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UVOD ï METODOLOĠKA POJASNILA  

 

V poroļilu o delu Drģavnega sveta za leto 2019 so zajete aktivnosti drģavnih svetnic in svetnikov 

v 2. letu VI. mandata, to je v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 s prikazom stanja na dan 

31. 12. 2019. 

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 naslavlja sploġne podatke o Drģavnem svetu, njegovi sestavi, izvoljenih 

drģavnih svetnicah in svetnikih ter vodstvu Drģavnega sveta. Spremembe v 2. letu VI. mandata 

so oznaļene poudarjeno. 

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). Iz poroļila so 

razvidne vse z Ustavo opredeljene in ostale aktivnosti, ki jih Drģavni svet uresniļuje v okviru 

rednih ali izrednih sej Drģavnega sveta ter na tej podlagi sprejeti sklepi 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 podajajo staliġļa in 

vsebinske pripombe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

publikacij s posvetov). 

Ġesto poglavje poroļila navaja mednarodne aktivnosti Drģavnega sveta, in sicer na podroļju 

bilateralnih in multilateralnih stikov. 
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Sedmo poglavje poroļila podaja pregled udeleģbe predsednika Drģavnega sveta in drģavnih 

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

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

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

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

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

Kot vir podatkov za pripravo poroļila za leto 2019 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 2020 

      mag. Marjeta Tratnik Volasko, urednica publikacij 
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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 (Uradni list RS, ġt. 92/07 ï 

uradno preļiġļeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) in Poslovnik Drģavnega sveta (Uradni 

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

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

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

skupnosti. 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 V ĠESTEM MANDATNEM OBDOBJU 

 

Drģavni svet je nastopil VI. mandat 12. decembra 2017 in se ġe istega dne sestal na 1. ustanovni 

seji. 

Volitve v Drģavni svet VI. mandata so bile 22. novembra 2017, ko so elektorji volili predstavnike 

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

izjemo predstavnika kulture in ġporta so drģavni svetniki nastopili mandat 12. decembra 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. marca 2018, mandat izvoljenega predstavnika pa so drģavni svetniki potrdili na 6. redni seji 

11. aprila 2018, s ļimer je Drģavni svet ġestega sklica priļel delovati v polni sestavi. 
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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.  

Na nadomestnih volitev ļlana Drģavnega sveta ï predstavnika negospodarskih dejavnosti 

za podroļje socialnega varstva je bil 17. 12. 2018 izvoljen Danijel Kastelic, ki mu je Drģavni 

svet na 14. redni seji,  23. 1. 2019, potrdil imenovanje za ļlana Drģavnega sveta za 

predstavnika negospodarskih dejavnosti za podroļje socialnega varstva. 

S tem so se spremenili tudi doloļeni podatki v zvezi s strukturo drģavnih svetnikov, in 

sicer je v drugem letu VI. mandata najstarejġi drģavni svetnik Branko Ġumenjak, 

predstavnik lokalnih interesov ï 8. volilne enote s sedeģem v Ljutomeru. 

 

1.2. VODSTVO DRĢAVNEGA SVETA V ĠESTEM MANDATNEM OBDOBJU 

 

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

Drģavnega sveta izvolil Alojza Kovġco, ki je bil v Drģavni svet izvoljen kot predstavnik obrtnikov. 

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

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

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

predsednika Drģavnega sveta za sekretarja Drģavnega sveta imenoval dr. Duġana Ġtrusa.  

Drģavni svet Republike Slovenije je 23. 1. 2019 na 14. redni seji VI. sklica za namestnico 

sekretarja Drģavnega sveta Republike Slovenije imenoval mag. Nuġo Zupanec, sekretarko 

Komisije za socialno varstv o, delo, zdravstvo in invalide.  
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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 drugem letu VI. sklica sestal na skupno osemnajstih (18) sejah, od 
tega enajstih (11) rednih in sedmih (7) izrednih. 
 
Redne seje: 

¶ 14. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (23. 1. 2019) 

¶ 15. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (27. 2. 2019) 

¶ 16. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (20. 3. 2019) 

¶ 17. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (10. 4. 2019) 

¶ 18. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (15. 5. 2019) 

¶ 19. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (12. 6. 2019) 

¶ 20. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (3. 7. 2019) 

¶ 21. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (18. 9. 2019) 

¶ 22. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (16.10. 2019) 
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¶ 23. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (13.11. 2019) 

¶ 24. seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (11.12. 2019) 
 
Izredne seje: 

¶ 3. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (13. 3. 2019) 

¶ 4. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (23. 4. 2019) 

¶ 5. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (15. 7. 2019) 

¶ 6. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (28.10. 2019) 

¶ 7. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (05.11. 2019) 

¶ 8. izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (28.11. 2019) 

¶ 9. Izredna seja Drģavnega sveta Republike Slovenije (24.12. 2019) 
 
Drģavni svet je v drugem letu VI. sklica na sejah obravnaval skupno stodevetinġtirideset 
(149) zadev, od tega petinġtirideset (45) zadev s podroļja ustavnih pristojnosti in drugih 
aktov, triinosemdeset (83) vpraġanj in pobud, ġtiri (4) zadeve s podroļja volitev in 
imenovanj ter imunitete, sedem (7) zakljuļkov s posvetov, ġest (6) drugih pomembnih 
sklepov in ġtiri (4) ostale zadeve. 

Skupno ġtevilo ur vseh sej Drģavnega sveta je v drugem letu VI. sklica znaġalo 51 ur in 50 

minut. Povpreļni ļas trajanja posamezne seje je bil 2 uri in 53 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 drugem letu ġestega mandata sklical ġestnajst (16) sej 

kolegija,  od tega so bile tri (3) seje kolegija korespondenļne. 

 

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.  

Interesne skupine po podroļjih: 

- Interesna skupina delodajalcev, 

- Interesna skupina delojemalcev, 

- Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev, 

- Interesna skupina negospodarskih dejavnosti, 

- Interesna skupina lokalnih interesov. 
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Tabela 1: Drģavni svetniki po interesnih skupinah v letu 2019 

 

 

 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 

3. INTERESNA SKUPINA 

KMETOV, OBRTNIKOV IN 

SAMOSTOJNIH POKLICEV 

sekretarka mag. Mateja 

Poljanġek 

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 (do 1. 2. 2019) 

 

sekretarka Neģa Dular (od 1. 

2. 2019) 

mag. Peter Poģun (vodja do 

20. 3. 2019) 

 

prof. dr. Branka Kaleniĺ 

Ramġak (vodja od 20. 3. 

2019) 

 

prof. dr. Matjaģ Gams 

 

Tone Hrovat 

 

Danijel Kastelic (od  

23. 1. 2019) 

 

Janoġ Kern  

predstavnik za podroļje zdravstva 

 

 

predstavnica univerz, visokih 

in viġjih ġol 

 

 

predstavnik raziskovalne dejavnosti 

 

predstavnik vzgoje in izobraģevanja 

 

predstavnik socialnega varstva 

 

 

predstavnik kulture in ġporta 
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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) 
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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 (Uradni list RS, 

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

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 ġestem mandatnem obdobju 

osem komisij, ki ġtejejo med 5 in 17 ļlanov.  

 
Leta 2019 je Drģavni svet na podlagi nadomestnih volitev (zaradi smrti drģavnega svetnika 

Borisa Ġuġtarġiļa) na 14. seji, 23. 1. 2019, potrdil mandat za ļlana Drģavnega sveta 

predstavniku socialnega varstva - Danijelu Kastelicu, in ga na 15. redni seji, 27. 2. 2019, 

imenoval za podpredsednika Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide in za 

ļlana Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Na 15. redni seji, 27. 2. 2019, je 

Drģavni svet imenoval za predsednika Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 

invalide mag. Petra Poģuna. 

 
 

Tabela 2: Drģavni svetniki po komisijah v letu 2019 

 

 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 Potoļan,  

Branimir Ġtrukelj 

predsednik 

podpredsednik 

ļlani 

 

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 
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3. KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO, 

OBRT, TURIZEM IN FINANCE 

 

sekretar Miro Podlipec 

mag. Marija Lah  

Tomaģ Horvat 

 

Franc Golob, Mitja Gorenġļek, 

Danijel Kastelic (od 15. 2. 2019), 

Oskar Komac, Alojz Kovġca, 

Sreļko Ocvirk, Boris Popoviļ, 

Joģe Smole, Duġan Strnad, 

Branko Tomaģiļ, 

mag. Marko Zidanġek 

predsednica 

podpredsednik 

 

ļlani 

 

4. KOMISIJA ZA SOCIALNO VARSTVO, 

DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE  

 

sekretarka mag. Nuġa Zupanec 

mag. Peter Poģun (od 

15. 2. 2019), 

Danijel Kastelic (od 15. 2. 2019), 

 

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, 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  

predsednik 

podpredsednik 

 

ļlani 

 

7. KOMISIJA ZA KMETIJSTVO, 

GOZDARSTVO IN PREHRANO 

sekretarka mag. Eva Obreza Modic, 

Miro Podlipec (nadomeġļanje) 

Cvetko Zupanļiļ 

Branko Tomaģiļ 

 

Tone Hrovat, mag. Marija Lah, 

Marjan Mauļec, Franci Rokavec, 

Sreļko Ocvirk, Ladislav Roģiļ 

predsednik 

podpredsednik 

 

ļlani 

8. MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA  

 

sekretarka Neģa Dular  

Franc i Rokavec  

Lidija Jerkiļ 

 

Igor Antauer, prof. dr. Branka 

Kaleniĺ Ramġak, Cvetko Zupanļiļ 

predsednik 

podpredsednica 

 

ļlani 
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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 drugem letu VI. manda ta je bilo v Drģavnem svetu predlaganih deset (10) zakonodajnih 

pobud. Drģavni svet je sprejel devet (9) zakonodajnih pobud, od teh je v zakonodajnem 

postopku dve (2) zakonodajni pobudi Drģavni zbor tudi sprejel, o ġestih (6) zakonodajnih 

predlogih Drģavni zbor do 31. 12. 2019 ġe ni odloļal, v enem primeru pa je bil zakonodajni 

postopek o predlogu zakona konļan. 

 

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ -N), EPA 428-VIII (15. seja Drģavnega sveta, 27. 2. 2019). 

Drģavni zbor je na 8. seji, 28. 5. 2019, zakon sprejel.  

 

Kljuļni namen zakonodajne iniciative, ki jo je v obravnavo Drģavnemu svetu predloģil drģavni 

svetnik Tomaģ Horvat, in jo je pred tem obravnavala in podprla Komisija za socialno varstvo, 

delo, zdravstvo in invalide (15. seja, 7. 2. 2019), je bila povrnitev viġine nadomestila med zaļasno 

zadrģanostjo od dela zaradi darovanja in posledic darovanja ģivih tkiv in organov ter posledic 

darovanja krvi na raven 100 % osnove, kot je to veljalo ģe pred sprejemom Zakona za 

uravnoteģenje javnih financ 2012.  

 

Pred sprejeto novelo so bili darovalci krvotvornih matiļnih celic, ģivih tkiv in organov na podlagi 
31. ļlena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, postavljeni v slabġi 
poloģaj v primerjavi s prostovoljnimi darovalci krvi, saj jim je bilo zakonsko zagotovljeno 
nadomestilo zgolj v viġini 90 % osnove, medtem ko darovalcem krvi v skladu s 167. ļlenom 
Zakona o delovnih razmerjih pripada nadomestilo v viġini 100 % od osnove. Drģavni svet je 
ocenil, da je neenaka obravnava prostovoljnih darovalcev z vidika zagotovljenih nadomestil za 
zaļasno odsotnost od dela (darovalcev krvi na eni in darovalcev krvotvornih matiļnih celic, ģivih 
tkiv in organov na drugi strani) neutemeljena in neetiļna, zaradi viġje stopnje zahtevnosti 
darovanja krvotvornih matiļnih celic v primerjavi z obiļajnim darovanjem krvi. Prav tako je 
navedeni postopek invazivnejġi in dolgotrajnejġi, kar ġe toliko bolj velja za darovanje ģivih tkiv in 
organov. Na popravek varļevalnega ukrepa, sprejetega z ZUJF, se ļaka ģe veļ let. Pobudnik za 
sprejem novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju drģavni svetnik 
Tomaģ Horvat je namreļ identiļno pobudo podal ģe v mandatu pretekle Vlade, a je od nje 
zaļasno odstopil zaradi dane zaveze Ministrstva za zdravje, da bo problematiko uredilo ob 
predloģitvi novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Navedene 
reġitve so bile vanj v preteklem mandatu ministrstva in Vlade resda vkljuļene, a je navedeni 
predlog zakona obstal v fazi usklajevanja, zato je podroļje do sprejema Zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-N) ostalo 
neurejeno. 
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2. Predlog zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih 

obveznosti bank (ZPSVIKOB -1), EPA 519-VIII (17. seja Drģavnega sveta, 10. 4. 2019). Drģavni 

svet je predlog sprejel, Drģavni zbor o predlogu na dan 31. 12. 2019 ġe ni odloļal. 
 

Predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, 

je v obravnavo Drģavnemu svetu predloģila drģavna svetnica mag. Marija Lah. Predlog sta pred 

tem podprli Komisija Drģavnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (18. seja, 3. 4. 

2019) in Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev (16. seja, 10. 4. 2019).  

 

Z zakonodajno iniciativo je Drģavni svet ģelel doseļi, da bi zakonodajalec celovito implementiral 

odloļbo Ustavnega sodiġļa. Predlog je temeljil na uzakonitvi posebnega postopka sodnega 

varstva v smeri, da bi Banko Slovenije toģila drģava in ne izbrisani imetniki. Drģavni svet se je 

zavzel za doloļitev posebnih pravil vodenja pravnega postopka, ki bi sanirala kadrovsko, 

finanļno in informacijsko neravnoteģje med nekdanjimi imetniki kvalificiranih obveznosti bank in 

Banko Slovenije ter se zavzel za take postopke kolektivnega sodnega varstva, ki bi zagotovili 

hitrost, ekonomiļnost in uniformnost odloļanja v sporih med nekdanjimi imetniki kvalificiranih 

obveznosti bank in Banko Slovenije. Predlog zakona je prvenstveno ģelel omogoļiti vsem 

nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti bank, njihovim pooblaġļencem in svetovalcem, da 

ġe pred vloģitvijo toģbe dostopajo do vseh relevantnih informacij, povezanih z izbrisom ali 

konverzijo, s katerimi razpolaga Banka Slovenije. Dostop do omenjenih podatkov bi bil urejen 

prek vzpostavitve virtualne varne podatkovne sobe, v kateri bi lahko vsi nekdanji imetniki 

kvalificiranih obveznosti bank od Banke Slovenije pridobili: - odloļbo, s katero je bil izreļen 

izredni ukrep z vsemi prilogami, in v odloļbi o izrednem ukrepu omenjenimi dokumenti; - oceno 

vrednosti sredstev banke; - celovito poroļilo o rezultatih pregleda kakovosti sredstev in testiranja 

odpornosti na makroekonomske ġoke za vsako banko, v kateri je bil izreļen izredni ukrep, na 

podlagi katerega je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 253.a ļlena ZBan-

1; - pogodbo med Banko Slovenije in/ ali poslovno banko ter osebo, ki je izdelala ocene vrednosti 

sredstev banke; 5 - vse dokumente, ki so jih pripravili zaposleni Rolanda Bergerja ali Oliverja 

Wymana (ali imajo glavo teh svetovalnih podjetij) v ļasu od septembra 2013 do junija 2014; - vse 

zapisnike usmerjevalnega odbora, ki je nadziral testni eksperiment, in operativnega odbora, ki je 

deloval kot operativni organ usmerjevalnega odbora; - dokumentacijo o danih kreditih in podatke, 

kako so bili ti upoġtevani pri vrednotenju banke; - vzorce ocenjevanja nepremiļnin ter - druge 

dokumente, ki se nanaġajo na oceno vrednosti sredstev bank in so bili uporabljeni kot podlaga za 

izrek izrednih ukrepov.  

 

3. Predlog zakona o razmerjih med dajalci kreditov in kreditojemalci glede kreditov v 

ġvicarskih frankih (ZRDKKK), EPA 594-VIII (18. seja Drģavnega sveta, 15. 5. 2019). Odbor za 

finance je kot matiļno delovno telo 8. 10. 2019 obravnaval in glasoval o vseh ļlenih zakona. Ker 

na matiļnem delovnem telesu ļleni predloga zakona niso bili sprejeti, je bila obravnava predloga 

zakona na matiļnem delovnem telesu konļana. Drģavni zbor je na 12. redni seji, 24. 10. 2019 

ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona konļan. 

 

Drģavni svet je na pobudo drģavnega svetnika in predsednika Drģavnega sveta Alojza Kovġce 

predlagal sprejem interventnega zakona, ki bi omogoļil konverzijo kreditov, najetih v ġvicarskih 

frankih, v kredite v evrih in na ta naļin prispeval k razreġitvi teģav kreditojemalcev, ki segajo v ļas 
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med 2004 in 2008. Zakonodajno pobudo je obravnavala in podprla Komisija Drģavnega sveta za 

gospodarstvo, obrt, turizem in finance (20. seja, 8. 5. 2019). Ko je januarja 2015 teļaj franka po 

odloļitvi ġvicarske centralne banke, da slednja ne bo veļ vzdrģevala zgornje meje teļaja, je to 

kreditojemalcem moļno zviġalo obveznosti, zato so, z argumentom neizpolnjene pojasnilne 

dolģnosti o tveganjih in zavajanja, proti bankam sproģili ġtevilne sodne postopke za ugotovitev 

niļnosti pogodb. Kljub sodni praksi Sodiġļa EU na tem podroļju praksa slovenskih sodiġļ ostaja 

razliļna. Po mnenju Drģavnega sveta banke teh posojil sploh ne bi smele ponujati, prepreļiti pa 

bi jih morala Banka Slovenije. Drģavni svet in Zdruģenje Frank sta o tej problematiki 4. marca 

2019 soorganizirala posvet, katerega namen je bil seznanitev slovenske javnosti in politike s 

sistemsko naravo te problematike, morebitnimi posledicami za proraļun Republike Slovenije, ļe 

bi o morebitnih krġitvah pravic Evropske konvencije o varstvu ļlovekovih pravic in temeljnih 

svoboġļin odloļalo Evropsko sodiġļe za ļlovekove pravice, ter pregled reġitev omenjene 

problematike v drugih evropskih drģavah. Na tej podlagi je bila pripravljena zakonodajna 

iniciativa, katere reġitve bi uredile rekonverzijo kreditov v ġvicarskih frankih v posojila, nominirana 

v evrih. S tem bi se spremenila razmerja med posojilojemalci in bankami tako, da bi se za nazaj 

odpravilo uļinke protikonvencijske, protiustavne in protipravne uporabe tuje valute in valutne 

klavzule v tej valuti, sicer pa bi se posojilne pogodbe ohranjalo v veljavi. Pri tem pa 

posojilojemalci zaradi valutne klavzule ne smejo biti oġkodovani, zato je zakonodajna iniciativa 

predlagala, da so banke dolģne povrniti posojilojemalcem razliko med vsoto, ki so jo dolgovali 

posojilojemalci zaradi uporabe ġvicarskih frankov in valutne klavzule v tej valuti, in vsoto, ki bi jo 

bili dolģni, ļe bi bila posojila sklenjena v evrih in brez uporabe valutne klavzule v tuji valuti. 

 

4. Predlog zakona o dopolnitvah Stanovanjskega zakona (SZ -1D), EPA 595-VIII (18. seja 

Drģavnega sveta, 15. 5. 2019). Drģavni zbor je na 11. seji, 24. 9. 2019, zakon sprejel.  

 

Drģavni svet je na predlog Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (27. seja komisije, 

skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 15. 4. 2019) podal pobudo za spremembo 

Stanovanjskega zakona v delu, ki se nanaġa na zagotavljanje univerzalne dostopnosti 

veļstanovanjskih stavb s ciljem, da bi etaģnim lastnikom olajġal sprejem odloļitev o gradbenih 

delih in izboljġavah, kadar gre za gradbene posege za odpravo arhitektonskih ovir. Namen 

predloga zakona je bil zagotoviti takġno stanje veļstanovanjski stavb, ki bi omogoļil njihovo 

normalno uporabo za vse. S strani Drģavnega sveta predlagana dopolnitev bi zniģala zahtevano 

veļino soglasij etaģnih lastnikov za odpravo arhitektonskih ovir v veļstanovanjskih stavbah, kar 

je doslej predstavljalo veliko teģavo za ljudi z manjġo gibalno sposobnostjo oz. funkcionalno 

oviranih, saj je lahko zgolj eden ali peġļica etaģnih lastnikov dejansko zaustavila naļrtovano 

gradnjo. Z novelo za pridobitev gradbenega dovoljenja bi zadoġļalo soglasje etaģnih lastnikov, ki 

imajo veļ kot polovico solastniġkih deleģev. Viġina zahtevane veļine je doloļena z ozirom na 

dejstvo, da je vgradnja dvigal, kot eden izmed najbolj nujnih ukrepov za odpravo arhitektonskih 

ovir, nujna zlasti v starejġih veļstanovanjskih stavbah z najveļ ġtirimi nadstropji. Izkuġnje kaģejo, 

da izgradnjo dvigal najveļkrat zavirajo stanovalci v pritliļjih, zato je Drģavni svet ocenil, da je 

viġina soglasja etaģnih lastnikov, ki imajo veļ kot polovico solastniġkih deleģev, primerna. 

Doloļitev manj zahtevne veļine olajġuje sprejetje odloļitev glede odstranitve arhitektonskih ovir 

in omogoļa prilagoditev veļstanovanjskih stavb funkcionalno oviranemu delu populacije. 

Odstranjevanje arhitektonskih ovir, zlasti vgradnja dvigal, pa ne izboljġuje kakovosti bivanja zgolj 

invalidom in starejġim, ampak tudi druģinam z majhnimi otroki, poġkodovanim in dolgotrajno 

bolnim. Dejstvo, da oviranost lahko prizadene vsakogar, zahteva, da zagotavljanje univerzalne 
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dostopnosti grajenega okolja postane nujen cilj urejanja prostora. Ob tem ġtevilni, zlasti starejġi 

veļstanovanjski objekti brez dvigal, predstavljajo teģavo tudi pri delu reġevalnih sluģb. 

 

5. Predlog zakona o spremembi Zakona o minimalni plaļi - zakonodajna iniciativa  (20. seja 

Drģavnega sveta, 3. 7. 2019). Drģavni svet predloga zakona NI sprejel. 

 

Drģavni svet je na predlog Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obravnaval Predlog 

zakona o spremembi Zakona o minimalni plaļi, a predlog spremembe zakona, s katerim so 

predstavniki delodajalcev predlagali ohranitev dodatka na delovno dobo v minimalni plaļi, na 20. 

seji Drģavnega sveta ni dobil zadostne podpore. Komisija Drģavnega sveta za gospodarstvo, 

obrt, turizem in finance je predlog obravnavala in sprejela na 23. seji, 20. 6. 2019. Predlog je 

obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (24. seja komisije, 1. 7. 

2019) in po opravljeni razpravi predlog zakona podprla. Interesna skupina delodajalcev je na 17. 

seji, 3. 7. 2019, predlagano zakonodajno iniciativo podprla, med tem ko Interesna skupina 

lokalnih interesov na 32. seji, 3. 7. 2019, zakonodajne iniciative ni podprla , prav tako 

zakonodajne iniciative ni podprla  Interesna skupina delojemalcev (21. seja, 3. 7. 2019), 

Interesna skupina delodajalcev (17. seja, 3. 7. 2019) pa je zakonodajno iniciativo podprla. S 

predlogom zakona o spremembi Zakona o minimalni plaļi bi se dodatek na delovno dobo 

ohranjal v definiciji minimalne plaļe. S tem bi se poslediļno varovalo predvsem delovno 

intenzivna podjetja, da jim ne bilo treba krļiti obsega poslovanja in na ta naļin zaġļititi njihov 

obstoj ter prepreļiti potrebo po ukinjanju delovnih mest. Analiza GZS je namreļ med drugim 

izkazala, da bi se z uveljavitvijo izloļitve dodatkov iz minimalne plaļe (leta 2020) poviġal odstotek 

zaposlenih, ki bodo morali prejemati doplaļila do zneska minimalne plaļe, in sicer: doplaļilo do 

minimalne plaļe v vzorcu je leta 2018 prejelo 14 % zaposlenih, - doplaļilo do minimalne plaļe v 

vzorcu bo leta 2020 prejelo 51 % zaposlenih. Analize GZS tudi izkazujejo, da bo 2020 skoraj 19 

% podjetij beleģilo rast BTO 1 nad 9 %, kar poslediļno pomeni, da se bo poveļalo ġtevilo 

zaposlenih z doplaļilom. S tem bo nastal pritisk za zviġanje plaļ zaradi uravnilovke na ostalih 

delovnih mestih, kjer doplaļilo ni potrebno, kar pomeni nevarnost domino efekta navzgor. Vsi 

nagrajevalni sistemi v podjetju bodo poruġeni. Prenos viġjih stroġkov v prodajno ceno bo 

minimalen oz. nemogoļ. Zaradi porasta minimalne plaļe bo poslediļno priġlo do dviga cen 

vhodnih surovin in storitev pri dobaviteljih, kar ima za posledico dvig ostalih stroġkov poslovanja. 

V podjetjih bo to povzroļilo pospeġeno avtomatizacijo delovnih mest, kjer je to izvedljivo, 

optimizacijo ostalih stroġkov poslovanja, spremembo sistemov nagrajevanj, pospeġeno selitev 

enostavnih delovnih mest iz Slovenije in temu ustrezno zniģanje ġtevila delavcev. 

 

6. Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika (KZ -1G), EPA 834-VIII (22. seja 

Drģavnega sveta, 16. 10. 2019). Drģavni svet je predlog sprejel, Drģavni zbor o predlogu na 

dan 31. 12. 2019 ġe ni odloļal. 

 

Drģavni svet je na predlog drģavnega svetnika Marjana Mauļeca sprejel zakonodajno iniciativo - 

Predlog zakona o spremembi Kazenskega zakonika. Komisija Drģavnega sveta za drģavno 

ureditev je na 29. seji, 2. 10. 2019, predlog zakonodajne iniciative podprla. Cilj predlagane 

spremembe zakona je inkriminacija nezakonitih prehodov drģavne meje oziroma nezakonitega 

vstopa na ozemlje. Slovenija se sooļa s poveļanim ġtevilom vstopov ilegalnih migrantov. 

Slovenija bi morala takoj poostriti nadzor na juģni meji in sprejeti zakonodajo, primerljivo z 

zakonodajo v drģavah, ki so bile pri odvraļanju nezakonitih migracij uspeġne, ļe ģelimo zaġļititi 
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drģavljanke in drģavljane ter njihovo premoģenje in prepreļiti, da bi Slovenija postala migrantski 

ģep. Predlog poveļuje predpisano kazen, ki bi imela odvraļalni uļinek za ilegalne migrante, kar 

bi zmanjġalo ġtevilo nezakonitih prehodov drģavne meje. Zakon spreminja doloļbo 308. ļlena 

KZ-1, ki v prvem odstavku doloļa, da kdor nasilno prekoraļi drģavno mejo Republike Slovenije ali 

oboroģen nezakonito vstopi na njeno ozemlje, se kaznuje z zaporom od treh mesecev do treh let 

ali z denarno kaznijo. V novi ureditvi je kot kaznivo dejanje opredeljen vsak nezakonit prehod 

drģavne meje, ne glede na to, ali oseba mejo prekoraļi oboroģena ali neoboroģena oziroma na 

silo ali nenasilno. S tem se inkriminira vsak nezakonit prehod meje. Dosedanja ureditev je 

predvidevala tudi bodisi zaporno kazen bodisi denarno kazen kot sankcijo za storjeno kaznivo 

dejanje. Sprememba zakona predpisuje, da se za nezakonit prehod drģavne meje storilec 

kaznivega dejanja kaznuje sprva s takojġnjim izgonom z ozemlja Republike Slovenije, ob 

ponovitvi kaznivega dejanja pa tako z zaporno kaznijo od enega do dveh let zapora kot tudi z 

denarno kaznijo, ki jo bo v skladu s 47. ļlenom KZ-1 glede na teģo kaznivega dejanja in gmotne 

razmere storilca doloļilo sodiġļe. Sankciji bo sledil takojġen izgon z ozemlja Republike Slovenije. 

Zakon uvaja tudi viġjo predvideno sankcijo za storilce kaznivega dejanja po tretjem odstavku 308. 

ļlena KZ-1. Predvidena sankcija za storilce, ki se ukvarjajo s tem, da tujce, ki nimajo dovoljenja 

za vstop v Republiko Slovenijo ali prebivanje v njej, nezakonito spravljajo na njeno ozemlje, jih po 

njem prevaģajo ali jim pomagajo pri skrivanju enega ali veļ takih tujcev, za plaļilo nezakonito 

spravijo ļez mejo ali ozemlje drģave ali omogoļijo nezakonito prebivanje na njem, je bila do zdaj 

zaporna kazen do petih let in denarna kazen. Po novi ureditvi je predvidena kazen zapora od 

petih do petnajstih let in denarna kazen. 

 

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o drģavnem svetu (ZDSve-B), 

EPA 835-VIII (22. seja Drģavnega sveta, 16. 10. 2019). Drģavni svet je predlog sprejel, Drģavni 

zbor o predlogu na dan 31. 12. 2019 ġe ni odloļal. 

 

Drģavni svet je na predlog drģavnega svetnika Alojza Kovġce sprejel zakonodajno iniciativo - 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o drģavnem svetu. Predlog je na 7. izredni 

seji, 9. 10. 2019, obravnavala in podprla Mandatno-imunitetna komisija. Cilj predlagane 

spremembe je uskladitev Zakona o Drģavnem svetu z odloļbo Ustavnega sodiġļa. Kot posredno 

izhaja iz odloļbe Ustavnega sodiġļa, mora zakonodajalec poskrbeti za celovito ureditev vseh 

vpraġanj v zvezi s pravnim varstvom pri volitvah v Drģavni svet. Cilj predlagane spremembe ni 

samo odpravljanje neustavnosti 50. ļlena ZDSve, ampak odpravljanje neustavnosti, na katere je 

Ustavno sodiġļe opozorilo v obrazloģitvi in na katere opozarja tudi stroka. Zlasti v skladu s 

priporoļili teorije in Beneġke komisije je cilj predloga zakona natanļno urediti postopek volitev v 

Drģavni svet, predvsem pa ureditev volilnega spora, saj v praksi pri volitvah v Drģavni svet prihaja 

do ġtevilnih teģav, ki pa jih trenutna pomanjkljiva ureditev ne reġuje in jih ne more uspeġno 

reġevati. Z novo ureditvijo se zasleduje cilj, da v praksi ne bi tako pogosto prihajalo do teģav, s 

katerimi se zaradi podnormiranosti volilnega spora sooļa Drģavni svet ob vsakokratnih volitvah. 

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

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

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

odloļanje o volilnih sporih po volilnem dnevu na prvi stopnji DVK. Zakon o drģavnem svetu, ki je 

bil sprejet 10. 9. 1992 in ureja volitve v Drģavni svet, postopke pravnega varstva zoper odloļitve, 

povezane z navedenimi volitvami (t. j. volilne spore), organizacijo, konstituiranje in delo 

Drģavnega sveta ter pravice in dolģnosti ļlanov Drģavnega sveta, je bil noveliran le enkrat. Zakon 
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o dopolnitvah Zakona o drģavnem svetu je doloļil, da se funkciji predsednika in podpredsednika 

Drģavnega sveta opravljata nepoklicno, v zakon pa so posegle tudi odloļbe Ustavnega sodiġļa, 

in sicer je Ustavno sodiġļe delno razveljavilo 2. ļlen ZDSve, saj je ta odvzel aktivno in pasivno 

volilno pravico osebam z odvzeto poslovno sposobnostjo. Novembra 2009 je Ustavno sodiġļe 

razveljavilo doloļbi ZDSve, da se funkcija predsednika Drģavnega sveta opravlja nepoklicno ter 

samo doloļilo poklicno opravljanje funkcije predsednika Drģavnega sveta. 29. 11. 2018 je 

Ustavno sodiġļe odloļilo, da je 50. ļlen Zakona o drģavnem svetu v neskladju z Ustavo RS, saj 

je bilo pravno sredstvo (t. j. pritoģba) zoper odloļitev Drģavnega sveta o (ne)potrditvi mandata 

ļlanu Drģavnega sveta pridrģano le izvoljenemu kandidatu, ļigar mandat ni bil potrjen. Ustavno 

sodiġļe je doloļilo, da do drugaļne zakonske ureditve pritoģbo zoper odloļitev Drģavnega sveta, 

sprejeto v postopku potrjevanja mandatov ļlanov Drģavnega sveta, lahko vloģi vsak kandidat in 

predlagatelj kandidata in da mora Drģavni zbor ugotovljeno neustavnost odpraviti v roku enega 

leta. 

 

8. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaġļiti (ZMZ-1A), EPA 836-VIII (22. 

seja Drģavnega sveta, 16. 10. 2019). Drģavni svet je predlog sprejel, Drģavni zbor o predlogu 

na dan 31. 12. 2019 ġe ni odloļal.  

 

Drģavni svet je na predlog drģavnega svetnika Marjana Mauļeca sprejel zakonodajno iniciativo - 

Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o mednarodni zaġļiti, Komisija Drģavnega sveta za 

drģavno ureditev je na 29. seji, 2. 10. 2019, zakonodajno iniciativo podprla. Cilj predloga zakona 

je zmanjġanje preobremenjenosti azilnega sistema na naļin, da se zmanjġa ġtevilo vloģenih vlog 

prosilcev za mednarodno in subsidiarno zaġļito. Predlog zakona ģeli omogoļiti priznanje 

mednarodne zaġļite tistim prosilcem, ki jo resniļno potrebujejo. Od leta 2016 se pristojni organi, 

ki obravnavajo proġnje za priznanje mednarodne zaġļite, sreļujejo s poveļanim ġtevilom vlog. 

Na podlagi statistiļnih podatkov je razvidno, da se Slovenija v zadnjih treh letih sooļa s 

poveļanjem ġtevila oseb, ki so obravnavane zaradi nedovoljenega vstopa v Slovenijo na notranji 

meji. Podatki kaģejo, da slovenska policija ni bila uspeġna pri poostrenem nadzoru drģavne meje, 

kar je razvidno iz poveļanega ġtevila ujetih ilegalnih migrantov znotraj drģave. Ġtevilo ilegalnih 

migracij se je, glede na prvo polovico lanskega leta, poveļalo za 55,8 %. Julija 2019 je bila tako 

zabeleģena najviġja meseļna ġtevilka po mnoģiļnih migracijah iz leta 2016. Po napovedi Italije o 

moģnem zapiranju italijansko-slovenske meje bo Slovenija postala migrantski ģep, ļe ne bo 

uspeġno zaġļitila juģne schengenske meje med Slovenijo in Hrvaġko. V Sloveniji je treba sprejeti 

zakonodajo, ki je primerljiva z zakonodajo drģav, ki so bile uspeġne pri odvraļanju nezakonitih 

migracij. Trenutno veljavna zakonodaja omogoļa nezakonitim migrantom, da se neomejenokrat 

vraļajo iz Hrvaġke v Slovenijo, dokler ne doseģejo svojega cilja, ki je v najveļjem ġtevilu primerov 

vstop preko Slovenije v Italijo. S predlogom Zakona o mednarodni zaġļiti se ģeli zagotoviti 

uļinkovitost drģavne meje in poslediļno zaġļito ljudi in njihovega premoģenja. V 13. ļlenu 

Dublinske uredbe je doloļeno, da je upraviļenec do azila, ki je nezakonito preļkal mejo drģave 

ļlanice po kopnem, morju ali zraku, dolģan zaprositi za mednarodno zaġļito v prvi varni drģavi, v 

katero je vstopil. Glede na doloļbo Dublinske uredbe in sploġno znano dejstvo, da Slovenija nima 

za sosedo nobene drģave, kjer bi bila vojna, to pomeni, da v Republiko Slovenijo ne po kopnem, 

ne po morju, ne po zraku ne more vstopiti noben upraviļenec do azila. Statistiļni podatki v prvi 

polovici leta 2019 kaģejo poveļanje nezakonitih migrantov, ki prihajajo iz obmoļja, kjer ni vojne. 

Predlog zakona predvideva dodaten razlog na podlagi katerega se posamezniku status begunca 

in subsidiarne zaġļite ne priznata. Osebam, ki so bile v varni tretji drģavi ali ļe so nezakonito 
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vstopile na ozemlje Republike Slovenije, se ne prizna status begunca in subsidiarne zaġļite. Z 

doloļitvijo dodatnega izkljuļitvenega pogoja za priznanje statusa begunca in subsidiarne zaġļite 

bi razbremenili sistem mednarodne pomoļi, zmanjġanje obremenjenosti pristojnih organov za 

obravnavo proġenj pa bi prispevalo k zagotavljanju hitrejġih in uļinkovitejġih postopkov za 

priznanje mednarodne zaġļite. 

 

9. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in 

zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ -P), EPA 837-VIII (22. seja Drģavnega sveta, 16. 10. 2019). 

Drģavni svet je predlog sprejel, Drģavni zbor o predlogu na dan 31. 12. 2019 ġe ni odloļal. 

 

Drģavni svet je na predlog drģavnega svetnika Franca Kanglerja sprejel zakonodajno iniciativo - 

Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je (28. seja komisije, 14. 

10. 2019) zakonodajno iniciativo podprla, a obenem predlagala, da se jo dopolni z vidika 

strokovne utemeljenosti in javnofinanļne vzdrģnosti. Temeljni cilj predlaganega zakona je 

uveljavitev pravne podlage, po kateri bi se najbolj zdravstveno ranljivim prebivalcem Slovenije 

zagotovilo potrebno zdravstveno oskrbo. Gre za primere diagnosticiranih teģko ozdravljivih 

bolezni, ki za zdravljenje zahtevajo visoka finanļna sredstva in so brez finanļne pomoļi drģave 

teģko dosegljive. Od dobave in uporabe zdravila pa je odvisno ļlovekovo ģivljenje. Primerov, ko 

se za bolnike s teģko ozdravljivimi boleznimi zbirajo sredstva prek raznih akcij, v katerih z 

donacijami in drugimi gestami sodeluje tako slovenska kot ġirġa javnost, je v Republiki Sloveniji 

vedno veļ. Seveda je to ozko povezano s tem, da je vedno veļ do nedavnega neozdravljivih 

bolezni z novoodkritimi zdravili postalo ozdravljivih. Da bi drģava zagotovila spoġtovanje temeljnih 

ustavnih naļel in ļlovekovih pravic, to je pravice do socialne varnosti in pravice do zdravstvenega 

varstva, je treba zakonsko doloļiti finanļno pomoļ drģave v takih zdravstveno teģkih primerih, ko 

so za nabavo zdravila za zdravljenje ļloveka potrebna visoka finanļna sredstva, ki jih ljudje 

navadno sami ne morejo zagotoviti, vendar pa je od tega, ali bo bolnik konkretno zdravilo prejel 

ali ne, odvisno njegovo ģivljenje. S predlogom zakona se dodaja nova izjema v 24. ļlen 

obstojeļega zakona, in sicer se plaļilo zdravstvenih storitev poleg vojaġkim invalidom in civilnim 

invalidom vojne v celoti zagotavlja tudi za ljudi z izrednimi bolezenskimi diagnozami, ko zdravilo 

za zdravljenje bolezni ni uvrġļeno na pozitivno listo oziroma pri nas ni registrirano. Sredstva nad 

ravnijo obveznega zavarovanja zagotavlja Republika Slovenija iz proraļuna. Pogoj za slednje je, 

da skupġļina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) na predlog direktorja ZZZS 

za ta namen sprejme ustrezno odloļitev.  

 

10. Predlog zakona o spremembi Zakona o ukrepih na podroļju plaļ in drugih stroġkov 

dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin  (24. seja 11. 12. 

2019) . Drģavni svet je predlog sprejel, Drģavni zbor o predlogu na dan 31. 12. 2019 ġe ni 

odloļal. 

 

Drģavni svet je na predlog drģavnega svetnika Branka Ġumenjaka sprejel zakonodajno iniciativo -

Predlog zakona o spremembi Zakona o ukrepih na podroļju plaļ in drugih stroġkov dela v 

javnem sektorju za leti 2020 in 2021 (ZUPPJS2021) ter izredni uskladitvi pokojnin. Komisija 

Drģavnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 8. izredni seji, 9. 12. 2019, 

podprla zakonodajno iniciativo. Predlagani zakon ģeli s spremembo 6. ļlena zakona poskrbeti, da 

se izredna uskladitev pokojnin opravi v odstotkih, kar je v skladu z ustaljenim naļinom 
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usklajevanja pokojnin in omogoļa ustrezno uskladitev viġine pokojnin, ne da bi s tem posegla v 

razmerja med njimi. S tem se zasleduje cilj, da bi pokojninski sistem znova postal koherenten in 

enoten, potem ko je 6. ļlen ZUPPJS2021 z doloļitvijo izredne uskladitve v nominalnem znesku 

poruġil bistvo ideje usklajevanja pokojnin, to je ohranitev njihove realne vrednosti. Predlagani 

zakon prav tako zasleduje cilje, opredeljene v uvodu k Predlogu ZPIZ-2 iz 2012, to so finanļna 

vzdrģnost pokojninskega sistema, dostojnost pokojnin in preglednost sistema pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. Pred tem je Drģavni svet na 8. izredni seji, 28. 11. 2019, na Zakon o 

ukrepih na podroļju plaļ in drugih stroġkov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni 

uskladitvi pokojnin podal odloģilni veto, ki pa ga je Drģavni zbor na 30. izredni seji, 2. 12. 2019, 

ponovno sprejel (veļ v poglavju 2.5.3). Drģavni svet je ponovno menil, da bi morali izredno 

uskladitev pokojnin opraviti v nominalnem (odstotkovnem) znesku, kot je bilo predlagano v 

osnovi. Sprejeta uskladitev pokojnin v absolutnem znesku je nesprejemljiva in ruġi osnovno idejo 

pokojninskega sistema, da je usklajevanje pokojnin namenjeno ohranjanju njihovih vrednosti. 

Ruġi se sistemsko ureditev, po kateri je pokojnina ekonomska kategorija, ki je sistemsko urejena 

in je njena viġina odvisna od dolģine dobe plaļevanja prispevkov ter viġine osnov, od katerih so 

bili ti plaļani. Prav tako je spregledano tudi dejstvo, da v ļasu krize upokojenci niso bili vsi enako 

prikrajġani v absolutnem znesku, ki bi bil za vse enak, temveļ so bili prikrajġani v nominalnem 

(odstotkovnem) znesku. Drģavni svet je poudaril, da je solidarnost ģe vgrajena v pokojninski 

sistem in ni potrebe po dodatnih ukrepih na tem podroļju. 

 

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 drugem letu VI. mandata obravnaval dvaindvajset (22) mnenj, in sicer 

trinajst (13) mnenj k predlogom zakonov ter devet (9) mnenj k poroļilom drģavnih organov 

in evropskih institucij.  Drģavni svet je Drģavnemu zboru posredoval osemnajst (18) mnenj, 

ostalim drģavnim organom pa ġtiri (4) mnenja. 

 

2.5.2.1. MNENJA K PREDLOGOM ZAKONOV  

 

1. Mnenje k Predlogu rebalansa proraļuna Republike Slovenije za leto 2019 (Rb2019), EPA 

389-VIII (15. seja Drģavnega sveta, 27. 2. 2019). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru 

predloģila Vlada. Drģavni svet predloga ni podprl. 

 

Predlog zakona je obravnavala Interesna skupina delojemalcev (16. seja, 27. 2. 2019) in ga ni 

podprla. Negativno mnenje sta podali Interesna skupina za lokalno samoupravo (21. seja, 11. 2. 

2019) in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (23. seja, 11. 2. 2019). Poroļilo 

Interesne skupine lokalnih interesov in Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je bilo 

posredovano Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki je povzela njuno negativno 

staliġļe (16. seja komisije, 14. 2. 2019) in predloga zakona ni podprla . Nasprotno pa je Interesna 

skupina negospodarskih dejavnosti (18. seja, 6. 2. 2019) predlog zakona podprla in podala 
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amandmaje, ki pa niso bili sprejeti (veļ o tem v poglavju 3.4). V mnenju je Drģavni svet je zapisal, 

da predlagani zakon ne ureja problema povpreļnine za 2019, ki v viġini 573,5 evra ne zadoġļa 

za financiranje lokalne samouprave. Med drugim ne pokriva dodatnih finanļnih obveznosti obļin 

iz naslova dogovora Vlade s sindikati javnega sektorja. V mnogih obļinah zadnji dvig 

povpreļnine ni pokril niti stroġkov viġjih plaļ zaposlenih v vrtcih, kaj ġele veļjih stroġkov plaļ v 

vseh javnih zavodih, ki so vezani na obļinske proraļune. Drģavni svet je zavrnil oļitke, da so 

obļine pohitele z dvigom cene programov predġolske vzgoje v vrtcih, saj je to odraz dviga plaļ v 

javnem sektorju, ki so sestavni del cene vrtca, ki se izraļuna po predpisani metodologiji. 

Podobno je pri pomoļi na domu ali oskrbi v domovih za ostarele, kjer stroġki viġjih plaļ v javnem 

sektorju finanļno bremenijo tako uporabnike storitev kot obļine. Ļe drģava z zakonom predpiġe 

naloge ali s sindikati sklene dogovor o dvigu plaļ, ki bremenijo obļinski proraļun, naj zagotovi 

tudi sredstva iz drģavnega proraļuna ali namesto obļin prevzame skrb za vrtce in socialo. 

Sklenjen Dogovor o viġini povpreļnine za leto 2019, ki je pomenil kompromis v priļakovanju 

zmanjġanja stroġkov obļinam, je vseboval tudi zavezo, da naj bi v ġestih mesecih preverili uļinke 

dogovora s sindikati javnega sektorja glede plaļ na viġino stroġkov obļin. Drģavni svetniki so 

izrazili priļakovanje o ļim prejġnjem zaļetku delovanja delovne skupine za pripravo sprememb 

podroļne zakonodaje s ciljem finanļne razbremenitve obļin ter odpravo ocenjenega razkoraka 

pri financiranju obļin s spremembo viġine povpreļnine ģe za 2019. Obļine so zasluģne za 

uspeġno ļrpanje evropskih sredstev za razvojne projekte v pretekli finanļni perspektivi, in so 

lastna sredstva zagotavljale tudi z zadolģevanjem, kar pa bo v aktualni finanļni perspektivi teģko 

ponoviti. Treba bi bilo razmisliti o ustanovitvi posebnega sklada, ki bi obļinam zagotavljal 

sredstva za lastno finanļno udeleģbo za sofinanciranje investicij v okviru evropskih programov. 

Ob podpori dvigu oz. vsaj ohranitvi obsega sredstev za investicije v cestno infrastrukturo in dvigu 

sredstev za ġportno infrastrukturo je skrb zbujajoļe stanje na podroļju investicij na podroļju 

predġolske vzgoje in osnovnih ġol, saj te za takġne namene lastnih sredstev nimajo, Ministrstvo 

za izobraģevanje, znanost in ġport pa teh gradenj od 2011 ne sofinancira veļ. Medtem ko naj bi 

obļine skrbele za gradnjo prostorov za zdravstveno oskrbo, se sooļajo s pozivi zdravstvenih 

domov, da zagotovijo sredstva za urgentni program, ļe hoļejo zagotoviti prebivalstvu 

zdravstveno varstvo, ker resorno ministrstvo ne prispeva zadostnih sredstev. Tudi t. i. satelitski 

urgentni centri bi zaģiveli le, ļe bi obļine zgradile primerne prostore. Z vidika zmanjġanja 

stroġkov obļin je nujno prouļiti podroļje zdravstvenega varstva in odpraviti anomalije v 

financiranju. Zaskrbljuje tudi staliġļe Fiskalnega sveta, ki je opozoril na rast javne porabe kot 

tveganje za srednje- in dolgoroļno vzdrģnost javnih financ, pri ļemer je obseg zadolģevanja 

obļin v deleģu javnega dolga drģave zanemarljiv (3ï4 %). Z vidika dolgoroļnejġega zadolģevanja 

za veļje investicije bi bilo smiselno razmisliti o drugaļni ureditvi zadolģevanja, saj je sedanji naļin 

statistiļnega izraļunavanja dolga obļin na prebivalca lahko zavajajoļ. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru, ki je  Predlog rebalansa 

sprejel na 5. redni seji, 6. 3. 2019.  

 

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

proraļunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819 -B) ï nujni postopek, EPA 

387-VIII (15. seja Drģavnega sveta, 27. 2. 2019). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru 

predloģila Vlada. Drģavni svet predloga zakona ni podprl. 

 

Predlog novele Zakona o izvrġevanju proraļunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 ni dobil 

podpore Interesne skupine delojemalcev (16. seja, 27. 2. 2019). Interesna skupina 
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negospodarskih dejavnosti (18. seja, 6. 2. 2019) pa je v staliġļu podprla predlog. Posebej je 

izpostavila spremembo 52. ļlena veljavnega ZIPRS1819, ki je uvedel loļeno omejitev obsega 

dopustne zadolģitve in poroġtev posrednih uporabnikov proraļuna drģave in nefinanļnih druģb v 

preteģni lasti drģave, glede na to, ali navedeni subjekti sodijo v sektor drģava ali ne. Skupni 

obseg moģnega zadolģevanja in poroġtev posrednih uporabnikov proraļuna drģave in 

nefinanļnih druģb se je sicer zviġal (z veljavnih 600.000.000 na 900.000.000 evrov), a se je 

obenem postavilo zgornjo mejo obsega zadolģitev in poroġtev tistega dela prej navedenih 

posrednih proraļunskih uporabnikov, ki sodijo v sektor drģava, na 200.000.000 evrov. Interesno 

skupino so zanimali vzroki za navedeno loļeno obravnavo subjektov in relativno nizko 

postavljeno omejitev za tiste posredne proraļunske uporabnike, ki sodijo v sektor drģava, z vidika 

moģnega vpliva navedene omejitve na moģnost zadolģevanja javnih zavodov, ki delujejo na 

podroļju razliļnih interesov, ki jih zastopajo ļlani interesne skupine. Interesna skupina je na 

podlagi pojasnil pristojnega Ministrstva za finance ugotovila, da se je navedena omejitev 

200.000.000 evrov za proraļunske uporabnike, ki v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji 

institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, ġt. 13/06 in 107/13) sodijo v sektor drģava, uvedla zgolj 

kot previdnostni ukrep v povezavi z izpolnjevanjem dolģnosti drģave, povezanih s fiskalnim 

pravilom, in ostalimi zahtevami Evropske unije. Poslediļno je interesna skupina predlagala 

pristojni Komisiji Drģavnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, da se seznani s 

staliġļem interesne skupine in ga upoġteva pri pripravi poroļila za sejo Drģavnega sveta, kar je 

pristojna komisija tudi storila. Ker je bilo v predlogu Mnenja Drģavnega sveta predvideno, da 

Drģavni svet Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrġevanju proraļunov 

Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819-B) ne podpira, je interesna skupina na 19. 

seji sprejela staliġļe, v katerem je predlagala amandma, s katerim se bi mnenje Drģavnega sveta 

spremenilo, da Drģavni svet predlog ZIPRS1819-B podpira. Drģavni svet na 15. seji 27. 2. 2019 

predlaganega amandmaja ni sprejel ter tako sprejel negativno mnenje k predlogu ZIPRS1819-B. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru, ki je  zakon sprejel , a je 

Drģavni svet nanj nato podal odloģilni veto (3. izredna seja, 13. 3. 2019). Drģavni zbor je na 

20. izredni seji, 20. 3. 2019, ob ponovnem odloļanju zakon sprejel. 

 

3. Mnenje k Predlogu zakona o spremembi Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej -L),  

skrajġani postopek, EPA 377-VIII (16. seja Drģavnega sveta, 20. 3. 2019). Predlog je v 

obravnavo Drģavnemu zboru po skrajġanem postopku predloģila skupina poslank in poslancev s 

prvopodpisanim Ģeljkom Ciglerjem. Drģavni svet predloga zakona ni podprl.  

 

Predlog zakona je pred obravnavo na seji Drģavnega sveta obravnavala Komisija za socialno 

varstvo, delo, zdravstvo in invalide (16. seja komisije, 6. 3. 2019) in ga prav tako ni podprla. 

Predlagatelji so ģeleli s ļrtanjem sedmega odstavka 53.c ļlena veljavnega ZZDej omejiti prenos 

zdravstvenih storitev in poslediļno finanļnih sredstev iz javne v zasebno sfero na naļin, da bi se 

javnim zdravstvenim zavodom, javnim socialno-varstvenim zavodom, javnim vzgojno-

izobraģevalnim zavodom, koncesionarjem, ki delujejo v mreģi javne sluģbe na podroļju 

socialnega varstva oziroma vzgoje in izobraģevanja, ter drugim javnim zavodom iz ġestega 

odstavka 8. ļlena ZZDej zakonsko onemogoļilo sklepanje pogodb o opravljanju storitev z drugimi 

izvajalci zdravstvene dejavnosti. Komisija je sicer opozorila predlagateljem, da se mora javna 

sredstva v zdravstvenem sistemu porabljati na transparenten naļin, ocenila kot tehtna, saj je na 

to veļkrat v preteklosti opozoril tudi Drģavni svet, a predlogu zakona kljub temu ni izrekla 

podpore. Ocenila je, da bi predlagane zakonske spremembe, navkljub dobri nameri 
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predlagateljev, ġe bolj zoģile ģe tako majhen manevrski prostor javnih zdravstvenih zavodov in 

njihovih poslovodstev za poslovanje v skladu z dobrimi podjetniġkimi praksami ter dodatno 

poslabġale trenutno stanje sistema glede ļakalnih dob in kadrovskih teģav. Na podlagi 

predlaganih sprememb bi bilo ovirano ali celo onemogoļeno zagotavljanje doloļenih 

zdravstvenih storitev (storitve otroġke srļne kirurgije; storitve mikrobiologije; storitve internistov, 

kardiologov in kirurgov v psihiatriļnih bolniġnicah itd.), javni zdravstveni zavodi pa bi lahko ostali 

brez temeljnih nosilcev dejavnosti, kar bi v konļni fazi negativno vplivalo na paciente. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Odboru Drģavnega zbora za zdravstvo (1. 

redna seja, 14. 3. 2019, 1. nadaljevanje 1. redne seje, 4. 4. 2019 in 2. nadaljevanje 1. redne 

seje 8. 5. 2019), ki ni sprejel nobenega ļlena predloga zakona. Drģavni zbor je na podlagi 

navedenega na 8. seji, 22. 5. 2019 ug otovil, da se je zakonodajni postopek v zvezi s 

predlogom zakona zakljuļil. 

 

4. Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

kazenskem postopku (ZKP -N) ï druga obravnava, EPA 398 -VIII (16. seja Drģavnega sveta, 

20. 3. 2019). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada. Drģavni svet je 

dopolnjen predlog zakona p odprl.  

 

Drģavni svet je ocenil, da je aktualna novela tokrat strokovno usklajena z vsemi deleģniki in 

ugotavljal, da se v dopolnjenem predlogu zakona upoġtevajo odloļitve Ustavnega sodiġļa RS in 

Evropskega sodiġļa za ļlovekove pravice, tretji sklop reġitev pa je povezan z izzivi v praksi in 

natanļneje doloļa ravnanje z gradivom, ki je zbrano s prikritimi preiskovalnimi ukrepi, prenovljeni 

so pogoji za dostop do naroļniġkih in prometnih podatkov, dodatno so predvidene nekatere 

reġitve v zvezi z zasliġanjem mladoletnih oseb, prav tako so prenovljene doloļbe, ki bodo 

omogoļale e-poslovanje in e-vroļanje v kazenskih zadevah. V ļasu strokovnega usklajevanja 

predloga zakona je tudi Komisija za drģavno ureditev na Ministrstvo za pravosodje posredovala 

dve pripombi oziroma predloga sprememb, ki sta bila pri pripravi predloga zakona delno 

upoġtevana. Predlagana je bila dopolnitev 92. ļlena ZKP, da bi se obveznosti vnaprejġnjega 

plaļila sodnih stroġkov za kopiranje listin iz sodnega spisa za potrebe obrambe po uradni 

dolģnosti prenesle na organ, ki vodi kazenski postopek. Tako bi se omogoļilo obdolģencu, da si 

pripravi obrambo, hkrati pa se s stroġki ne bi obremenjevalo zagovornika po uradni dolģnosti. 

Ministrstvo za pravosodje naj bi predlagano reġitev vkljuļilo v naslednjo novelo Zakona o sodnih 

taksah, kar bi bilo tudi s sistemskega vidika bolj ustrezno. Novela Zakona o sodnih taksah je 

namreļ v pripravi in navedena reġitev je vanjo ģe vkljuļena. Drugi predlog sprememb, ki ga je 

Komisija za drģavno ureditev posredovala na Ministrstvo za pravosodje, pa se je nanaġal na 

spremembe glede hrambe in uniļenja gradiv, pridobljenih s prikritimi preiskovalnimi ukrepi v 154. 

ļlenu ZKP, ki podroļje ureja celovito in vsebuje tudi predloge komisije. Ob tem je Drģavni svet 

poudaril, da je treba spoġtovati odloļitve institucij, kot sta Ustavno sodiġļe in Evropsko sodiġļe 

za ļlovekove pravice, prav tako je treba implementirati evropsko direktivo o ģrtvah, ki nagovarja 

in varuje pravice ģrtev in ġe posebej ranljivih skupin ģrtev kaznivih dejanj. Drģavni svet je opozoril 

tudi na pripombe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki predlaga, da se ukine 

pristojnost imenovanih zdravnikov ZZZS za izdajo mnenj o upraviļenosti izdaje zdravniġkih 

potrdil za potrebe sodnih postopkov in da se morajo ta opravila izloļiti iz socialnega zavarovanja 

obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj je to velika kadrovska in finanļna obremenitev za 

zavod. Ob tem je Drģavni svet ponovno izpostavil nekaj pripomb Odvetniġke zbornice Slovenije, 

ki so bile predstavljene ģe na seji Komisije za drģavno ureditev (19. redna seja komisije, 6. 3. 
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2019) in posredovane Odboru za pravosodje, pri ļemer je bilo poudarjeno, da je bila veļina 

vpraġanj razreġena v ļasu medresorskih usklajevanj. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru, ki je zakon sprejel  na 6. 

redni seji, 26. 3. 2019.  

 

5. Mnenje k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov 

kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB) - druga obravnava, EPA 515 -VIII (19. seja 

Drģavnega sveta, 12. 6. 2019). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada. 

Drģavni svet predloga zakona ni podprl. 

 

Drģavni svet se je ģe pred formalno vloģitvijo Predloga Zakona o postopku sodnega varstva 

nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank aktivno vkljuļil v postopek oblikovanja 

zakonskega besedila. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (21. seja komisije, 29. 5. 

2019) je podala pripombe k predlogu zakona, v katerem je izpostavila poglavitne razloge za 

nasprotovanje predlaganim zakonskim reġitvam. Ministrstvo za finance je 10. 6. 2019 

posredovalo pojasnila v zvezi s pripombami k predlogu zakona, Drģavni svet pa je nato na 19. 

seji, 12. 6. 2019, sprejel mnenje k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih 

imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, v katerem predloga zakona ni podprl , saj je menil, da 

zakon ne zagotavlja ustrezne implementacije odloļbe Ustavnega sodiġļa in ne ureja ustrezno 

postopka pravnega varstva nekdanjih imetnikov podrejenih obveznosti bank. Ob tem je bilo 

kljuļna toļka nesoglasij vpraġanje, kdo naj nosi breme morebitnih odġkodnin nekdanjim 

imetnikom podrejenih banļnih vrednostnih papirjev, razlaġļenim v postopku sanacije bank. 

Drģavni svet je na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o banļniġtvu (ZBan-1) ģe 2013 

izglasoval odloģilni veto, saj je zakon posegel v ustavno zajamļene ļlovekove pravice imetnikov 

podrejenih obveznosti bank. Po ponovnem sprejetju zakona je zato sprejel zahtevo za zaļetek 

postopka za oceno ustavnosti posameznih ļlenov zakona in se zavzel za zaļasno zadrģanje 

izvrġevanja in prednostno obravnavo zahteve. Ustavno sodiġļe je v postopku odloļanja poslalo 

predhodno vpraġanje na Sodiġļe Evropske unije. Ustavno sodiġļe je za neustavnega spoznalo 

350.a ļlen ZBan-1, ker ni urejal nekaterih vpraġanj, ki bi jih po odloļbi Ustavnega sodiġļa moral 

urediti, in je zato krġil ustavno pravico nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank do 

uļinkovitega sodnega varstva iz 23. ļlena Ustave RS. Zakon je bil pripravljen z namenom 

uresniļiti odloļbo Ustavnega sodiġļa, ki je ugotovilo neustavnost 350.a ļlena ZBan-1, ki je 

neustrezno urejal pravice imetnikov podrejenih obveznosti bank do sodnega varstva v primeru 

izbrisa, a ne odpravlja ġtevilnih pomislekov glede izkljuļne pristojnosti sodiġļ za sojenje v sporih 

po omenjenem zakonu, vpraġanj povezanih z doloļanjem sodnih taks, uporabo postopkov za 

sojenje v gospodarskih sporih, vpraġanja varstva osebnih podatkov toģnikov in vpraġanja 

izvensodnega izplaļila pavġalnega nadomestila nekaterim nekdanjim imetnikom kvalificiranih 

obveznosti bank. Zakon je tudi doloļil izkljuļno pristojnost Okroģnega sodiġļa v Mariboru za 

sojenje v omenjenih sporih. V zvezi z uporabo postopkov za sojenje v gospodarskih sporih naj bi 

bila Banka Slovenije kot regulator z vpogledom v vse podrobnosti delovanja banļnega sistema 

strokovno, kadrovsko in informacijsko mnogo moļnejġa od tipiļnega vlagatelja v kvalificirana 

banļna upraviļenja. Takġno neravnoteģje pa bi lahko pomembno vplivalo na dejanske moģnosti 

toģnikov za uspeh v pravdah. Z zniģanjem sodnih taks zakonodajalec tudi zdruģuje primere veļ 

toģnikov, s ļimer nastaja neutemeljeno razlikovanje med 30 ali veļ toģniki, ki bodo skupaj vloģili 

toģbo in imeli skupnega pooblaġļenca, in ostalimi toģniki, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali. 

Obenem bi lahko ġlo tudi za krġitev pravice do proste izbire pooblaġļenca, saj so se toģniki, ļe si 

https://www.24ur.com/
https://www.24ur.com/
https://www.24ur.com/


    POROĻILO O DELU 2019  

28 

 

ģelijo zniģati sodne takse, primorani dogovoriti o enem skupnem pooblaġļencu. Ob tem je 

Drģavni svet opozoril na spornost javne objave podatkov o toģnikih. 

Mnenje Drģavnega sveta je b ilo posredovano Drģavnemu zboru, ki je zakon sprejel na 12. 

seji , 22. 10. 2019. Drģavni svet je na 6. izredni seji, 28. 10. 2019, sprejel zahtevo, da Drģavni 

zbor o zakonu ponovno odloļa. Drģavni zbor je ob ponovnem odloļanju zakon sprejel na 

13. seji, 22. 11. 2019.  

 

6. Mnenje k Dopolnjenemu p redlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

voznikih (ZVoz -1B) - druga obravnava, EPA 497 -VIII (19. seja Drģavnega sveta, 12. 6. 2019). 

Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila skupina poslank in poslancev s 

prvopodpisanima Borisom Doblekarjem in Janjo Sluga. Drģavni svet je dopolnjeni  predlog 

zakona podprl . 

 

Pred tem je predlog zakona podprla Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (30. 

seja komisije, 27. 5. 2019), ki je nasprotovala vladnemu predlogu oz. kakrġnikoli ġiritvi zakonskih 

reġitev v smeri poveļanja birokratizacije, preobseģnega izobraģevanja voznikov in s tem veļjih 

stroġkov, kot jih imajo danes pripadniki gasilskih/reġevalnih enot s pridobivanjem vozniġkega 

dovoljenja kategorije C1. Drģavni svetniki so podprli predlog, da Uprava za zaġļito in reġevanje 

izvaja program usposabljanja in preverjanja usposobljenosti voznikov za voģnjo manjġih gasilskih 

in reġevalnih vozil ter intervencijskih vozil civilne zaġļite. Nasprotovali so predlogu Vlade, da naj 

bi postopek izbire izvajalca usposabljanj vodila Javna agencija za varnost prometa oz. njen 

direktor, saj bi to pomenilo ġe veļjo finanļno obremenitev in birokratizacijo. Drģavni svet je podprl 

temeljni cilj dopolnjenega predloga zakona, to je, da se poveļa operativna usposobljenost 

gasilskih enot na naļin, da bi se gasilcem oz. drugim reġevalcem z vozniġkim dovoljenjem za 

motorna vozila kategorije B omogoļilo, da lahko pri opravljanju ali v zvezi z namenom opravljanja 

operativnih in drugih nalog zaġļite, reġevanja in pomoļi vozijo manjġa gasilska (reġevalna ali 

intervencijska) vozila, ļe opravijo dodatno usposabljanje za voģnjo tovrstnih vozil. Ena od nalog 

obļin za zadovoljevanje potreb obļanov je skrb za poģarno varnost in organiziranje reġevalne 

pomoļi, kar pomeni, da obļine zagotavljajo financiranje za te namene. Za obļine je zato 

pomemben finanļni uļinek predlaganih reġitev. Ļe bodo programi usposabljanja za voģnjo 

dolgotrajnejġi ali se bodo izvajali v bolj oddaljenih krajih, bo to pomenilo veļje stroġke za 

prostovoljna gasilska druġtva, ki se bodo na koncu obrnila na obļine, ki so odgovorne za poģarno 

varnost. Drģavni svet je ugotavljal, da Odbor Drģavnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor 

ni podprl  vladnega predloga, ampak je sledil predlogu skupine poslank in poslancev. Drģavni 

svet je izrazil priļakovanje, da bo pristojni minister s podzakonskim aktom doloļil vsebino 

usposabljanja za pridobitev dodatnega znanja in veġļin za voģnjo manjġih gasilskih in reġevalnih 

vozil ter intervencijskih vozil civilne zaġļite, ki bo prilagojen potrebam gasilcev in reġevalcev. 

Drģavni svet se ne more strinjati s predlogom Vlade, da naj bi bil program usposabljanja voznikov 

za voģnjo manjġih gasilskih vozil primerljiv s programom usposabljanja za pridobitev vozniġkega 

dovoljenja za vozila kategorije C1, saj so manjġa gasilska vozila specifiļna in zahtevajo 

prilagojen program usposabljanja. Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 

podlagi opozorila Gasilske zveze Slovenije tudi predlagala, da se prouļi moģnost uveljavljanja 

zdravniġkih pregledov oz. spriļeval, s katerimi se dokazuje zdravstvena usposobljenost 

operativnih gasilcev za opravljanje gasilske sluģbe, tudi za dokazovanje zdravstvene 

usposobljenosti za voģnjo motornega vozila kategorije C1, kamor sodijo tudi manjġa gasilska 

https://www.24ur.com/
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vozila. V zvezi s tem je Drģavni svet ugotavljal, da je matiļno delovno telo Drģavnega zbora s 

sprejetjem amandmaja k 5. ļlenu sledilo temu predlogu. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru, ki je za kon sprejel na 9. 

seji, 18. 6. 2019 . 

 

7. Mnenje k  Dopolnjenemu p redlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega 

zakona (EZ-1B) - druga obravnava, EPA 571 -VIII (19. seja Drģavnega sveta, 12. 6. 2019). 

Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada. Drģavni svet je dopolnjeni predlog 

zakona podprl . 

 

Novela Energetskega zakona odpravlja neskladnost z zakonodajo EU in jo usklajuje z odloļbo 

Ustavnega sodiġļa. Evropska komisija je ģe vloģila toģbo zoper Slovenijo zaradi nepravilnega 

prenosa Direktive o energetski uļinkovitosti stavb, ki zahteva obvezno nameġļanje energetskih 

izkaznic tudi na nejavnih stavbah. Ob tem je Drģavni svet predlagal, da se z vidika energetske 

uļinkovitosti in svetlobnega onesnaģevanja preveri veljavna ureditev cestne razsvetljave, ker se 

dogaja, da je treba pri gradnji oz. obnovi cest/ploļnikov zgraditi cestno razsvetljavo, ki je na 

doloļenih odsekih ne bi potrebovali. Pred tem je predlog zakona obravnavala Komisija za lokalno 

samoupravo in regionalni razvoj (2. izredna seja komisije, 3. 6. 2019), ki je podprla predlog 

zakona in ni imela konkretnih pripomb, so pa ļlani komisije v razpravi izpostavili nekatera 

vpraġanja in staliġļa. Med drugim je komisijo zanimalo, na kakġen naļin se bo ugotavljalo, da je 

nek objekt podvrģen EU direktivi glede obveznega nameġļanja energetske izkaznice na vidnem 

mestu. Z vidika omejenosti kmetijskih (njivskih) povrġin in nizke stopanje samooskrbe s hrano je 

komisija opozorila, da bi morali v Sloveniji omejiti oz. prepreļiti pridelovanje biogoriv iz kmetijskih 

surovin. Slovenska kmetijska politika mora biti usmerjena v pridelavo hrane in ne energentov. Na 

vpraġanje o pripravljenosti Slovenije na porast porabe elektriļne energije ob naļrtovani veļji 

prodaji elektriļnih avtomobilov in rabi toplotnih ļrpalk nam je bilo pojasnjeno, da sicer novih 

elektrarn praktiļno ne gradimo (izjema sonļne elektrarne, in poļasni premiki na srednji in spodnji 

Savi), vendar smo z daljnovodi dobro povezani s sosednjimi drģavami, s ļimer dosegamo velike 

kapacitete na mejah. Drģavni svetniki so se strinjali, da so omreģja z vidika trenutne proizvodnje 

elektriļne energije pomembna, a so z vidika doseganja ciljev na podroļju OVE v bruto konļni 

rabi energije kljuļne spremembe izvora energije v smeri ļistejġe energije. Z vidika energetske 

uļinkovitosti in svetlobnega onesnaģevanja je nujno preveriti veljavno ureditev glede cestne 

razsvetljave, saj se v praksi dogaja, da je treba pri gradnji oz. obnovi ceste/ploļnikov zgraditi 

cestno razsvetljavo, ki pa je na doloļenih odsekih ne bi potrebovali. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredov ano Drģavnemu zboru, ki je zakon sprejel na 9. 

redni seji,18. 6. 2019.  

 

8. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o mnoģiļnem 

vrednotenju nepremiļnin (ZMVN-1B) - druga obravnava, EPA 685 -VIII (21. seja Drģavnega 

sveta, 18. 9. 2019). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada. Drģavni svet je 

predlog zakona podprl.  

 

Predlog je obravnavala Interesna skupina lokalnih interesov (34. seja, 26. 8. 2019) skupaj s 

Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (33. seja, 26. 8. 2019). Komisija in interesna 

skupina sta podprli predlog zakona in nanj nista imeli pripomb, sta se pa v razpravi osredotoļili 

na aktivnosti za uveljavitev davka na nepremiļne kot kljuļnega vira financiranja obļinskih nalog. 
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Predlog zakona je obravnavala tudi Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (25. seja 

komisije, 4. 9. 2019). Drģavni svet je izrazil priļakovanje, da bo Ministrstvo za finance sledilo 

priļakovanjem obļin, da ġe pred javno razpravo o Predlog zakona o davku na nepremiļnine in 

pripravo konļnega besedila predloga zakona obļine seznani z delovnimi predlogi zakonskih reġitev o 

davku na nepremiļnine in finanļnimi posledicami za vsako obļino posebej. Izraģeno je bilo 

priļakovanje, da bodo prihodki iz davka na nepremiļnine pripadali obļinam, kar izhaja tudi iz odloļbe 

Ustavnega sodiġļa, s katero je bil razveljavljen prvi Zakon o davku na nepremiļnine. Prav tako je bilo 

podano mnenje, da morajo imeti obļine pristojnost doloļanja davļnih stopenj. V zvezi s stanjem 

podatkov za mnoģiļno vrednotenje nepremiļnin je Drģavni svet izpostavil neurejenost podatkov 

zemljiġkega katastra ter opozoril na problematiko neurejenega lastniġtva zemljiġļ, po katerih potekajo 

kategorizirane obļinske ceste. Postavlja se namreļ vpraġanje ustreznosti vrednotenja takih 

nepremiļnin. Za ureditev problematike neurejenega lastniġtva zemljiġļ, po katerih potekajo javne 

ceste, so pomembni tudi podatki o vrsti zemljiġļa (polje, gozd, travnik) in kakġen deleģ parcele sluģi 

cestni infrastrukturi, a obļine za tovrstno urejanje nimajo zagotovljenih zadostnih proraļunskih 

sredstev. Zato je treba podpreti dejansko urejanje lastniġkega stanja kategoriziranih cest, ki potekajo 

po zasebnih zemljiġļih. Medtem ko si v obļinah prizadevajo urediti lastniġtvo zemljiġļ, po katerih 

potekajo kategorizirane ceste, je ta proces v praksi oteģen, saj brez soglasja lastnikov zemljiġļ ni 

moģna odmera zemljiġļ za njihov odkup. Poleg tega se obļine sooļajo z zahtevami lastnikov zemljiġļ 

po visokih odġkodninah. Na drugi strani morajo lastniki kmetijskih zemljiġļ plaļevati katastrski 

dohodek, ļeprav ne morejo razpolagati s svojo lastnino, ker po njej poteka obļinska cesta. Zato bi 

morali za potrebe menjave z zemljiġļi iz Sklada kmetijskih zemljiġļ in gozdov Republike Slovenije 

prenesti zemljiġļa na obļine, po katerih potekajo javne ceste. Zagotavljanje nadomestnih zemljiġļ bi 

bistveno pospeġilo postopke urejanja lastniġkega stanja zemljiġļ. Ob spremembi zakonske ureditve, ki 

bo omogoļila pospeġitev postopkov, pa je nujno zagotoviti dodatno finanļno pomoļ obļinam, sicer 

problema lastninskih razmerij na zasebnih zemljiġļih z javnimi cestami ne bodo zmogle urediti v 

doglednem ļasu. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru, ki je zakon sprejel na 12. 

redni seji, 22. 10. 2019. 

 

9. Mnenje k Predlogu proraļuna Republike Slovenije za leto 2020 (DP2020) in k Predlogu 

proraļuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021), EPA 795-VIII in 796-VIII (22. seja 

Drģavnega sveta, 16. 10. 2019). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada. 

Predlog proraļuna sta obravnavali Interesna skupina lokalnih interesov (37. seja, 7.10. 2019) in 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (37. seja, 7. 10. 2019), ki predloga nista 

podprli. Izpostavili sta njuno premajhno razvojno naravnanost, saj so investicije v infrastrukturo 

na podroļju ġolstva, sociale ali drģavnih cest podhranjene. Poroļilo interesne skupine in komisije 

je bilo posredovano Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (27. seja komisije, 9. 10. 

2019), ki je povzela negativno mnenje. V obļinah, ġe posebej v tistih z izrazitim trendom 

naraġļanja prebivalstva, se pojavljajo nove potrebe po gradnji objektov za predġolsko vzgojo in 

osnovnoġolsko izobraģevanje, pri tem pa se obļine sooļajo s teģavami njihovega financiranja, 

saj lastnih sredstev za te namene nimajo. Ministrstvo za izobraģevanje, znanost in ġport gradnje 

tovrstnih objektov ģe veļ let ne sofinancira. Predloga proraļunov za naslednji dve leti 

predvidevata 10 mio evrov za te namene (vsako leto 5 mio evrov), kar je, glede na vrednost 

tovrstnih investicij, zanemarljiv znesek. Prav tako je sredstev za gradnjo domov za starejġe 

premalo, kar je, z vidika starajoļe se druģbe, nerazumljivo. Problematiļno je tudi financiranje 

drģavne cestne infrastrukture v obļinah, kjer ġe zdaj ni jasno, ali se bodo projekti, ki so bili 

pripravljeni in vkljuļeni v naļrt razvojnih programov za leto 2019, vendar niso bili realizirani zaradi 
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pomanjkanja proraļunskih sredstev oz. do 2. 9. 2019 niso bile podpisane pogodbe, drugo leto 

dejansko izvajali. Ti projekti bi se namreļ morali naslednje leto prioritetno izvajati, saj vsakrġen 

zamik realizacije oteģuje tudi naļrtovanje finanļne soudeleģbe obļin. Prav tako so drģavni 

svetniki ugotavljali, da je realizacija projektov, ki so bili v 6-letnem drsnem planu sprva predvideni 

za leto 2020, prestavljena na obdobje po 2025, pri tem pa so obļine ģe intenzivno odkupovale 

zemljiġļa in plaļevale projektno dokumentacijo v okviru dogovora o kasnejġem poraļunu. Vsak 

rez proraļunskih sredstev pomeni upoļasnitev dinamike izvedbe projekta, kasnejġi posegi v 

infrastrukturo pa so zaradi nepravoļasnega ukrepanja le ġe veļji in zato draģji. Vlada bi morala 

spremeniti odnos do cestne in ostale infrastrukture (ġole, vrtci, domovi za starejġe) in temu 

podroļju v proraļunih za leti 2020 in 2021 zagotoviti veļ sredstev. Drģavni svetniki so opozorili, 

da kulturni sektor, ki je bil v ļasu finanļne krize deleģen velikih rezov, danes, kljub gospodarski 

rasti, ġe zmeraj ne dosega viġine sredstev izpred finanļne krize. Ġe posebej je podhranjen 

nevladni sektor, ki je v lokalnih okoljih nosilec razvoja kulture. Nadalje je bilo opozorjeno na 

neuļinkovito ļrpanje evropskih kohezijskih sredstev aktualne finanļne perspektive, ki se 

praktiļno konļuje. Medtem ko so bile v preteklem finanļnem obdobju prav obļine kljuļne pri 

uspeġnosti ļrpanja razpoloģljivih evropskih sredstev, je zdaj bistveno teģje, saj nimajo sredstev 

za zagotavljanje lastne udeleģbe oz. nimajo moģnosti zadolģevanja za potrebe zagotavljanja 

lastne udeleģbe. Pri tem je bilo izpostavljeno tudi dejstvo, da se deleģ sredstev iz drģavnega 

proraļuna za sofinanciranje ne zagotavlja v viġini 6 %, kot to doloļa 21. ļlen ZFO-1, ampak je ta 

deleģ ģe vrsto let niģji in ġe to se le del zagotavlja v obliki nepovratnih sredstev, del pa v obliki 

povratnih sredstev kot dodatno zadolģevanje obļin v proraļunu drģave. Zakljuļevanje aktualne 

finanļne perspektive bo ġe posebej teģavno, ker se bo s ciljem pospeġitve ļrpanja evropskih 

sredstev poveļala intenziteta izvajanja projektov, to pa pomeni veļje potrebe po gradbenih 

izvajalcih, veļje povpraġevanje pa bo zviġalo tudi cene storitev in s tem draģje investicije. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru, ki je proraļuna za 2020 in 

2021 sprejel  na 13. seji, 21. 11. 2019.  

 

10. Mnenje k Predlogu Zakona o izvrġevanju proraļunov Republike Slovenije za leti 2020 

in 2021 (ZIPRS2021) - nujni postopek, EPA 794 -VIII (22. seja Drģavnega sveta, 16. 10. 2019). 

Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada. Drģavni svet predloga zakona ni 

podprl.   

 

Pred tem sta predlog obravnavali Interesna skupina lokalnih interesov (37. seja, 7. 10. 2019) in 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (37. seja, 7. 10. 2019). Komisija in interesna 

skupina nista podprli predloga zakona in sta med drugim oporekali predlagani viġini povpreļnine 

za naslednji dve leti, ki ne zagotavlja financiranja dejanskih stroġkov obļin. Poroļilo interesne 

skupine in komisije je bilo posredovano Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (27. 

seja komisije, 9. 10. 2019), ki je povzela njuno negativno mnenje. Drģavni svet na 22. seji, 16. 10. 

2019, predloga zakona ni podprl. Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu 

zboru. Vlada se je 12. 11. 2019 opredelila do mnenja Drģavnega sveta. Drģavni zbor je na 

13. seji, 22. 11. 2019, zakon sprejel.  Interesna skupina lokalnih interesov je nato na 9. 

izredni seji , 25. 11. 2019, sprejela predlog odloģilnega veta na navedeni zakon in v 

obrazloģitvi ponovila opozorila glede prenizke povpreļnine. Drģavni svet je na 8. izredni 

seji , 28. 11. 2019, sprejel odloģilni veto. Drģavni zbor je ob ponovnem odloļanju zakon 

sprejel na 20. izredni seji, 20. 3. 2019.  Veļ o vsebini v poglavju 2.5.3.  
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11. Mnenje k Predlogu zakona o zagotavljanju sredstev za doloļene nujne programe 

Republike Slovenije v kulturi (ZZSDNPK) ï druga obravnava, EPA 778 -VIII (22. seja 

Drģavnega sveta, 16. 10. 2019). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada. 

Drģavni svet je predlog zakona podprl. 

 

Pred tem je predlog zakona obravnavala Komisija za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport (18. seja 

komisije, 9. 10. 2019) in ga podprla. Predlog zakona sta v prvi obravnavi zakona obravnavali tudi 

Interesna skupina lokalnih interesov (37. seja, 7. 10. 2019) in Komisija za lokalno samoupravo in 

regionalni razvoj (37. seja, 7. 10. 2019), ki sta podprli predlog in poudarili, da je predlog zakona z 

vidika zagotavljanja dodatnih sredstev za nujne programe na podroļju kulture dobrodoġel tudi za 

finanļno podhranjene obļine, je pa vpraġanje, ali bo predviden obseg proraļunskih sredstev 

dejansko zagotovljen v prihodnjih letih, saj se to pogojuje z javnofinanļnimi zmoģnostmi in 

prioritetami. Ļe hoļemo narediti premik in dejansko slediti javnemu interesu na podroļju kulture 

in obrniti trend propadanja kulturne infrastrukture, bi morali sredstva v prihodnjih vsakoletnih 

drģavnih proraļunih dejansko zagotoviti in tega ne pogojevati z javnofinanļnimi zmoģnostmi. 

Drģavni svetniki so se strinjali, da bi morale biti obļine upraviļene do veļjega deleģa 

sofinanciranja sanacije najbolj ogroģenih in najpomembnejġih kulturnih spomenikov kot 

pravne/fiziļne osebe oz. bi moral biti finanļni deleģ podoben, kot je predviden za financiranje 

drģavnih kulturnih spomenikov. Prav tako sta komisija in interesna skupina podprli predlog 

Zdruģenja obļin Slovenje, da se viġina sofinanciranja ureditve osnovnih prostorskih pogojev in 

nakupa opreme za javne zavode, katerih ustanoviteljica je lokalna skupnost, poveļa vsaj na 

tretjino deleģa sredstev za drģavne zavode s podroļja kulture. V povezavi z v preteklosti 

obnovljenimi kulturnimi spomeniki drģavnega oz. lokalnega pomena, ki nimajo nobene vsebine, 

so drģavni svetniki opozorili, da je treba omogoļiti razvoj vsebine oz. uporabnosti kulturnega 

spomenika. Kulturno varstveni pogoji bi morali biti bolj fleksibilni oz. ģivljenjski, saj drugaļe zakon 

s sicer plemenitim namenom zagotavljanja dodatnih sredstev v naslednjih letih za nujne 

programe v kulturi ne bo dosegel cilja, to je ohranjanje kulturne dediġļine. Glede predvidenih 

javnih razpisov za pridobitev sredstev za financiranje lokalnih kulturnih objektov oz. ureditve 

osnovnih prostorskih pogojev in nakupa opreme za lokalne javne zavode so drģavni svetniki 

opozorili, da imajo obļine na drugih podroļjih (npr. programi javnih del kot posebni programi 

aktivne politike zaposlovanja) slabe izkuġnje z javnimi razpisi, ki opredeljujejo kriterije in merila. 

Drģavni svet je ocenil, da je stanje kulturne dediġļine zaskrbljujoļe in kaģe na povsem 

neodgovoren odnos drģave do lastne kulturne dediġļine. Drģava k temu podroļju do zdaj ni 

pristopala sistemsko in ni zagotovila stabilnega financiranja znotraj integralnega dela proraļuna. 

Nevzdrģevanje kulturne dediġļine ï kulturnih spomenikov in infrastrukture je povzroļilo veliko 

ġkodo, ki dolgoroļno zaradi poveļevanja vrednosti investicij pravzaprav onemogoļa njeno 

ohranitev. Drģavni svet je opozoril na nujnost sprejema predloga zakona in hkrati opozoril na 

kontradiktornost namena in nujnosti zakona s pogojevanjem naļrtovanih finanļnih sredstev z 

javnofinanļnimi zmoģnostmi. Zato je predlagal, da se v drugem odstavku 3. ļlena predloga 

zakona ļrta besedilo èv skladu z javnofinanļnimi zmoģnostmi in prioritetamiç. Zakonski ukrepi so 

smiselni in uļinkoviti le z uresniļevanjem sprejetih zavez, ki so v tem primeru korektno 

dolgoroļno finanļno naļrtovane, zato mora postati sprejet zakon pravna obveznost in integralen 

del vseh prihodnjih proraļunskih dokumentov. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru, ki je  zakon sprejel na 13. 

seji, 26. 11. 2019, upoġtevaje pripombo Drģavnega sveta. 
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12. Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o poroġtvu Republike Slovenije za 

obveznosti druģbe 2TDK, d. o. o., iz naslova kreditov in dolģniġkih vrednostnih papirjev, 

najetih oz iroma izdanih za financiranje izgradnje druge ga tira ģelezniġke proge Divaļaï 

Koper, in za obveznosti druģbe DARS, d. d., iz naslova kreditov in dolģniġkih vrednostnih 

papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (ZPOD2T DK) 

- druga obravnava  (24. seja Drģavnega sveta, 11. 12. 2019). Predlog je v obravnavo 

Drģavnemu zboru predloģila Vlada. Drģavni svet je predlog dopolnjenega predloga zakona 

podprl.  

 

Drģavni svet je povzel nekatera mnenja in staliġļa, podana ob obravnavi osnovne razliļice 

predloga zakona na seji Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (30. seja komisije, 25. 

11. 2019). Glede na opozorila in zahteve po dodatnih pojasnilih, ki izhajajo iz mnenja 

Zakonodajnopravne sluģbe Drģavnega zbora, je bilo v razpravi zastavljeno vpraġanje o 

usklajenosti predlaganih reġitev s pripombami, ki jih je navedena sluģba podala na posamezne 

ļlene predloga zakona. Zagotovljeno je bilo, da so bile v fazi usklajevanj vse pripombe 

Zakonodajno-pravne sluģbe Drģavnega zbora pojasnjene oziroma upoġtevane ter da bodo v 

obliki amandmajev predloģene v nadaljnje odloļanje. Pripombe Zakonodajno-pravne sluģbe 

Drģavnega zbora so se nanaġale na nejasnosti v zvezi s kritjem stroġkov financiranja, 

poveļanjem donosa s pribitki zaradi dodatnih tveganj, ki jih prinaġajo dolģniġki vrednostni papirji 

in jih izdajajo gospodarske druģbe, na veljavnost gradbenega dovoljenja in predvidene 2 

posodobitvi, in dograditve trase ter na zavarovanja poroġtva z menicami kot edine moģne oblike 

tovrstnega zavarovanja. Glede vpraġanja viġine pridobljenih kohezijskih sredstev za projekte, kot 

sta izgradnja drugega tira ģelezniġke proge DivaļaïKoper in izgradnja dela 3. razvojne osi, ter 

primerjave s Hrvaġko, ki je domnevno uspeġnejġa pri pridobivanju teh sredstev, je bilo 

pojasnjeno, da so pogajanja za pridobitev 80 milijonov evrov kohezijskih sredstev v konļni fazi, 

pri ļemer bo Slovenija ta sredstva razporedila na veļ projektov, medtem ko Hrvaġka vsa 

pridobljena sredstva usmerja v en projekt. Velik del sredstev bodo v slovenskem primeru sicer 

zagotovili uporabniki infrastrukturnih objektov. Na vpraġanje, ali lahko zastoj pri financiranju 

enega od obeh projektov, ki sta predmet poroġtvenega zakona, ogrozi izvajanje drugega, je bilo 

odgovorjeno, da to ni mogoļe. V zvezi s podelitvijo poroġtva in potencialno obveznostjo drģave, 

ki iz tega izhaja, se zastavlja vpraġanje vpliva poroġtva na zahteve, ki izhajajo iz fiskalnega 

pravila. Zagotovljeno je bilo, da podeljeno poroġtvo ne pomeni avtomatiļne prerazvrstitve 

transakcij DARS v javni finanļni dolg in tako ne bo vplivalo na izpolnjevanje fiskalnih zavez. 

Uporabnina za prevoze, ki naj bi jo v veļjem delu sicer plaļevali tuji prevozniki oziroma 

uporabniki, bo v veliki meri poveļala stroġke tudi domaļim prevoznikom. V primeru dejavnosti 

transporta in prodaje naftnih derivatov so priļakovanja naftnih trgovskih podjetij, da se uresniļijo 

napovedi o poveļanju marģ, ġe toliko bolj upraviļena. O pribitku pri cestninjenju tovornega 

prometa je sicer ģe presojala tudi Evropska komisija in nanj ni izrazila zadrģkov. Drģavni svet je 

menil, da se ugodne multiplikativne uļinke gradnje zastavljenih infrastrukturnih projektov za 

slovensko gospodarstvo lahko priļakuje le ob veļji prisotnosti domaļe gradbene stroke, ki ji je 

treba kot partnerki in podizvajalki veļjih gradbenih podjetij z ustreznimi referencami, ki jih naġa 

podjetja nimajo, v ļim veļji meri omogoļiti sodelovanje pri teh projektih. Odbor Drģavnega zbora 

za finance je kot matiļno delovno telo predlog zakona obravnaval na 17. seji, 28. 11. 2019, in 

sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin k 3., 5. in 6. ļlenu predloga zakona, 

pripravljenih na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne sluģbe Drģavnega zbora. Vsebina sprejetih 

amandmajev ni vplivala na mnenje, ki ga je do predloga zakona zavzela pristojna Komisija 
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Drģavnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in ga je Drģavni svet povzel v svojem 

mnenju. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru, ki je zakon sprejel na 14. 

seji, 18. 12. 2019.  

 

13. Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

starġevskem varstvu in  druģinskih prejemkih (ZSDP-1C), skrajġani postopek, EPA 884-VIII 

(24. seja Drģavnega sveta, 11. 12. 2019). Predlog je v obravnavo Drģavnemu zboru po 

skrajġanem postopku predloģila Vlada. Drģavni svet je dopolnjeni predlog zakona podprl. 

 

Pred obravnavo na seji Drģavnega sveta je predlog zakona obravnavala Komisija za socialno 

varstvo, delo, zdravstvo in invalide (6. izredna seja komisije, 3. 12. 2019). S predlogom zakona 

so bili, z namenom zaġļite otrok in druģin, predlagani naslednji kljuļni ukrepi: podaljġanje 

oļetovskega dopusta ob rojstvu dvojļkov ali veļ hkrati ģivorojenih otrok za dodatnih deset dni za 

vsakega otroka, tudi v primeru posvojitve dvojļkov ali veļ hkrati ģivorojenih otrok ali veļ razliļno 

starih otrok do konļanega prvega razreda osnovne ġole najstarejġega otroka; na novo uvedena 

pravica do starġevskega varstva tudi za rejnike, kadar je v rejniġko druģino nameġļen otrok, ki je 

starejġi od 11 mesecev in ġe ni zakljuļil prvega razreda osnovne ġole; dvig najniģjega izplaļila 

materinskega, oļetovskega in starġevskega nadomestila na viġino osnovnega zneska 

minimalnega dohodka (547,32 evra bruto oz. 402,18 evra neto) za starġe otrok, ki bodo rojeni po 

1. 1. 2022; dvig zneska nadomestila za tiste vlagatelje, ki dan pred nastopom posamezne vrste 

dopusta ne bodo zavarovani za starġevsko varstvo, so pa bili zavarovani iz navedenega naslova 

vsaj 12 mesecev v zadnjih treh letih (to bi zagotovilo minimalno porodniġko nadomestilo vsem 

porodnicam, drģavljankam Republike Slovenije, ne glede na njihov status); ļrtanje veljavnega, a 

v praksi ġe ne izvedenega naļina izplaļila pomoļi ob rojstvu otroka v dobroimetju (uporabljati bi 

se zaļelo 1. 1. 2020), saj je bilo ugotovljeno, da bi njegovo izvajanje povzroļilo nesorazmerno 

visoke stroġke v primerjavi z zneskom izplaļane pravice. Komisija je predlog zakona podprla, v 

razpravi pa je bil izraģen pomislek glede morebitne diskriminatornosti doloļb 8., 9. in 11. ļlena 

predloga zakona, saj je bil v osnovi predviden zamik uveljavitev spremenjenih doloļb tretjega in 

ļetrtega odstavka 43. ļlena, 46. ļlena ter drugega odstavka 63. ļlena veljavnega zakona na 1. 1. 

2022. Komisija je mnenje k predlogu zakona poslala Odboru Drģavnega zbora za delo, druģino, 

socialne zadeve in invalide (34. nujna seja, 4. 12. 2019). Drģavni svet je na 24. seji, 11. 12. 2019, 

obravnaval dopolnjeni predlog zakona.  

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Drģavni zbor je v okviru 

druge obravnave k predlogu zakona sprejel ġe dodatne amandmaje (poleg popravka 

preseļnega datuma na 1. 1. 2021 je bila ponovno zniģana doloļena viġina zneska pomoļi 

ob rojstvu otroka na raven 350 evrov, ki je bila v fazi obravnave na pristojnem o dboru 

zviġana na 500 evrov, prav tako se je ponovno doloļilo, da se zneski materinskega, 

oļetovskega in starġevskega nadomestila ne bodo veļ usklajevali, kot je bilo sicer ģe 

prvotno predvideno). Drģavni zbor je zakon sprejel na 14. seji, 18. 12. 2019.  

  



    POROĻILO O DELU 2019  

35 

 

2.5.2.2. MNENJA K POROĻILOM DRĢAVNIH ORGANOV  

 

1. Mnenje k Letnemu poroļilu o upravljanju kapitalskih naloģb Republike Slovenije in 

Slovenskega drģavnega holdinga - SDH za leto 2017, EPA 210-VIII (14. seja Drģavnega 

sveta, 23. 1. 2019). 

 

Pred obravnavo na seji Drģavnega sveta se je s poroļilom seznanila Komisija za gospodarstvo, 

obrt, turizem in finance (13. seja, 28. 11. 2018). Kot izhaja iz predloģenega letnega poroļila, je 

skupna vrednost kapitalskih deleģev v 91 druģbah, ki jih upravlja Slovenski drģavni holding (SDH) 

in so v neposredni lasti Republike Slovenije in SDH, konec leta 2017 znaġala 10,9 milijarde 

evrov. Ļista dobiļkonosnost lastniġkega kapitala vseh kapitalskih naloģb drģave je porasla na 

visokih 6,5 %. Pri tem je zaradi vpliva enkratnih dejavnikov (izplaļilo visoke dividende pri NLB, d. 

d., in viġje od naļrtovane dividende pri Telekomu Slovenije, d. d.) treba opozoriti na prilagojenost 

kazalnika dividendnost kapitala skupnega portfelja, saj je bilo ob neupoġtevanju vpliva enkratnih 

dejavnikov iz naslova lastniġtva kapitalskih naloģb lani zbranih 266,8 milijona evrov, dejansko pa 

je bilo prejetih za 487,3 milijona evrov dividend. V prihodnosti tako visokih izplaļil dividend, ne 

glede na izvajano dividendno politiko, ni moļ priļakovati. V razpravi so ļlani komisije zastavili 

nekatera dodatna vpraġanja, ki so se nanaġala na delovanje SDH v lanskem letu, in sicer glede 

smernic pri vodenju dividendne politike vpraġanje, na kakġen naļin SDH pri svojih odloļitvah 

zagotavlja ravnoteģje med skrbjo za razvoj tistih gospodarskih druģb, s katerimi deleģi upravlja, in 

potrebami ter zahtevami lastnika, torej drģave, po dodatnih sredstvih, zbranih iz naslova dividend. 

Drģavne svetnike je tudi zanimalo, ali je SDH lani Vladi kot skupġļini SDH predlagal prodajo NLB, 

d. d., kakġen bo naļin dela in iz katerih virov se bo financiral SDH po tem obdobju, ko se bo 

obseg nalog SDH domnevno obļutno skrļil, ostal pa bo tudi brez veļjega dela prihodkov iz 

dividend. Ker strategija trajnostnega razvoja turizma nalaga SDH ġtevilne naloge v zvezi s 

konsolidacijo in poslovnim prestrukturiranjem turistiļnih druģb, je svetnike zanimalo staliġļe SDH 

glede nakazanih namer drģave po krepitvi njene lastniġke vloge na turistiļnem segmentu. V zvezi 

s turistiļno strategijo pa so svetniki opozorili tudi na problem delovne sile tako v turistiļnem kot 

tudi v trgovinskem delu. In kot izhaja iz navedb v poroļilu, se je ļisti poslovni izid gospodarskih 

druģb iz segmenta turizma in gospodarstva, ki se je v neposrednem lastniġtvu Republike 

Slovenije 2017 glede na prejġnje leto bistveno zniģal in precej odstopa od ostalih segmentov, 

zato se je zastavilo vpraġanje o vzrokih za ta upad, kot tudi vpraġanje, kakġni so cilji, strategija in 

predvideni ukrepi, ki jih SDH predvideva na energetskem podroļju ter v druģbah, s katerimi 

upravlja. V tem okviru je komisijo zanimal vpliv SDH, da s svojimi priporoļili vpliva na odloļanje o 

sistemu cen za oblikovanje naftnih derivatov ter ali se predvideva doloļen pozitiven premik v 

togem naļinu oblikovanja cen, saj utegnejo sicer naftne druģbe ob tako reguliranih cenah zaiti v 

teģave. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Slovenskemu Drģavnemu holdingu. 

 

2. Mnenje k Letnemu poroļilu Raļunskega sodiġļa Republike Slovenije za leto 2018, EPA 

472-VIII (17. seja Drģavnega sveta, 10. 4. 2019). 

 

Z letnim poroļilom se je pred obravnavo na seji Drģavnega sveta seznanila Komisija za 

gospodarstvo, obrt, turizem in finance (18. seja komisije, 3. 4. 2019). V razpravi so bila 

zastavljena nekatera vpraġanja, ki so se nanaġala na delo in pristojnosti Raļunskega sodiġļa. 

Tako je drģavne svetnike zanimalo, ali lahko Raļunsko sodiġļe z revizijo pripomore k ureditvi 
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pereļe problematike lastniġtva lokalnih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiġļih in pospeġi 

postopke na drģavni in lokalni ravni; ali je bila po sprejemu Zakona o ġportu, glede na teģave, ki 

se pojavljajo, izvedena revizija o financiranju ġportnih dejavnosti; v praksi se pojavljajo primeri, ko 

so pri revidirancu ugotovljene doloļene nepravilnosti, za katere pa drug organ, npr. Ministrstvo za 

finance, meni, da so v skladu z zakonom. Vpraġanje je, ali se v takġnih primerih revidiranec v 

odzivnem poroļilu lahko sklicuje na pridobljeno mnenje drugega organa. Glede na opravljene 

ġtevilne revizije volilnih kampanj s strani Raļunskega sodiġļa v zadnjem ļasu, se zdi smiseln tudi 

pregled financiranja posameznih list, samostojnih kandidatov in volilnih kampanj v lokalnih 

skupnostih; ob opravljenih revizijah v primerih poslovanja Druģbe za upravljanje terjatev bank in 

Slovenskih ģeleznic kot pomembnih slovenskih druģb, v katerih je bilo ugotovljeno veļje ġtevilo 

nepravilnosti, se ob zaznanih teģavah z javnimi razpisi, vpraġljivi skrbnosti dobrega 

gospodarjenja in upravljanja s sredstvi, financiranja nekaterih druġtev brez primernih kriterijev, 

problematiļnih notranjih razmerij med matiļno in odvisnimi druģbami v primeru Slovenskih 

ģeleznic, odpira tudi vpraġanje nujnosti follow-up revizije v obeh druģbah. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Poroļilo je obravnavala 

Komisija za nadzor javnih financ na 6. redni seji, 9. 5. 2019, s ļimer se je obravnava 

letnega poroļila zakljuļila. 

 

3. Mnenje k Ġtiriindvajsetemu rednemu letnemu poroļilu Varuha ļlovekovih pravic 

Republike Slovenije za leto 2018, EPA 420-VIII (18. seja Drģavnega sveta, 15. 5. 2019). 

 

Z letnim poroļilom sta se pred obravnavo in seznanitvijo na seji Drģavnega sveta seznanili 

Komisija za drģavno ureditev (20. seja komisije, 28. 3. 2019) in Komisija za socialno varstvo, 

delo, zdravstvo in invalide (17. seja komisije, 28. 3. 2019) kot zainteresirano delovno telo, ki sta 

pripravili skupno mnenje k poroļilu Varuha. Ker ļlovekove pravice predstavljajo obseģno 

materijo, Varuh v poroļilu teģko popiġe vsak posamezen primer domnevnih krġitev. Drģavni 

svetniki so poudarili, da bi kazalo v prihodnje razmisliti o naļinu bolj konkretnih zahtev po 

sprejemanju odgovornosti za neopravljeno delo na ministrstvih in drugih drģavnih institucijah. 

Funkcionarji nosijo politiļno odgovornost za svoje delo, medtem ko je odgovornost strokovnih 

sluģb velikokrat porazdeljena med vse uradnike, zaradi ļesar na koncu nihļe ne prevzame 

individualne odgovornosti. Zaradi varstva osebnih podatkov in zagotovljene anonimnosti vseh, ki 

se obraļajo na Varuha, v poroļilu ni mogoļe razkrivati konkretnih imen pritoģnikov in domnevnih 

krġiteljev, a to ne bi smel biti izgovor za neukrepanje. Ob tem je Drģavni svet izpostavil 

pomanjkljivost zakonodaje, ki ne predvideva glasovanja po poġti za osebe, ki te namere niso 

izrazile vsaj deset dni pred dnem glasovanja, ob tem pa ne ureja poloģaja tistih, ki jim je v ļasu 

po tem odvzeta prostost oziroma so sprejeti na zdravljenje v bolniġnico ali v institucionalno 

varstvo socialnovarstvenega zavoda, zato ne morejo glasovati niti na voliġļu niti ne veļ po poġti. 

Drģavni svet je izpostavil tudi problem spletnega komuniciranja in nesankcioniranja sovraģnih 

komentatorjev. V povezavi s ġe vedno neurejenim dostopanjem do sanitarij in vode v nekaterih 

naseljih, zlasti romskih, slednje ne predstavlja le krġitve ļlovekovih pravic, ampak je tudi neetiļno 

in v nasprotju z naļeli praviļnosti. Romski otroci tudi neredno obiskujejo ġole, ki so osnova 

integracije v druģbo. Lokalne skupnosti pomagajo po svojih moļeh pri urejanju bivanjskih razmer 

v romskih naseljih (primer Mestne obļine Novo mesto in OPPN za romsko naselje Ģabjak). Med 

prebivalci Slovenije je treba krepiti zavedanje, da smo vsi drģavljani pred zakonom enaki. Drģavni 

svetniki so ponovno opozorili na odprta vpraġanja integracije tujcev s stalnim ali zaļasnim 

prebivaliġļem pri nas in na teģave, s katerimi se v zvezi s tem sreļujejo lokalne skupnosti in 
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drģavne ter lokalne ustanove. Pri umeġļanju infrastrukturnih objektov v prostor se sreļujemo s 

konfliktom na eni strani tistih, ki dokazujejo, da so jim krġene ļlovekove pravice, ker bodo 

infrastrukturni objekti zgrajeni na njihovem zemljiġļu ali v njihovi bliģini, na drugi strani pa tistih, ki 

dokazujejo, da so krġene njihove pravice, ker nimajo dostopa do vseh infrastrukturnih storitev. 

Drģavljani morajo imeti moģnost vpliva, a mora zakonodaja prepreļiti tudi zlorabe. Drģavni svet je 

tudi pozval k sprejemanju ukrepov za izboljġanje kakovosti sodnih odloļb in oblikovanje enotne 

sodne prakse, kar bi okrepilo zaupanje ljudi v pravno drģavo in sodni sistem. V zvezi z oļitkom, 

da lokalne skupnosti ne spoġtujejo odloļbe Ustavnega sodiġļa, ki nalaga lokalnim skupnostim, 

da razveljavijo odloke o kategorizaciji obļinskih cest v primerih neurejenih lastniġkih razmerij. gre 

za tako kompleksen problem, da je nujen napor drģave za pripravo sistemskih reġitev, skupaj s 

finanļnim okvirom. Teģave se v povezavi z nereġenimi lastninskimi pravicami pojavljajo tudi pri 

umeġļanju komunalne infrastrukture v prostor, kar lahko vodi v krġenje ļlovekovih pravic 

lastnikom spornih zemljiġļ, hkrati pa neurejeno stanje zmanjġuje vrednost nepremiļnin. Drģavni 

svet je ponovno opozoril na pravice preslabo plaļanih pravosodnih policistov in na kadrovske 

stiske v zavodih za prestajanje kazni. S podroļja pristojnosti Komisije za socialno varstvo, delo, 

zdravstvo in invalide so drģavni svetniki posebej opozorili na: nujnost popolne prenove sistema 

invalidskega zavarovanja s poudarkom na ģe veļ kot 30 let nespremenjeni ureditvi postopkov 

ugotavljanja vrst in stopenj telesnih okvar pri pripravi izvedenskih mnenj invalidskih komisij; na 

nujnost dviga najniģjih invalidskih pokojnin; na ġe vedno odprto vpraġanje enakosti pravic 

zavarovancev iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so v ļasu do 31. 12. 2012 

dokupili dobo ġtudija in sluģenja vojaġkega roka; na dolgoletno diskriminacijo ġtudentov invalidov 

pri zagotavljanju prevoza med ġtudijem; na pomanjkljivo uresniļevanje doloļb Zakona o 

izenaļevanju moģnosti invalidov (nedostopnost do sodiġļ in nezmoģnost polnega uresniļevanja 

volilne pravice) ter neupoġtevanje 2017 sprejetega Gradbenega zakona (nujnost izgradnje in 

prenove objektov na naļin, da bodo neovirano dostopni vsem ljudem, ne glede na njihovo 

morebitno trajno ali zaļasno oviranost). Glede na ġtevilna nereġena vpraġanja, na katera redno 

opozarjajo invalidske organizacije, sta komisiji Varuhu predlagali, da se v naslednjih letih 

podroļju invalidskega varstva podrobneje posveti, saj sta opazili, da je v sicer precej obseģnem 

poroļilu Varuha podroļju invalidskega varstva namenjenih zgolj sedem strani. V zvezi s 

podroļjem zdravstva sta komisiji izpostavili problematiko ļakalnih dob, ki vplivajo na pravico 

posameznika do pravoļasne zdravstvene obravnave in posredno tudi na njegovo socialno 

varnost. Komisiji sta opozorili tudi na to, da zavarovanci, ne glede na uzakonjene pravice do 

izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda (80. ļlen ZZVZZ), zaradi trenutnih razmer v druģinski 

medicini v realnosti te pravice ne morejo uveljavljati. Komisiji sta potrdili dobro sodelovanje 

Varuha ļlovekovih pravic in Drģavnega sveta na razliļnih podroļjih, med drugim pri organizaciji 

razliļnih posvetovanj. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru, ki je redno letno poroļilo 

Varuha sprejel na 9. redni seji, 20. 6. 2019. 

 

4. Mnenje k Rednemu letnemu poroļilu Zagovornika naļela enakosti za leto 2018, EPA 

572-VIII (19. seja Drģavnega sveta, 12. 6. 2019). 

 

Drģavni svet je ob seznanitvi z letnim poroļilom Zagovornika naļela enakosti za 2018 med 

drugim opozoril na dodatno moģnost za zagotovitev enakosti invalidov s pobudo za zapis 

slovenskega znakovnega jezika v Ustavo, o ļemer je v Drģavnem svetu ģe potekal poseben 

posvet v soorganizaciji Zveze druġtev gluhih in nagluġnih Slovenije. Ļe bo do zapisa v Ustavo 
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priġlo, naj tako Zagovornik kot tudi Varuh ļlovekovih pravic in Svet za invalide Republike 

Slovenije poskrbijo za to, da se bo navedena pravica resniļno izvajala tudi v praksi. Izkuġnje v 

zvezi z zapisom pravice do pitne vode v Ustavo kaģejo, da zgolj ustavni zapis posamezne 

pravice ne zadoġļa. S poroļilom se je pred obravnavo na seji Drģavnega sveta seznanila 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (21. seja komisije, 16. 5. 2019), ki je 

ocenila, da je Zagovornik v kratkem ļasu, v katerem deluje, uspel vzpostaviti uļinkovit naļin 

dela, odpraviti veļino zaostankov iz preteklih let in da deluje dobro in odgovorno. Kljub ġirokemu 

podroļju njegovega delovanja je ocenila, da je njegova vloga v druģbi in politiki ġe vedno premalo 

razumljena, kar zanj predstavlja dodaten izziv in bo terjalo njegovo dobro svetovanje in 

preventivno delo na lokalnem in drģavnem nivoju. V zvezi s problematiko invalidskega varstva in 

invalidskih organizacij, ki jo je Zagovornik izpostavil v svojem poroļilu, je Zagovornika pozvala k 

uporabi ustreznega izrazoslovja, skladnega z ustaljeno prakso v Republiki Sloveniji in 

uporabljeno v Ustavi in zakonodaji. Drģavni svetniki so razpravljali tudi o ġtevilnih organih na 

drģavni ravni, ki skrbijo za uresniļevanje pravic invalidov, pri ļemer so pozvali k okrepitvi 

njihovega medsebojnega sodelovanja, k jasnejġi razmejitvi njihovih pristojnosti ter poenotenju 

razumevanja posameznih elementov, konceptov in kriterijev pri ocenjevanju ustreznosti 

uresniļevanja Konvencije OZN o pravicah invalidov in zakonodaje s strani drģave. Pozvali so tudi 

k skrbi Zagovornika za dejansko uresniļevanje pravice do uporabe slovenskega znakovnega 

jezika kot jezika skupnosti njegovih uporabnikov, potem ko bo slednja zapisana v slovensko 

Ustavo. Glede vpraġanja zagotavljanja enakosti moġkih in ģensk z vidika plaļila za opravljeno 

delo je Drģavni svet opozoril na premalo poglobljenih analiz, tudi zaradi pomanjkanja dostopa do 

ustreznih podatkov zaradi ostrih doloļb Zakona o varstvu osebnih podatkov; na primere spolnega 

nadlegovanja, ki so 2019 izrazito odmevali v tujini, pri nas pa se jih uradno (ġe) ne zaznava; 

spregovoril o vpraġanju diskriminacije na podlagi osebne okoliġļine spola (v druģbi se veļinoma 

zaznava neenakost in diskriminacijo ģensk, ļeprav so velikokrat v neenak poloģaj postavljeni tudi 

moġki); opozoril na nujnost uļinkovitega izvrġevanja pristojnosti ġtevilnih organov, ki na drģavni 

ravni skrbijo za uresniļevanje ļlovekovih pravic posameznikov in njihovo nediskriminatorno 

obravnavo ter na ġe vedno neprimeren odnos nekaterih delodajalcev do sindikalnih zaupnikov in 

na manevrski prostor za iskanje reġitev na tem podroļju v okviru socialnega dialoga. Drģavni 

svetniki so izrekli pohvale Zagovorniku za izvajanje ġiroke informacijske in ozaveġļevalne akcije, 

h kateri sta ga 2018 pozvala tako Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot 

Drģavni svet. Ker Zagovornik aktivnosti ozaveġļanja izvaja na podlagi posebne zloģenke, ki 

vsebuje vse kljuļne informacije in kontaktne podatke Zagovornika, v njej pa so predstavljene 

najbolj tipiļne in stereotipne oblike diskriminacije ter podroļja, na katerih lahko do nje prihaja, naj 

se zloģenko ustrezno prilagodi tako, da bo laģje razumljiva tudi razliļnim skupinam invalidov. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Odbor Drģavnega zbora 

za delo, druģino, socialne zadeve in invalide  se je na 9. seji, 13. 6. 2019, seznanil s 

poroļilom Zagovornika naļela enakosti. S tem se je obravnava letnega poroļila zakljuļila. 

 

5. Mnenje k Letnemu poroļilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

za leto 2018, EPA 611-VIII (20. seja Drģavnega sveta, 3. 7. 2019). 

 

Letno poroļilo je v obravnavo Drģavnemu zboru predloģila Vlada. Drģavni svet je ob seznanitvi z 

letnim poroļilom opozoril, da je ģe zdaj treba razmiġljati dolgoroļno in uvajati ukrepe za 

vzdrģnost sistema ter tudi poskrbeti, da bodo mladi, tudi ļe zaļasno odidejo v tujino, priġli nazaj 

oziroma ģe v osnovi z boljġimi pogoji za ģivljenje in zaposlitev poskrbeti, da v tujino sploh ne bi 
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odhajali. Drģavni svet je posebej izpostavil vpraġanje gmotnega poloģaja upokojencev, zlasti v 

enoļlanskih gospodinjstvih, v katerih prevladujejo ģenske, in opozoril na trende, ki gredo v smeri 

zgoġļevanja najniģjih pokojnin, kar je posebej zaskrbljujoļe. Pred obravnavo na seji Drģavnega 

sveta je letno poroļilo obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (23. 

seja komisije, 17. 6. 2019), ki je poroļilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije (v nadaljevanju: Zavod) ocenila kot dobro strukturirano, pregledno, informativno in kot 

dobro podlago za odloļanje ter socialni dialog na podroļju pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja. Izpostavila je tudi objektivnost podatkov in izrekla pohvale dobremu poslovanju 

Zavoda in njegovemu vodstvu. Z zadovoljstvom je sprejela vse pozitivne podatke Zavoda za leto 

2018 in tako kot Zavod ugotovila, da doloļbe ZPIZ-2 oļitno dajejo doloļene pozitivne rezultate, 

zlasti kar se tiļe ukrepov, ki gredo v smeri bonusov (npr. prejemanje 20 %-ne predļasne ali 

starostne pokojnine). Med drugim je razpravljala tudi o vzdrģnosti sistema pokojninskega in 

invalidskega varstva, sedanji in prihodnji demografski sliki Slovenije ter o izgubi mladega in 

perspektivnega kadra, ki odhaja v tujino. V zvezi z nadaljnjimi spremembami sistema je pozvala k 

intenzivnemu socialnemu dialogu in poglobljenemu informiranju zavarovancev o nujnosti 

posameznih ukrepov. Razpravljala je tudi o gmotnem poloģaju upokojencev (razlika med 

povpreļno neto starostno pokojnino in povpreļno neto plaļo se v zadnjih 11 letih vztrajno 

poveļuje) in o problematiki invalidnin za telesne okvare, ki se jih na podlagi ZPIZ-2 priznava 

samo ġe v primeru poġkodbe pri delu ali poklicne bolezni. Ker gre za pomemben segment varstva 

invalidov, je pozvala, da naj se to podroļje ob naslednjih spremembah zakonodaje prenovi in 

sistematiļno uredi. Glede vzrokov za veliko povpraġevanje po informativnih izraļunih, o katerem 

poroļa Zavod, ter o obveznosti Zavoda, da po uradni dolģnosti poġilja informacije o 

priļakovanem ļasu in viġini upokojitve za starejġe od 58 let, je bila kot moģen naļin 

razbremenitve ZPIZ predlagana nadgradnja obstojeļega hitrega izraļuna pokojnine, ki je 

dostopen na spletni strani Zavoda. Zavod ģe vzpostavlja novo spletno stran, ki bo poleg 

sploġnega izraļuna ponudila tudi moģnost bolj poglobljenega izraļuna z vpogledom zavarovanca 

v osebno informativno evidenco. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je 

mnenje k letnemu poroļilu ZPIZ poslala Odboru Drģavnega zbora za delo, druģino, socialne 

zadeve in invalide, ki se je na 10. seji, 27. 6. 2019, seznanil s poroļilom, s ļimer se je njegova 

obravnava v okviru Drģavnega zbora zakljuļila.  

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano ZPIZ. 

 

6. Mnenje k Poroļilu o izvajanju evropske kohezijske politike 2014ï2020 za obdobje 

januar 2014ïmarec 2019 (Cilj: naloģbe za rast in delovna mesta) in k Poroļilu o 

izvajanju Akcijskega naļrta za pospeġitev ļrpanja sredstev iz Operativnega programa 

za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014ï2020 (20. seja Drģavnega 

sveta, 3. 7. 2019).  

  

Poroļilo sta pred obravnavo na seji Drģavnega sveta obravnavali Interesna skupina lokalnih 

interesov (31. seja, 17. 6. 2019) in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (31. seja, 

17. 6. 2019). Drģavni svetniki so izrazili priļakovanje, da bo Slovenija, ne glede na zaznane 

teģave, poļrpala vsa razpoloģljiva sredstva. Za uspeġnost ļrpanja sredstev EU je kljuļnega 

pomena usklajeno delovanje vseh deleģnikov, od drģave, obļin do izvajalcev, ki so vsi 

soodgovorni za uļinkovito izvajanje evropske kohezijske politike. Glede na dosedanjo prakso 

velikih oscilacij dinamike ļrpanja sredstev EU mora drģava vloģiti veļ napora v pravoļasno 

pripravo na novo programsko obdobje, za katero se ponovno priļakuje, da bo Slovenija neto 
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prejemnica. Medtem ko so v aktualni finanļni perspektivi sredstva EU predvsem usmerjena v t. i.  

mehke vsebine, so na lokalnem nivoju bistveno veļje potrebe po financiranju t. i. trdih vsebin oz. 

investicij v infrastrukturo, ki ima veļje multiplikativne uļinke in je tudi pogoj za razvoj ostalih 

segmentov druģbe, tudi novih delovnih mest. Lokalna okolja teģko razumejo, da ima v okviru 

evropske kohezijske politike npr. gradnja kolesarskih stez prednost pred gradnjo kanalizacije kot 

ene od osnovnih dobrin sodobne civilizacije. Po mnenju komisije in interesne skupine je nujno, da 

slovenska pogajalska skupina pri kreiranju prihodnje politike EU odloļneje zagovarja razvojne 

potrebe drģave in temu ustrezno izpogaja programske vsebine in opredeli razvojne cilje, ki so v 

naġem nacionalnem interesu. Pri opredeljevanju vsebin je treba upoġtevati tudi velikost obļin in 

jih na nivoju EU ustrezno zastopati. Drģavni svet je poudaril, da teritorialna delitev Slovenije na 

Vzhodno kohezijsko regijo in Zahodno kohezijsko regijo kaģe na velike notranje razvojne razlike. 

Mestna obļina Ljubljana kot statistiļno zelo razvito evropsko mesto bistveno odstopa od 

razvitosti ostalih obmoļij Zahodne kohezijske regije, ki zato nimajo enakih moģnosti za razvoj, kot 

jih imajo obmoļja Vzhodne kohezijske regije, ki je upraviļena do veļ sredstev EU. Medtem ko bi 

morala drģava s sistemom financiranja obļin ta razkorak zmanjġati, se to ne dogaja. Ļeprav je 

moģno do konca 2023 ļrpati evropska sredstva, je zadnje leto zelo kritiļno za pravoļasno 

realizacijo investicijskih projektov na ravni obļin, npr. gradnja komunalne infrastrukture, saj so 

projekti finanļno zahtevni in zahtevajo ustrezen ļas za pridobivanje dokumentacije in soglasij. 

Drģavni svet je menil, da je treba pospeġiti postopke in obļinam omogoļiti ļim prejġnjo izvedbo 

razpisov. Poleg tega so obļine primorane plaļevati izvajalcem odġkodnino zaradi zamud pri 

izplaļilih, ki pa jih niso same povzroļile. Drģava se je zavezala, da bo do 2022 zagotovila 

odvajanje in ļiġļenje komunalne odpadne vode v aglomeracijah z manj kot 2000 PE, vendar je ta 

cilj praktiļno neuresniļljiv zaradi finanļne podhranjenosti obļin, pomanjkanja drģavnih sredstev 

in nedosegljivosti evropskih sredstev. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Vladi in Sluģbi Vlade za razvoj in evropsko 

kohezijsko politiko . 

 

7. Mnenje k Poroļilu o delu Inġpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018, EPA 

652-VIII (21. seja Drģavnega sveta, 18. 9. 2019). 

 

S Poroļilom o delu Inġpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018 se je pred sejo 

Drģavnega sveta seznanila Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (25. seja, 17. 

7. 2019), ki je poroļilo ocenila kot kakovostno in informativno. Ob tem je ugotavljala, da je v 

zadnjih letih zaznati bistven napredek delovanja IRSD v smeri preventivnih in svetovalnih 

aktivnosti na vseh podroļjih, ne samo na podroļju varnosti in zdravja pri delu. Komisija je izrekla 

pohvale tudi ġestletnemu projektu èOdpravimo konflikte na delovnem mestuç, ki ga je IRSD zaļel 

izvajati 2017 in ģe daje dobre rezultate. Kot pomembno vpraġanje varnosti in zdravja pri delu je 

izpostavila izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki ne izpolnjuje prvotno zamiġljenih ciljev njene 

vpeljave in pogosto predstavlja zgolj birokratsko obvezo, namesto oprijemljive podlage za 

razloļevanje med vestnimi in nevestnimi delodajalci ter naļin doseganja viġje stopnje 

ozaveġļenosti tako delodajalcev kot zaposlenih glede varnosti in zdravja pri delu. Z vidika veļje 

zaġļite zdravja delavcev je komisija pozvala tudi k zaostritvi regulative v zvezi z zgornjo mejo ġe 

sprejemljivih fiziļnih obremenitev posameznikov, saj bi se s tem prepreļilo ġtevilne poġkodbe pri 

delu. V zvezi s predlaganimi spremembami zakonske ureditve evidenc delovnega ļasa je 

komisija opozorila, da bodo slednje morale biti predmet intenzivnega socialnega dialoga. 

Opozorila je tudi na primere izkoriġļanja delovne sile na podlagi posredovanja delovne sile v 
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tujino in se dotaknila vpraġanja jezikovnih ovir v primeru zaposlovanja tuje delovne sile ter 

pomanjkljivosti zakonodaje, ki dopuġļa zaposlovanje delavcev brez znanja slovenskega jezika. 

To ni slabo samo z vidika njihove integracije v druģbo, ampak predvsem z vidika zaġļite njihovih 

pravic in zagotavljanja varnosti (nerazumevanje vsebine pogodb o delu, ki jih podpisujejo, 

varnostnih napotkov, itd.). Komisija je razpravljala tudi o nujnosti urejanja t. i. prekarnih oblik 

zaposlitev in o ġe vedno pogostih krġitvah plaļila za delo, o katerih poroļa IRSD in jih je mogoļe 

zaznati tudi v praksi, zlasti kar se tiļe izplaļil regresa. Strinjala se je tudi z opozorili IRSD, da 

obstojeļe ġtevilo inġpektorjev ne zadoġļa za uļinkovit nadzor nad ļedalje veļjim ġtevilom 

poslovnih subjektov na trgu dela (konec 2018 215.000 subjektov). Ob tem je menila, da zlasti pri 

majhnih in mikro podjetjih, ki sicer v bistveni meri prevladujejo v strukturi podjetij v Sloveniji 

(skoraj 99 %), razlog za krġitve zakonodaje veļinoma ni ignoranca vodstev navedenih podjetij, 

ampak pogosto nerazumevanje oziroma neobvladljivost (pre)obseģnih zakonskih in 

podzakonskih ureditev, za kar bi bilo treba najti uļinkovite reġitve. Kot naļin za poveļanje 

uļinkovitosti dela IRSD je bilo omenjeno povezovanje baz razliļnih drģavnih organov in s tem 

laģji in hitrejġi nadzor nad posameznimi elementi delovnih razmerij in varnosti ter zdravja pri delu.  

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Odboru Drģavnega zbora za delo, druģino, 

socialne zadeve in invalide, ki se je na 14. seji, 5. 11. 2019, seznanil s poroļilom, s ļimer 

se je njegova obravnava zakljuļila. 

 

8. Mnenje k Letnemu poroļilu Banke Slovenije za leto 2018 z letnim obraļunom Banke 

Slovenije za leto 2018 (raļunovodski izkazi), ki je sestavni del tega poroļila, in 

Finanļnemu naļrtu Banke Slovenije za leto 2019, EPA 808-VIII (23. seja Drģavnega sveta, 

13. 11. 2019). 

 

Z letnim poroļilom se je pred obravnavo na seji Drģavnega sveta seznanila Komisija za 

gospodarstvo, obrt, turizem in finance (28. seja komisije, 24. 10. 2019). Drģavni svet se je 

seznanil z makroekonomskimi razmerami, s katerimi se je leta 2018 sooļala in se nanje odzivala 

Banka Slovenije ter celotni banļni sistem. Zaznana so bila doloļena makroekonomska tveganja, 

ki se prenaġajo v naġ sistem iz mednarodnega okolja. Na to so se in se ġe vedno s previdnejġim 

ravnanjem odzivajo tudi slovenska podjetja, ki za financiranje svojih poslov v manjġi meri, kot v 

preteklem obdobju, uporabljajo kredite bank. Zato banke veļjo pozornost namenjajo potrebam 

gospodinjstev po potroġniġkih kreditih, kar Banko Slovenije sili k pozornejġemu spremljanju 

odzivnosti in odpornosti banļnega okolja ter prepreļevanju negativnih posledic prehitre rasti 

kreditov, da bi zagotavljala ustrezno finanļno stabilnost sistema. Drģavni svet je ob tem povzel 

nekatera dodatna vpraġanja in pojasnila, podana ob obravnavi Letnega poroļila Banke Slovenije 

za leto 2018 na pristojni Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki so se nanaġala na 

delovanje Banke Slovenije v zadnjem obdobju: - Ob naļelni podpori ukrepom, ki jih za 

zagotavljanje stabilnosti finanļnega sistema izvaja Banka Slovenije, se je zastavljalo vpraġanje 

nujnosti in primernosti novouvedenih kreditnih pravil, ki oteģujejo dostop do potroġniġkih kreditov 

in z dodatnimi kriteriji zmanjġujejo kreditno sposobnost prebivalstva ter bistveno skrajġujejo 

povpreļno roļnost najetih kreditov, kar ima lahko zaradi zmanjġanja potroġnje negativne 

posledice na ohranjanje gospodarske rasti. Drģavni svet je tudi pogreġal oceno o moģnostih 

zagotavljanja uļinkovitejġih ukrepov, ki bi monetarno politiko, ob dosedanjem izvajanju 

kvantitativnega sproġļanja, ki oļitno ne dosega veļ priļakovanih rezultatov in v razmerah nizkih 

obrestnih mer, dopolnili z ukrepi, ki bi pripomogli k ponovnemu zagonu investicij in ohranili 

gospodarsko rast. Drģavni svetniki so spraġevali, na kakġen naļin se v tehniļnem smislu izvaja 
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izreden ukrep kvantitativnega sproġļanja s strani posameznih centralnih bank v evroobmoļju in 

tudi kakġno je staliġļe Banke Slovenije do napovedi slovenskih bank o uvedbi leģarin na 

deponirana sredstva varļevalcev. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Drģavnemu zboru. Odbor za finance 

Drģavnega zbora se je na 15. seji, 14. 11. 2019, seznanil s poroļilom, s ļimer se je njegova 

obravnava zakljuļila. 

 

9. Mnenje k Poroļilu o stanju na podroļju energetike v Sloveniji v letu 2018, EPA 689-VIII 

(23. seja Drģavnega sveta, 13. 11. 2019).  

 

Pred obravnavo na seji Drģavnega sveta se je s Poroļilom o stanju na podroļju energetike v 

Sloveniji v letu 2018 seznanila Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (36. seja 

komisije, 30. 9. 2019). Z vidika doseganja ciljev na podroļju energetske uļinkovitosti imamo v 

Sloveniji problem prevelike porabe elektriļne energije, ki sovpada s spodbujanjem uporabe 

elektriļnih vozil oz. e-mobilnosti. Ob tem se je drģavnim svetnikom postavilo vpraġanje, kakġne 

so zmogljivosti slovenskega energetskega omreģja z vidika e-mobilnosti in tudi naļrtovanega 

razvoja v smeri uporabe razprġenih virov energije. Deleģi virov proizvodnje elektriļne energije so 

enakomerno porazdeljeni med obnovljivimi viri, jedrskim gorivom in fosilnimi gorivi, pri tem pa je 

po mnenju drģavnih svetnikov izkljuļno stroka tista, ki lahko odgovori na vpraġanje, kdaj lahko 

obnovljivi viri nadomestijo fosilno energijo. Za veļanje deleģa OVE bo nujna sprememba 

zakonodajnega okvira, ki bo odpravil birokratske ovire pri umeġļanju v prostor, s katerimi se 

sooļajo investitorji v male HE ali vetrne elektrarne. Poleg birokratskih ovir investicije, ġe posebej 

v vetrne elektrarne, omejujejo civilne iniciative. Hkrati z ozaveġļanjem odjemalcev elektriļne 

energije in spodbujanjem k uļinkoviti rabi energije bo za dosego energetskih in podnebnih ciljev 

treba spremeniti miselnost ljudi in jim predstaviti izzive varne, zanesljive in okoljsko sprejemljive 

oskrbe z elektriļno energijo, ki jo mora Slovenija zagotoviti tudi na podlagi zakonodajnega paketa 

EU èĻista energija za vse Evropejceç. Sama proizvodnja elektrike v jedrski elektrarni je ļista, a 

je treba upoġtevati tudi negativno okoljsko plat ravnanja z jedrskimi odpadki in pridobivanja 

urana. Pri razmisleku o NEK 2 se moramo zavedati, da bi sicer ta energetski objekt pripomogel k 

veļji energetski samooskrbi, a bomo morali ponovno iskati reġitve za odlaganje jedrskih 

odpadkov. Drģavni svet je opozoril na neustrezno obraļunavanje cene emisijskih kuponov v 

primeru, ko se iz fosilnega goriva ob proizvodnji elektriļne energije istoļasno proizvaja tudi 

toplotna energija za daljinsko ogrevanje. Z EU bi si morala Slovenija izpogajati izjemo, saj je 

nerazumno, da se plaļujejo emisijski kuponi prek cene za daljinsko ogrevanje kot naļinom 

ogrevanja, ki izboljġuje kakovost bivanja. Emisijski kuponi zviġujejo ceno toplotnega ogrevanja, 

kar spodbuja veļjo rabo individualnih kuriġļ, v katerih se mnogokrat kurijo okoljsko nesprejemljivi 

materiali. Izgube elektroenergetskega sistema so dokaj velike, na prenosnem sistemu 362 GWh, 

na distribucijskem sistemu 497 GWh in 20 GWh v zaprtih sistemih. To pomeni, da nam vse 

elektrarne na bioplin, odpadke, biomaso, veter in sonce ne pokrijejo niti tretjine izgub na 

elektroenergetskem omreģju. S tega vidika je zato pomembno izvajanje ukrepov za zmanjġanje 

izgub v omreģju. Drģavni svet je ugotavljal, da agencija z regulacijo spodbuja prenosna in 

distribucijska podjetja k vlaganjem v razvoj omreģja, kar je ģe prineslo izboljġave in zmanjġanje 

izgub na distribucijskem omreģju, ki so primerljive z drģavami EU, ki imajo manjġi obseg izgub. 

Mnenje Drģavnega sveta je bilo posredovano Ministrstvu za infrastrukturo in Agenciji za 

energijo.  
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2.5.3. ODLOĢILNI VETO 

 

Na temelju pristojnosti iz tretje alinee 1. odstavka 97. ļlena Ustave Republike Slovenije lahko 

Drģavni svet zahteva od Drģavnega zbora, da ponovno odloļa o izglasovanem zakonu, tokrat z 

zahtevnejġo veļino (potrebnih 46 glasov). Drģavni svet lahko uveljavi svojo zahtevo za ponovno 

odloļanje o zakonu v sedmih dneh od sprejetja zakona. 

 

Drģavni svet je v drugem letu VI. mandata odloļal o desetih (10) predlogih odloģilnih vetov, 

pri ļemer so bili pri ponovnem odloļanju v Drģavnem zboru ġtirje (4) odloģilni veti 

Drģavnega sveta uspeġni in zakoni niso bili sprejeti. 

 

1. Odloģilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrġevanju proraļunov 

Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819 -B), EPA 387-VIII (3. izredna seja, 13. 3. 

2019). Drģavni zbor je na 20. izredni seji, 20. 3. 2019, ob ponovnem odloļanju zakon sprejel. 

 

Odloģilni veto sta na skupni seji predlagali Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija za 

lokalno samoupravo in regionalni razvoj (11. 3. 2019). Predlagatelji so noveli oļitali, da vsebuje 

reġitve za tekoļe leto in nemoteno izvrġevanje proraļuna drģave po uveljavitvi rebalansa za leto 

2019, ob tem pa ne doloļa viġjega zneska povpreļnine za 2019, ļeprav imajo obļine zaradi 

dogovora Vlade s sindikati javnega sektorja viġje stroġke, ki jih povpreļnina 573,5 evra ne 

zajema. Interesna skupina lokalnih interesov je ģe ob obravnavi Predloga zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o izvrġevanju proraļunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 

(ZIPRS1819-A), s katerim se je poviġal znesek povpreļnine za 15,50 evrov, izrazila priļakovanje, 

da se bodo v napovedanem rebalansu proraļuna upoġtevali uļinki dogovora s sindikati javnega 

sektorja na obļinske proraļune, kar pa se s sprejemom ZIPRS1819-B ni uresniļilo. Kljub 

pohvalnemu naporu Vlade, ki je z reprezentativnimi zdruģenji obļin sklenila Dogovor o viġini 

povpreļnine za 2019, ki je predvidel tudi aktivnosti za zniģanje stroġkov obļin s pripravo 

sprememb podroļne zakonodaje, je Vlada kasneje sklenila dogovor z reprezentativnimi sindikati 

javnega sektorja s finanļnimi uļinki na obļinske proraļune, ki je izniļil dogovor o viġini 

povpreļnine za 2019. Finanļne obveznosti iz naslova viġjih plaļ in drugih stroġkov dela v javnem 

sektorju v ļasu sklepanja dogovora o viġini povpreļnine za 2019 niso bile znane, pri ļemer jih 

viġji znesek povpreļnine zagotovo ni pokril. Obļine brez ponovnega zviġanja povpreļnine ne 

bodo uspele izvajati zakonskih nalog oz. bodo morale zagotoviti sredstva za dodatne izdatke iz 

drugih virov financiranja, ki bi jih primarno morale porabiti za investicije. Drģavni svetniki so 

zavrnili oļitke, da so v obļinah pohiteli z dvigom cene programov predġolske vzgoje v vrtcih, saj 

je to odraz dviga plaļ, ki so sestavni del cene vrtca, ki se izraļuna po predpisani metodologiji, 

plaļajo pa jo starġi in obļine. Podobno je pri pomoļi na domu ali oskrbi v domovih za ostarele, 

kjer stroġki viġjih plaļ bremenijo tako uporabnike storitev kot obļine. Ļe drģava z zakonom 

predpiġe naloge ali s sindikati sklene dogovor o dvigu plaļ, ki bremenijo obļinski proraļun, bi 

morala tudi zagotoviti sredstva iz drģavnega proraļuna. Ena od moģnosti je tudi ta, da drģava 

namesto obļin prevzame skrb za vrtce in socialo. Opozorili so ġe na stanje investicij na podroļju 

predġolske vzgoje in osnovnih ġol, saj za te namene nimajo sredstev, podobno stanje pa je tudi 

pri sredstvih za gradnjo prostorov za zdravstveno oskrbo. Ob tem so izpostavili, da so bile prav 

obļine najbolj zasluģne za uspeġno ļrpanje evropskih sredstev v pretekli finanļni perspektivi. 
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2. Odloģilni veto na Zakon o spremembi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v 

Republiki Sloveniji (ZPDPD -E), EPA 419-VIII (4. izredna seja, 23. 4. 2019). Drģavni zbor na 8. 

seji, 21. 5. 2019, ob ponovnem odloļanju ZAKONA NI SPREJEL. 

 

Odloģilni veto je predlagala skupina drģavnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Tomaģiļem. 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (3. izredna seja, 23. 4. 2019) je 

obravnavala in podprla predlog odloģilnega veta, prav tako je predlog podprla Interesna skupina 

lokalnih interesov (4. izredna seja, 23. 4. 2019). Leta 2005 je bil uzakonjen praznik, posveļen 

spominu na vrnitev Primorske v sestavo matiļne domovine. O imenu in datumu se je tedaj v 

strokovnih krogih veliko razpravljalo in odloļitev o poimenovanju je bila sprejeta brez 

nasprotovanj. V vseh letih po sprejetju zakona poimenovanje ni bilo problematizirano. Med 

Primorci tudi ni bil izveden noben referendum ali raziskava. Primorska je bila vedno veļinsko 

poseljena s slovenskim prebivalstvom, tako kot ostalo slovensko ozemlje, ki je bilo pred 1. sv. 

vojno del Avstro-Ogrske. Po 1. sv. vojni je bila prikljuļena k Republiki Italiji, s Pariġko mirovno 

pogodbo 1947 pa vrnjena Sloveniji. Ģe samo dejstvo, da je bila vrnitev utemeljena na mirovni 

pogodbi, govori proti formulaciji, da je ġlo za enostranski akt prikljuļitve. Mirovno pogodbo je 

podpisalo veļ drģav; ġlo je torej za soglasje oziroma dogovor - veļstranski akt, da se Primorska 

integrira v takratno Socialistiļno Republiko Slovenijo v okviru Jugoslavije. Primorska je bila vedno 

del slovenskega narodnostnega ozemlja, zato ne moremo govoriti o prikljuļitvi, temveļ vrnitvi v 

sestavo slovenskega matiļnega ozemlja. Iz uvodne obrazloģitve zakona je razvidno, da ģelijo 

predlagatelji zakon spremeniti iz ideoloġkih razlogov in se pri tem sklicujejo na odlok Vrhovnega 

plenuma OF z dne 16. 9. 1943, kjer je uporabljen termin èprikljuļitevç in glede na obrazloģitev 

zakona je to edini dejanski razlog, zaradi katerega je bil praznik poimenovan kot prikljuļitev 

Primorske k matiļni domovini. Navedeni odlok Vrhovnega plenuma OF nikoli ni imel nikakrġne 

veljave v mednarodnem pravu, kot ga, nasprotno, ima mirovna pogodba iz leta 1947. Drģavni 

svet je izrecno izpostavil, da je bila Primorska od nekdaj veļinsko slovensko poseljena in 

sestavni del slovenskega narodnostnega ozemlja, zato bi bilo mogoļe govoriti kveļjemu o 

'pridruģitvi', nikakor ne o 'prikljuļitvi' Primorske, besedi prikljuļitev in vrnitev pa sta pomensko 

razliļni. Uveljavitvi novele v predlagani obliki bi lahko sledile neugodne mednarodno-pravne in 

politiļne posledice, ker bi nasprotnikom z italijanske strani omogoļili sklicevanje na staliġļe, da 

tudi Slovenija na Primorsko gleda kot na prikljuļeno in ne vrnjeno ozemlje. Primorska ji torej ni 

bila odvzeta kot vojna kazen, temveļ je bila, tudi z italijanskim soglasjem, vrnjena matiļni 

domovini. Preimenovanje konkretnega praznika je treba obravnavati tudi v luļi vpliva na 

slovenske narodne interese v Prekmurju. Prekmurci izrazito javno nasprotujejo terminu 

èprikljuļitev Prekmurja k matiļni domoviniç in odloļno zagovarjajo dejstvo, da je tudi Prekmurje 

priġlo pod okrilje Slovenije z mednarodno pogodbo s trajno veljavo. Tudi ta pogodba je bila 

sklenjena z mednarodnim soglasjem, zato 17. 8. ne praznujemo prikljuļitve Prekmurja Sloveniji, 

ampak zdruģitev prekmurskih Slovencev z matiļnim narodom. 

 

3. Odloģilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako na o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraģevanja (ZOFVI-L), EPA 634-VIII (5. izredna seja, 15. 7. 2019). 

Drģavni zbor na 25. izredni seji, 18. 7. 2019, ob ponovnem odloļanju ZAKONA NI 

SPREJEL.  

 

Odloģilni veto je predlagala skupina drģavnih svetnikov s prvopodpisanim Bogomirjem Vnuļcem. 

V obrazloģitvi so izpostavili, da bi spremembe zakona uvedle razlikovanje med javno veljavnimi 
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programi in programi, ki so pridobili javno veljavnost, kar bi bilo neutemeljeno in v neskladju z 

odloļbo Ustavnega sodiġļa RS iz leta 2014, ki je presodilo, da ne obstajajo stvarni razlogi za 

razliļno financiranje javno veljavnih programov v javnih in zasebnih osnovnih ġolah. Predlog 

odloģilnega veta je obravnavala in podprla Interesna skupina lokalnih interesov (6. izredna seja, 

15. 7. 2019), predloga odloģilnega veta pa nista podprli Interesna skupina delojemalcev (22. seja, 

15. 7. 2019) in Komisija za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport (3. izredna seja, 15. 7. 2019). 

Izhodiġļe za ustanovitev zasebnih izobraģevalnih zavodov, vrtcev in ġol sta medsebojno 

povezani pravica do ustanavljanja zasebnih ġol in pravica do izbire, obe pravici pa sta povezani s 

pravico starġev, da vzgajajo svoje otroke skladno s svojim verskim, filozofskim in drugim 

nazorom. Organiziranje zasebnega ġolstva dopolnjuje in izboljġuje izobraģevalni sistem ter bogati 

druģbo v celoti. K temu prispevajo razliļne dodatne vsebine, ki jih ponujajo zasebne ġole v svojih 

programih, razliļni pedagoġki in filozofski pristopi v vzgoji in izobraģevanju ter uspeġno 

sodelovanje med javnimi in zasebnimi ġolami. Po mnenju Drģavnega sveta je tak konceptualno 

pluralni pristop k izobraģevalnemu sistemu pomemben za razvoj druģbe v Sloveniji. Drģavni svet 

je v zahtevi za odloģilni veto opozoril, da bi uresniļitev novega predloga financiranja, kot jih 

prinaġa novela zakona ZOFVI-L, neizogibno privedla do zviġanja ġolnin in s tem omejevanja 

dostopnosti za socialno bolj obremenjene druģine ter dolgoroļno do nastajanja zasebnih ġol za 

bogato elito, kar pa vsekakor ni v javnem interesu. Zakon ne bi ogrozil le obstoja zasebnih ġol, 

ampak tudi zasebnih vrtcev. Zaradi uveljavitve razlikovanja med javno veljavnimi programi in 

programi, ki so pridobili javno veljavnost, bi zasebni vrtci in ġole lahko izvajali le program, ki je 

pridobil javno veljavnost. Javno veljavne programe bi lahko v primeru uveljavitve zakona izvajali 

zgolj ġe javni vrtci in zasebni vrtci s koncesijo. Slednjih je v Sloveniji le 15, kar pomeni, da bi bil s 

sprejetjem novele ogroģen obstoj veļ kot 60 ostalih zasebnih vrtcev. To bi lahko privedlo do 

situacije, ko bi brez varstva ostalo pribliģno 2500 otrok. Po mnenju veļine drģavnih svetnikov bi 

Slovenija morala finanļno podpreti in spodbujati vzgojno izobraģevalne programe ne glede na to, 

ali jih izvaja javni ali zasebni sektor, in se bolj poglobiti v doseganje viġjega nivoja pridobljenega 

znanja in kompetenc otrok. Uresniļevanje odloļbe Ustavnega sodiġļa brez tovrstne ambicije ne 

bo prineslo sistemsko in strateġko-razvojno pomembnih reġitev, kar si ģelijo tako uļitelji, 

ravnatelji, uļenci, starġi in delodajalci. 

 

4. Odloģilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremiļninskem 

posredovanju (ZNPosr -C), EPA 650-VIII (5. izredna seja, 15. 7. 2019). Drģavni zbor je na 25. 

izredni seji, 18. 7. 2019, ob ponovnem odloļanju zakon sprejel. 

 

Odloģilni veto je predlagala skupina drģavnih svetnikov s prvopodpisanim Mitjem Gorenġļkom. 

Predlog odloģilnega veta je pred tem podprla Interesna skupina lokalnih interesov (6. izredna 

seja, 15. 7. 2019), ni pa predloga podprla Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (5. 

izredna seja, 15. 7. 2019). Drģavni svet je zavrnil utemeljenost obeh temeljnih naļel, ki jih je v 

predlogu zakona navedel predlagatelj (poslanci stranke Levica), in sicer ustvarjanje moģnosti, da 

si drģavljani lahko pridobijo primerno stanovanje in zagotavljanje uļinkovitega varstva 

potroġnikov. Ocenili so, da prvi cilj z vsebino zakona nima nobene povezave, saj so cene 

nepremiļnin, tako za najem kot za nakup, visoke zaradi premajhne ponudbe in soļasno visokega 

povpraġevanja. Drģava bi morala z drugimi ukrepi poskrbeti, da bi se ponudba nepremiļnin na 

trgu poveļala, s ļimer bi olajġala tudi dostopnost do primernih stanovanj za drģavljane, saj bi se s 

tem cene zniģale. Drugo naļelo, ki so ga navajali predlagatelji, je Drģavni svet ocenil prav tako za 

nenavadno, saj se novela zakona nanaġa skoraj izkljuļno na cenovno regulacijo storitev 
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nepremiļninskega posredovanja in v niļemer ne izboljġuje uļinkovitosti varstva potroġnikov. Prva 

reġitev se nanaġa na omejitev viġine najviġjega dovoljenega plaļila za posredovanje pri najemnih 

poslih na najveļ 4 % pogodbene vrednosti. Doloļba predstavlja grob poseg v svobodno 

gospodarsko pobudo, ki je zagotovljena s 74. ļlenom Ustave RS. V drugem odstavku istega 

ļlena je sicer doloļeno, da se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo, 

pri ļemer predlagatelji niti Vlada v mnenju z dne 1. 7. 2019 niso postregli z nobenimi podatki, ki bi 

utemeljevali takġen zakljuļek in podlago za omejitev ustavno zagotovljene pravice. Namesto tega 

so predlog utemeljevali s pavġalnimi navedbami o viġini èprovizijç in s sklicevanjem na sploġne 

pogoje poslovanja nekaterih nepremiļninskih druģb. Tudi ļe bi njihovi podatki drģali, to ne 

pomeni, da gre za izvajanje gospodarske dejavnosti v nasprotju z javno koristjo, saj so viġine 

provizij za posredovanje pri najemnih poslih v drugih drģavah EU primerljive oziroma obiļajno ġe 

viġje. Drģavni svetniki so menili, da se bo poslediļno zmanjġalo ġtevilo najemnih poslov, pri 

katerih bodo posredovali nepremiļninski posredniki, kar bo vodilo med drugim v veļ poslov brez 

sodelovanja posrednikov, to pa bo povzroļilo niģjo pravno varnost strank in tudi bistveno manj 

pobranih davkov. Opozorili so na zelo verjetno poveļanje ļrnega trga na podroļju posredovanja 

v prometu z nepremiļninami, prav tako pa poudarili, da bi moral zakon zagotavljati uļinkovito 

varovanje interesov obeh pogodbenih strank. Kot najbolj nerazumno in neģivljenjsko so drģavni 

svetniki izpostavili doloļbo, ki uvaja omejitev dejanskih stroġkov, ki si jih lahko zaraļuna 

nepremiļninska druģba, na 150 evrov. Posledice novele bodo vidne v poveļanju deleģa ļrnega 

trga, posredniki pa ne bodo veļ prevzemali poslov, ki se jim ne bodo splaļali. Drģavni svetniki so 

ocenili, da je novela v nasprotju z zakonodajo EU in tudi s slovensko Ustavo.  

 

5. Odloģilni veto na Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih 

imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB), EPA 515 -VIII (6. izredna seja, 28. 10. 

2019). Drģavni zbor je na 13. seji, 21. 11. 2019, ob ponovnem odloļanju zakon sprejel. 

 

Odloģilni veto je predlagala Interesna skupina delodajalcev (6. izredna seja, 24. 10. 2019). 

Predlog odloģilnega veta je obravnavala in podprla Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in 

finance (6. izredna seja, 28. 10. 2019). Drģavni svet je na Zakon o spremembah in dopolnitvah 

Zakona o banļniġtvu1 ģe leta 2013 izglasoval odloģilni veto, saj je zakon posegel v ustavno 

zajamļene ļlovekove pravice imetnikov podrejenih obveznosti bank, ker je Banki Slovenije 

omogoļal posege v pridobljene pravice imetnikov podrejenih obveznosti bank. Drģavni svet je po 

ponovnem sprejetju zakona v Drģavnem zboru sprejel zahtevo za zaļetek postopka za oceno 

ustavnosti 261a., 261b., 261c., 261d., 261e., 347. in 350a. ļlena Zakona o banļniġtvu2 ter za 

zaļasno zadrģanje izvrġevanja teh ļlenov zakona in prednostno obravnavo zahteve. Ustavno 

sodiġļe je v postopku odloļanja poslalo predhodno vpraġanje na Sodiġļe Evropske unije. V 

odloļbi U-I-295/13 je Ustavno sodiġļe za neustavnega spoznalo 350.a ļlen ZBan-1, ker ni urejal 

nekaterih vpraġanj, ki bi jih po odloļbi Ustavnega sodiġļa moral urediti, in je zaradi tega krġil 

ustavno pravico nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank do uļinkovitega sodnega 

varstva iz 23. ļlena Ustave3. Drģavni svet se je ģe 21. 2. 2019, ġe pred formalno vloģitvijo 

Predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, 

                                                           
1
 Uradni list RS, ġt. 96/13. 

2
 Uradni list RS, ġt. 99/10 ï uradno preļiġļeno besedilo, 35/11, 52/11 ï popr., 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 

56/13 in 96/13. 
3
 Uradni list RS, ġt. 33/91-I, 42/97 ï UZS68, 66/00 ï UZ80, 24/03 ï UZ3a, 47, 68, 69/04 ï UZ14, 69/04 ï 

UZ43, 69/04 ï UZ50, 68/06 ï UZ121,140,143, 47/13 ï UZ148, 47/13 ï UZ90,97,99 in 75/16 ï UZ70a. 
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ki ga je pripravila Vlada, aktivno vkljuļil v postopek oblikovanja zakonskega besedila, saj je 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance podala pripombe k Predlogu zakona o 

postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki je bil v javni 

razpravi. Komisija je 4. 6. 2019 oblikovala poroļilo k predlogu zakona, v katerem je izpostavila 

poglavitne razloge za nasprotovanje predlaganim zakonskim reġitvam. Ministrstvo za finance je 

10. 6. 2019 posredovalo Pojasnila v zvezi s pripombami k Predlogu zakona o postopku sodnega 

varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank. Drģavni svet je na 19. seji 12. 6. 2019 

sprejel mnenje k Predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih 

obveznosti bank, v katerem predloga zakona ni podprl. Drģavni zbor je 22. 10. 2019 zakon, ki ga 

je v zakonodajni postopek vloģila Vlada, sprejel. Zakon je bil pripravljen z namenom uresniļiti 

odloļbo Ustavnega sodiġļa RS (U-I-295/13 z dne 19. 10. 2016), v kateri je to ugotovilo 

neustavnost 350.a ļlena Zakona o banļniġtvu, ki je neustrezno urejal pravice imetnikov 

podrejenih obveznosti bank do sodnega varstva v primeru izbrisa. Interesna skupina delodajalcev 

je menila, da sprejeti zakon postopka pravnega varstva nekdanjih imetnikov podrejenih 

obveznosti bank ne ureja ustrezno, saj ne odpravlja ġtevilnih pomislekov glede izkljuļne 

pristojnosti sodiġļ za sojenje v sporih po omenjenem zakonu, vpraġanj povezanih z doloļanjem 

sodnih taks, uporabo postopkov za sojenje v gospodarskih sporih, vpraġanja varstva osebnih 

podatkov toģnikov in vpraġanja izvensodnega izplaļila pavġalnega nadomestila nekaterim 

nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti bank. Interesna skupina delodajalcev je na 6. 

izredni seji, 24. 10. 2019, posebej opozorila, da zakon v 9. ļlenu ureja izkljuļno pristojnost 

Okroģnega sodiġļa v Mariboru za sojenje v omenjenih sporih. Kljub navedbam Vlade, da 

izkljuļno pristojnost Okroģnega sodiġļa v Mariboru utemeljujejo razlogi, kot so prostorska stiska 

Okroģnega sodiġļa v Ljubljani, doloļanje izkljuļne pristojnosti Okroģnega sodiġļa v Ljubljani na 

podlagi drugih zakonov in preobremenjenost omenjenega sodiġļa, je interesna skupina 

poudarila, da lahko doloļanje izkljuļne pristojnosti Okroģnega sodiġļa v Mariboru vodi do krġitve 

pravice do uļinkovitega sodnega varstva po 23. ļlenu Ustave. Zakon v 8. ļlenu doloļa, da se za 

postopek, ki se vodi po tem zakonu, uporablja zakon, ki ureja pravdni postopek, in sicer se 

uporabijo pravila postopka v gospodarskih sporih. Vlada je v obrazloģitvi k predlogu zakona 

uporabo pravil postopka v gospodarskih sporih oprla na raztezanje uļinkov pravdnih dejanj iz 29. 

ļlena, ki je temeljna znaļilnost enotnega sosporniġtva. Predlog zakona je sprva doloļal, da se vsi 

nekdanji imetniki kvalificiranih obveznosti bank v postopku ġtejejo za enotne sospornike, besedilo 

pa je bilo nato spremenjeno tako, da nikjer veļ ne omenja enotnega sosporniġtva, vseeno pa 

predvideva uporabo njegove kljuļne znaļilnosti, to je raztezanja pravdnih dejanj. Interesna 

skupina je poudarila, da je ģe Ustavno sodiġļe v 124. toļki odloļbe U-I-295/13 opozorilo na 

neravnoteģje med poloģajem strank v postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov 

kvalificiranih obveznosti bank. Banka Slovenije naj bi bila tako kot regulator z vpogledom v vse 

podrobnosti delovanja banļnega sistema dejansko strokovno, kadrovsko in informacijsko mnogo 

moļnejġa od tipiļnega vlagatelja v kvalificirana banļna upraviļenja. Takġno neravnoteģje pa 

lahko pomembno vpliva na dejanske moģnosti toģnikov za uspeh v pravdah proti Banki 

Slovenije.4 ZPSVIKOB v tretjem odstavku 32. ļlena doloļa, da ļe najmanj 30 nekdanjih imetnikov 

skupaj vloģi toģbo iz 25. ļlena ZPSVIKOB in imajo skupnega pooblaġļenca, se sodna taksa 

odmeri v viġini 50 % takse, ki bi se odmerila v skladu z zakonom, ki ureja plaļilo sodnih taks. 

Vlada v predlogu zakona navaja, da je doloļba namenjena spodbujanju zdruģevanja nekdanjih 

imetnikov pri vlaganju toģb, kar zasleduje cilj ļim veļje koncentracije postopka. V 10. ļlenu 

                                                           
4
 124. toļka odloļbe Ustavnega sodiġļa U-I-295/13 z dne 19. 10. 2016. 
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Zakona o sodnih taksah5 sicer obstaja moģnost, da se sodna taksa ne plaļa, ļe tako predvideva 

poseben zakon. Iz predloga ZST-1 in sistemske razlage je moļ sklepati, da je tovrstna taksna 

oprostitev miġljena kot socialni korektiv, ki tudi finanļno ġibkejġim omogoļa dostop do sodiġļa, 

nikakor pa ni miġljena kot sredstvo za zdruģevanje toģnikov. V tem primeru nastane 

neutemeljeno razlikovanje med 30 ali veļ toģniki, ki bodo skupaj vloģili toģbo in imeli skupnega 

pooblaġļenca, in ostalimi toģniki, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali. Takġno razlikovanje je v 

nasprotju z drugim odstavkom 14. ļlena Ustave, ki doloļa, da so pred zakonom vsi enaki. Gre za 

sploġno naļelo enakosti, ki se na podroļjih sodnih postopkov izraģa kot naļelo enakega varstva 

pravic iz 22. ļlena Ustave in od zakonodajalca terja, da bistveno enake poloģaje ureja enako. 

Obenem pa omenjena zakonska reġitev lahko predstavlja tudi krġitev pravice do proste izbire 

pooblaġļenca, saj so se toģniki, v primeru ģelenega zniģanja plaļila sodnih taks, primorani 

dogovoriti o enem skupnem pooblaġļencu. Drģavni svetniki so opozorili tudi na spornost javne 

objave podatkov o toģnikih (tako fiziļnih kot pravnih oseb) predvsem z vidika varstva ļlovekove 

informacijske zasebnosti, kot jo zagotavlja 38. ļlen Ustave, in svobodne gospodarske pobude, 

kot jo zagotavlja 74. ļlen Ustave. Posega v obe ustavni pravici namreļ zakonodajalec ni posebej 

utemeljil, predvsem pa ni obrazloģil sorazmernost predlaganih ukrepov, ki bi bila skladna s sodno 

prakso Ustavnega sodiġļa. Interesna skupina prav tako opozarja na krġitev naļela enakosti iz 14. 

ļlena Ustave pri ureditvi izvensodnega pavġalnega nadomestila za posamezne nekdanje 

imetnike kvalificiranih obveznosti bank (fiziļne osebe), saj razlikovanje nekdanjih imetnikov 

kvalificiranih obveznosti bank na podlagi njihovega socialnega poloģaja ni v razumni povezavi s 

predmetom urejanja. 

 

6. Odloģilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteģenje javnih 

financ (ZUJF -F), EPA 691-VIII (6. izredna seja, 28. 10. 2019). Drģavni zbor je na 13. seji, 21. 11. 

2019, ob ponovnem odloļanju zakon sprejel. 

 

Predlog za odloģilni veto je podala Interesna skupina delodajalcev (6. izredna seja, 24. 10. 2019), 

za odloģilni veto pa se je izrekla tudi Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (6. 

izredna seja, 28. 10. 2019). Interesna skupina delojemalcev v Drģavnem svetu predloga 

odloģilnega veta ni podprl a (25. seja, 28. 10. 2019). Drģavni zbor je na 12. redni seji 22. 10. 

2019 sprejel Zakon o spremembah Zakona za uravnoteģenje javnih financ (v nadaljevanju: ZUJF-

F), ki ga je v zakonodajni postopek posredovala skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim 

Miho Kordiġem. Zakon je predvidel spremembo bruto urne postavke za osebe iz drugega 

odstavka 6. b ļlena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti6, in sicer na 

naļin, da bruto urna postavka za opravljeno uro zaļasnih in obļasnih del ne sme biti niģja od 

zneska minimalne plaļe, preraļunanega na uro dela povpreļne meseļne delovne obveznosti za 

polni delovni ļas. Interesna skupina je v obrazloģitvi opozorila na postopek sprejema ZUJF-F, ki 

je bil sprejet brez sodelovanja socialnih partnerjev, ki v okviru Ekonomsko-socialnega sveta 

obravnavajo vpraġanja in ukrepe, povezane z ekonomsko in socialno politiko. V okviru socialnega 

dialoga bi namreļ lahko socialni partnerji opravili celovito analizo ġtudentskega dela in prek 

ocene prihodnjih uļinkov predlaganih zakonskih sprememb ocenili dejanske uļinke na 

gospodarstvo in ġirġe. Na potrebo po celoviti analizi podroļja ġtudentskega dela je v okviru 

                                                           
5
 Uradni list RS, ġt. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 ï odl. US, 19/15 ï odl. US, 30/16, 10/17 ï ZPP-E, 11/18 ï 

ZIZ-L in 35/18 ï odl. US, v nadaljevanju: ZST-1. 
6
 Uradni list RS, ġt. 107/06 ï uradno preļiġļeno besedilo, 114/06 ï ZUTPG, 59/07 ï ZĠtip, 51/10 ï odl. US, 

80/10 ï ZUTD in 95/14 ï ZUJF-C 
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zakonodajnega postopka opozorila tudi Ġtudentska organizacija Slovenije. Glede viġine 

minimalne urne postavke je interesna skupina opozorila, da doloļitev bruto urne postavke za 

opravljeno uro zaļasnih in obļasnih del v viġini, ki ne sme biti niģja od zneska minimalne plaļe, 

preraļunanega na uro dela povpreļne delovne obveznosti za polni delovni ļas (174 ur), 

predstavlja previsoko podraģitev ġtudentskega dela, kar bi lahko privedlo ne le do zmanjġevanja 

obsega omenjenega dela, temveļ tudi do njegove dejanske ukinitve. Bruto urna postavka za 

opravljanje zaļasnih in obļasnih del (trenutno 4,89 EUR) bo po 1. 1. 2020 znaġala 5,40 EUR, kar 

pomeni veļ kot 10 % zviġanje bruto urne postavke. Ob tem delodajalec plaļa tudi prispevke za 

pokojninsko in zdravstveno zavarovanje in poġkodbe pri delu, zato je bruto stroġek za delodajalca 

ġe nekoliko viġji. Vsekakor pa je sporna ģe sama podlaga za izraļun minimalne urne postavke, ki 

se enaļi z minimalno urno postavko delavca z minimalno plaļo, ļeprav gre za razliļni ravni 

usposobljenosti za delo. Ob tem se pravna podlaga za opravljanje zaļasnega in obļasnega dela 

dijakov in ġtudentov ter pravice in obveznosti, ki izhajajo iz omenjenega pravnega razmerja, 

bistveno razlikujejo od pravne podlage za redno zaposlene. Interesna skupina je posebej 

izpostavila pomen, ki ga ima zaļasno in obļasno opravljanje del dijakov in ġtudentov za 

pridobivanje prvih delovnih izkuġenj in prvi stik s potencialnimi delodajalci, kar pomeni, da 

predstavlja ta oblika dela pomembno prelomnico na zaļetku karierne poti marsikaterega dijaka ali 

ġtudenta. Z nepremiġljenimi posegi v viġino bruto plaļila za opravljanje zaļasnega in obļasnega 

dela dijakov in ġtudentov lahko resno poseģemo v moģnosti ġtudentov po pridobivanju 

pomembnih znanj in kompetenc in njihovo finanļno neodvisnost, saj zaradi narave ġolanja in 

ġtudija pogosto druge oblike opravljanja dela zanje niso primerne. 

 

7. Odloģilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih 

prejemkih (ZSVarPre -H), EPA 683-VIII (7. izredna seja, 5. 11. 2019). Drģavni zbor na 13. seji, 

21. 11. 2019, ob ponovnem odloļanju ZAKONA NI SPREJEL.  

 

Odloģilni veto je predlagala Interesna skupina delojemalcev (26. seja, 4. 11. 2019). Predloga 

odloģilnega veta ni podprla  Interesna skupina lokalnih interesov (39. seja, 4. 11. 2019), medtem 

ko je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (5. izredna seja, 5. 11. 2019), 

predlog odloģilnega veta podprla. Zakon je predvidel ukinitev dodatka za delovno aktivnost kot 

dela denarne socialne pomoļi, s ļimer naj bi po mnenju Ministrstva za delo, druģino socialne 

zadeve in enake moģnosti izboljġali socialno zaġļito ranljivih skupin in dosegli njihovo hitrejġo 

aktivacijo. Drģavni svet je opozoril, da predlagane spremembe ne bodo vodile v hitrejġo aktivacijo 

upraviļencev do denarne socialne pomoļi, v zagotovitev viġje socialne varnosti posameznikov in 

njihovih druģin in v zmanjġevanje pasti tveganja neaktivnosti brezposelnih upraviļencev. 

Uveljavitev predlaganih sprememb bo vodila v zmanjġanje razpoloģljivih sredstev posameznikov 

in druģin, s tem pa v poslabġanje njihovega socialnega in materialnega poloģaja in v veļjo 

izpostavljenost revġļini in socialni izkljuļenosti. Ukinitev dodatka za delovno aktivnost bi 

prizadela tiste posameznike in druģine, ki ģe zdaj ģivijo na robu ali pod pragom tveganja revġļine. 

Med njimi je veliko dolgotrajno brezposelnih, ki so popolnoma odvisni od prejemkov iz naslova 

denarne socialne pomoļi. Sprememba pa ne bi prizadela zgolj brezposelnih, temveļ tudi tiste 

zaposlene, ki imajo tako nizke plaļe, da z njimi ne morejo preģiveti; takih prejemnikov je veļ kot 

pet tisoļ. Podatki kaģejo, da bi z ukinitvijo dodatka brez denarne socialne pomoļi ostalo 1.572 

druģin oz. samskih oseb, niģjo denarno socialno pomoļ pa bi prejemalo 7.648 druģin oz. samskih 

oseb. Z ukinitvijo dodatka bo samska oseba, ki je zaposlena za 6 ur ali veļ in prejme plaļo v 

viġini 500 evrov in dodatno socialno pomoļ v viġini 107,29 evra, zdaj izgubila teh 107,29 evra 
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denarne socialne pomoļi. Po mnenju nekaterih drģavnih svetnikov je nedopustno, da bo mati 

samohranilka z minimalno plaļo in z dvema ġolajoļima otrokoma tako ostala kar brez 205,11 

evra nujne pomoļi. Drģavni svet je opozoril, da je bil dodatek za delovno aktivnost uveden prav z 

namenom in je ġe vedno v funkciji spodbujanja in ohranjanja motivacije za delo ter izboljġanja 

zaposljivosti. Predlagana ukinitev dodatka za delovno aktivnost bi lahko imela nasprotni uļinek, 

in sicer upad delovne aktivnosti brezposelnih oseb ter zmanjġanje moģnosti njihove ponovne 

vkljuļitve na trg dela. Vplivala bi lahko tudi na poslabġanje ekonomskega poloģaja 7.600 druģin in 

8.000 otrok. Tudi praksa nevladnih organizacij je pokazala, da je dodatek za delovno aktivnost 

zelo uspeġen ukrep pri ponovni vkljuļitvi na trg dela, predvsem pri dolgotrajno brezposelnih 

osebah. Res je sicer, da so se spremenile okoliġļine, v katerih je bil uveljavljen dodatek za 

delovno aktivnost, vendar pa ni moļ spregledati, da postaja vse pomembnejġi zaposlitveni 

dejavnik. Predlagatelji veta so ocenili, da je predlagana ukinitev eksplicitno namenjena 

varļevanju in nerazumni prerazporeditvi na raļun socialno najġibkejġih. Najranljivejġi 

posamezniki bi pristali v ġe veļji socialni in denarni stiski. V zadnjih letih Slovenija beleģi najviġjo 

gospodarsko rast v EU, a kljub temu pri nas pod pragom tveganja revġļine ģivi 268.000 ljudi. Vse 

oblike socialnih pomoļi so pomemben dejavnik zniģevanja revġļine. Prav tako so drģavni svetniki 

opozorili na postopek sprejemanja tega zakona, ki je bil sprejet brez sodelovanja socialnih 

partnerjev, ki v okviru Ekonomsko-socialnega sveta obravnavajo vpraġanja in ukrepe, povezane z 

ekonomsko in socialno politiko. 

 

8. Odloģilni veto na Zakon o izvrġevanju proraļunov Republike Slovenije za leti 2020 in 

2021 (ZIPRS2021), EPA 794-VIII (8. izredna seja Drģavnega sveta, 28. 11. 2019). Drģavni zbor 

je na 30. izredni seji, 2. 12. 2019, ob ponovnem odloļanju zakon sprejel. 

 

Odloģilni veto je predlagala Interesna skupina lokalnih interesov (9. izredna seja, 25. 11. 2019), 

predlog odloģilnega veta je podprla tudi Komisija Drģavnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem 

in finance (7. izredna seja, 28. 11. 2019). Zakon o izvrġevanju proraļunov Republike Slovenije za 

leti 2020 in 2021 med drugim ureja financiranje obļin v naslednjih dveh letih. Drģavni svet je ģe v 

okviru postopka sprejemanja zakona izpostavil, da Vlada z zdruģenji obļin ni sklenila dogovora o 

viġini povpreļnine, ampak jo je doloļila sama, v skladu z zakonsko doloļenimi parametri. Drģavni 

svet je opozoril na neustreznost ureditve, ki Vladi omogoļa enostransko doloļitev viġine 

povpreļnine, saj na ta naļin ni zagotovljena predvidljivost financiranja obļin, kar oteģuje 

naļrtovanje na lokalni ravni. Ļe so naloge zakonsko doloļene in obstaja ocena sredstev za 

njihovo izvajanje, je treba sredstva zagotoviti in pogajanj sploh ne bi smelo biti. Povpreļnina se 

mora doloļiti neodvisno od vsakokratne Vlade oz. pogajanj, njena viġina pa mora zadoġļati za 

pokrivanje stroġkov opravljanja zakonskih nalog. Upoġtevajoļ tudi mnenja ZOS, SOS in ZMOS, ki 

so jih podali v okviru zakonodajnega postopka, je Drģavni svet opozoril na prenizko doloļeni 

znesek povpreļnin za 2020 in 2021, ki ne zagotavlja financiranja dejanskih stroġkov obļin. 

Zakonsko doloļena povpreļnina zaradi uravnilovke v sistemu financiranja ne pokrije vseh 

dejanskih stroġkov posameznih skupin obļin. Drģava bi morala z obļinami loļeno urejati 

vpraġanje manjkajoļih sredstev iz naslova dviga plaļ v javnem sektorju in oġkodovanim obļinam 

dodeliti razliko, neodvisno od formule za izraļun primerne porabe. Za izraļun povpreļnine bi 

morali kot izhodiġļe vzeti dejanske stroġke leta 2018 in ne povpreļja stroġkov za zadnja ġtiri leta 

ter k tako dobljeni vrednosti dodati ġe predvidene poveļane stroġke v viġini 27,8 evra za leto 

2020 in v viġini 37,1 evra za leto 2021, kar pomeni, da bi morala povpreļnina za leto 2020 

znaġati 658,80 evra in za leto 2021 668,10 evra. Prav tako se ne upoġteva dovolj, da so stroġki 
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obļin ļedalje viġji, ne upoġteva se raznolikosti posameznih skupin obļin, kar je bilo ġe posebej 

oļitno pri dvigu plaļ v javnem sektorju, saj imajo veļje obļine z veļ javnimi zavodi veļ stroġkov. 

Sredstva v viġini 19,6 milijona evrov za pokritje viġjih stroġkov dela zaradi dviga plaļ javnih 

usluģbencev v obļinah bi se morala obļinam zagotoviti glede na njihove dejanske stroġke in 

neposredno iz dohodnine ter neodvisno od povpreļnine. Drģavni svet je opozoril na ļedalje veļje 

stroġke obļin za financiranje odprave posledic naravnih nesreļ, ki so v luļi podnebnih sprememb 

vse pogostejġe. Obļine so finanļno podhranjene ģe vse od nastopa finanļne krize pred dobrim 

desetletjem, zato je napoļil ļas, ko bi se v okviru povpreļnine lahko pokrili dejanski stroġki, ki jih 

imajo z izvajanjem zakonsko doloļenih nalog na razliļnih podroļjih. 

 

9. Odloģilni veto na na Zakon o ukrepih na podroļju plaļ in drugih stroġkov dela v javnem 

sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi p okojnin (ZUPPJS2021), EPA 797 -VIII (8. 

izredna seja Drģavnega sveta, 28. 11. 2019). Drģavni zbor je na 30. izredni seji, 2. 12. 2019, ob 

ponovnem odloļanju zakon sprejel. 

 

Odloģilni veto je zahtevala skupina drģavnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom Ġumenjakom. 

Predlog odloģilnega veta je obravnavala in podprla Komisija Drģavnega sveta za gospodarstvo, 

obrt, turizem in finance (7. izredna seja, 28. 11. 2019). Zakonu je nasprotovala tudi Zveza druġtev 

upokojencev Slovenije, natanļneje, njena Komisija za pokojninsko politiko, ki je na seji 25. 11. 

2019 sprejela sklep, da Drģavnemu svetu predlaga, da na zakon sprejme odloģilni veto. Vlada kot 

predlagatelj Zakona o ukrepih na podroļju plaļ in drugih stroġkov dela v javnem sektorju za leti 

2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, je v obrazloģitvi k predlogu zakona med drugim 

navedla, da je poglavitna reġitev predlaganega zakona tudi izredna uskladitev pokojnin leta 2020. 

Decembra 2020 bi se pokojnine in drugi prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoļ in 

postreģbo, poleg redne uskladitve, izredno uskladile v viġini 1 %, ļe bo gospodarska rast za leto 

2019 presegla 3 % bruto domaļega proizvoda oziroma v viġini 1,5 %, ļe bo gospodarska rast 

presegla 4 % oziroma 2 %, ļe bo gospodarska rast presegla 5 % bruto domaļega proizvoda. Na 

25. nujni seji Odbora Drģavnega zbora za finance, 15. 11. 2019, je bil sprejet amandma k 6. 

ļlenu predloga zakona, ki je doloļal naļin izredne uskladitve pokojnin. Reġitev, ki je bila sprejeta 

na Odboru Drģavnega zbora za finance, je ostala nespremenjena tudi v nadaljevanju 

zakonodajnega postopka. Tako ZUPPJS2021 glede izredne uskladitve pokojnin med drugim 

doloļa, da se pokojnine in drugi prejemki izredno uskladijo v viġini 6,50 evra, ļe bo gospodarska 

rast za leto 2019 presegla 2,5 % bruto domaļega proizvoda oziroma v viġini 9,75 evra, ļe bo 

gospodarska rast presegla 3,5 % oziroma v viġini 13,00 evrov, ļe bo gospodarska rast presegla 

4,5 % bruto domaļega proizvoda. Drģavni svet je menil, da bi se morala izredna uskladitev 

pokojnin opraviti v nominalnem (odstotkovnem) znesku, kot je bilo predlagano v osnovi. Sprejeta 

uskladitev pokojnin v absolutnem znesku, in to za vsakega upokojenca v enakem absolutnem 

znesku, je po mnenju Drģavnega sveta nesprejemljiva. Na ta naļin se namreļ ruġi osnovno idejo 

pokojninskega sistema, da je usklajevanje pokojnin namenjeno ohranjanju njihovih vrednosti. 

Ruġi se sistemsko ureditev, po kateri je pokojnina ekonomska kategorija, ki je sistemsko urejena 

in je njena viġina odvisna od dolģine dobe plaļevanja prispevkov ter viġine osnov, od katerih so 

bili ti plaļani. Z relativiziranjem viġine vplaļanih prispevkov, ki se bo zgodila z usklajevanjem 

pokojnin v absolutnem znesku, je spregledano tudi dejstvo, da v ļasu krize upokojenci niso bili 

vsi enako prikrajġani v absolutnem znesku, ki bi bil za vse enak, temveļ so bili prikrajġani v 

nominalnem (odstotkovnem) znesku. Drģavni svet je poudaril, da je solidarnost (horizontalna in 

vertikalna) ģe vgrajena v pokojninski sistem, zato ni potrebe po dodatnih ukrepih na tem 



    POROĻILO O DELU 2019  

52 

 

podroļju. Teģko si je predstavljati, da bi imel ġiroko druģbeno podporo nek sistem, ki bi uģivalcem 

pokojnin krġil njihove pravice, ki so si jih pridobili na podlagi minulega dela in plaļanih prispevkov. 

Po mnenju Drģavnega sveta je cilj in namen podpornikov naļina izredne uskladitve pokojnin, kot 

je bila urejena s sprejetim ZUPPJS2021, zgolj populizem. Podporniki takġne reġitve izkoriġļajo 

dejstvo, da ljudje teģko razumejo, zakaj je usklajevanje pokojnin v nominalnem (odstotkovnem) 

znesku v sistemu, kot ga imamo, edino pravilno in praviļno. 

 

10. Odloģilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonaģo 

(ZDTon-B), EPA 934-VIII (9. izredna seja Drģavnega sveta, 24. 12. 2019). Drģavni zbor na 15. 

seji, 29 . 1. 2020, ob ponovnem odloļanju ZAKONA NI SPREJEL.  

 

Odloģilni veto je zahtevala skupina drģavnih svetnikov s prvopodpisanim mag. Markom 

Zidanġkom, potem ko je Vlada v Drģavni zbor 5. 12. 2019 vloģila Predlog zakona o spremembah 

in dopolnitvah Zakona o davku na tonaģo (ZDTon-B) po nujnem postopku in ki ga je Drģavni zbor 

sprejel na 14. redni seji, 19. 12. 2019. Z zakonom se doloļa drģavna pomoļ za pomorski promet 

v obliki pavġalnega davka na tonaģo ladij in se ob odobritvi Evropske komisije dodeli za obdobje 

deset let. Ker se je obstojeļa shema drģavne pomoļi davka na tonaģo iztekla, je z namenom 

pridobitve podaljġanja sheme za naslednje desetletno obdobje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2028 

Slovenija shemo ponovno priglasila Evropski komisiji, ki jo je odobrila, ob pogoju, da bo shema 

usklajena s Smernicami Skupnosti o drģavnih pomoļeh za pomorski promet, in z zavezo, da bo 

ta uskladitev izvedena do konca 2019. To naj bi bil po navedbah Vlade Republike Slovenije 

kljuļni razlog, da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. Drģavni svet je noveli 

zakona oļital, da nima vgrajenih ustreznih varovalk, zaradi ļesar se ustvarjajo pogoji, na podlagi 

katerih bodo po novi shemi drģavno pomoļ prejemale druģbe, ki niso lastnice niti ene ladje, ki jih 

je slovenski ladjar od leta 2008 naprej izgubil zaradi pomanjkljive kontrole nad izvajanjem Zakona 

o davku na tonaģo. Poleg tega sprejeta novela zakona omogoļa davļnemu neplaļniku prenos 

dejavnosti na nove druģbe (t. i. bypass podjetja), ne da bi predhodno poravnal zapadle davļne 

obveznosti iz naslova ZDTon-A. S sprejemom ZDTon-B bi tako Republika Slovenija dokonļno 

izgubila svojega ladjarja, kar bi imelo nepopravljive posledice za slovensko ladjarstvo in 

pomorstvo, za pomorsko ġolo, pomorsko upravo, pristaniġļe, mornarico, pomorsko policijo in 

celotno primorsko regijo, k ļemur se je Republika Slovenija zavezala z Resolucijo o pomorski 

usmeritvi Republike Slovenije. Zakon v predlagani obliki namreļ nima vgrajenih ustreznih 

varovalk na naļin, kot je to urejeno v Zakonu o javnem naroļanju in v skladu s katerim morajo 

subjekti, ki ģelijo sodelovati pri naroļilih, predloģiti izjavo o poravnanih davļnih obveznostih, kar 

bi moralo biti za prejemnike drģavnih pomoļi in vse z njim povezane osebe ustrezno urejeno tudi 

v ZDTon-B. 

 

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 
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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 drugem letu VI. mandata je Drģavni svet zahteval uvedbo ene (1) parlamentarne 

preiskave. 

1. Zahteva za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev p olitiļne odgovornosti 

nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi politiļnega in kazenskega 

pregona zoper nekdanjega ģupana Mestne obļine Maribor in ļlana Drģavnega sveta 

Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma , da so bile v postopkih zoper 

nekdanjega ģupana Mestne obļine Maribor in ļlana Drģavnega sveta Republike Slovenije 

Franca Kanglerja in drugih huje krġene in nedopustno zlorabljene doloļbe Evropske 

konvencije o varstvu ļlovekovih pravic in temeljnih svoboġļin, Ustave Republike 

Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter Zakona o drģavnem 

svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja doloļenih evidenc 

Policije, EPA 651 -VIII (19. seja Drģavnega sveta, 12. 6. 2019). Drģavni zbor je na 10. seji, 12. 7. 

2019, ODREDIL PARLAMENTARNO PREISKAVO .  

 

Z zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave je Drģavni svet ģelel, da se ugotovi morebitno 

politiļno odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi politiļnega 

in kazenskega pregona zoper Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma zlorabe uradnega 

poloģaja oziroma javne funkcije; da se ugotovi, kolikġna je morebitna politiļna odgovornost 

nekdanjih in sedanjih nosilcev javnih funkcij v Vladi Republike Slovenije, na Vrhovnem drģavnem 

toģilstvu Republike Slovenije, na Vrhovnem sodiġļu Republike Slovenije ter nosilcev uradnega 

poloģaja v drugih drģavnih organih oziroma organih v sestavi (Policija, inġpekcijske sluģbe, itd.); 

da se ugotovi, kdo izmed nosilcev javnih funkcij je naroļil pregon Franca Kanglerja in drugih, saj 

tedanja drģavna toģilka na Okroģnem drģavnem toģilstvu v Mariboru Elizabeta Gyºrkºs leta 2010 

po tem, ko je od Sektorja kriminalistiļne policije Policijske uprave Maribor v skladu s 153. ļlenom 

Zakona o kazenskem postopku (v nadaljnjem besedilu: ZKP) zahtevala poroļilo o uporabi 

ukrepov po 150. ļlenu ZKP, ni zahtevala kazenske ovadbe zoper Franca Kanglerja; ugotovi, kdo 

izmed nosilcev javnih funkcij je naroļil takratnemu vodji Okroģnega drģavnega toģilstva v 

Mariboru Dragu Ġketi, da na podlagi arhiviranih prikritih preiskovalnih ukrepov na krajevno in 

stvarno pristojnem sodiġļu sproģi postopke (predhodno je tedanja vodja Okroģnega drģavnega 

toģilstva v Mariboru Elizabeta Gyºrkºs od Policijske uprave Maribor dne 23. 7. 2010 prejela 

Poroļilo o uporabi ukrepov v zadevi Franc Kangler in ga dne 26. 7. 2010 predala preiskovalnemu 

sodniku na Okroģnem sodiġļu v Mariboru dr. Janezu Ģirovniku, v preizkus. Od tistega trenutka 

naprej je bilo v skladu s prvim odstavkom 154. ļlena ZKP mariborsko sodiġļe edino pristojno, da 

hrani izsledke prikritih preiskovalnih ukrepov. Takratni vodja Okroģnega drģavnega toģilstva v 

Mariboru Drago Ġketa je 2011 zoper Franca Kanglerja in druge na podlagi arhiviranih prikritih 

preiskovalnih ukrepov na sodiġļu, nezakonito sproģil postopke); da se ugotovi, kdo izmed 

nosilcev javnih funkcij je naroļil Policijski upravi Maribor, da v nasprotju s 150. ļlenom ZKP izdela 

veļ kopij izsledkov, ki so bili v nasprotju s prvim odstavkom 153. ļlena ZKP in internim navodilom 

policije ġt. 2340-108/2010/3 z dne 16. 9. 2010 poslani na razliļne naslove; ugotovi, kdo je 

koordiniral dogovarjanje glede postopka zoper Franca Kanglerja med takratnim drģavnim 

toģilcem Borisom Marļiļem in sodnikom dr. Boġtjanom Polegekom, glede na to, da so se na 

druģbenih omreģjih teden dni pred odloļitvami sodnika dr. Boġtjana Polegeka pojavljali razliļni 
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pozivi na spremljanje sojenja ter ģe vnaprej znane odloļitve, ki jih je oļitno sodnik dr. Boġtjan 

Polegek predhodno usklajeval s toģilstvom; da se ugotovi, kako ravnajo s prikritimi preiskovalnimi 

ukrepi na Policiji in Okroģnem drģavnem toģilstvu v Mariboru ter kdo in na kakġen naļin je znotraj 

sistema odgovoren za zakonitost postopkov ter hrambo prikritih preiskovalni ukrepov; da se 

preveri zagotavljanje varnosti osebnih podatkov, zakonitost obdelave in upoġtevanje rokov 

hrambe v evidencah Policije, ki jih ta na podlagi doloļb 123. ļlena Zakona o nalogah in 

pooblastilih policije (v nadaljevanju: ZNPPol) vodi in vzdrģuje v zvezi z izvajanjem policijskih 

pooblastil (v nadaljevanju: evidence Policije); da se ugotovi uļinkovitost, aģurnost in zakonitost 

dela pristojnih oseb v Policiji ter dolģnega nadzorstva njim nadrejenih predstojnikov v Policiji in v 

okviru pristojnih sluģb ter vodstva Ministrstva za notranje zadeve glede upravljanja s podatki ter 

njihovega arhiviranja v evidencah Policije, ko nastopijo zakonsko doloļeni pogoji za prenehanje 

njihove hrambe in poslediļno zakonsko doloļeno blokado teh podatkov; da se ugotovi morebitne 

razloge domnevnih mnoģiļnih krġitev veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji, ki urejajo podroļje 

varovanja osebnih podatkov, s strani Policije; da se ugotovi, ali so mehanizmi nadzora nad 

upravljanjem in vodenjem evidenc Policije uļinkoviti in se pretehta morebitna potreba po veļjem 

in bolj uļinkovitem nadzoru nad obdelavo osebnih podatkov v okviru evidenc Policije; da se 

ugotovi, ali so postopki notranjega nadzora v Policiji ter dolģnega nadzorstva v okviru pristojnih 

sluģb ter vodstva Ministrstva za notranje zadeve v primeru nastanka krġitev temeljiti in uļinkoviti; 

ugotovi, koliko predkazenskih in kazenskih postopkov, v katerih so bili storilci identificirani s 

pomoļjo profilov DNK brez ustrezne dokumentacije, je zaradi nezakonite hrambe padlo na 

sodiġļih; da se ugotovi ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja upravljanje z osebnimi podatki v 

evidencah, ki jih vodi Policija, kar bi narekovalo morebitno spremembo podroļne zakonodaje; da 

se ugotovi ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja nadzor nad delovanjem Policije v zvezi z 

protipravnimi vpogledi v evidence Policije in razpolaganjem z osebnimi podatki posameznikov ter 

sankcioniranjem prekrġkov ter da se ugotovi morebitno politiļno odgovornost nekdanjih in 

sedanjih nosilcev javnih funkcij, ki so odgovorni za nadzor nad izvajanjem nalog in pooblastil 

Policije.  

Po odreditvi parlamentarne preiskave ( 10. seja Drģavnega zbora, 12. 7. 2019) so Generalni 

drģavni toģilec in Vrhovno drģavno toģilstvo na Ustavno sodiġļe Republike Slovenije 

vloģili ustavno pritoģbo zoper Akt o odreditvi navedene parlamentarne preiskave. Ustavno 

sodiġļe o zadevi ġe ni odloļilo. 

 

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 

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 drugem letu VI. mandata Drģavni svet ni sprejel zahteve za avtentiļno razlago zakona. 
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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; Uradni list RS, ġt. 64/07). 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 drugem letu VI. mandata je Drģavni svet sprejel 2 (dve) zahtevi za zaļetek postopka za 

oceno ustavnosti in zakonitosti ter 3 (tri) dopolnitve zahtev za zaļetek postopka za oceno 

ustavnosti in zakonitosti. 

 

1. Dopolnitev Zahteve za zaļetek postopka za oceno ustavnosti 86., 86.a in 109. ļlena 

Zakona o medijih (Uradni list RS, ġt. 110/06 ï uradno preļiġļeno besedilo, 36/08 ï ZPOmK-

1, 77/10 ï ZSFCJA, 90/10 ï odl. US, 87/11 ï ZAvMS, 47/12, 47/15 ï ZZSDT, 22/16 in 39/16)  

(14. seja Drģavnega sveta, 23. 1. 2019)7. Z odloļbo Ustavnega sodiġļa z dne 24. 10. 2019 JE 

DRĢAVNI SVET USPEL z zahtevo za oceno ustavnosti Zakona o medijih.  

 

Drģavni svet je ģe ob sprejemanju novele Zakona o medijih z vsemi svojimi pristojnostmi 

izpostavljal protiustavnost ureditve in opozarjal na nesorazmernost ukrepov zakonodajalca v tem 

zakonu. Najprej je na neustavnost novele opozoril v mnenju Komisije Drģavnega sveta za kulturo, 

znanost, ġolstvo in ġport z dne 7. 1. 2016. Ker noben pomislek glede obveznega predvajanja 

deleģa slovenske glasbe v okviru zakonodajne procedure ni bil upoġtevan, je Drģavni svet na 19. 

izredni seji, 4. 2. 2016, na novelo sprejel odloģilni veto, ki pa je bila nato z nespremenjeno 

vsebino ponovno sprejeta na 16. redni seji Drģavnega zbora, 1. 3. 2016. Drģavni svet je vloģil 

zahtevo za zaļetek postopka za oceno ustavnosti in zaļasno zadrģanje 86., 86.a in 109. ļlena 

Zakona o medijih v petem mandatu, in sicer je zahtevo sprejel na 48. seji, 7. 2. 2017. Drģavni 

svet je zahtevo v ġestem mandatu dopolnil na 14. seji, 23. 1. 2019, in sicer na pobudo drģavnega 

svetnika Tomaģa Horvata. Drģavni svet je 21. 11. 2018 prejel dopis Ustavnega sodiġļa, s katerim 

je to posredovalo pojasnila Agencije za komunikacijska omreģja in storitve Republike Slovenije (v 

nadaljevanju: AKOS) o zahtevi Drģavnega sveta za oceno ustavnosti 86., 86.a in 109. ļlena 

Zakona o medijih. Drģavni svet se je s pojasnili AKOS seznanil in vztrajal pri zatrjevanih 

neskladnostih navedenih doloļb Zakona o medijih (v nadaljevanju: Zmed) z Ustavo ter v zvezi s 

tem podal pojasnila: Drģavni svet je poudaril, da pojasnilo AKOS v zadnjem odstavku, ki se 

nanaġa na sprejem oz. spremembo metodologije, pravzaprav samo potrjuje smoter zatrjevane 

neustavnosti doloļb 86., 86a. in 109. ļlena ZMed. Ļe bi ġlo pri zatrjevano neustavnih normah za 

jasna zakonska doloļila, iz katerih bi nedvomno izhajale pravice in obveznosti za vse naslovnike 

norme, potem nadzornemu organu ne bi bilo treba sprejemati kakrġnekoli metodologije ali 

sploġnega akta v zvezi s tem. Opozoril je na dejstvo, da se v Republiki Sloveniji naļin 

uresniļevanja ļlovekovih pravic lahko predpiġe le z zakonom, podzakonski akt pa lahko v okviru 

zakonsko doloļenih pravic in obveznosti posamezne norme zgolj operacionalizira, pri ļemer 

                                                           
7
 Ker gre za dopolnitev zahteve, ki je bila sprejeta na 48. seji, 7. 2. 2017, zadeva ni ġteta kot nova zadeva v 

poglavju 8. 
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morajo biti merila za takġno urejanje predpisana z zakonom oziroma mora podzakonski akt ostati 

v mejah zakonsko doloļenih pravic in obveznosti ter ne sme izvirno doloļati pravic in obveznosti 

za posamezne subjekte. Metodologija oz. sploġni akt AKOS pa ni niti podzakonski predpis, 

temveļ interni (oz. avtonomni) akt nosilca javnih pooblastil, zato je jasno, da ta ne sme imeti 

nikakrġnega vpliva na vsebino pravic in obveznosti, ki jih ureja (oz. bi jih moral urejati) zakon in 

torej z njim ni dopustno zapolnjevati pravne vrzeli, ki je nastala zaradi nedoloļenosti in nejasnosti 

zakonskih doloļb. Tudi sicer so pojasnila AKOS glede uresniļevanja spornih doloļb ZMed v 

praksi netoļna in zavajajoļa, in sicer v treh toļkah: glede kriterijev za doloļitev slovenske glasbe, 

glede glasbe v slovenskem jeziku in glede dnevno predvajane glasbe vsakega radijskega 

programa, zaradi ļesar je Drģavni svet vztrajal pri zahtevi za oceno ustavnosti doloļb 86., 86a. in 

109. ļlena Zakona o medijih. Z odloļbo Ustavnega sodiġļa z dne 24. 10. 2019 je bila 

razveljavljena èdoloļitev kvot slovenske glasbeç za zasebne radijske postaje v Zakonu o 

medijih.  

 

2. Zahteva za zaļetek postopka za oceno ustavnosti 48. ļlena Zakona o osnovni ġoli 

(Uradni list RS, ġt. 81/06 ï uradno preļiġļeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 ï ZUJF, 

63/13 in 46/16 ï ZOFVI-L) in 11. ļlena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madģarske 

narodne skupnosti na podroļju vzgoje in izobraģevanja (Uradni list RS, ġt. 35/01, 102/07 ï 

ZOsn-F in 11/18)  (20. seja Drģavnega sveta, 3. 7. 2019)8. 

 

Drģavni svet je sprejel zahtevo za zaļetek postopka za oceno ustavnosti 48. ļlena Zakona o 

osnovni ġoli in 11. ļlena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madģarske narodne skupnosti 

na podroļju vzgoje in izobraģevanja. Pobudo drģavnega svetnika Marjana Mauļeca je podprla 

Komisija za drģavno ureditev (26. seja komisije, 19. 6. 2019). Drģavni svet je pozval Ustavno 

sodiġļe, da podrobneje prouļi zatrjevane krġitve ustavnih doloļb pravice do pridobitve ustrezne 

izobrazbe, naļela enakosti ter naļela pravne drģave. Interesna skupina lokalnih interesov (32. 

seja, 3. 7. 2019) je predlog zahteve podprla ter na pobudo drģavnega svetnika Marjana Mauļeca 

sprejela amandma za dopolnitev zahteve z navedbo dveh dodatnih zatrjevanih krġitev ustavnih 

doloļb. Predlagala je, da naj Ustavno sodiġļe prouļi tudi morebitno neskladje s pravico do 

svobode gibanja iz 32. ļlena Ustave ter krġitev ustavnih doloļb o varstvu dela iz 66. ļlena 

Ustave. Hkrati je predlagala tudi uskladitev obrazloģitve v poglavju èI. Oļitane krġitve Ustaveç. 

Predlog zahteve sta obravnavali in podprli Komisija za drģavno ureditev (26. seja, 19. 6. 2019) in 

Komisija za kulturo, znanost, ġolstvo in ġport (16. seja, 17. 6. 2019). Slednja je v svojem poroļilu 

opozorila na morebitne meddrģavne razseģnosti sprememb dvojeziļnega modela, ki je v primeru 

italijanske narodne skupnosti dogovorjen z mednarodno pogodbo, v primeru madģarske narodne 

skupnosti pa je obļutljivost dvojeziļnih ġol zlasti eksistenļno povezana z uresniļevanjem pravice 

madģarske narodne skupnosti do vzgoje in izobraģevanja v lastnem jeziku. Pri doloļanju ġolskih 

okoliġev na naļin, ki na narodnostno meġanem obmoļju dovoljuje ustanovitev izkljuļno 

dvojeziļnih ġol, gre za ustavno neskladnost, saj se ob tem izkljuļuje moģnost soļasnega 

ustanavljanja ġol s slovenskim uļnim jezikom, za kar pa ne obstaja razumen, iz narave stvari 

izhajajoļ razlog. Problematika sicer ni nova. Ustava Republike Slovenije je z reġitvami v 64. ļlenu 

le nadaljevala ģe pred tem uveljavljeno ureditev naļina vzgoje in izobraģevanja na dvojeziļnih 

obmoļjih. To pomeni, da imamo na obmoļju Slovenije dva razliļna modela dvojeziļne vzgoje in 

izobraģevanja. En sistem velja na Obali (obļine Koper, Izola in Piran) in drugi v Prekmurju 
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(obļine Lendava, Dobrovnik, Hodoġ, Moravske Toplice in Ġalovci). Na Obali imamo tako vrtce in 

ġole z italijanskim uļnim jezikom in vrtce in ġole s slovenskim uļnim jezikom, pri ļemer pa se vsi 

uļijo tudi drugega jezika, saj sta oba jezika okolja. V Prekmurju pa velja ureditev, da otroci 

obiskujejo vrtec ali ġolo, kjer vzgojno-izobraģevalni proces poteka dvojeziļno - v slovenskem in 

madģarskem jeziku hkrati. Zakon o posebnih pravicah italijanske in madģarske narodne 

skupnosti na podroļju vzgoje in izobraģevanja doloļa tudi dvojeziļne ġolske okoliġe in starġi 

nimajo moģnosti proste izbire ġolskega okoliġa. Znotraj dvojeziļnega ġolskega okoliġa bi morala 

biti omogoļena ustanovitev vsaj ene ġole s slovenskim uļnim jezikom, s tem ne bi bil nihļe 

prikrajġan, otroci in starġi na obmoļju Prekmurja pa bi pridobili enake pravice, kot jih imajo starġi 

na ostalem obmoļju Republike Slovenije. Taka ureditev je posebej problematiļna za ljudi, ki 

pridejo v Prekmurje iz drugih obmoļij Slovenije. Njihovi otroci morajo obiskovati dvojeziļno ġolo 

in se pri tem sreļujejo z velikimi teģavami, saj ne znajo madģarskega jezika. 

 

3. Zahteva za zaļetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in ļetrtega odstavka 

5. ļlena, 25. in 25.a ļlena Zakona o nepremiļninskem posredovanju (Uradni list RS, ġt. 

72/06 ï uradno preļiġļeno besedilo, 49/11 in 47/19) (21. seja Drģavnega sveta, 18. 9. 2019)9  

 

Drģavni svet je na pobudo drģavnega svetnika Mitje Gorenġļka podal zahtevo za zaļetek 

postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in ļetrtega odstavka 5. ļlena, 25. in 25.a ļlena 

Zakona o nepremiļninskem posredovanju (v nadaljevanju: ZNPosr) ter za njihovo zaļasno 

zadrģanje in prednostno obravnavo. Ustavno sodiġļe je pozval, da podrobneje prouļi zatrjevane 

krġitve ustavnih doloļb, in sicer pravico do zasebne lastnine in dedovanja (33. ļlen Ustave); 

varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. ļlen Ustave) in pravico do svobodne 

gospodarske pobude (74. ļlen Ustave). Pred tem je pobudo obravnavala Komisija Drģavnega 

sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (35. seja, 16. 9. 2019) in jo podprla. Na seji se 

je komisija seznanila tudi s staliġļem Zbornice za poslovanje z nepremiļninami, kjer so pobudo 

pozdravili in poudarili, da druge drģave ļlanice EU podobnih omejitev ne poznajo, ļe pa imajo 

uveljavljene kakġne omejitve, so te bolj v obliki standardov. Drģavni svet ģe v svoji zahtevi za 

ponovno odloļanje o zakonu (5. izredna seja, 15. 7. 2019; veļ o tem v poglavju 2.5.3) opozoril na 

ustavno neskladnost 5., 25. in novega 25.a ļlena Zakona o nepremiļninskem posredovanju s 

33., 35. in 74. ļlenom Ustave. Sprememba ZNPosr je prinesla omejitev pri posredovanju pri 

najemni pogodbi. Provizija zdaj lahko znaġa najveļ 4 % vrednosti najemne pogodbe, vendar ne 

veļ kot znesek ene meseļne najemnine in ne manj kot 150 evrov. Vendar pa naļela, ki so 

predstavljena v noveli zakona, ne upraviļujejo tako grobega posega v 33. ļlen Ustave, sploh 

glede na dejstvo, da je dosedanja pravna ureditev nudila visoko raven varstva potroġnikov. Prav 

tako je Drģavni svet izpostavil neustavno omejevanje viġine povraļila dejanskih stroġkov, kadar 

nepremiļninska druģba ni upraviļena do provizije, ker npr. naroļnik sam najde tretjo osebo, s 

katero sklene pogodbo o nepremiļnini. Viġina povraļila je omejena na 150 evrov, kar v praksi niti 

ne pokrije stroġkov, ki bi jih nepremiļninska druģba imela pri opravljanju dejavnosti. Tovrstna 

povraļila so bila ģe do zdaj le, kadar sta se stranki tako izrecno dogovorili. Sprememba tako 

posega v pravico strank do svobodnega dogovora o viġini povraļila dejanskih stroġkov. Zakonske 

spremembe moļno posegajo tudi v svobodno gospodarsko pobudo, ki gospodarskim druģbam 

omogoļa, da poslujejo v skladu z ekonomskimi naļeli, kar vsebuje tudi svobodno oblikovanje 

cen. Sporni ļleni ZNPosr moļno posegajo v to svobodo, sploh glede na dejstvo, da storitev 
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 Ustavno sodiġļe o zadevi ġe ni odloļilo. 
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nepremiļninskega posredovanja pri poslovanju z nepremiļninami ni obvezna. Stranke se za 

storitev odloļajo zaradi viġje varnosti pri poslovanju (ki jim jo zagotavlja zahtevana strokovna 

skrbnost nepremiļninske druģbe), nepremiļninske druģbe pa imajo pri tem pravico zaraļunavati 

provizijo v viġini, ki jim zagotavlja vsaj kritje stroġkov posredovanja. Takġna pavġalna omejitev 

cen torej posega v svobodno gospodarsko pobudo, predlog zakona pa v obrazloģitvi ni ponudil 

utemeljenega razloga za takġen poseg. Zaradi izvrġevanja zakona bi lahko nastale teģko 

popravljive in ġkodljive posledice tako za nepremiļninske druģbe kot tudi za naroļitelje. Zaradi 

resnih posegov v ustavne svoboġļine je Drģavni svet predlagal tudi prednostno obravnavo 

zahteve. Na nepremiļninskem trgu ģe nastaja ġkoda zaradi uveljavitve spornih ļlenov novele 

zakona, pri tem pa ġkode ne ļutijo le nepremiļninske druģbe, ampak tudi potroġniki v smislu 

njihove slabġe pravne varnosti. Kot je poudaril Drģavni svet, izboljġanje dostopnosti stanovanj, 

predvsem za mlade in druge ranljive skupine, kar je bil cilj zadnje novele zakona, zagotovo ni 

moļ doseļi z omejitvijo gospodarske pobude, ampak le z gradnjo novih stanovanj ali s prenosom 

stanovanj, ki so danes prazna, na trg. 

 

4. Dopolnitev zahteve 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) (21. seja Drģavnega sveta, 18. 9. 2019)10 

 

5. Dopolnitev zahteve za oceno ustavnosti 48. ļlena Zakona o osnovni ġoli (Uradni list RS, 

ġt. 81/06 ï uradno preļiġļeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 ï ZUJF, 63/13 in 46/16 ï 

ZOFVI-L) in 11. ļlena Zakona o posebnih pravicah italijanske in madģarske narodne 

skupnosti na podroļju vzgoje in izobraģevanja (Uradni list RS, ġt. 35/01, 102/07 ï ZOsn-F 

in 11/18)  (22. seja Drģavnega sveta, 16. 10. 2019)11 

 

2.5.7. ZAKLJUĻKI S POSVETOV 

 

V drugem letu VI. mandata je Drģavni svet sprejel sedem (7) zakljuļkov s posvetov. 

 

1. Starejġi kot sedanjost in prihodnost druģbe (15. seja Drģavnega sveta, 27. 2. 2019) 

Drģavni svet je v sodelovanju z Varuhom ļlovekovih pravic Republike Slovenije kot pobudnikom 

in soorganizatorjem posveta 27. 9. 2018 soorganiziral posvet Starejġi kot sedanjost in prihodnost 

druģbe, katerega namen je bil predstaviti ukrepe, projekte in dejavnosti, ki so namenjeni pomoļi 

starejġim in izboljġanju kakovosti njihovega ģivljenja. Med drugim so bili predstavljeni izsledki 

raziskave Varuha ļlovekovih pravic Republike Slovenije na podroļju prehrane, bolniġniļnih 

okuģb in skrbniġtva, dopolnjeni z mnenji strokovnjakov z omenjenih podroļij, ter izpostavljene 

nekatere druge pomembne tematike - nasilje nad starejġimi, demenca, skrb za invalide ter druge 

                                                           
10

 Ker gre za dopolnitev zahteve, ki je bila sprejeta na 11. seji, 10. 10. 2018, zadeva ni ġteta kot nova 
zadeva v pregledni tabeli v poglavju 8. 
11

 Ker gre za dopolnitev zahteve, ki je bila sprejeta na 20. seji, 3. 7. 2019, zadeva ni ġteta kot nova zadeva 
v pregledni tabeli v poglavju 8. 
















































































































































































































































































































































































