavni svet poudarja, da so navedbe Vlade glede neskladnosti 69. ļlena, 

ġtirinajstega odstavka 77. ļlena, 82. ļlena in 86. ļlena ZVO-1 z 71. ļlenom Ustave 

kontradiktorne, saj Vlada na eni strani trdi, da njene aktivnosti niso usmerjene k niģanju okoljskih 

standardov (predvsem standardov kakovosti tal), obenem pa sama priznava, da Uredba o 

mejnih, opozorilnih in kritiļnih emisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, ġt. 68/96 

in 41/04 ï ZVO-1, v nadaljevanju: Uredba) doloļa iste mejne, opozorilne in kritiļne vrednosti za 

doloļene snovi v tleh za vsa tla, ne glede na njihovo rabo, kar je resna pomanjkljivost veljavne 

Uredbe. Vlada v ļasu od vloģitve Zahteve za oceno ustavnosti ġe vedno ni sprejela nove uredbe, 

ki bi omenjene anomalije odpravila, kar po mnenju pobudnika predstavlja poseg v 71. ļlen 

Ustave. Obenem velja izpostaviti, da je po zadnji Prevalenļni ġtudiji Nacionalnega inġtituta za 

javno zdravje, objavljeni leta 2018, deleģ otrok iz Zgornje Meģiġke doline s poviġano vrednostjo 

svinca v krvi naraslo v primerjavi z letom 2013. Agencija Republike Slovenije za okolje je med leti 

2007 in 2017 izvedla meritve onesnaģenosti tal in zraka v Zgornji Meģiġki dolini, pri ļemer se v 

delcih PM10 v zunanjem zraku ugotavlja visok deleģ svinca in kadmija. Drģavni svet opozarja, da 

izjema, ki jo predvideva deseti odstavek 74. ļlena ZVO-1, ko lahko ministrstvo doloļi manj stroge 

mejne vrednosti emisij, kot se doloļijo na podlagi ravni emisij iz zakljuļkov o BAT, ļe se ne 

povzroļi znatno onesnaģenje in se ohranja visoka raven varstva okolja kot celote, pri ļemer ta 

mejna vrednost ne sme presegati mejnih vrednosti emisij, predpisanih na podlagi zakona, 

predstavlja krġitev 72. ļlena Ustave. Drģavni svet meni, v nasprotju z Vlado, da doloļitev manj 

strogih mejnih vrednosti emisij ne sme biti pogojena vsakemu konkretnemu primeru, temveļ je ģe 

zaradi zagotovitve enake obravnave vseh upravljavcev naprav treba doloļiti enaka in vnaprej 

znana merila za vse upravljavce naprav. Zakonodajalec je pri prenosu ļetrtega odstavka 15. 

ļlena Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o 

industrijskih emisijah (celovito prepreļevanje in nadzorovanje onesnaģevanja /prenovitev/; UL L 

ġt. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17; v nadaljevanju: Direktiva 2010/75/EU) v nacionalni pravni red 

dobesedno prenesel kriterije za uporabo omenjene izjeme, s ļimer je doloļil, da se omenjene 

mejne vrednosti emisij lahko uporabijo, ļe se ne povzroļi znatno onesnaģenje in se ohranja 

visoka raven varstva okolja kot celote, pri ļemer ta mejna vrednost ne sme presegati mejnih 

vrednosti emisij, predpisanih na podlagi 17. ļlena ZVO-1. Pri tem pa zakonodajalec ni opredelil 

kriterijev, ki bi konkretneje utemeljevali uporabo omenjene izjeme. Glede na to, da omenjena 

doloļba predstavlja izjemo pri zagotavljanju sploġno sprejetih standardov varovanja okolja, je 

treba to izjemo uporabiti zelo ozko, po vnaprej definiranih pogojih. Generalni direktorat Evropske 

komisije za okolje je, zavedajoļ se pomena ozkega tolmaļenja izjeme iz ļetrtega odstavka 15. 

ļlena Direktive 2010/75/EU 2018, izdal poroļilo, v katerem je poudaril pomen pravilne in enake 

uporabe omenjene doloļbe v vseh drģavah ļlanicah. Pri tem je ugotovil, da je kar 14 drģav ļlanic 

sprejelo smernice, pri ļemer so nekatere izmed njih vsebovale ne le kriterije iz ļetrtega odstavka 

15. ļlena Direktive 2010/75/EU, temveļ tudi natanļno opredelitev nesorazmerno viġjih stroġkov v 

primerjavi s koristmi za okolje ter natanļnejġo opredelitev kriterijev za uporabo izjeme, kot so 

geografska lega in lokalni okoljski pogoji naprave ali tehniļne znaļilnosti naprave. V Belgiji 
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(Flandrija) zakonodaja VLAREM II posebej opredeljuje vse pogoje, kot so doloļeni v ļetrtem 

odstavku 15. ļlena Direktive 2010/75/EU ter obenem doloļa dodatne kriterije in postopke za 

uporabo omenjene izjeme. Generalni direktorat Evropske komisije za okolje je v omenjenem 

poroļilu opredelil tudi naļela, ki morajo biti upoġtevana v primeru uporabe izjeme iz ļetrtega 

odstavka 15. ļlena Direktive 2010/75/EU. Drģave ļlanice morajo vzpostaviti preverljiv postopek 

za preverjanje izjem na podlagi 15. ļlena Direktive 2010/75/EU, pri ļemer bi morala biti velika 

veļina materialov glede omenjenih postopkov na voljo ne le upravljavcem, temveļ tudi javnosti, 

saj se na ta naļin krepi tudi njeno ozaveġļanje o omenjenih postopkih. Odloļanje v postopkih 

mora biti konsistentno, zaradi ļesar je treba razviti tudi dodatni sistem nadzora nad uporabo 

omenjenih izjem. Izpolnjevanje kriterijev, doloļenih v ļetrtem odstavku 15. ļlena Direktive 

2010/75/EU, je predpogoj za nadaljnjo evalvacijo ostalih kriterijev, pri ļemer drģave ļlanice ne 

smejo doloļati novih dodatnih kriterijev za dopustitev omenjenih izjem. Generalni direktorat za 

okolje pri Evropski komisiji je natanļno opredelil, kako bi se morali doloļiti nesorazmerno viġji 

stroġki ter koristi za okolje zaradi geografskega poloģaja, lokalnih okoljskih pogojev naprave ali 

njenih tehniļnih znaļilnosti. Kot je razvidno iz predstavljenega poroļila Generalnega direktorata 

za okolje pri Evropski komisiji, je izjeme, opredeljene v ļetrtem odstavku 15. ļlena Direktive 

2010/75/EU, treba uporabiti redko pod vnaprej doloļenimi pogoji in po vnaprej doloļenem 

postopku. Kljub temu, da je Slovenija v nacionalni pravni red formalno prenesla vse zahteve 

omenjene direktive, pri tem ni podrobneje doloļila postopka in pogojev za uveljavljanje omenjene 

izjeme v nacionalni zakonodaji. Ravno zato so tudi deseti, enajsti in dvanajsti odstavek 74. ļlena 

v neskladju z Ustavo, saj ne zadostijo kriteriju jasnosti pravnih norm in ne upoġtevajo ustavno 

varovanih pravic posameznikov v Sloveniji. 

 

2.5.7. ZAKLJUĻKI S POSVETOV 

 
V prvem letu VI. mandata je Drģavni svet sprejel ġest (6) zakljuļkov s posvetov. 
  
 
Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga izvaja skupnost (CLLD) danes in jutri (7. redna seja 

Drģavnega sveta, 16. 5. 2018). 

 

Drģavni svet je na pobudo Druġtva za razvoj slovenskega podeģelja in drģavnega svetnika 

Duġana Strnada 23. 4. 2018 organiziral posvet z naslovom Izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi 

skupnost (CLLD) danes in jutri. Posvet je bil organiziran z namenom, da pristojne institucije 

podajo poroļilo o dejanskem stanju in predvidenih ukrepih, s katerimi se bi olajġalo izvajanje in 

pospeġilo ļrpanje evropskih sredstev v sedanjem programskem obdobju. S posvetom se je ģelelo 

tudi prispevati k pripravi enotnih staliġļ Slovenije o umestitvi programa CLLD v prihodnjo 

evropsko kmetijsko in kohezijsko politiko. V obġirnih zakljuļkih s posveta se je Drģavni svet med 

drugim zavzel za izboljġanje pretoka informacij med vladnimi resorji, tudi med sluģbami znotraj 

posameznih resorjev in med samimi zaposlenimi, ter za veļjo operativnost in odzivnost pristojnih 

sluģb in bolj korekten poslovni odnos med organi na drģavni in lokalni ravni. Ļim prej je treba 

zaļeti tudi s pripravami na novo programsko obdobje, ob tem pa je nerealno priļakovati, da bi ġe 

v tej finanļni perspektivi spremenili sistem prijavljanja operacij, a bi morali pri pripravi na novo 

programsko obdobje slediti dobri praksi e-prijavljanja projektov na podroļju teritorialnega 

sodelovanja (eMS informacijski sistem) in uvesti digitalno aplikacijo za elektronsko oddajanje 
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vlog, ki bi omogoļila poenotenje dokumentov in kakovostnejġo pripravo projektov ter prispevala k 

zniģanju stroġkov prijav in laģjemu spremljanju izvajanja projektov. V zakljuļkih je Drģavni svet 

pozval Vlado, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencijo za kmetijske trge in 

razvoj, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Sluģbo Vlade za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko, da jih prouļijo in podajo pojasnila oziroma predloge reġitev.  

Zakljuļke je na podlagi razprave na posvetu obravnavala in podprla Komisija za lokalno 

samoupravo in razvoj na 9. seji komisije, 14. 5. 2018. Drģavni svet je sprejete zakljuļke 

naslovil na Vlado Republike Slovenije. 

 

Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje (8. redna seja Drģavnega sveta, 13. 6. 2018). 

 

Drģavni svet in Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije sta 18. 4. 2018 organizirala posvet z 

naslovom Upravljanje z velikimi zvermi v prihodnje z namenom, da bi pristojni deleģniki 

predstavili svoj pogled ter predlagali ustrezne smernice. Ġtevilo velikih zveri (medved, volk, ġakal) 

naraġļa, zaradi ļesar nastaja velika ġkoda, tudi v obsegu, ki vodi v opuġļanje kmetovanja. 

Posebej pereļ je problem tam, kjer je poseljenost prebivalstva ģe zdaj nizka, ģivljenjske razmere 

pa manj ugodne. V zakljuļkih je Drģavni svet zapisal, da je ob sodelovanju vseh deleģnikov treba 

doloļiti tolikġno ġtevilļnost zveri, ki bo omogoļala vzdrģno sobivanje na obmoļjih njenega 

pojavljanja ter ġe zagotavljala ohranjanje kmetijske dejavnosti. Bodoļe strategije upravljanja z 

velikimi zvermi, kot podlaga za ukrepe, morajo omogoļati kmetovanje tudi na obmoļjih 

pojavljanja brez veļjega vpliva zveri in brez veļjih dodatnih stroġkov. Dolgoroļno je treba doloļiti 

vzdrģno ġtevilļnost in prostorsko razġirjenost zveri ter pripraviti dolgoroļne strateġke dokumente. 

Predlagali so ġe, da se zaļne z intenzivnejġimi posegi v populacijo medveda in volka. Rejcem, ki 

ģivijo na obmoļju pojavljanja zveri, je treba v celoti zagotoviti vso nadstandardno zaġļito. Drģavni 

svet je sprejel ġe dodaten sklep, in sicer da se prouļi moģnost omejitve kroga upraviļenih 

pritoģnikov pri pripravi tega akta, in sicer zaradi pritoģb zoper vsakoletne podzakonske akte, ki 

urejajo ukrep odvzema osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave, kar onemogoļa njihov 

pravoļasen odvzem iz narave. 

Zakljuļke je na podlagi razprave na posvetu obravnavala in podprla Komisija za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na 5. seji komisije 31. 5. 2018. Drģavni svet je sprejete 
zakljuļke naslovil na Vlado Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor ter 
Ministrstvo za kmet ijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
 

Predlog novega zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti (8. redna seja Drģavnega 

sveta, 13. 6. 2018) 

 

Drģavni svet je 14. 2. 2018 organiziral posvet o Predlogu novega zakona o znanstveno-

raziskovalni dejavnosti, ki je bil namenjen razpravi o novem zakonu o znanstveno-raziskovalni 

dejavnosti in predstavitvi kljuļnih konceptov in problemov o dogovorjenih in odprtih ļlenih 

zakona. V zakljuļkih je Drģavni svet nanizal kljuļne vidike problematiļnosti predlaganega 

zakona, ki med drugim zapostavlja program dolgoroļnih nacionalnih raziskav, ne povezuje 

znanstveno-raziskovalnega in razvojno-poslovnega vidika, ne podpira celotnega inovacijskega 

sistema oz. ne spodbuja inovativnosti in razvoja. Povezava z ostalima dvema zakonoma, ki 

urejata podroļje visokega ġolstva in podjetniġtva, ni transparentna. Zakon sistemsko ne 

opredeljuje tehnologije, ne ureja pravno-formalnega statusa zavodov oz. raziskovalnih 
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organizacij, ne opredeljuje inovacij in prenosa znanja v gospodarstvo oz. druģbo, ne opredeljuje 

finanļnih mehanizmov za inovacije. Zakon tudi ne opredeljuje, kolikġen del predstavlja stabilno 

financiranje vsebine, prav tako ne nekaterih kljuļnih postavk, kot so normativi, standardi, 

evaluacija, podrobnejġa organizacija upravljanja z javnimi sredstvi za raziskovalno dejavnost, 

pogoji in merila, postopki zbora, financiranje, spremljanje, nadziranje. Drģavni svet je zato 

predlagal pripravo celovitega zakona o univerzah in raziskovalnih institutih ter zagotovitev 

javnega financiranja izobraģevalne in raziskovalne dejavnosti v ciljni viġini 2 % BDP s ciljem 

izboljġanja in dviga kakovosti v visokem ġolstvu in na podroļju raziskovalno-razvojne in 

inovacijske dejavnosti, ne pa zadovoljevanja parcialnih interesov deleģnikov in politiļnih ciljev.  

Zakljuļke je na podlagi razprave na posvetu obravnavala in podprla Komisija za kulturo, 

znanost, ġolstvo in ġport na 4. seji komisije, 30. 5. 2018. Drģavni svet je sprejete zakljuļke 

naslovil na Vlado Republike Slovenije. 

 

Doprinos fundacij k razvoju Slovenije (11. redna seja Drģavnega sveta, 10. 10. 2018). 

 

Drģavni svet je skupaj z Ustanovo dr. Antona Trstenjaka (UAT), Slovensko znanstveno fundacijo 

in Ustanovo Imago Sloveniae ï Podoba Slovenije 19. 4. 2018 organiziral posvet o doprinosu 

fundacij k razvoju Slovenije. V Sloveniji delo fundacij ureja Zakon o ustanovah iz leta 1995, 

tehniļno noveliran 2005, ki je zastarel in neprimeren za aktualne razmere. Za nadaljnje uspeġno 

delovanje slovenskih fundacij bo treba zakon spremeniti in izboljġati sploġne pogoje za njihovo 

delovanje ter predvsem vzpostaviti praviļnejġe pravno in davļno okolje. Novela mora omogoļiti 

ustanavljanje dodatnih vrst fundacij, ki jih zakon iz leta 1995 ni uvedel v slovensko pravno prakso, 

npr. zasebne ustanove. Prav tako je treba urediti odnose in razmerja med fundacijami in vsemi 

nivoji javne uprave v Republiki Sloveniji, kako se bo izvajal javni nadzor glede na vrsto fundacije 

(sploġnokoristna, dobrodelna, druģinska, podjetniġka). Smiselno je razmisliti in uveljaviti 

delovanje vsake fundacije na veļ nivojih (lokalni, administrativno-regionalni, nacionalni, 

mednarodni), zlasti glede na namen ter pomen konkretne fundacije. Vsaka fundacija mora 

vzpostaviti in ohranjati odnose z razliļnimi javnostmi. Pri tem je bistvenega pomena, da si 

drģavljani oz. fiziļne osebe, ki so povezani z doloļeno fundacijo, prizadevajo za izboljġanje 

javnega razumevanja vloge in mesta fundacij v Sloveniji kot neodvisnih in samostojnih, 

nepridobitnih organizacij civilne druģbe, naļrtovanje in izvajanje programov, ki omogoļajo 

vkljuļenost fiziļnih in pravnih oseb v procese, ki potekajo v okviru fundacij, napredovanje 

podpornikov (donatorjev) v soustanovitelje fundacije, ļe statut fundacije to omogoļa in 

vkljuļevanje nekdanjih beneficiarjev v novo vlogo podpornikov, evalvatorjev in promotorjev. Treba 

je okrepiti delovanje skupne organizacije fundacij - Zdruģenja slovenskih fundacij. Nekatere 

slovenske fundacije so se na podlagi sklepov na posvetu v Drģavnem svetu ponovno sreļale 

junija 2018 in s konsenzom sprejele okvirni program sodelovanja. 

Zakljuļke je na podlagi razprave na posvetu obravnavala in podprla Komisija Drģavnega 

sveta za drģavno ureditev na 14. seji, 19. 9. 2018. Drģavni svet je sprejete zakljuļke 

naslovil na Vlado Republike Slovenije. 

 

Kako prepreļiti izumiranje slovenskega naroda? (11. redna seja Drģavnega sveta, 10. 10. 

2018). 

 



    POROĻILO O DELU 2018  

52 

 

Drģavni svet je 24. 5. 2018 organiziral posvet z naslovom Kako prepreļiti izumiranje slovenskega 

naroda?, katerega namen je bil oris aktualnega slovenskega demografskega stanja in projekcij 

na podlagi predstavitev strokovnih analiz in poudarjanjem zavedanja o pomembnem vplivu 

demografskih trendov na srednjeroļno in dolgoroļno kakovost ģivljenja v Sloveniji. Na podlagi 

napovedi o priļakovanju glede demografskega stanja v Sloveniji ter svetu v prihodnosti, 

seznanitve s konceptom dolgoģivosti, opredelitve vzrokov za nizko stopnjo rodnosti, raznolikih 

posledic demografskih sprememb, migracij kot pomembnega elementa demografskih trendov, 

opredelitve aktivne populacije in ekonomske odvisnosti v povezavi z demografskimi trendi ter 

povezanosti demografskih trendov z vzdrģnostjo sistema pokojninskega zavarovanja, je Drģavni 

svet v zakljuļkih opredelil moģne odzive na demografske trende s poudarkom na Slovenijo ob 

ļemer je pozval k intenzivnejġemu sodelovanju stroke in politike na tem podroļju. Nekateri 

strateġki dokumenti na ravni EU in v Sloveniji (npr. Strategija dolgoģive druģbe, v povezavi z 

Resolucijo o druģinski politiki 2018ï2028 èVsem druģinam prijazna druģbaç (ReDP18ï28) in 

Strategijo ekonomskih migracij za obdobje od 2010 do 2020) so ģe sprejeti. Drģava bi morala v 

vse pomembnejġe strateġke dokumente bolj odkrito zapisati realne ocene pomanjkanja 

prebivalstva v delovni starosti za 5, 10 ali 25 let naprej ter predstaviti uļinke dosedanjih ukrepov 

za aktivacijo za delo sposobnega prebivalstva. Drģavni svet je izpostavil nabor moģnih ukrepov 

za dvig stopnje rodnosti in zagotovitev obnavljanja populacije: v reġevanje te problematike bi se 

moralo vkljuļiti cel spekter razliļnih strokovnjakov z izdelanimi strokovnimi izhodiġļi in 

konkretnimi reġitvami kot podlagi za oblikovanje ustreznih javnih politik in aktivnosti; o 

problematiki rodnosti v Sloveniji bi bilo treba intenzivneje obveġļati in ozaveġļati ġirġo in ne zgolj 

strokovno in politiļno javnost, saj so posledice nizkih stopenj rodnosti dolgoroļnega znaļaja in se 

dotikajo vseh posameznikov v druģbi. Na dolgi rok je za zagotovitev idealne trajnostne rasti 

prebivalstva Slovenije, t. j. ohranitve prebivalstva na istem nivoju, kljuļna predvsem primerna 

stopnja rodnosti; skrb za lastni narod, ne na podlagi nacionalizma, ampak domoljubja, bi morala 

postati ena izmed prioritet tako v politiki kot druģbi; reġitve za zagotovitev nemotenega 

obnavljanja populacije, ob zavedanju procesa staranja prebivalstva, bi bilo najboljġe iskati v 

kombinaciji dviga rodnosti na okrog 2,1 otroka v povpreļju na ģensko in zmernega (pozitivno 

selekcioniranega) priseljevanja, ob hkratnih ukrepih, usmerjenih v prepreļevanje odhodov najbolj 

sposobnih mladih v tujino (beg moģganov); migracije same po sebi ne bodo reġile demografskih 

teģav. Z golega raļunskega vidika so pozitivne neto migracije lahko alternativa dvigu rodnosti, a v 

praksi ni nujno, da dajo ģelene rezultate - zavedati se je treba tudi moģnosti politiļne 

destabilizacije druģb; pomemben element zagotavljanja obnavljanja populacije predstavljajo 

odhodi mladih v tujino, na zajezitev katerih lahko vplivamo z raznolikim sklopom javnih politik in 

ukrepov; v znanosti je zaradi pomanjkanja sredstev zagotovljenih mladim manj delovnih mest, ki 

bi jim omogoļala samostojen razvoj znanstvenega potenciala; pomemben element reġevanja 

problematike nizke rodnosti v Sloveniji lahko predstavlja ustrezna druģinska politika, ki jo je treba 

razumeti v najġirġem moģnem smislu in ob upoġtevanju vseh podroļij, ki lahko vplivajo na poloģaj 

druģin v druģbi; po zgledu drugih drģav bi se morale politiļne strukture v Sloveniji bolj proaktivno 

ukvarjati z rodnostno politiko, ki naj temelji na celovitosti in raznolikosti ukrepov. Spodbujanje 

ģensk, da imajo otroke v najboljġem starostnem obdobju je sicer pomembno, a bi bilo treba v 

bistveni meri spremeniti trenutno mentaliteto druģbe, ki od posameznika terja, da je najboljġi, 

najbolj produktiven in nezmotljiv, kar lahko vodi do prevelikih priļakovanj tudi v povezavi z 

materinstvom in starġevstvom; in pogosto tudi zaradi strahu pred navedenimi vlogami, kar ima 

destruktivni vpliv; k viġji stopnji rodnosti v Sloveniji ģe zdaj pomembno prispeva zdravljenje 

neplodnosti in oploditve z biomedicinsko pomoļjo; pomemben element, ki vpliva na stopnjo 
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rodnosti v Sloveniji, so tudi napredne storitve (shranjevanje genetskega materiala pred 

zdravljenjem raka ali drugih kroniļnih bolezni s kemoterapijo in radioterapijo; predimplantacijska 

genetska diagnostika z namenom prepreļevanja prenosa hudih dednih bolezni na potomce), za 

financiranje katerih je treba zagotoviti primerna finanļna sredstva tudi v prihodnje. 

Zakljuļke je na podlagi razprave na posvetu obravnavala in podprla Komisija za socialno 

varstvo, delo, zdravstvo na 10. seji, 26. 9. 2018. Drģavni svet je sprejete zakljuļke naslovil 

na pristojne institucije, med drugim tudi na Drģavni zbor, iz katerega so 6. 11. 2018 

sporoļili, da je predsednik Drģavnega zbora zaradi pomembnosti tematike, na katero se 

nanaġajo zakljuļki posveta, z njimi seznanil ļlane Kolegija predsednika Drģavnega zbora 

ter strokovne sluģbe. 

 

 

Financiranje slovenskih obļin (12. redna seja Drģavnega sveta, 8. 11. 2018) 

 

Drģavni svet Republike Slovenije in Skupnost obļin Slovenije sta v sodelovanju z Zdruģenjem 

mestnih obļin Slovenije 24. 9. 2018 organizirala posvet o financiranju slovenskih obļin. Sistem 

financiranja obļin predstavlja kljuļni element, ki omogoļa, spodbuja ali zamejuje lokalni razvoj v 

najġirġem smislu. Z njim je tesno povezana kakovost ģivljenja obļank in obļanov, saj 

razpoloģljive finance za obļine doloļajo kakovost in obseg lokalnih storitev. Prav zato je 

izjemnega pomena, kakġen je sistem financiranja obļin in kakġna je viġina finanļnih sredstev, ki 

jih obļine za izvajanje ġtevilnih pristojnosti imajo. Namen posveta je bil, da se ob zaļetku novega 

vladnega mandata predstavijo dosedanje ugotovitve, pogledi ter izkuġnje ģupanj in ģupanov ter 

drģavnih svetnic in svetnikov ter na ta naļin zaļne nova razprava med lokalno in drģavno ravnjo 

o nujnosti ureditve sistema financiranja obļin tako, da bo ta podpiral izvajanje pristojnosti obļin. 

V zakljuļkih so obļine zavrnile oļitke o neracionalnem obnaġanju. V prihodnje bi morali 

zagotoviti dolgoroļno stabilen sistem, ki bi omogoļal ustrezno naļrtovanje finanļnih sredstev ter 

obļin ne bi vezal na porabo lastnih virov. Treba je zagotoviti viġjo stopnjo fiskalne 

decentralizacije, pri ļemer se bo treba po mnenju stroke tudi na ravni obļin reorganizirati. Pri 

pripravi predlogov zakonov in drugih predpisov je nujno upoġtevati Poslovnik Vlade in 6. ļlen 

Zakona o javnih financah, ki jasno opredeljuje, da mora obrazloģitev zakona ali drugega 

predpisa, ki se predlaga v sprejem Vladi, vsebovati oceno finanļnih posledic za proraļun, iz 

katere mora biti razvidno, ali predlagani predpis poveļuje ali zmanjġuje prejemke ali izdatke 

proraļuna. Ļe je rezultat pogajanj Vlade s sindikati dvig plaļ v javnem sektorju, mora ta sredstva 

drģava zagotoviti obļinam neposredno in ne prek povpreļnine. Aktualna gospodarska rast se pri 

financiranju obļin ne odraģa, investicije so se npr. celo bistveno podraģile. Uporaba podatkov o 

realiziranih stroġkih v preteklem obdobju za slovenske obļine povzroļa velike teģave pri 

financiranju njihovih nalog v tekoļem letu, saj se upoġtevajo kot realizirani stroġki podatki iz 

obdobja trajanja finanļne krize, ko so bili vzpostavljeni nekateri zaļasni interventni ukrepi. 

Pravilnik o doloļitvi podprogramov, ki se upoġtevajo za izraļun povpreļnih stroġkov za 

financiranje nalog obļine, je treba dopolniti in konkretizirati na raven dejanskih stroġkov. Primerna 

poraba mora upoġtevati realne stroġke v realnem ļasu za izvedbo obļinskih nalog. V okviru 

pogajanj za novo finanļno perspektivo se je treba potruditi, da bodo kot prioritetni projekti 

opredeljeni tudi razvojni projekti s podroļja osnovne infrastrukture. Kreditni potencial slovenskih 

obļin, ki so v povpreļju med najmanj zadolģenimi v Evropi, bi morali poveļati. Prav tako je treba 

poenostaviti postopke pridobivanja sredstev po 21. oz. 23. ļlenu ZFO-1. Z vidika obmejnih 

obļin/ruralnih obmoļij, iz katerih se ljudje izseljujejo v bolj urbana okolja, lahko govorimo o t. i. 
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prikriti centralizaciji. Ker je povpreļnina vezana na ġtevilo prebivalcev, manj prebivalcev pomeni 

ġe manj sredstev in poslediļno ġe manj investiranja, kar lahko v konļni fazi vodi v izpraznitev 

obmejnih obmoļij, kar je pomembno varnostno vpraġanje drģave, ki bi morala z dodatnimi ukrepi 

spodbujati ohranjanje poseljenosti obmoļij ob drģavni meji. Ob problematiki praznjenja obmejnih 

obļin se v nekaterih obļinah sooļajo z izrazitim poveļevanjem ġtevila prebivalstva, kar povzroļa 

pritiske na mesta v vrtcih in osnovnih ġolah, pri tem pa sredstva, ki jih obļine na raļun 

poveļanega ġtevila prebivalcev prejemajo iz naslova povpreļnine, ne zadostujejo za kritje vseh 

stroġkov. Nujno je treba zaļeti razpravo o normativih za osnovne ġole in vrtce, saj se dvig 

normativov obļinam ne obraļunava. Glede na teģave prebivalcev obļin z mejnimi prehodi v ļasu 

turistiļne sezone velja razmisliti, da bi bile obmejne obļine, ki imajo mednarodne mejne prehode, 

upraviļene do dodatnih sredstev za ureditev lokalnih cest, s ļimer bi omogoļili normaliziranje 

ģivljenja lokalnega prebivalstva. Enega veļjih finanļnih zalogajev predstavlja obseģna 

neurejenost lastninskih razmerij v zvezi z javnimi cestami, ki so ga obļine podedovale in ga niso 

same povzroļile, tega vpraġanja pa brez posebne zakonske ureditve ali finanļne pomoļi drģave 

ne bodo uspele reġiti v doglednem ļasu. Glede na ġtevilļnost javnih zavodov in javnih podjetij in 

s tem omejenost opravljanja revizij Raļunskega sodiġļa v njih bi morali po mnenju stroke 

razmisliti, da se na lokalni ravni izvede centralizacija zaradi dodatne decentralizacije, in sicer v 

smeri ukinjanja statusa pravnih oseb javnega prava na lokalni ravni in zdruģevanja kadrov v 

obļinske uprave. Treba je razmisliti o ustanovitvi samostojnega ministrstva za podroļje lokalne 

samouprave (in regionalnega razvoja). Ob tem je Drģavni svet pozval Vlado in Drģavni zbor, da 

pri sprejemanju odloļitev s posledicami za delovanje lokalne samouprave sledita racionalizaciji 

postopkov in zmanjġevanju birokratskih ovir na vseh podroļjih dela obļin. 

Zakljuļke je na podlagi razprave na posvetu obravnavala in podprla Komisija za lokalno 

samoupravo in regionalni razvoj na 18. seji, 5. 11. 2018. Drģavni svet je sprejete zakljuļke 

naslovil na Vlado Republike Slovenije. 

 

2.5.8. VPRAĠANJA IN POBUDE 

 

Vpraġanja in pobude Drģavni svet obravnava skladno z 98. ļlenom Poslovnika Drģavnega sveta, 

pobudniki pa jih morajo predloģiti v pisni obliki najkasneje 48 ur pred zaļetkom seje Drģavnega 

sveta. 

 

V prvem letu VI. mandata je Drģavni svet skupaj z interesnimi skupinami in komisijami Drģavnega 

sveta na Vlado Republike Slovenije, ministrstva in druge pristojne institucije naslovil 

petinġtirideset (45) pobud in vpraġanj. 

 

Tabela 3: Ġtevilo vpraġanj in pobud ter odgovori institucij oz. drģavnih organov 
 

 ġtevilo vpraġanj in pobud 
odgovor 
v celoti 

neodgovorjeno 

2018 45 38 7 
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2.5.8.1. VPRAĠANJA IN POBUDE INTERESNIH SKUPIN IN KOMISIJ 

 

¶ Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v zvezi z razmejitvijo 

finanļnih obveznosti drģave in obļin pri gradnji in vzdrģevanju drģavne cestne 

infrastrukture v naseljih.  Pobudo je Drģavni svet sprejel na 3. seji, 17. 1. 2018, in jo naslovil 

na Vlado Republike Slovenije, ki je posredovala odgovor 15. 2. 2018. 

 

Eden kljuļnih problemov na podroļju cest, s katerimi se sooļajo obļine, je nedoreļeno vpraġanje 

sofinanciranja gradnje drģavnih cest in izvedbe prometnih povrġin v obmoļju drģavnih cest, ki so 

v funkciji javnih prometnih povrġin naselij (npr. kolesarska steza, hodnik za peġce). Sedanja 

zakonska ureditev je v ġkodo obļin, saj morajo obļine (so)financirati gradnjo drģavnih cest in 

vzdrģevanje prometnih povrġin ob drģavnih cestah, pri ļemer se jim le ġe dodaja nova finanļna 

obveznost, to je vzdrģevanje prikljuļkov na drģavno cesto. Ne gre samo za problem zagotavljanja 

sredstev, ampak tudi za (ne)moģnost same izvedbe ter zagotavljanje (odġkodninske) 

odgovornosti in za premoģenjsko-pravni vidik. Nesprejemljivo je, da obļina financira izgradnjo 

ploļnika ob drģavni cesti, ki na koncu preide v last drģave, a za njegovo vzdrģevanje mora ġe 

naprej zagotavljati sredstva. Ob tem se postavlja vpraġanje namenske porabe obļinskih sredstev 

in tudi vpraġanje enakosti obļin, saj se v praksi dogaja, da je obseg financiranja oz. 

sofinanciranja velikokrat odvisen od pogajalske (ne)moļi obļinske ravni. Drģava bi morala 

poskrbeti za varnost prometa na drģavnih cestah v naseljih in financirati tudi rekonstrukcijo 

drģavne ceste z vsemi povrġinami in objekti, ki zagotavljajo varnost prometa, ne glede na to, ali 

cesta poteka v ali izven naselja. Drģavni svetniki so sprejeli pobudo, naj se jasno razmejijo 

obveznosti drģave in obļin glede sofinanciranja gradnje drģavnih cest in vzdrģevanja prometnih 

povrġin v obmoļju drģavnih cest, ki so v funkciji naselja. To je treba jasno opredeliti ġe posebej z 

vidika obļinskih vlaganj v drģavno infrastrukturo iz sredstev obļinskih proraļunov. Ureditev naj 

bo taka, da bodo obļine financirale gradnjo in vzdrģevanje obļinskih cest in vseh prometnih 

povrġin ob njih, drģava pa gradnjo in vzdrģevanje drģavnih cest z vsemi prometnimi povrġinami in 

ostalimi objekti in napravami ob njih. 

 

¶ Pobuda Komisije za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport in Interesne skupine lokalih 

interesov v zvezi s problematiko nezadostnih moģnosti opravljanja strokovnega izpita 

na podroļju vzgoje in izobraģevanja. Pobudo je Drģavni svet sprejel na 5. seji, 14. 3. 2018, 

in jo naslovil na Vlado Republike Slovenije, ki je na pobudo odgovorila 17. 5. 2018. 

 

Navedeno problematiko sta Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za kulturo, znanost, 

ġolstvo in ġport obravnavali na skupni seji 1. 3. 2018 in sprejeli pobudo, naj Vlada zagotovi 

zadostna sredstva za plaļano pripravniġtvo oz. praktiļno usposabljanje dijakov in ġtudentov po 

koncu izobraģevanja in s tem omogoļi vsem enake moģnosti za opravljanje strokovnega izpita v 

vzgojno-izobraģevalnih zavodih, kar je pogoj za vstop na trg dela. Praktiļno usposabljanje ni 

enako dostopno vsem potencialnim kandidatom za opravljanje pedagoġkega poklica. Prijaviteljev 

na javne razpise pristojnega ministrstva je bistveno veļ, kot je na voljo sredstev za zaposlitev. 

Pobudo, da bi v ļasu do zagotovitve zadostnih sredstev za opravljanje plaļanega pripravniġtva 
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ponovno omogoļili opravljanje neplaļanega pripravniġtva, so svetniki ocenili kot nepravo reġitev. 

Ker dijaki in ġtudentje ģe v okviru izobraģevanja in usposabljanja pridobijo nekaj praktiļnih 

izkuġenj v vrtcih oz. ġolah, bi bilo mogoļe strokovni izpit opraviti tudi v doloļenem roku po 

zasedbi delovnega mesta (po vzoru ravnateljev). Prav tako bi morali prilagoditi vpis v 

izobraģevalne programe dejanskim potrebam trga dela. Ļe drģava omogoļa pridobitev izobrazbe 

za opravljanje vzgojno-izobraģevalnega dela, bi morala omogoļiti tudi opravljanje strokovnega 

izpita. Prav tako bi v izobraģevalne programe lahko vkljuļili veļ ur praktiļnega usposabljanja, s 

ļimer bi olajġali pot do strokovnega izpita. Drģavni svetniki so opozorili ġe na pomanjkanje 

uļiteljev strokovnih predmetov, ki morajo kot diplomanti tehniġkih viġjih/visokih ġolah pridobiti 

pedagoġko-andragoġko izobrazbo ter opraviti strokovni izpit. 

¶ Pobuda Komisije za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport ter Interesne skupine 

negospodarskih dejavnosti za odpravo instituta anonimnih prijav.  Pobudo je Drģavni 

svet sprejel na 8. seji, 13. 6. 2018, in jo naslovil na Ministrstvo za javno upravo, ki je odgovor 

posredovalo 16. 7. 2018. 

 

Drģavni svet je podprl peticijo Uļiteljskega zdruģenja Slovenije ob ugotovitvi, da na podroļju 

vzgoje in izobraģevanja ġtevilo anonimnih prijav krġitev raste ter da je med njimi veliko 

neutemeljenih prijav. Peticijo je pred tem obravnavala Komisija za kulturo, znanost, ġolstvo in 

ġport skupaj z Interesno skupino negospodarskih dejavnosti (skupna seja 6. 6. 2018) in jo prav 

tako podprla. S podobno situacijo se sooļajo tudi drugi druģbeni podsistemi (zdravstvo, socialno 

varstvo itd.). Drģavni svet je povzel oceno Komisije za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport in 

Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, da zgolj dopolnitev podroļnega Zakona o ġolski 

inġpekciji ne bi zadoġļala za razreġitev nastale situacije. Drģavni svet je ocenil, da bi bil 

primernejġi poseg v sistemski zakon (Zakon o inġpekcijskem nadzoru), tudi z vidika iskanja 

reġitev, ki ne bodo vezane na trenutne odloļitve inġpekcijskih organov ali posebne napotke 

posameznih pristojnih ministrstev v zvezi z izvajanjem nadzornih mehanizmov (primer trenutne 

ureditve na podroļju vzgoje in izobraģevanja, v okviru katerega naj bi Inġpektorat RS za ġolstvo 

in ġport na podlagi neposrednega navodila ministrice za izobraģevanje, znanost in ġport 

obravnaval samo tiste anonimne prijave, za katere presodi, da so utemeljene). Ministrstvo, ki se 

je glede pobude posvetovalo s ļlani Inġpekcijskega sveta in Varuhom ļlovekovih pravic, je v 

odgovoru napovedalo, da bo predlog za spremembo 24. ļlena ZIN glede anonimnih prijav 

ponovno prouļilo ob naslednji noveli Zakona o inġpekcijskem nadzoru ter na podlagi ugotovitev 

in staliġļ vseh kljuļnih deleģnikov predlagalo realizacijo sklepa Drģavnega sveta. Na predsednika 

Drģavnega sveta ter ļlane pristojne komisije in interesne skupine je bil 19. 11. 2018 naslovljen 

poziv pobudnikov peticije, da glede na to, da Ministrstvo za javno upravo ġe ne bo pristopilo k 

zakonskim spremembam, slednje v obliki zakonodajne iniciative pripravi Drģavni svet. 

 

¶ Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v zvezi s poveļanjem 

ġtevila medovitih rastlin na javnih povrġinah. Pobudo je Drģavni svet sprejel na 5. seji, 

14. 3. 2018, in jo naslovil na Vlado, ki je sprejela odgovor na 242. dopisni seji 16. 5. 2018. 

 

Drģavni svet Republike Slovenije je podprl pobudo Ļebelarske zveze Slovenije, naj Vlada 

Republike Slovenije v sodelovanju z vsemi deleģniki pripravi naļrt oziroma pravila, na podlagi 

katerih se bo v Sloveniji na javnih povrġinah posadilo veļ avtohtonih medovitih rastlin. Prav tako 

naj Vlada Republike Slovenije dajalcem soglasij pri urejanju okolja, ki delujejo na drģavnem 
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nivoju, predlaga, da podprejo saditev avtohtonih medonosnih rastlin. Ģe pred obravnavo na seji 

Drģavnega sveta je pobudo obravnavala in podprla Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano in podala predlog (4. seja komisije, 1. 3. 2018), naj se z zakonom uredi obveznost 

drģave in lokalnih skupnosti, da se na javnih povrġinah sadi veļ avtohtonih medovitih rastlin. 

Drģavni svet je podprl pobudo, da se v Sloveniji na javnih povrġinah posadi veļ avtohtonih 

medovitih rastlin, ni pa podprl predloga komisije, da bi ta vpraġanja urejali z zakonom, temveļ 

predlagal, da se ga uredi na niģjem, strokovnem nivoju, v obliki priporoļil ali strokovnih smernic 

ali na drug ustrezen naļin. Znano je, da veļja populacija ļebel pomeni veļji kmetijski pridelek, po 

drugi strani pa je pridelava medu pomembna gospodarska panoga. Osebe javnega prava lahko k 

temu pripomorejo tako, da pri urejanju okolice svojih objektov oziroma pri urejanju svojih zemljiġļ 

poskrbijo za primeren deleģ posajenih medovitih rastlin. Obenem pa se je treba zavedati, da 

vsaka medovita rastlina ne sodi v vsako okolje. Ker je razliļnih dajalcev soglasij pri urejanju 

prostora dandanes obļutno preveļ, je Drģavni svet izrazil nasprotovanje dodajanju novih soglasij 

in predlagal, da se v sodelovanju z vsemi deleģniki pripravi pravila zasajanja medovitih rastlin na 

podzakonskem nivoju.  

 

¶ Vpraġanje Interesne skupine lokalnih interesov v zvezi s sistemsko ureditvijo zaġļite 
pred toļo. Vpraġanje je Drģavni svet sprejel na 9. seji, 4. 7. 2018, in ga naslovil na Vlado 
Republike Slovenije, ki je posredovala odgovor 9. 8. 2018. 

 

Ena zadnjih veļjih vremenskih ujm, ki je prizadela obļino Ļrnomelj 8. 6. 2018, je pokazala, da 

sistem zaġļite pred vremensko ujmo (npr. toļo) in obveġļanja ni najbolj uļinkovit. Agencija 

Republike Slovenije za okolje, ki sicer opozarja na nevarne vremenske dogodke, za obļino 

Ļrnomelj ni izdala rdeļega alarma, zaradi ļesar se prebivalci niso uspeli pravoļasno pripraviti na 

toļo (npr. odpeljati avtomobile na varno). Ļe bi bil izdan rdeļ alarm, bi se lahko tudi gasilci prej 

odzvali in ne ġele po prvih klicih ljudi. V zvezi s financiranjem odprave posledic naravnih ujm je 

interesna skupina opozorila, da bi morali razmisliti tudi o hitrejġi zagotovitvi finanļne pomoļi 

oġkodovanim, ġe posebej socialno ġibkejġim, ki finanļno niso sposobni takoj po naravni ujmi 

izvesti nujne sanacije. 

¶ Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za seznanitev drģavnih svetnic 

in svetnikov s celotnim konļnim poroļilom o delu Preiskovalne komisije o ugotavljanju 

domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije ter 

financiranja aktivnosti tujih obveġļevalno-varnostnih sluģb v NLB, d. d., ter 

domnevnega pranja denarja v Novi KBM, d. d., in celotnim konļnim poroļilom o delu 

Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem banļnem sistemu ter 

ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za ģe drugo sanacijo banļnega sistema v 

samostojni Sloveniji, vkljuļno z vsemi gradivi, ki sta jih pri svojem delu obravnavali 

omenjeni preisk ovalni komisiji.  Pobudo je Drģavni svet sprejel na 9. seji, 4. 7. 2018, in jo 

naslovil na Drģavni zbor Republike Slovenije, ki je na pobudo odgovoril 18. 7. 2018. 

 

Drģavni svet se je v preteklih letih veļkrat aktivno zavzel za razreġevanje problematike zlorab 

banļnega sistema, ki so se odvijale pred in med obdobjem finanļne in gospodarske krize v 

Sloveniji. Poleg obravnave razliļnih zakonskih predlogov in organizacije veļ posvetov, povezanih 

z delovanjem banļnega sistema, njegovo dokapitalizacijo, preglednostjo delovanja bank, 

spornimi razlastitvami malih delniļarjev, prisilnimi likvidacijami bank, spornim kreditiranjem in 

dajanjem garancij ter posrednim velikim negativnim vplivom, ki ga je imelo dogajanje v banļnem 
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sektorju na slovensko gospodarstvo, je Drģavni svet konec IV. mandata na 50. seji 23. 11. 2012 

sprejel zahtevo, da naj Drģavni zbor odredi parlamentarno preiskavo za ugotavljanje politiļne 

odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma vpletenosti v dodeljevanje t. i. slabih posojil bank 

oziroma kreditnih institucij v preteģni drģavni lasti (kreditne institucije znotraj NLB Skupine in 

NKBM, d. d.) oziroma zaradi suma, da so zlorabili svoj politiļni vpliv, da so bila t. i. slaba posojila 

dodeljena ali pa so bila dodeljena z njihovo vednostjo in za ugotavljanje politiļne odgovornosti za 

opustitev dolģne skrbnosti pri upravljanju s kapitalskimi naloģbami Republike Slovenije v NLB 

Skupini in NKBM, d. d., in nadzoru nad njunim poslovanjem. Drģavni zbor parlamentarne 

preiskave na zahtevo Drģavnega sveta ni odredil, odredil pa je parlamentarno preiskavo o 

ugotavljanju zlorab v slovenskem banļnem sistemu, ki se je vsebinsko pokrivala z zahtevo 

Drģavnega sveta in bila na pobudo Drģavnega sveta tudi vsebinsko razġirjena in dopolnjena z 

njegovo osnovno pobudo. Omenjena komisija je svoje delo zakljuļila maja 2018 in pripravila 

konļno poroļilo o svojem delu. Slednje vsebuje javno dostopni del ter del, ki sploġni javnosti ni 

dostopen zaradi zaġļite podatkov, ki so oznaļeni kot banļna tajnost, poslovna skrivnost, ali pa so 

zaupne narave. Drģavni zbor je v okviru svojega VII. mandata ustanovil tudi Preiskovalno 

komisijo o ugotavljanju domnevnega pranja denarja in financiranja terorizma, jedrske proliferacije 

ter financiranja aktivnosti tujih obveġļevalno-varnostnih sluģb v NLB, d. d., ter domnevnega 

pranja denarja v Novi KBM, d. d., ki je svoje delo v obliki konļnega poroļila (tudi slednje vkljuļuje 

javni del in dodatna dva dela, ki zaradi obļutljivih informacij nista dostopna sploġni javnosti) 

zakljuļila na svoji seji 16. 5. 2018. Zaradi izjemne pomembnosti obravnavanih problematik za 

stabilnost in pregledno delovanje slovenskega banļnega sistema ter posredno gospodarstva in 

dobrobiti prebivalcev Slovenije, bi bilo prav, da se z ugotovitvami omenjenih dveh preiskovalnih 

komisij v celoti ter vsemi gradivi (tudi tajnimi), ki so pripeljala do omenjenih ugotovitev, seznani 

tudi Drģavni svet kot predstavniġtvo razliļnih druģbenih interesov. Slednji so namreļ tisti, ki 

neposredno ļutijo vse negativne posledice ģe druge sanacije banļnega sistema v samostojni 

Republiki Sloveniji, domnevnega pranja denarja ter ostalih dejanj, ki so se nenadzorovano odvijali 

v okviru slovenskega banļnega sistema v zadnjih dvajsetih letih. Zakonodajno-pravna sluģba 

Drģavnega zbora je v odgovoru menila, da drģavne svetnice in svetniki niso upraviļeni do 

vpogleda v gradiva, ki vsebujejo tajne podatke, in nejavnega dela poroļila. 

 

¶ Pobudi Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide glede spremljanja 

podatkov o ġtevilu prejemnikov minimalnih plaļ ter plaļah po individualnih in 

kolektivnih pogodbah.  Pobudi je Drģavni svet sprejel na 11. seji, 10. 10. 2018, in ju naslovil 

na Statistiļni urad Republike Slovenije, od katerega je prejel odgovor 12. 11. 2018. 

 

Na podlagi razprave drģavnega svetnika Ladislava Roģiļa je komisija v obravnavo Drģavnemu 

svetu predloģila Pobudi Statistiļnemu uradu Republike Slovenije (SURS) glede spremljanja 

podatkov o ġtevilu prejemnikov minimalnih plaļ ter plaļah po individualnih in kolektivnih 

pogodbah. V pobudah je komisija pozvala SURS k ponovni uvedbi meseļnega spremljanja in 

posredovanja podatkov o plaļah po kolektivnih in individualnih pogodbah ter o ġtevilu 

prejemnikov minimalne plaļe na petmestni ravni SKD 2008 (prva pobuda) ter k spremljanju plaļ 

v zasebnem sektorju po delovnih mestih in objavljanju povpreļnih zneskov posameznih 

elementov plaļ (osnovne plaļe, dodatki za neugoden delovni ļas in teģke pogoje dela, dodatek 

za delovno dobo in za delovno uspeġnost) ter viġine plaļ po spolu (druga pobuda). Drģavni svet 

je pobudi obravnaval in sprejel na 11. seji 10. 10. 2018 ter ju posredoval SURS v prouļitev in 
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odgovor. Drģavni svet je odgovor SURS na pobudi komisije prejel 9. 11. 2018, komisija pa se je z 

njim seznanila na 13. seji 21. 11. 2018. Pred tem je pobudi komisije obravnaval tudi Statistiļni 

svet Republike Slovenije na 58. seji 26. 10. 2018, na pobudo drģavnega svetnika mag. Petra 

Poģuna, ki je predstavnik Drģavnega sveta v navedenem svetu. V zvezi s prvo pobudo je SURS 

pojasnil, da je od AJPES prevzel meseļno objavljanje podatkov o plaļah zaposlenih po 

kolektivnih in individualnih pogodbah s 25. 7. 2017, pri ļemer je uvedel njihovo statistiļno 

obdelavo in statistiļno zaġļito. Ker je SURS pri analizi podatkov o minimalnih plaļah zaradi 

neusklajenosti v naļinu poroļanja poroļevalski enot zaznal precejġnja meseļna nihanja ġtevila 

zaposlenih oseb, ki prejemajo plaļo na ravni minimalne plaļe, pridobljenih na podlagi t. i. 

obrazca 1-ZAP/M, je izpopolnil navedeni obrazec, hkrati pa zaļel s prouļevanjem moģnosti 

statistiļne obdelave podatkov na podlagi iREK obrazcev. Slednje naj bi omogoļilo bolj popoln 

zajem poslovnih subjektov, bolj kakovostne izraļune, razbremenitev poroļevalskih enot in veļjo 

uporabno vrednost podatkov v procesih odloļanja. V zvezi z drugo pobudo se je SURS izrekel za 

nepristojnega za vzpostavljanje administrativnih zbirk podatkov ali za morebitno vzpostavitev 

informacijskega sistema po zgledu ISPAP, ki se ga uporablja v javni upravi, za zasebni sektor. 

Predstavnika interesov delodajalcev in delojemalcev sta se kljub temu zavzela za nadaljnje 

pogovore s SURS na to temo, z namenom zagotovitve zajema nekaterih kljuļnih podatkov in 

elementov, ki bi pripomogli h kvalitetnejġemu bi-partitnemu dialogu med socialnimi partnerji.  

 

 

2.5.8.2. VPRAĠANJA IN POBUDE DRĢAVNIH SVETNIKOV 

 

Igor Antauer  

Á Pobuda glede odprave administrativnih ovir pri izdaji potrdil A1 v skladu z doloļbami 

Zakona o ļezmejnem izvajanju storitev, 5. seja Drģavnega sveta (14. 3. 2018), naslovljena 

na Ministrstvo za finance (odgovor 28. 3. 2018). 

Á Pobuda za zagotovitev avtomatske izdaje obrazcev A1,  6. seja Drģavnega sveta (11. 4. 

2018), naslovljena na Ministrstvo za delo, druģino, socialne zadeve in enake moģnosti 

(odgovor 29. 5. 2018). 

Á Pobudi glede skrajġanja roka za izdajo dovoljenj za delo in prebivanje tujih delavcev v 

Republiki Sloveniji na najveļ 14 dni, 6. seja Drģavnega sveta (11. 4. 2018), naslovljeni na 

Ministrstvo za delo, druģino, socialne zadeve in enake moģnosti (odgovor 14. 5. 2018), 

Ministrstvo za javno upravo (odgovor, 14. 5. 2018) in Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje (odgovor 11. 5. 2018). 

 

Franc Golob  

Á Vpraġanje v zvezi s kriteriji za sofinanciranje umetniġkih programov, 5. seja Drģavnega 

sveta (14. 3. 2018), naslovljeno na Ministrstvo za kulturo (odgovor 13. 4. 2018). 

Á Vpraġanje v zvezi z reġevanjem vlog za podukrep M19.2 v okviru Programa razvoja 

podeģelja v programskem obdobju 2014 ï2020, 5. seja Drģavnega sveta (14. 3. 2018), 

naslovljeno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (odgovor 25. 4. 2018) ter 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (odgovor 20. 4. 2018). 
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Á Pobude v zvezi z izvajanjem regionalne, razvojne in evropske kohezijske politike,  8. seja 

Drģavnega sveta (13. 6. 2018), naslovljene na Vlado Republike Slovenije (odgovor 11. 7. 

2018). 

 

Tomaģ Horvat 

Á Vpraġanje glede poteka plinovodov skozi Vipavsko dolino, 7. seja Drģavnega sveta (16. 

5. 2018), naslovljeno na Vlado Republike Slovenije in Ministrstvo za okolje in prostor (odgovor 

30. 7. 2018). 

Á Vpraġanji glede neodobritve vpisnih mest za program kozmetiļnega tehnika za Severno 

Primorsko regijo,  7. seja Drģavnega sveta (16. 5. 2018), naslovljeni na Ministrstvo za 

izobraģevanje, znanost in ġport (odgovor 7. 6. 2018) ter Zavod RS za zaposlovanje (odgovor 

22. 5. 2018). 

 

Tone Hrovat  

Á Pobuda glede ureditve razpolaganja in upravljanja z nepremiļninami za namen uļnih 

procesov,  7. seja Drģavnega sveta (16. 5. 2018), naslovljena na Vlado Republike Slovenije, 

Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvu za izobraģevanje, znanost in 

ġport (skupen odgovor 5. 7. 2018). 

Á Pobuda glede kriterijev za ustanovit ev oziroma spremembo statusa samostojne ġole 

kot vzgojno -izobraģevalnega zavoda, 7. seja Drģavnega sveta (16. 5. 2018), naslovljena na 

Ministrstvo za izobraģevanje, znanost in ġport (odgovor 5. 6. 2018). 

 

Bojan Kekec  

Á Vpraġanje v zvezi z zmanjġevanjem uporabe plastike v Sloveniji,  12. seja Drģavnega 

sveta (7. 11. 2018), naslovljeno na Vlado Republike Slovenije (odgovor 6. 12. 2018). 

 

Alojz Kovġca 

Á Pobuda glede doloļitev jasnih pravil za izvajanje inġpekcijskega nadzora v gostinstvu, 

3. seja Drģavnega sveta (17. 1. 2018), naslovljena na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 

prehrano (poslana urgenca 20. 3. 2018 in ponovno poslana urgenca 9. 5. 2018 in ponovna 

urgenca 23. 8. 2018). 

Á Pobuda glede financiranja najema robotske obleke,  8. seja Drģavnega sveta (13. 6. 2018), 

naslovljena na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (odgovor 6. 8. 2018). 

Á Pobudi glede sistemske ureditve brezplaļnega prevoza ġtudentov invalidov in oseb z 

motnjami v duġevnem razvoju, 10. seja Drģavnega sveta (12. 9. 2018), naslovljeni na 

Ministrstvo za infrastrukturo (odgovor, 22. 10. 2018), Ministrstvo za izobraģevanje, znanost in 

ġport ter Ministrstvo za delo, druģino, socialne zadeve in enake moģnosti (usklajen odgovor z 

Ministrstvom za izobraģevanje, znanost in ġport, 22. 10. 2018). 

Á Vpraġanja v zvezi s pravicami nepolnoletnih upraviļencev do oprostitve plaļila letne 

dajatve za vozila, namenjena prevozom invalidom, 10. seja Drģavnega sveta (12. 9. 2018), 

naslovljena na Ministrstvo za infrastrukturo (odgovor, 16. 10. 2018). 

Á Pobuda glede pridobitve statusa druģinskega pomoļnika za samostojne podjetnike, 10. 

seja Drģavnega sveta (12. 9. 2018), naslovljena na Ministrstvo za delo, druģino, socialne 

zadeve in enake moģnosti (odgovor, 12. 11. 2018). 
















































































































































































































































































































