Številka: 060-01-10/2020/31
Ljubljana, 9. 12. 2020
Zapisnik
34. seje Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je bila v sredo, 11. 11. 2020,
v dvorani Državnega sveta in prek aplikacije CISCO Webex v obliki
videokonference
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je v skladu z drugim odstavkom 34. člena
Poslovnika Državnega sveta ugotovil, da je Državni svet sklepčen (v navedenem
trenutku 28 prisotnih), in začel s 34. sejo Državnega sveta, ki jo je sklical na podlagi
53. člena Zakona o Državnem svetu, prvega odstavka 30., 31. in 33.a člena
Poslovnika Državnega sveta ter dogovora na 48. seji Kolegija Državnega sveta v
razširjeni sestavi 2. 11. 2020 (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20).
Seja se je začela ob 13.02 in zaključila ob 17.25.
Odsotna državna svetnika:
 Boris Popovič,
 Tone Hrovat.
Prisotni v dvorani Državnega sveta:
Igor Antauer, Dejan Crnek, Rajko Fajt, Mitja Gorenšček, Danijel Kastelic, Bojan Kekec,
Alojz Kovšca, Marjan Maučec, Franjo Naraločnik, mag. Peter Požun, mag. Miroslav
Ribič, Jože Smole, Branko Tomažič, Željko Vogrin, Cvetko Zupančič.
Prisotni prek aplikacije CISCO Webex:
dr. Matjaž Gams, Franc Golob, Tomaž Horvat, Lidija Jerkič, dr. Branka Kalenić
Ramšak, Janoš Kern, Samer Khalil, Oskar Komac, mag. Marija Lah, Srečko Ocvirk,
Milan Ozimič, Bojana Potočan, Bojan Režun, Franci Rokavec, Ladislav Rožič, Dušan
Strnad, Branimir Štrukelj, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, mag.
Igor Velov, Bogomir Vnučec, mag. Marko Zidanšek.
***
O sklicu seje Državnega sveta je predsednik Državnega sveta obvestil predsednika
Državnega zbora Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza
Janšo.
***

Na sejo so bili vabljeni:
 Franjo Naraločnik, izvoljeni član Državnega sveta – predstavnik lokalnih interesov (k
3. točki),
 Boštjan Koritnik, minister za javno upravo (k 5. točki),
 Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(k 6. točki in 7. točki),
 Marijan Papež, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (k 6. točki),
 Jadranko Grlić, glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo (k 7.
točki),
 dr. Boštjan Brezovnik, dr. Gorazd Trpin in dr. Borut Holcman, člani Strokovne
skupine Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje
(k 7.A točki).
Seje so se udeležili:
 Franjo Naraločnik, izvoljeni član Državnega sveta – predstavnik lokalnih interesov (k
3. točki),
 Boštjan Koritnik, minister za javno upravo (k 5. točki),
 Urška Ban, državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo (k 5. točki),
 dr. Roman Lavtar, vodja Službe za lokalno samoupravo na Ministrstvu za javno
upravo (k 5. točki),
 Dušan Mikuž, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino na
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (k 6. točki in 7.
točki),
 mag. David Klarič, namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije (k 6. točki),
 Jadranko Grlić, glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo (k 7.
točki),
 dr. Boštjan Brezovnik in dr. Gorazd Trpin, člana Strokovne skupine Državnega
sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje (k 7.A točki).
***
V skladu s šestim odstavkom 33.a člena Poslovnika Državnega sveta so se vsa
glasovanja v okviru 34. seje Državnega sveta izvedla na podlagi poimenskega klicanja
državnih svetnikov, z govorno izraženo odločitvijo posamezne državne svetnice ali
državnega svetnika.
***
S sklicem seje 4. 11. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli naslednji predlog
dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 33. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov
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4. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v
drugi polovici VI. mandata Državnega sveta
5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) –
druga obravnava, EPA 953-VIII
6. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za leto 2019, EPA 1289–VIII
7. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za
leto 2019, EPA 1239–VIII
8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Večletni finančni okvir 2021-2027 in
razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija
9. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2021 – redne seje
***
Državne svetnice in državni svetniki so 10. 11. 2020 po elektronski pošti prejeli
obvestilo o predlagani razširitvi dnevnega reda 34. seje Državnega sveta, na predlog
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih
interesov, s točko:
7.A Predlog Sklepov k osnutkom pokrajinske zakonodaje s pregledom
pristojnosti pokrajin
Besedo za obrazložitev predloga za razširitev dnevnega reda je imel predstavnik
predlagateljic razširitve dnevnega reda, predsednik Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj Dušan Strnad.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje predlog za razširitev dnevnega reda
34. seje Državnega sveta s 7.A točko.
Predlagana razširitev predloga dnevnega reda 34. seje Državnega sveta s 7.A
točko JE BILA SPREJETA (34 državnih svetnic in svetnikov je oddalo svoj glas,
34 jih je glasovalo ZA, nihče ni bil PROTI).
***
Na podlagi sprejetega predloga za razširitev dnevnega reda s 7.A točko je predsednik
Državnega sveta dal na glasovanje prečiščen dnevni red seje, ki se je glasil:
1. Potrditev zapisnika 33. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov
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4. Predlog Sklepa o spremembah Sklepa o izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v
drugi polovici VI. mandata Državnega sveta
5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) –
druga obravnava, EPA 953-VIII
6. Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za leto 2019, EPA 1289–VIII
7. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za
leto 2019, EPA 1239–VIII
7.A Predlog Sklepov k osnutkom pokrajinske zakonodaje s pregledom
pristojnosti pokrajin
8. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Večletni finančni okvir 2021-2027 in
razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija
9. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2021 – redne seje
Predlog dnevnega reda je bil SPREJET (34 državnih svetnic in svetnikov je
oddalo glas, 34 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
Predsednik Državnega sveta je predlagal, da je vrstni red obravnavanih točk
dnevnega reda naslednji: po zaključeni obravnavi 1. točke dnevnega reda se najprej
obravnava 3. in 4. točko dnevnega reda, nato pa se preide na obravnavo 2. in ostalih
točk dnevnega reda. S tem se je novoizvoljenemu državnemu svetniku Franju
Naraločniku omogočilo, da je po odločitvi Državnega sveta o potrditvi njegovega
mandata že glasoval v okviru preostalih točk dnevnega reda.
Nihče od prisotnih državnih svetnic in svetnikov ni nasprotoval navedenemu predlogu.
1. točka dnevnega reda:


Potrditev zapisnika 33. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije

Predlog zapisnika 33. redne seje Državnega sveta so državne svetnice in svetniki
prejeli s sklicem seje po elektronski pošti 4. 11. 2020.
Ker predsednik Državnega sveta ni prejel pisnih pripomb na predlog zapisnika, je
predlagal, da se o njem glasuje.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje predlog zapisnika 33. redne seje
Državnega sveta.
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Predlog zapisnika 33. redne seje Državnega sveta je bil POTRJEN (33 državnih
svetnic in svetnikov je oddalo glas, 33 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval
PROTI).1
S tem je bila 1. točka dnevnega reda zaključena.
___
2. točka dnevnega reda:
 Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
Po elektronski pošti so državne svetnice in državni svetniki 6. 11. 2020 prejeli
Pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za čimprejšnjo ponovno
zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve v času epidemije COVID-19, naslovljeno na Vlado Republike
Slovenije in na Ministrstvo za javno upravo.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in državni svetniki prejeli po
elektronski pošti 6. 11. 2020.
Državni svetnik mag. Peter Požun je podal kratko obrazložitev vsebine predlagane
pobude.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna glede
čimprejšnje ponovne zagotovitve zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost
in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19, ter na podlagi prvega odstavka
56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika mag. Petra
Požuna in Vladi Republike Slovenije predlaga, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasi:
Vlada Republike Slovenije oziroma v njenem okviru Ministrstvo za javno upravo
naj v najkrajšem možnem času Državnemu zboru v obravnavo in sprejem
predložita zakonske podlage za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve v času epidemije po zgledu 71. člena Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za

1

Novoizvoljeni državni svetnik Franjo Naraločnik v okviru te točke dnevnega reda še ni glasoval, ker za to še ni
bilo izpolnjenega pogoja – potrjenega njegovega mandata državnega svetnika.

5

državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP)
v višini 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega.
Obrazložitev:
V odzivu na prvi val epidemije COVID-19 so bile v Zakonu o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20 – ZZUOOP; v nadaljevanju:
ZIUZEOP) zagotovljene zakonske podlage za izplačilo dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve v času prvega vala epidemije. V skladu z 71. členom ZIUZEOP
so bili tako zaposleni, ki so bili pri svojem delu nadpovprečno izpostavljeni tveganju za
svoje zdravje oziroma prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja epidemije,
upravičeni do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije, ki je
znašal največ 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega.
Navedena ureditev se je nanašala tudi na zaposlene, napotene na delo v tujino, v
okviru javnega sektorja pa je omejitev dodatka na 100 % urne postavke osnovne plače
zaposlenega predstavljala najvišjo skupno višino dodatka, ki jo je zaposleni v javnem
sektorju lahko prejel, skupaj z dodatkom za delo v rizičnih razmerah (območje vojne
nevarnosti, nevarnosti terorističnih napadov z biološkimi agensi, demonstracij,
naravnih nesreč, epidemij in epizootij), ki mu je sicer pripadel na podlagi 11. točke 39.
člena Kolektivne pogodbe za javni sektor (Uradni list RS, št. 57/08, 23/09, 91/09,
89/10, 89/10, 40/12, 46/13, 95/14, 91/15, 21/17, 46/17, 69/17 in 80/18; v nadaljevanju:
KPJS) in ki znaša 65% urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Sredstva za financiranje dodatka iz 71. člena ZIUZEOP in 11. točke 39. člena KPJS so
se v skladu s šestim odstavkom 71. člena ZIUZEOP zagotovila iz proračuna Republike
Slovenije, med drugim tudi zasebnim izvajalcem socialnega in zdravstvenega varstva,
ki dejavnost opravljajo v okviru mreže javne službe.
V skladu z 20. členom ZIUZEOP je ukrep iz 71. člena ZIUZEOP veljal od 13. marca
2020 do 31. maja 2020. Z nedavno sprejetim in uveljavljenim Zakonom o začasnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v
nadaljevanju: ZZUOOP) so sicer v 56. členu zagotovljene podlage za izplačilo dodatka
za neposredno delo s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19, a le v višini
30 %, pri čemer je navedeni dodatek vezan na ure dela, ko zaposleni opravlja delo v
skladu s prvim odstavkom tega člena, in na zakonsko izrecno določena delovišča.
Prav tako navedeni ukrep, ki je sicer časovno zamejen na obdobje od 1. 6. 2020 do
31.
12.
2021,
ne
velja
v
času
razglašene
epidemije
COVID-19. V času aktualne epidemije COVID-19 se tako lahko kot pravna podlaga za
nagrajevanje zaposlenih s posebnimi obremenitvami v času epidemije uporablja zgolj
že prej omenjena 11. točka 39. člena KPJS, ki omogoča izplačilo dodatka v višini 65 %
urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca.
Glede na to, da se trenutno soočamo z drugim valom epidemije COVID-19 in hkratnim
pomanjkanjem ustreznega kadra v zdravstvu in socialnem skrbstvu ter da trenutne
razmere nakazujejo, da so in bodo dodatne obremenitve in nevarnosti za zaposlene v
času drugega vala epidemije COVID-19 še večje kot v prvem valu, bi bilo zagotovo
nujno
in
utemeljeno
ponovno
uveljaviti
prej
omenjeno
ureditev
iz
71. člena ZIUZEOP, ki naj velja od začetka razglasitve epidemije. Posledično se bo
omogočilo, da se zaposlenim na najbolj izpostavljenih delovnih mestih dodatek za
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nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije izplača v višini 100 % urne
postavke osnovne plače zaposlenega.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo
prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni
odgovori.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (33 državnih svetnic in svetnikov je oddalo glas,
33 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in državni svetniki 6. 11. 2020 prejeli
Pobudo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne
skupine lokalnih interesov za ustanovitev delovne skupine za ureditev
problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki potekajo
preko zemljišč v lasti fizičnih oseb, naslovljeno na Vlado Republike Slovenije.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 6. 11. 2020.
Obrazložitev vsebine pobude je podal predstavnik predlagateljic pobude državni
svetnik Dušan Strnad.
V imenu Interesne skupine lokalnih interesov je imel besedo državni svetnik Milan
Ozimič.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov za ustanovitev delovne skupine za
ureditev problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki
potekajo preko zemljišč v lasti fizičnih oseb ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US in
21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira Pobudo Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov ter predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupine
lokalnih interesov se glasi:
Vlada Republike Slovenije naj za celovito ureditev področja lastništva
kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč,
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ustanovi delovno skupino in v njeno delo vključi tudi predstavnika(e) Komisije
Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Obrazložitev:
Neurejenost lastninskih razmerij v zvezi z javnimi cestami, ki potekajo po zasebnih
zemljiščih, izhaja še iz preteklega družbenega sistema in so ga občine podedovale. Na
dolžnost urejanja tovrstne problematike opozarja tudi Ustavno sodišče, ki od 2011
praviloma sodi v korist lastnikov zemljišč in razveljavlja občinske odloke o
kategorizaciji občinskih cest, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za
pridobitev zemljišča ali ga ni razlastila.
Na ureditev navedene problematike že vrsto let opozarja tudi Varuh človekovih pravic,
ki v letnem poročilu za leto 2019 ponovno ugotavlja, da se njegova priporočila iz
predhodnih let ne uresničujejo v skladu s pričakovanji. Zato v zadnjem letnem poročilu
ponovno priporoča Vladi, da naj pripravi, sprejme in zagotovi izvedbo konkretnih
ukrepov za ureditev lastništva vseh kategoriziranih cest, ki potekajo po zasebnih
zemljiščih.
V Državnem svetu smo v preteklosti tej problematiki namenili veliko pozornosti. 30. 3.
2015 smo organizirali posvet z naslovom »Urejanje problematike kategorizacije
občinskih cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč«, in na podlagi opravljene razprave
oblikovali številne predloge in zaključke, kako urediti obravnavano problematiko.
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesna
skupina lokalnih interesov žal ugotavljata, da se predlogi in zaključki posveta niso
uresničili praktično v nobeni točki, situacija pa se je medtem samo poslabšala. Na
posvetu je bilo med drugim ugotovljeno, da ZJC–B (Ur. l. RS, št. 92/05) sicer omogoča
poenostavljen postopek razlastitve lastnikov zemljišč, preko katerih potekajo obstoječe
občinske javne ceste in na katerih se odvija javni cestni promet, vendar občine teh
postopkov zaradi pomanjkanja finančnih sredstev ne sprožajo, ker morajo lastnikom
najprej predložiti ponudbo za odkup zemljišč. Občine nimajo zgolj stroškov zaradi
izplačil odškodnin (ali nadomestil v naravi), ampak tudi za odmero zemljišč in ureditev
cest v katastrskih evidencah ter ureditev lastništva v zemljiški knjigi. Zemljiškoknjižni
lastniki zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, so v veliki večini primerov
sicer pripravljeni odprodati zemljišča, vendar po cenah, ki krepko presegajo njihovo
dejansko vrednost. V zadnjem času so lastniki (pogosto na pobudo odvetniških pisarn
in s.p.-jev, ki so v tem našli priložnost za zaslužek) začeli uporabljati določbo 4.
odstavka 199. člena Zakona o urejanja prostora (ZUreP-2), ki določa, da zahtevo za
razlastitev lahko poda tudi razlastitveni zavezanec, če ima zaradi že zgrajenih
objektov, ki so lahko predmet razlastitve po 193. členu tega zakona, lastninsko ali
drugo stvarno pravico na nepremični omejeno.
Državni svet preteklega mandata je 11. 10. 2017, na podlagi pobude enega od
takratnih županov, določil besedilo Predloga zakona o ureditvi lastništva javnih cest
(ZULJC), EPA 2284-VII, in predlagal poenostavitev postopkov za ureditev lastniških
razmerij na nepremičninah, na katerih so zgrajene javne ceste oz. poti, ki se
uporabljajo za javni cestni promet, in sicer na domnevi priposestvovanja nepremičnina pod cestnim telesom javne ceste je v javni lasti, če je na njej več kot 20
let zgrajena javna cesta, lastnik pa temu ni nikoli oporekal. Medtem ko so bili poslanci
Državnega zbora sedmega mandatnega obdobja enotnega mnenja, da je
problematika pereča in bi jo morali že zdavnaj urediti, pa je Državni zbor na 36. seji
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14. 12. 2017, predvsem zaradi pomislekov o morebitni neustavnosti predlaganih
rešitev, zavrnil predlog zakona.
Državni svetniki ugotavljajo, da se občine sicer zavedajo, da reševanje tega vprašanja
sodi v njihovo izvirno pristojnost in si jo želijo reševati, vendar je problematika tako
obsežna, da je ni moč parcialno reševati po občinah, ampak so nujne sistemske
rešitve, ki bodo dale ustavno skladno pravno podlago za enoten način urejanja
lastništva javne infrastrukture na nivoju države. Obenem je treba občinam za te
namene zagotoviti ustrezen obseg finančnih sredstev, saj so zahteve in pričakovanja
lastnikov zemljišč vedno višja, občine pa jim zaradi omejenih finančnih zmožnosti niso
sposobne slediti.
Na zgoraj omenjenem posvetu v letu 2015 je bila podana informacija, da natančnih
podatkov o obsežnosti problematike država nima. Udeleženci posveta so ocenili, da je
lastniško neurejenih še cca 23000 km lokalnih in državnih kategoriziranih cest. Zadnje
spremembe zakonodaje na področju evidentiranja nepremičnin in dejanske rabe
zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture so omogočile vzpostavitev
realnega stanja v zemljiškem katastru in s tem vpogled v stanje v prostoru, zaradi
česar državni svetniki ocenjujejo, da bo novoustanovljena delovna skupina lažje
definirala obsežnost problematike.
Glede na navedeno Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj in Interesna skupina lokalnih interesov predlagata, da Vlada Republike
Slovenije ustanovi delovno skupino za celostno ureditev problematike lastništva
kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki potekajo preko zemljišč v lasti fizičnih
oseb. Prav tako predlagata, da se v vladno delovno skupino vključi tudi
predstavnika(e) Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo
prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni
odgovori.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (33 državnih svetnic in svetnikov je oddalo glas,
33 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in državni svetniki 6. 11. 2020 prejeli
Pobudo državnega svetnika mag. Marka Zidanška v zvezi z definiranjem
subjektov javnega interesa, naslovljeno na Vlado Republike Slovenije.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 6. 11. 2020.
Obrazložitev vsebine pobude je podal predlagatelj pobude državni svetnik mag. Marko
Zidanšek.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
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»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval pobudo državnega svetnika mag. Marka Zidanška v
zvezi z definiranjem subjektov javnega interesa ter na podlagi prvega odstavka 56.
člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US in
21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika mag. Marka
Zidanška ter predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika mag. Marka Zidanška se glasi:
Črta naj se 11. člen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
gospodarskih družbah (ZGD-1K; EPA 1459-VIII), ki ga je Vlada Republike
Slovenije predložila Državnemu zboru v zakonodajni postopek 30. 10. 2020, ter
začne s postopkom za spremembo 44. točke 3. člena Zakona o revidiranju
(ZRev-2; Uradni list RS, št. 65/08, 63/13 – ZS-K in 84/18) na način, da se uskladi s
točko d) 2. člena Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26.
6. 20132 ter se določi za subjekte javnega interesa zgolj tista podjetja, ki imajo
zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali števila zaposlenih velik javni pomen
za celotno državo (velike delniške družbe, energetske družbe, velike
infrastrukturne družbe, ipd.).
Obrazložitev:
Vlada Republike Slovenije je na 115. seji 29. 10. 2020 sprejela Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K; EPA 1459-VIII)
in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru. V 11. členu navedenega predloga
zakona je določila:
»V 55. členu se osmi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(8) V vsakem primeru je za namene tega poglavja velika družba:
– subjekt javnega interesa, če gre za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje
na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kreditna institucija, kot jo opredeljuje
zakon, ki ureja bančništvo, ter zavarovalnica in pokojninska družba, kot ju
opredeljuje zakon, ki ureja zavarovalništvo,
– subjekt javnega interesa, če gre za družbo, ki je zavezana k reviziji na podlagi
prvega odstavka 57. člena tega zakona, ker izpolnjuje merila za srednje ali velike
družbe iz četrtega do šestega odstavka tega člena, in v kateri imajo država ali
občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali posredno, večinski lastniški delež,
– borza vrednostnih papirjev,
– družba, ki mora po 56. členu tega zakona pripraviti konsolidirano letno poročilo.«.«.
2

Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih
izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi
Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in
83/349/EGS, dostopna na spletni povezavi z dne 6. 11. 2020: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/SL/TXT/?uri=celex%3A32013L0034
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Kot ugotavljamo, druga alineja 8. odstavka spremenjenega 55. člena ZGD-1 širi status
subjekta javnega interesa na vsa podjetja v večinski javni lasti, ki so zavezana k
reviziji.
Ob tem se ugotavlja, da je 28. 12. 2018 začel veljati Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o revidiranju (ZRev-2A; Uradni list RS, št. 84/18), ki v 44. točki 3.
člena določa: »Subjekt javnega interesa« je družba, s katere vrednostnimi papirji se
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, kreditna institucija, kot jo opredeljuje
zakon, ki ureja bančništvo, zavarovalnica in pokojninska družba, kot ju opredeljuje
zakon, ki ureja zavarovalništvo. Subjekt javnega interesa je tudi družba, zavezana k
obvezni reviziji, v kateri imajo država ali občine, skupaj ali samostojno, neposredno ali
posredno, večinski lastniški delež. Subjekt javnega interesa je lahko tudi druga pravna
oseba, zavezana k obvezni reviziji, če je tako določeno z drugim zakonom.«.
Z vidika natančne definicije subjektov javnega interesa se s predlogom zakona zgolj
usklajuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGO-1) z Zakonom o revidiranju (ZRev-2).
Podlaga za določitev subjekta javnega interesa je Direktiva 2013/34/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih,
konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij,
spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi
direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS. V 2. členu omenjena direktiva določa, da
so subjekti javnega interesa družbe:
(a)za katera velja pravo države članice in katerih prenosljivi vrednostni papirji so
sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu katere koli države članice v smislu točke
(14) člena 4(1) Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21.
aprila 2004 o trgih finančnih instrumentov (12);
(b)kreditne institucije, kakor so opredeljene v točki (1) člena 4 Direktive 2006/48/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in
opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (13), razen tistih iz člena 2 navedene
direktive;
(c)zavarovalnice v smislu člena 2(1) Direktive Sveta 91/674/EGS z dne 19. decembra
1991 o letnih računovodskih izkazih zavarovalnic (14), ali
(d)podjetja, ki jih države članice imenujejo za subjekte javnega interesa, na primer
podjetja, ki imajo zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali števila zaposlenih
velik javni pomen.
Slovenija je točko d) omenjene direktive v zakonu, ki ureja revidiranje, razširila kar na
vse družbe v državni ali občinski lasti, kar je unikum v Evropi. Samo lastništvo nima po
Direktivi 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 nobene
neposredne povezave z javnim interesom. S tem smo v slovenski pravni red vnesli
določilo, ki ga evropska direktiva ne zahteva, obenem pa povečuje birokratska in
finančna bremena podjetjem v večinski državni in občinski lasti. To določilo namreč
določa, da bodo vsa občinska in državna podjetja, ki so podvržena obveznim
revizijam, dolžna obvezno imenovati revizijsko komisijo. Jasno je, da člani revizijskih
komisij svoje naloge ne bodo hoteli opravljati prostovoljno, ampak profesionalno, z
veliko mero skrbnosti. Tako kot velja tudi za člane nadzornih svetov - pred časom so
člani nadzornih svetov opravljali funkcijo skoraj volontersko, danes tega zaradi
resnosti teh nalog in odgovornosti, ki iz tega sledijo, nikakor ni več možno pričakovati.
Ker bodo vsi člani revizijskih komisij hoteli svoje delo opravljati karseda odgovorno 11

kar se od njih tudi pričakuje - se bodo povečale zahteve po poročanju tem organov s
strani strokovnih služb podjetij. Posledično se bo povečal obseg administrativnega
dela, potrebe po dodatnih zaposlitvah in s tem stroški izvajanja delovanja teh podjetij.
Za primer navajamo običajno srednje veliko javno komunalno podjetje v večinski
lokalni lasti z 51 zaposlenimi delavci in aktivo v višini preko 4 milijone evrov. Glede na
to, da je poslovanje javnih podjetij že tako omejeno z vrsto "specialnih" predpisov (npr.
Zakon o javnem naročanju, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Zakon o javno zasebnem
partnerstvu, Zakon o gospodarskih javnih službah, itd.) in njihovo poslovanje občasno
pregleduje tudi Računsko sodišče Republike Slovenije, koristi povečanja nadzora nad
poslovanjem ne bodo odtehtala dodatnih stroškov. Sploh ne, ker 95 % poslovanja
komunalnih podjetij pomeni zgolj poslovanje z občino v širšem smislu (poleg izvajanja
investicij in gospodarske javne službe kolektivne komunalne rabe tudi gospodarsko
javno službo individualne komunalne rabe po standardih in cenah, ki jih določajo
občine) in kjer (posledično) političnih vplivov na poslovanje družbe dodatni nadzorni
organi ne bodo zmanjšali. Tako javno podjetje je že sedaj podvrženo nadzoru, in sicer:
1.
2.
3.
4.
5.

obvezni reviziji zunanjega revizorja,
Nadzornega sveta podjetja,
Skupščine podjetja,
Nadzornega odbora občine (občinskega sveta) in
Računskega sodišča Republike Slovenije.

Z uveljavitvijo ZRev-2A in predlagano spremembo in dopolnitvijo ZGD-1 pa se uvaja
še dodatni nadzor v obliki revizijske komisije. Zaradi tega se postavlja vprašanje, ali
resnično potrebujemo nadzor nad nadzorom v tako visoki piramidi različnih nadzornih
organov?
Na podlagi navedenega se predlaga črtanje 11. člena Predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K; EPA 1459-VIII)
in začetek postopka za spremembo Zakona o revidiranju (ZRev-2), v katerem naj se
44. točka 3. člena uskladi s točko d) 2. člena Direktive 2013/34/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 26. 6. 2013. Za subjekte javnega interesa naj se določi
zgolj tista podjetja, ki imajo zaradi svoje narave poslovanja, velikosti ali števila
zaposlenih velik javni pomen za celotno državo (velike delniške družbe, energetske
družbe, velike infrastrukturne družbe, ipd.).
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije da pobudo prouči
in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni odgovori.«
Predlog sklepa JE BIL SPREJET (34 državnih svetnic in svetnikov je oddalo
glas, 34 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 10. 11. 2020 prejeli Pobudo
državnega svetnika Bojana Kekca za dopolnitev Odloka o določitvi seznama
blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno
oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
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(Uradni list RS, št. 68/20, 106/20 in 157/20), naslovljeno na Vlado Republike
Slovenije.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 10. 11. 2020.
Vsebino pobude je predstavil predlagatelj pobude, državni svetnik Bojan Kekec.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika Bojana Kekca glede
dopolnitve Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije
COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano
vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20 in 157/20) ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno
prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Bojana Kekca in
Vladi Republike Slovenije predlaga, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Bojana Kekca se glasi:
Odlok o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano
vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20 in 157/20) naj se dopolni
tako, da se v Seznam blaga, potrebnega za spopadanje s posledicami epidemije
COVID-19, ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost
pri uvozu in je kot Priloga sestavni del tega odloka, doda še naprave za
dezinfekcijo površin v bolnišnicah in drugih zaprtih prostorih, kot je robot za
UV-C dezinfekcijo površin (tarifna oznaka 8543 70 90).
Obrazložitev:
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20 in 152/20) v
62.b členu določa pogoje za oprostitve plačila davka na dodano vrednost od dobav in
pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije, iz seznama blaga,
potrebnega za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19, ki ga določi Vlada v
skladu z evropsko (EU) zakonodajo. Seznam blaga je torej določen v Odloku o
določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je
začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu
(Uradni list RS, št. 68/20, 106/20 in 157/20; v nadaljevanju: odlok).
V praksi se je pokazalo, da bi bilo smiselno Seznam blaga, potrebnega za spopadanje
s posledicami epidemije COVID-19, ki je oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka
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na dodano vrednost pri uvozu in je kot Priloga sestavni del tega odloka, ustrezno
dopolniti tako, da se v seznam doda tarifna oznaka kombinirane nomenklature (KN)
8543 70 90, ki bi zajemala tudi naprave za dezinfekcijo površin v bolnicah in drugih
zaprtih prostorih, kot je UV-C robot, saj je sprotno in temeljito razkuževanje izrednega
pomena za preprečitev širjenja COVID-19.
Seznanjeni smo bili s primerom, ko je humanitarna organizacija prek donatorjev zbrala
denar za nabavo UV-C robota za razkuževanje, ki ga želi donirati domu starejših
občanov. UV-C robot je namenjen za dezinfekcijo površin v bolnišnicah in drugih
zaprtih prostorih in je bil izdelan v EU in ima vse ustrezne certifikate. Žal pa UV-C
robot po veljavni interventni zakonodaji ne more biti oproščen davka na dodano
vrednost, ker ni na seznamu blaga v Odloku o določitvi seznama blaga za spopadanje
s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila
davka na dodano vrednost pri uvozu.
Ker je v času epidemije preprečevanje okužb izrednega pomena, zaščitne in
medicinske naprave pa se tehnološko hitro razvijajo, se predlaga, da se veljavni
seznam blaga ustrezno dopolni in omogoči, da je tudi nabava sodobne tehnologije, kot
je UV-C robot za dezinfekcijo površin v bolnišnicah in drugih zaprtih prostorih,
oproščena uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu. Taka
pobuda je v luči prizadevanj k učinkoviti zajezitvi širjenja COVID-19 namreč povsem
na mestu.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo
prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni
odgovori.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (35 državnih svetnic in svetnikov je oddalo glas,
35 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Predsednik Državnega sveta je državne svetnice in svetnike seznanil z naslednjimi
prejetimi odgovori na vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov:
Po elektronski pošti 14. 10. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor
Nacionalnega inštituta za javno zdravje na Vprašanje državnega svetnika Davorina
Terčona glede ločenega beleženja podatkov o številu umrlih v Sloveniji z ali zaradi
okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19). Dne 20. 10. 2020 pa je Ministrstvo za zdravje
sporočilo, da se z vsebino odgovora NIJZ strinja in nima predlogov za dopolnitev
odgovora.
___
Po elektronski pošti 15. 10. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor
Ministrstva za kulturo na Pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede
uresničevanja pravice do popravka in omejitve predvajanja reklam v Zakonu o medijih.
___
Po elektronski pošti 21. 10. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor
Ministrstva za zdravje na Vprašanja državnega svetnika Matjaža Švagana glede
normativov dela za diplomirano medicinsko sestro v domovih za starejše. Prav tako pa
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so po elektronski pošti 28. 10. 2020 prejeli Odgovor Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti na ta ista vprašanja.
___
Po elektronski pošti 21. 10. 2020 so državne svetnice in
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
državnega svetnika Igorja Antauerja v zvezi s postopkom
Republike Slovenije za zaposlovanje v postopku pridobitve
prebivanje in delo.
___

svetniki prejeli Odgovor
možnosti na Vprašanji
izdaje soglasja Zavoda
enotnega dovoljenja za

Po elektronski pošti 21. 10. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Pobudo Komisije
za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem smernic oziroma protokola
sodelovanja med različnimi službami pomoči z namenom ustrezne podpore
posameznikom in družinam v primeru nesreč s smrtnim izidom.
___
Po elektronski pošti 21. 10. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor
Ministrstva za zdravje na Vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede
časovnice predložitve novele Zakona o duševnem zdravju v zakonodajni postopek.
___
Po elektronski pošti 3. 11. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor
Ministrstva za javno upravo na Vprašanja državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi
z mobilno aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi #OstaniZdrav.
___
Po elektronski pošti 10. 11. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor Vlade
Republike Slovenije na Pobudo državne svetnice dr. Branke Kalenić Ramšak glede
zagotovitve finančnih sredstev za novogradnjo Fakultete za strojništvo Univerze v
Ljubljani.
Pred koncem 2. točke dnevnega reda se je državni svetnik Dejan Crnek zahvalil
Ministrstvu za finance za odgovor v zvezi z njegovim vprašanjem, zastavljenim na 33.
redni seji Državnega sveta, na temo delitev evropskih kohezijskih sredstev in v
povezavi s proračunskimi dokumenti, obravnavanimi v okviru 4., 5. in 6. točke
dnevnega reda.
S tem je bila 2. točka dnevnega reda zaključena.
***
3. točka dnevnega reda:


Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov

Poročilo Državne volilne komisije o končnem izidu nadomestnih volitev člana
Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov v 6. volilni enoti z dne 20. 10. 2020
so državne svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
15

Po elektronski pošti 4. 11. 2020 so prejeli še:
- poročilo Mandatno-imunitetne komisije in
- predlog sklepa Državnega sveta.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje Predlog sklepa Državnega sveta k
Potrditvi mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov – Franju
Naraločniku, ki se je glasil:
»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, na predlog Mandatnoimunitetne komisije in na podlagi prvega odstavka 50. člena Zakona o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 –
ZFDO-F in 81/18 – odl. US) ter drugega odstavka 6. člena Poslovnika Državnega
sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20), potrdil
mandat članu Državnega sveta Franju NARALOČNIKU, predstavniku lokalnih
interesov.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (34 državnih svetnic in svetnikov je oddalo glas,
34 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI)3.
Po potrditvi mandata je državni svetnik Franjo Naraločnik nagovoril državne svetnice
in svetnike.
S tem je bila 3. točka dnevnega reda zaključena.
4. točka dnevnega reda:
 Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v
drugi polovici VI. mandata Državnega sveta.
Predlog sklepa Državnega sveta o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi
polovici VI. mandata Državnega sveta je bil pripravljen na predlog Kolegija Državnega
sveta, ob upoštevanju izraženega interesa državnega svetnika Franja Naraločnika za
sodelovanje v dveh komisijah Državnega sveta, in sicer v:
- Komisiji za državno ureditev ter
- Komisiji za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 4. 11. 2020.
O predlogu sklepa je v imenu Interesne skupine lokalnih interesov razpravljal Milan
Ozimič.

3

Novoizvoljeni državni svetnik Franjo Naraločnik v okviru te točke dnevnega reda ni glasoval, ker za to še ni bilo
izpolnjenega pogoja - potrjenega njegovega mandata državnega svetnika.

16

Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa
o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta
Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta, ki se je glasil:
»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, na predlog Kolegija
Državnega sveta in v skladu s četrtim odstavkom 45. člena Zakona o Državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 –
ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel
SKLEP
o spremembah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije
v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta
V Sklepu o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta
Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega sveta (Uradni list RS, št.
87/20 in 94/20) se sestava Komisije Državnega sveta za državno ureditev spremeni
tako, da se glasi:
»II.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev:
predsednik: Rajko Fajt
podpredsednik: mag. Marko Zidanšek
člani:
1. Bojan Kekec
2. Marjan Maučec
3. Franjo Naraločnik
4. Milan Ozimič
5. Bojana Potočan
6. Branimir Štrukelj
7. Željko Vogrin.«.
Sestava Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se
spremeni tako, da se glasi:
»VII.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj:
predsednik: Dušan Strnad
podpredsednik: Samer Khalil
člani:
1. Dejan Crnek
2. Franc Golob
3. Janoš Kern
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4. Oskar Komac
5. Franjo Naraločnik
6. Milan Ozimič
7. Boris Popovič
8. Bojan Režun
9. Franci Rokavec
10. Branko Šumenjak
11. Matjaž Švagan
12. Davorin Terčon
13. mag. Igor Velov
14. Bogomir Vnučec
15. Cvetko Zupančič.«
Obrazložitev:
Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata
Državnega sveta je pripravljen na predlog Kolegija Državnega sveta, ob upoštevanju
izraženega interesa novoizvoljenega člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih
interesov Franja Naraločnika za sodelovanje v komisijah Državnega sveta.
Predlaga se, da se Franja Naraločnika po potrditvi mandata državnega svetnika uvrsti
na listo članov Komisije Državnega sveta za državno ureditev in Komisije Državnega
sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Kot član navedenih komisij bo
nadomestil Bojana Kontiča, ki mu je mandat državnega svetnika potekel
5. 8. 2020.
Trenutno veljavni sestavi Komisije Državnega sveta za državno ureditev in Komisije
Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot izhaja iz neuradnega
prečiščenega besedila Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov
komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata Državnega
sveta (Uradni list RS, št. 87/20 in 94/20):
II.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za državno ureditev:
predsednik: Rajko Fajt
podpredsednik: mag. Marko Zidanšek
člani:
1.
Bojan Kekec
2.
Bojan Kontič
3.
Marjan Maučec
4.
Milan Ozimič
5.
Bojana Potočan
6.
Branimir Štrukelj
7.
Željko Vogrin.
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VII.
Komisija Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj:
predsednik: Dušan Strnad
podpredsednik: Samer Khalil
člani:
1.
Dejan Crnek
2.
Franc Golob
3.
Janoš Kern
4.
Oskar Komac
5.
Bojan Kontič
6.
Milan Ozimič
7.
Boris Popovič
8.
Bojan Režun
9.
Franci Rokavec
10. Branko Šumenjak
11. Matjaž Švagan
12. Davorin Terčon
13. mag. Igor Velov
14. Bogomir Vnučec
15. Cvetko Zupančič.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (35 državnih svetnic in svetnikov je oddalo glas,
35 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 4. točka dnevnega reda zaključena.
5. točka dnevnega reda:


Predlog Mnenja k Predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) –
druga obravnava, EPA 953-VIII

Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora in so ga državne
svetnice ter državni svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
Predlog zakona sta obravnavali Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
ter Interesna skupina lokalnih interesov. Skupno mnenje komisije ter interesne skupine
so državne svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
Poročilo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo z
dopolnjenim predlogom zakona so državne svetnice in državni svetniki prejeli po
elektronski pošti 6. 11. 2020.
Predlog mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona so državne
svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti 6. 11. 2020.
Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin je predstavil minister za javno upravo
Boštjan Koritnik.
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Skupno mnenje Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne
skupine lokalnih interesov k predlogu zakona je predstavil državni svetnik Bojan
Kekec.
V imenu Interesne skupine lokalnih interesov je razpravljal vodja interesne skupine
Milan Ozimič.
V razpravi so sodelovali državni svetniki Franci Rokavec, Franc Golob in Dejan Crnek.
Minister za javno upravo Boštjan Koritnik je podal dodatno obrazložitev k predlogu
zakona.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog mnenja
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, na podlagi druge alineje
prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I,
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), sprejel naslednje
Mne nje
k Dopolnjenemu predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) – druga
obravnava
Državni svet je obravnaval Dopolnjen predlog zakona o finančni razbremenitvi občin
(ZFRO), ki ga je v prvotni različici v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada
Republike Slovenije.
Državni svet podpira dopolnjen predlog zakona.
Osnovni namen predlaganih zakonodajnih rešitev je zmanjšanje stroškov občin za
izvajanje z zakonom določenih nalog in administrativnih postopkov ter povečanje
nekaterih prihodkov občin. Predlog zakona oz. dopolnjen predlog zakona sledi načelu
uskladitve nalog ustavnemu načelu, da v pristojnost občin sodijo lokalne zadeve, ki jih
občina lahko samostojna ureja in ki zadevajo samo prebivalce občine, in načelu
racionalnejše porabe javnih sredstev.
Državni svet je bil seznanjen, da sta Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj ter Interesna skupina lokalnih interesov na skupni seji 2. 11. 2020
podprli Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin brez pripomb ter mnenje
posredovali Odboru Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo, ki je na 31. nujni seji 4. 11. 2020 sprejel amandmaje koalicijskih
poslanskih skupin in pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni svet ugotavlja, da je
predlog zakona s ciljem finančne razbremenitve občin posegel v devet področnih
zakonov, dopolnjen predlog zakona s sprejetimi amandmaji pa posega v dvanajst
področnih zakonov.
Državni svet ugotavlja, da sta se Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter Interesna skupina lokalnih interesov seznanili s stališči Združenja
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občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije. Kot ugotavljajo državni svetniki,
reprezentativna združenja občin pozdravljajo predlagane zakonodajne rešitve in
pričakujejo, da bo Vlada Republike Slovenije tudi v prihodnje v okviru nadgradnje
stroškovno učinkovite in birokratsko razbremenjene lokalne samouprave prisluhnila
lokalni ravni.
Državni svet pozdravlja napor Vlade Republike Slovenije, ki je po dolgoletnih
prizadevanjih občin in njihovih reprezentativnih združenj končno prisluhnila opozorilom
o nujnosti stroškovne razbremenitve občin v smislu prenosa tistih nalog z občin na
državo, ki so po svoji naravi državne in ne sodijo v delokrog občin oz. nanje občine niti
nimajo vpliva. Ob dvigu povprečnine za letošnje in prihodnje leto predstavlja dopolnjen
predlog zakona, ki poleg finančne razbremenitve občin prinaša tudi nekatere dodatne
prihodke in odpravlja birokratske ovire v nekaterih postopkih, pomemben korak h
konsolidaciji finančnega stanja slovenskih občin.
Predlagane rešitve, ki so bile z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin še
nadgrajene na matičnem odboru Državnega zbora, sledijo dolgoletnim opozorilom
Državnega sveta o finančni podhranjenosti lokalne samouprave in njegovemu
zavzemanju za zmanjšanje stroškov oz. njegovemu nasprotovanju zniževanju
primerne porabe za financiranje zakonskih nalog ob istočasnem nalaganju novih
obveznosti brez zagotavljanja finančnih virov.
Državni svet še posebej pozdravlja spremembo glede sredstev za sofinanciranje
občinskih investicij, saj je bil ukrep, na podlagi katerega so bile občine v prehodnem
obdobju upravičene do bistveno manj razvojnih sredstev, kot jih je predvideval 21. člen
Zakona o financiranju občin, škodljiv, saj se je manjšim in razvojno šibkejšim občinam
zmanjšala možnost enakopravnega zagotavljanja lastnih virov za sofinanciranje
evropskih razvojnih projektov. Državni svet je bil dodatno seznanjen, da so se s
sprejetjem amandmaja na matičnem odboru Državnega zbora za novi 18.a člen
dosedanja sredstva za sofinanciranje investicij v višini 6 % primerne porabe občin iz
namenskih sredstev investicijskih projektov občin preoblikovala v sredstva za
uravnoteženje razvitosti. Na ta način se bodo namesto namenskih sredstev za
občinske investicije sredstva namenjala kot tekoči transfer za tekoče naloge primerne
porabe.
Državni svet predlaga, da se v nadaljnjem procesu iskanja rešitev za zagotavljanje
normalnega financiranja lokalne samouprave naslovi tudi vprašanje raznolikosti občin
in posledično s primernimi mehanizmi v okviru reforme sistema financiranja občin
zagotovi upoštevanje njihovih različnih razvojnih potreb in specifik (npr. naraščanje
števila prebivalstva ali odseljevanje, obmejne občine, mestne občine, obsežnost
gozdnih cest, itd.).
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Bojan Kekec.«
Predlog mnenja Državnega sveta je bil SPREJET (32 državnih svetnic in
svetnikov je oddalo glas, 32 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
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6. točka dnevnega reda:


Predlog Mnenja k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za leto 2019, EPA 1289–VIII

Letno poročilo je objavljeno na spletni strani Državnega zbora in so ga državne
svetnice ter državni svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
Letno poročilo je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
Poročilo komisije so državne svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti s
sklicem seje.
Predlog mnenja Državnega sveta k letnemu poročilu so državne svetnice in državni
svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019
je predstavil namestnik generalnega direktorja Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije mag. David Klarič.
Mnenje Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je predstavil
predsednik komisije mag. Peter Požun.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog mnenja
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, na podlagi druge alineje
prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I,
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), sprejel naslednje
Mne nje
k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
za leto 2019
Državni svet se je seznanil z Letnim poročilom Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za leto 2019, ki ga je Državnemu zboru predložila Vlada
Republike Slovenije, pripravil pa ga je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (v nadaljevanju: Zavod).
Državni svet poročilo Zavoda, tako kot vsako leto, ocenjuje kot dobro strukturirano,
pregledno in informativno.
Državni svet je bil seznanjen, da je tudi leta 2019 Zavod posloval z izravnanimi
odhodki in prihodki v višini 5.510.479.417 evrov, pri čemer so 81 % v strukturi
prihodkov predstavljali davčni prihodki - prispevki za socialno varnost in drugi davki (za
primerjavo: leta 2018 78,7 %, leta 2013, kot najbolj kriznem letu v zadnjem desetletju,
66,1 %). Ker so bili slednji občutno višji od preteklih let (za 7,2 % v primerjavi z letom
2018;
4.465.426.547
evrov
leta
2019
in
4.165.878.996
evrov
leta 2018), je bila tudi obveznost do Zavoda iz naslova državnega proračuna po
162. členu ZPIZ-2 leta 2019 temu primerno nižja (672.211.814 evrov, leta 2018 pa
839.101.947 evrov). Na odhodkovni strani so leta 2019 največji delež odhodkov
(84,2 %) predstavljale izplačane pokojnine (za primerjavo: leta 2018 84,4 %).
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Zavod poroča tudi o povečanju povprečnega števila zavarovancev v letu 2019 v
primerjavi z letom 2018, in sicer za 2,3 % (na 960.755 oseb), na drugi strani pa o
enem od najnižjih prirastov števila upokojencev v zadnjih letih (2019 povprečno
620.459 uživalcev starostne, predčasne, delne, invalidske, družinske in vdovske
pokojnine iz obveznega zavarovanja, kar je 3160 uživalcev oziroma 0,5 % več kot leta
2018; pri starostnih pokojninah porast števila uživalcev za 1,4 %). Posledično se je
izboljšalo tudi razmerje med številom zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega
zavarovanja, ki je leta 2019 znašalo 1 : 1,55. Pri tem Zavod z zadovoljstvom ugotavlja,
da se na podlagi sprejetih ukrepov na področju pokojninskega zavarovanja še vedno
uspešno izogibamo neugodnim napovedim iz leta 2013, ko je kazalo, da bo v kratkem
navedeno razmerje znašalo 1 : 1.
Povprečno število uživalcev 20 % predčasne ali starostne pokojnine se je leta 2019 v
primerjavi z letom 2018 povečalo za 29,1 %, na 9739 uživalcev, konec decembra 2019
pa je Zavod zabeležil 11.728 uživalcev navedene pokojnine. Povprečna starost
upokojenih žensk v letu 2019 je bila 60 let in 8 mesecev, kar je 2 meseca več, kot so
bile v povprečju stare tiste zavarovanke, ki so se upokojile v 2018. Pri novo upokojenih
moških v letu 2019 je ta starost znašala 62 let in 6 mesecev, kar je prav tako 2
meseca več kot leto poprej. Zavod kot zanimiv podatek izpostavlja, da je kar 85 %
žensk, upokojenih v letu 2019, ob upokojitvi doseglo 40 let in več delovne dobe, prav
tako tudi 68,4 % upokojenih moških. Slednje je pomembno povezano s temeljno
pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki veže pravico do polne
starostne pokojnine na 40 let pokojninske dobe in 60 let starosti.
Leta 2019 je povprečna doba prejemanja pokojnine pri ženskah znašala 24 let in 11
mesecev (leta 2010 21 let in 8 mesecev), pri moških pa 17 let in 7 mesecev (leta 2019
16 let 8 mesecev). Zavod dodatno izpostavlja, da so se ženske v letu 2019 v
povprečju upokojile z doseženih 39 let pokojninske dobe (3 mesecev več kot v letu
2018), moški pa 36 let in 10 mesecev (3 mesece manj kot v letu 2018). Nastalo razliko
je možno pojasniti z manjšo stopnjo vključenosti žensk v izobraževalni proces v okviru
generacij, ki se trenutno upokojujejo, delno tudi s služenjem vojaškega roka, pri čemer
se zelo verjetno lahko pričakuje, da bo situacija čez 20 do 30 let s tega vidika precej
drugačna.
Povprečno število uživalcev invalidske pokojnine se je v 2019 po poročanju Zavoda
zmanjšalo za 1851 oseb oziroma za 2,3 %, prav tako pa tudi povprečno skupno število
uživalcev družinske in vdovske pokojnine, in sicer za 1782 oseb oziroma za 2 %.
Povprečno število uživalcev vseh vrst nadomestil iz invalidskega zavarovanja se je
povečalo za 1,3 % (s 44.133 leta 2018 na 44.718 leta 2019).
Zavod poroča tudi o povečanju števila prejemnikov letnega dodatka (leta 2019
648.316 oseb, kar je 0,4 % več kot leta 2018), o dvigu števila uživalcev dodatka za
pomoč in postrežbo (leta 2019 v povprečju 34.607 uživalcev, kar je 4 % več kot leta
2018), hkrati pa tudi o zmanjšanju števila uživalcev invalidnine za telesno okvaro za
4,7 odstotka v primerjavi z letom 2018 (leta 2019 jih je bilo 41.869). Slednje je
posledica sprememb zakonodaje po letu 2013, ki pravico do dodatka za telesno
okvaro daje zgolj tistim osebam s telesno okvaro, ki so slednjo pridobile med delom
oziroma v povezavi s poklicno boleznijo. Državni svet ob tem izpostavlja, da se
navedeno neenakost med osebami s telesno okvaro trudi odpraviti že nekaj časa, med
drugim tudi z lastno zakonodajno iniciativo. Oktobra 2020 je namreč Državni svet v
obravnavo Državnemu zboru predložil Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
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Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, EPA 1348-VIII, ki trenutno še
čaka na obravnavo na pristojnem odboru Državnega zbora in ki razrešuje ravno
navedeno problematiko.
Državni svet ugotavlja, da so bile pokojnine leta 2019 usklajene dvakrat, in sicer redno
s 1. 1. 2019 za 2,7 % (na podlagi 105., 106. in 107. člena ZPIZ-2), s 1. 12. 2019 pa
izredno še za 1,5 %, na podlagi ugotovljene gospodarske rasti leta 2018
(4,1 odstotka bruto domačega proizvoda). V skladu s 66.a členom ZIPRS1819 so se s
1. 1. 2019 izjemoma uskladili tudi dodatek za pomoč in postrežbo in invalidnine za
telesno okvaro, prav tako za 2,7 %, dodatno pa 1. 12. 2019 (razen dodatka za pomoč
in postrežbo) še za 1,5 %. Manko v rasti pokojnin, ki je nastal zaradi neusklajevanja
med letoma 2010 in 2015, se torej postopoma z leti zmanjšuje, po uskladitvi pokojnin
ob koncu 2020 za 2 % naj bi ga bilo treba nadoknaditi še približno 3,5 %. Zavod ob
tem izpostavlja, da so prejemniki pokojnin z vidika neusklajevanja pokojnin v različnih
položajih, v odvisnosti od časa njihove upokojitve (do 2010 ali po 2010 oz. 2011).
Povprečna neto starostna pokojnina vseh uživalcev, vendar brez sorazmernih delov
pokojnin in delnih pokojnin, je po poročanju Zavoda v letu 2019 znašala 740,17 evra,
povprečna mesečna bruto starostna pokojnina, izplačana v obdobju januar–december
2019, 662,97 evra (3 % več kot v letu 2018), povprečna starostna pokojnina z
dopolnjenimi 40 ali več leti pokojninske dobe (brez sorazmernih delov pokojnin in
delnih pokojnin) pa 849,92 evra. Povprečna invalidska pokojnina je bila v letu 2019 za
2,8 odstotka višja kot v letu 2018 in je znašala 510,80 evra, vdovska in družinska
pokojnina pa sta v povprečju znašali 412,74 evra (2,7 % več kot v letu 2018).
Zavod je s povprečno 799 zaposlenimi v letu 2019 rešil oziroma opravil 440.065
zahtevkov in storitev (največ v zadnjih 10 letih) in skupno nakazal 10.705.138 pokojnin
in drugih denarnih prejemkov (1,6 % več kot leta 2018), njegovi izvedenski organi pa
so podali 45.125 izvedenskih mnenj. Vse navedeno Zavodu uspeva tudi na podlagi
pospešene informatizacije in digitalizacije dela, ki jo izvaja zadnjih 10 let, kar se je
izkazalo kot zelo pomembno tudi letos, ob soočenju s prvim valom epidemije COVID19. Pretežni del nalog, razen nalog, povezanih z invalidskimi komisijami, ki terjajo
osebno prisotnost zavarovancev, je namreč Zavod lahko opravil v okviru e-poslovanja
in dela na domu. Zavod kot enega od dosežkov iz preteklih let izpostavlja tudi
vzpostavitev enotnega klicnega centra ter možnost razporejanja presežnega dela med
posameznimi območnimi enotami Zavoda, na podlagi odprave krajevne pristojnosti za
vlaganje prijav v pokojninsko in invalidsko zavarovanje s spremembo Zakona o matični
evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (uporaba od 1. 7. 2011).
Državni svet je bil seznanjen s stališčem pristojnega Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ), ki delo Zavoda ocenjuje
kot uspešno. MDDSZ letno poročilo Zavoda za leto 2019, s katerim se je februarja
2020 seznanil in ga potrdil tudi Svet Zavoda, z vidika njegove vsebine ocenjuje kot
kakovostno, sistematično, podrobno in pregledno, kar MDDSZ nudi dobro osnovo za
analizo stanja in prepoznavo trendov na področju pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
Državni svet ocenjuje, da Zavod svoje zakonsko dodeljene naloge izvajalca
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja dobro obvladuje, da pa, kot
poudarja tudi Zavod, je njegova uspešnost v veliki meri povezana z aktualno
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uspešnostjo slovenskega gospodarstva, kar je bilo razvidno tudi 2019. Na slednje
sicer Zavod, kot opozarja tudi sam, nima neposrednega vpliva.
Državni svet kot enega od pomembnih elementov, ki bodo krojili vsebino in vplivali na
vzdržnost sistema pokojninskega zavarovanja v prihodnje, izpostavlja še vedno
zaskrbljujoče demografske trende, s poudarkom na nizki stopnji rodnosti in nizkem
deležu aktivne delovne sile. Predvidoma se bo nekatere od navedenih trendov
začasno še lahko blažilo z migracijami, a se je pri tem treba zavedati, da se in se še
bodo z enakimi težavami soočale tudi druge evropske države, ki prav tako računajo na
to, da bodo svojo delovno silo skušale okrepiti in pomladiti iz istih virov kot Slovenija
(npr. iz držav na Balkanskem polotoku), ki pa tudi že občutijo določene trende staranja
populacije in nižanja stopenj rodnosti.
Tako Državni svet kot Zavod posledično ugotavljata, da bi bilo treba pospešiti socialni
dialog na navedenem področju, pri tem pa se, glede na dano situacijo, na dolgi rok
zelo verjetno ne bomo mogli izogniti postopnemu prilagajanju pogojev za starostno
upokojitev tako z vidika zahtev glede dosežene pokojninskega dobe kot tudi najnižje
starostne meje za upokojitev.
Državni svet je v zvezi z načini za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti pokojninske
blagajne razpravljal tudi o nedavnih zakonskih spremembah, uveljavljenih 2020, ki
sicer še niso bile predmet poročila Zavoda za leto 2019, in sicer o pravici
zavarovanca, vključenega v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje s polnim
delovnim oziroma zavarovalnim časom, da se mu, v skladu z 39.a členom ZPIZ-2 na
podlagi njegovega zahtevka od dneva izpolnitve pogojev za starostno upokojitev po
določbah ZPIZ-2 ali ZPIZ-1, tri leta lahko izplačuje 40 % starostne pokojnine, do katere
bi bil sicer upravičen ob izpolnitvi pogojev za upokojitev.
Državni svet je bil seznanjen, da je o navedeni rešitvi, ki naj bi zavarovance
spodbudila k vztrajanju v zavarovanju ali ponovni aktivaciji, pristojna Komisija
Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide razpravljala že ob
obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I), EPA 813-VIII, pri čemer so bila izražena različna
stališča. Med drugim je bilo izpostavljeno vprašanje morebitnega pretirano liberalnega
pristopa pri uvajanju navedene pravice, predvsem z vidika opuščanja pogoja soglasja
delodajalca pri nadaljevanju delovne aktivnosti zavarovanca tudi po izpolnitvi pogojev
za upokojitev, pa tudi vprašanje ustreznosti višine izplačanega dela pokojnine in
ekonomske utemeljenosti takšne odločitve. V zvezi s slednjim Državni svet predlaga,
da se z namenom razjasnitve navedenega vprašanja in zaradi boljše informiranosti
zainteresirane javnosti čim prej opravi uradne izračune in se jih predstavi javnosti, saj
je od uveljavitve navedenih določb (1. 1. 2020) že preteklo dovolj časa za prve realne
ocene.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide mag. Peter Požun.«
Predlog Mnenja Državnega sveta je bil SPREJET (36 državnih svetnic in
svetnikov je oddalo glas, 36 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 6. točka dnevnega reda zaključena.
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***
7. točka dnevnega reda:


Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo
za leto 2019, EPA 1239–VIII

Letno poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo je objavljeno na spletni
strani Državnega zbora ter so ga državne svetnice in državni svetniki prejeli po
elektronski pošti s sklicem seje.
Poročilo je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
Poročilo komisije so državne svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti s
sklicem seje.
Predlog mnenja Državnega sveta so državne svetnice in državni svetniki prejeli po
elektronski pošti s sklicem seje.
Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019 je predstavil
glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo Jadranko Grlić.
Mnenje Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti k Poročilu o
delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019 je predstavil vršilec
dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino Dušan Mikuž.
Poročilo Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je predstavila
državna svetnica Lidija Jerkič.
V razpravi sta sodelovala državna svetnika Igor Antauer in Tomaž Horvat.
Dodatno obrazložitev k poročilu je podal glavni inšpektor Inšpektorata Republike
Slovenije za delo Jadranko Grlić.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog mnenja
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, na podlagi druge alineje
prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I,
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), sprejel naslednje
Mne nje
k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019
Državni svet se je seznanil s Poročilom o delu Inšpektorata Republike Slovenije za
delo za leto 2019, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike
Slovenije, pripravil pa ga je Inšpektorat Republike Slovenije za delo (v nadaljevanju:
IRSD).
Državni svet poročilo ocenjuje kot izčrpno in informativno.
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Državni svet ugotavlja, da je IRSD v letu 2019 zaznal številne kršitve, o katerih je
poročal že v preteklih poročilih. Gre za kršitve, ki se nanašajo na institut plačila za
delo, prekarne oblike dela, porast nezakonitega posredovanja delovne sile, področje
poklicnega zavarovanja delavcev ter problematiko delovnega časa, počitkov in
odmorov.
Državni svet ugotavlja, da si IRSD, glede na razmere na trgu dela in število poslovnih
subjektov, ki jih je bilo 31. 12. 2019 v Poslovni register Slovenije vpisanih več kot 220
000, t. j. 7000 več kot konec leta 2018, prizadeva za kadrovsko okrepitev, kar zajema
tako zaposlovanje novih inšpektorjev kot tudi administrativnega osebja. IRSD je že
vrsto let kadrovsko podhranjen in število zaposlenih inšpektorjev kljub kadrovskim
okrepitvam v zadnjih letih še vedno ni dovolj veliko. Konec leta 2019 je bilo na IRSD
zaposlenih skupaj 121 javnih uslužbencev, od tega 91 inšpektorjev. V inšpekciji
nadzora delovnih razmerij je delo opravljalo 54 inšpektoric in inšpektorjev, v inšpekciji
nadzora varnosti in zdravja pri delu 31 inšpektoric in inšpektorjev, v socialni inšpekciji
in na projektni skupini 6 inšpektoric in inšpektorjev. Odbor za delo, družino in socialne
zadeve in invalide Državnega zbora je ob obravnavi Poročila o delu Inšpektorata
Republike Slovenije za delo za leto 2018 predlagal Vladi, da IRSD v letu 2020
omogoči zaposlitev 10 novih inšpektorjev, vendar do povečanja zaposlitev še ni prišlo.
Državni svet ugotavlja, da je imel IRSD v letu 2019 za svoje delo na voljo 4.548.874
EUR integralnih in namenskih sredstev. Za plače in druge izdatke zaposlenim ter
prispevke delodajalca za socialno varnost uslužbencev IRSD je bilo porabljenih
4.093.038 EUR, od tega za plače in dodatke 3.140.340 EUR. Za materialne stroške je
bilo porabljenih 318.105 EUR, za investicije pa 90.313 EUR. Iz naslova nedavčnih
prihodkov (globe, sodne takse, stroški postopka, upravne takse in drugo) je IRSD
2019 obračunal 4.193.074,51 EUR terjatev.
Državni svet ugotavlja, da se je IRSD pri predlogih za spremembo zakonodaje skladno
s 7. členom Zakona o inšpekciji dela osredotočil na predloge sprememb, ki bi jih bilo
mogoče uresničiti v tekočem letu. Eden izmed takšnih predlogov so spremembe
Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, ki je zaradi potrebe po
učinkovitejšemu nadzoru nad izvajanjem normativne ureditve delovnega časa,
odmorov in počitkov že nekaj let predmet predlogov sprememb v letnih poročilih IRSD.
Spremembe in dopolnitve tega zakona so del dogovora, ki so ga
19. 4. 2019 sprejeli socialni partnerji v okviru Ekonomsko-socialnega sveta in s tem
namenom ustanovili Pogajalsko delovno skupino za pripravo sprememb in dopolnitev
zakonodaje v zvezi z vodenjem evidenc delovnega časa. MDDSZ je pripravilo
izhodišča za pripravo sprememb, ki so bila s strani socialnih partnerjev že potrjena na
prvi seji Pogajalske delovne skupine dne 29. 5. 2019. Zaradi pandemije
COVID-19 pa se je delo začasno prekinilo, a IRSD meni, da opravljeno delo
predstavlja dobro osnovo za njegovo nadaljevanje.
Državni svet pritrjuje, da se v poročilu predlagane spremembe zakonodaje nanašajo
na področja, kjer je zaznanih največ kršitev. Hkrati pa izpostavlja, da gre za področja,
ki bi morala biti urejena s kolektivnimi pogodbami, a ostajajo neurejena zato, ker
kolektivnih pogodb ni. Državni svet poudarja, da je zaskrbljujoče, da je kolektivnega
pogajanja vedno manj in bo treba vedno več stvari urejati v Zakonu o delovnih
razmerjih, ki pa sam po sebi ni akt, namenjen urejanju vseh vprašanj. Do zmanjšanja
števila kršitev ne bo prišlo s spremembo zakonodaje, kvečjemu bo to povzročilo nove
birokratske omejitve in še dodatno prenormiranost področja. Premike se lahko doseže
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zgolj z medsebojnim sodelovanjem, pri čemer pa vsa teža ne sme biti na ramenih
socialnih partnerjev.
Državni svet ugotavlja, da je IRSD v letu 2019 zaznal kršitve Zakona o evidencah na
področju dela in socialne varnosti. Zlasti je beležil porast kršitev v zvezi z delovnim
časom, odmori in počitki. IRSD pri tem opozarja, da se zaradi opustitve vodenja
evidenc, neustreznega vodenja evidenc, prirejenih evidenc in pomanjkljive normativne
ureditve nepravilnosti v zvezi z delovnim časom ter zagotavljanjem počitkov težko
ugotovi. Navedeni zakon namreč ne določa, da mora evidenca o izrabi delovnega
časa zajemati tudi čas prihoda delavca na delo ter čas odhoda z dela, temveč govori
le o številu ur. Zahtevo po beleženju časa prihoda in odhoda delavca na in z dela
vsebujejo samo nekatere kolektivne pogodbe. Tako IRSD ne more ugotoviti, kdaj so
bile te ure opravljene, posledično pa tudi ne, ali so bili delavcem zagotovljeni počitki,
ali je delavec opravljal delo v enakomernem ali neenakomernem delovnem času in ali
mu je bil omogočen odmor.
Državni svet opozarja, da je kršitve glede evidentiranja delovnega časa zaznati
predvsem na nižjih nivojih, kjer podrejeni ne poslujejo po navodilih vodstva. Omenja se
primer trgovin, kjer se ne upošteva navodil, danih s strani uprav glede odmorov in
dnevnih počitkov. Do kršitev prihaja predvsem zaradi pomanjkanja števila zaposlenih.
Državni svet dodatno opozarja na problem vodenja več evidenc hkrati, pri čemer je
vsaka vodena za specifičen namen. Državni svet ob tem poudarja, da bi bilo treba
uvesti enotno elektronsko evidentiranje, ki bi onemogočalo posege in manipulacijo z
evidencami, kjer bi bil razviden vsak poseg v evidence. Državni svet izpostavlja, da so
vprašanja glede evidentiranja delovnega časa postala še bolj aktualna, zlasti z vidika
dela na domu, porastu katerega smo priča v času epidemije COVID-19. Državni svet
poudarja, da gre za področje, ki ga je treba kar najhitreje urediti v okviru zakonodaje.
Državni svet ugotavlja, da je IRSD v letu 2019 posodobil področje upravljanja s
tveganji in sprejel novo Strategijo o upravljanju s tveganji ter register tveganj,
sestavljen iz registrov tveganj petih področij dela znotraj IRSD (nadzor delovnih
razmerij, nadzor varnosti in zdravja pri delu, socialna inšpekcija, projektna enota za
izvajanje projektov, podporne dejavnosti). Pri pripravi so sodelovali vsi zaposleni in s
tem prispevali k uresničitvi vizije, da je IRSD strokoven, učinkovit in ugleden organ.
IRSD si je s strategijo določil cilje posameznih področij dela, ki naj bi ga usmerjali k
učinkoviti uporabi virov in doseganju vizije.
Državni svet ugotavlja, da je IRSD na področju varnosti in zdravja pri delu v letu 2019
opravil 5.891 pregledov, veliko v okviru usmerjenih akcij. Največ inšpekcijskih
nadzorov je IRSD opravil na področju gradbeništva, sledili sta predelovalna industrija
in trgovina. Gre za področja, kjer se ob nadzorih ugotavlja prisotnost večjih tveganj.
Državni svet ugotavlja, da je IRSD v letu 2019 ugotovil več kot dve kršitvi pri vsakem
inšpekcijskem nadzoru, skupaj 14.255 kršitev. Med vsemi ugotovljenimi kršitvami
izstopajo kršitve, ki se nanašajo na postopke ocenjevanja tveganj, na zagotavljanje
zdravstvenega varstva delavcev ter na usposabljanje delavcev za varno delo. Teh
kršitev je več kot 50 %. Pri ocenjevanju tveganj se kršitve največkrat nanašajo na
vsebino in revizijo tega dokumenta. Na drugem mestu so kršitve, ki se nanašajo na
zagotavljanje zdravja pri delu (okoli 15 %). Zagotavljanje zdravstvenega varstva
predstavlja, poleg zagotavljanja varnosti pri delu, pomembno dolžnost delodajalcev.
Delodajalci so dolžni zaupati izvajanje zdravstvenih ukrepov izvajalcem medicine dela.
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IRSD je opozoril na neizvajanje nalog izvajalcev medicine dela skladno z Zakonom o
varnosti in zdravju pri delu. Neaktivnosti posameznih izvajalcev medicine dela so
najbolj razvidne v letu 2020, ko se je v prvem valu epidemije COVID-19 le majhno
število izvajalcev vključilo v pripravo navodil glede sprememb ocen tveganja. IRSD
pogreša aktivnejšo vlogo izvajalcev medicine dela, predvsem pri pripravi strokovnih
podlag za izdelavo ocen tveganja in s tem povezanimi ogledi delovnih mest. IRSD
opaža, da izmed vseh določenih nalog izvajalci medicine dela najpogosteje
zagotavljajo zdravstvene preglede delavcev. Glede teh pa opozarja, da so pogosto
plačniki zdravstvenih pregledov delavci, delodajalec pa stroške povrne le, če delavec
ostane pri njem zaposlen dlje časa. Če je delavec zaposlen pri delodajalcu zgolj nekaj
mesecev, do povrnitve ne pride.
Državni svet ugotavlja, da je IRDS v letu 2019, poleg rednih, izrednih in kontrolnih
pregledov, opravil tudi nadzore reprezentativnega vzorca. Leta 2019 je IRSD izvedel
inšpekcijske nadzore pri naključno izbranih delodajalcih (računalniško izbran vzorec),
pri katerih so bili nadzorovani osnovni in najpomembnejši dejavniki s področja varnosti
in zdravja pri delu (ocenjevanje tveganj, usposabljanje delavcev za varno delo,
zagotavljanje varnega in zdravega delovnega okolja, uporaba varnih sredstev za delo
in podobno). V ta vzorec je bilo vključenih prek 1.500 naključno izbranih delodajalcev
po vsej Sloveniji.
Državni svet ugotavlja, da bi po mnenju IRSD sistemske rešitve na področju varnosti
in zdravja pri delu bistveno olajšale njegovo delo in omogočile, da bi bil pri opravljanju
svojih nalog učinkovitejši. IRSD bo na tem področju tudi v prihodnje nadaljeval tako s
preventivnimi kot represivnimi ukrepi, saj sta varnost in zdravje pri delu po njegovem
mnenju eni izmed osnovnih pravic delavcev in nujen pogoj za uspešno delovanje
delodajalcev. Delodajalci se še vedno ne zavedajo svojih dolžnosti s področja
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, zato bo IRSD v prihodnje namenil posebno
pozornost ozaveščanju in strokovni usposobljenosti delodajalcev in predstavnikov
delavcev, vključno s strokovnimi delavci in organizacijami, ki delodajalcem nudijo
strokovno pomoč s tega področja.
Državni svet ugotavlja, da je IRSD na področju delovnih razmerji v letu 2019 opravil
skupno 8.013 inšpekcijskih pregledov, kar predstavlja 1000 pregledov več kot leta
2018. Največkrat gre za izredne nadzore, ki se praviloma opravijo na podlagi prijave.
Leta 2019 je IRSD prejel 5.958 novih prijav, kar je za 1000 prijav več kot 2018. Med
prijavitelji so poleg drugih inšpekcijskih organov tudi FURS, Policija, KPK, Varuh
človekovih pravic, sindikati, največ prijav pa še vedno vlagajo delavci. Problem
ostajajo anonimne prijave, ki jih je zaradi njihove nerazumljivosti in splošnosti težje
obravnavati. IRSD je določen obseg nadzorov glede na svoje zmožnosti opravljal tudi
v okviru usmerjenih akcij s področja nadzora delovnih razmerij ter koordiniranih akcij,
ki jih je izvajal skupaj z drugimi nadzornimi organi. IRSD največ kršitev ugotavlja na
področju plačila za delo in drugih prejemkov iz delovnega razmerja (5.980), kar
predstavlja 50 % vseh kršitev na področju nadzora delovnih razmerij. Med vsemi
kršitvami v zvezi s plačilom za delo so v letu 2019 najbolj izstopale kršitve v zvezi z
regresom za letni dopust. Teh je bilo 3.036, kar je približno 1200 kršitev več kot v
preteklem letu. Pri tem IRSD poudarja, da gre porast števila kršitev pripisati predvsem
dejstvu, da gre za področje, ki mu IRSD namenja posebno pozornost in ob izvedbi
vseh inšpekcijskih pregledov vedno pregleda tudi izplačevanje plač in regresov. IRSD
je tudi v letu 2020 nadaljeval s poostrenim nadzorom na tem področju, s posebnim
poudarkom na spoštovanju določb glede minimalne plače.
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Državni svet ugotavlja, da je IRSD 2019 izvajal tudi nadzor v skladu z Zakonom o
čezmejnem izvajanju storitev. Velik obseg dela IRSD na tem področju je povezan z
upravnim sodelovanjem in sodelovanjem pri izvrševanju sankcij oziroma vročanju
dokumentov, ki ju določa navedeni zakon. Ob tem IRSD poudarja, da se sooča s
problematiko vročanja pravnim osebam, ki dejansko ne poslujejo na registriranih
sedežih in nimajo urejenih hišnih nabiralnikov. Na enem naslovu je lahko registriranih
tudi od 150 do 200 delodajalcev. Srečuje se s primeri, ko odgovorne osebe pravnih
oseb, državljani Republike Slovenije, nimajo prijavljenega niti stalnega niti začasnega
bivališča v Centralnem registru prebivalstva. Tako je po mnenju IRSD nujno treba
določiti pravne podlage za vročanje tako pravnim kot odgovornim osebam v varen
elektronski predal kot tudi določiti podatka o varnem elektronskem predalu za vročanje
pravnim in odgovornim osebam kot obvezna podatka v Poslovnem registru Republike
Slovenije.
Državni svet ugotavlja, da se IRSD na področju delovnih razmerij sooča s prevelikimi
pričakovanji prijaviteljev, ki od inšpektorjev pričakujejo ukrepanje, za katerega niso
pristojni (na primer izterjavo neizplačanih plač ali regresa od delodajalca, pridobivanje
dokumentacije, ki bi jo lahko uporabili v sodnem postopku proti delodajalcu ipd.).
Inšpektor nima pravne podlage, da bi lahko delodajalcu naložil izplačilo zapadlih
terjatev iz delovnega razmerja, ampak lahko delodajalca zgolj kaznuje z izrečeno
globo. Izrečena globa ima lahko v določenih primerih na podlagi drugih pravnih
predpisov za posledico omejitev oziroma prepoved poslovanja. Takšen primer
predstavlja 42. člen Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev. Takšna
sankcija je po izkušnjah IRSD veliko učinkovitejša kot sam izrek globe.
Državni svet ugotavlja, da na področju socialne inšpekcije IRSD opozarja na nujne
spremembe zakonodaje in na težave pri zagotavljanju posameznih socialno-varstvenih
pravic (npr. pravice do institucionalnega varstva). Socialna inšpekcija, ki izvaja
nadzore na podlagi Zakona o socialnem varstvu, je v letu 2019 prejela največ prijav v
zvezi z izvajanjem nalog Centrov za socialno delo (v nadaljevanju: CSD) glede
izvajanja nalog s področij urejanja razmerij med otroki in starši po razpadu družinske
skupnosti, urejanja skrbniških razmerij, obravnave ogroženih otrok, rejništva ter
obravnave nasilja v družini. IRSD pojasnjuje, da je na delo socialne inšpekcije glede
števila, vsebine ter obsega izrečenih ukrepov, namenjenih odpravi ugotovljenih
nepravilnosti, vplivala tudi reorganizacija CSD. Po reorganizaciji CSD, po kateri je
namesto 62 CSD zdaj le 16 centrov z enotami, se je tako število ukrepov na centrih
sorazmerno zmanjšalo, saj morajo ob izrečenemu ukrepu enemu centru ukrep
upoštevati na vseh enotah.
Državni svet je bil seznanjen tudi s projektom Odpravimo konflikte na delovnem mestu
– ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter
svetovanje delodajalcem, ki ga financirata Evropski socialni sklad (80 %) in Republika
Slovenija (20 %) in je v letu 2019 tekel že tretje leto. Projektna enota je tudi v letu 2019
uspešno opravila svoje delo. IRSD izraža zadovoljstvo nad dejstvom, da je institut
posredovanja v reševanju sporov med delavci in delodajalci kot sredstvom za
alternativno reševanje sporov ter opolnomočenje delodajalcev glede zagotavljanja
dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom
preprečevanja delovnih sporov, v praksi zaživel. To je zlasti razvidno v zadevah, ki so
zastarale in tudi IRSD ne more več ukrepati zoper delodajalca, tako delavcu ostane le
tožba na delovno sodišče, tako pa v okviru projektne enote delavec in delodajalec
lahko prideta do rešitve.
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Državni svet je bil seznanjen s stališčem Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo), ki poročilo IRSD ocenjuje kot
pozitivno in pripravljeno v skladu z Zakonom o inšpekciji dela. Ministrstvo je
zaskrbljeno nad dejstvom, da se nekateri največji izzivi ponavljajo iz leta v leto, zlasti
gre za kršitve na področju delovnih razmerij (kršitve, povezane s plačilom za delo, kjer
je tudi večje število usmerjenih nadzorov) in področju varnosti in zdravja pri delu, kjer
je napredek kljub akcijam ozaveščanja počasen. Tako na ministrstvu kot na IRSD
bodo z njimi v prihodnje nadaljevali. Na področju varnosti in zdravja pri delu se je v
času epidemije COVID-19 izkazalo kot izjemno problematično pomanjkanje
usklajenega pristopa pri pripravi in posodobitvi ocen tveganja med delodajalci,
strokovnjaki za varnost in zdravje pri delu in izvajalci medicine dela. Ministrstvo je
pozvalo vsa podjetja, da revidirajo ocene tveganja z novimi tveganju, da sprejmejo
ustrezne ukrepe in da v to vključujejo medicino dela.
Ministrstvo pozdravlja predloge zakonskih sprememb, ki jih vključuje poročilo IRSD,
saj ti po mnenju ministrstva dajejo poročilu dodano vrednost. Gre za predloge, ki
izhajajo iz konkretnih primerov iz prakse. Ministrstvo pojasnjuje, da je k pripravi
nekaterih zakonskih sprememb že pristopilo. Na področju varnosti in zdravja pri delu si
je ministrstvo zadalo časovnico za pripravo sprememb pravilnikov ter nekatere izmed
njih že usklajuje s socialnimi partnerji. Tudi na področju delovnih razmerij se
ministrstvo strinja, da so v poročilu izpostavljene zadeve, ki so najbolj pereče in bo tudi
predloge s tega področja v prihodnje upoštevalo po svojih zmožnostih. Ministrstvo kot
izjemno pozitivne ocenjuje usmerjene akcije. Gre za akcije na področjih, ki so se v
preteklosti pokazala kot najbolj problematična.
Državni svet pojasnjuje, da niso vse kršitve, ki se pojavljajo na področju plačila za delo
posledica načrtnega neplačevanja s strani delodajalcev. Nekatere kršitve so povezane
z ekonomsko situacijo, nepoznavanjem predpisov, ki je zlasti posledica prenormiranja
ter pomanjkanja znanja na področju pravilnega obračunavanja minimalnih plač in
nadomestil ter nadurnega dela. Gre za področje, katerega urejanja bi se bilo treba lotiti
sistematično. Predstavniki delojemalcev opozarjajo, da je imela Zveza svobodnih
sindikatov Slovenije v začetku leta 2020 dan odprtih vrat, v okviru katerega je izvedla
akcijo pregleda izvajanja Zakona o minimalni plači in preverjanja konkretnih izplačil
januarske plače. Ob tem je prišla do zaskrbljujočih ugotovitev zaradi velikega števila
kršitev v podjetjih, tudi tistih, kjer je organiziran sindikat, ki bi lahko opravljal nadzor.
Državni svet opozarja, da je problem napačnega obračunavanja nadomestil velikokrat
posledica nabave napačnih programov za obračunavanje, s pomočjo katerih se
nadomestilo obračunava od osnovne in ne izplačane plače. V podjetjih, kjer so
ugotovljeni takšni napačni izračuni, navadno pride do izvensodnih poravnav in poplačil
za nazaj, vendar obstajajo tudi delodajalci, ki tega niso pripravljeni storiti. Državni svet
tako poziva IRSD, da inšpektorji pri pregledih preverjajo tudi te obračune.
IRSD pojasnjuje, da gre za področje, ki je deležno največ nadzora in zato tudi za
področje, kjer je zaznanih največ kršitev. Glede izplačevanja regresa IRSD pojasnjuje,
da v praksi prihaja do primerov, ko posamezni delodajalci, ki sicer ne bi imeli težav z
izplačilom regresa zaradi slabega ekonomskega stanja, čakajo z njegovim izplačilom
vse do opozorila IRSD. IRSD pojasnjuje, da v prekrškovnih postopkih največkrat
izreče opomin. IRSD meni, da bi morali inšpektorji pri njegovem izreku narediti uradni
zaznamek, iz katerega bi bili razvidni razlogi za njegov izrek. Na ta način bi se lahko
sankcije ob morebitni ponovni kršitvi ustrezno argumentirano stopnjevale ter praksa
inšpektorjev ustrezno poenotila. IRSD pojasnjuje, da strožje ukrepe (prekrškovna
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globa, prijava kaznivega dejanja) izreka po posvetovanju z državnim tožilstvom o tem,
kateri ukrep bi bil v danem primeru najbolj učinkovit.
Državni svet poudarja, da kljub velikemu številu izdelanih ocen tveganja v Sloveniji te
nimajo velike vrednosti, saj so narejene zgolj z namenom, da delodajalci zadostijo
zahtevi po njihovi izdelavi. Državni svet opozarja, da večina mikro in malih podjetji v
Sloveniji še vedno zaupa izdelavo ocen tveganja zunanjim strokovnim službam, kljub
temu da je za večino dejavnosti na voljo aplikacija OiRA, ki je bila kot interaktivno
orodje oblikovana prav za ocenjevanje tveganja in je namenjena predvsem majhnim in
mikro podjetjem. Državni svet opaža, da se je delodajalci ne poslužujejo, predvidoma
zato, ker je za njeno uporabo treba opraviti izobraževanje in strokovni izpit.
IRSD pritrjuje, da se ocene tveganja velikokrat tolmači kot birokratsko obvezo, ki nima
prave vsebine. Opozarja tudi na slabo udeležbo strokovnih delavcev na organiziranih
strokovnih usposabljanjih, kar je posledično razvidno tudi iz izdelanih ocen tveganja, ki
so pripravljene slabo, kar privede do tega, da so tudi ukrepi pri delodajalcih neustrezni.
Po mnenju IRSD slabe udeležbe na organiziranih strokovnih izobraževanjih ne gre
pripisati zahtevi po plačilu kotizacije. Slednja navadno ni visoka, pomeni pa preživetje
društvom, ki se ukvarjajo s področjem varnosti in zdravja pri delu. Kljub kritiki, ki jo
IRSD nekaterim delodajalcem izreka glede izdelave ocen tveganja, sprememb pri
njihovem načinu dela ni.
Glede posredovanja delovne sile v tujino Državni svet pojasnjuje, da se je v preteklosti
napotovalo predvsem delavce iz Slovenije v tujino, v zadnjem času pa je opazen
porast števila napotenih tujih delavcev v Slovenijo. Državni svet opozarja, da morajo
za vse delavce v Sloveniji veljati enaki pogoji ter izpostavlja problem oteženega
nadzora nad zagotavljanjem ustrezne socialne zaščite napotenih delavcev.
Državni svet opozarja na pomanjkljiv nadzor nad stanjem delovnih naprav. Teh se ne
pregleduje redno in so velikokrat dotrajane, poleg tega z njimi rokujejo osebe, ki za to
niso primerno usposobljene. Kot primer navaja upravljanje z viličarji s strani oseb, ki za
to nimajo opravljenega izpita.
Glede dotrajane delovne opreme, ki je kupljena brez ustreznih papirjev in je
posledično nevarna, IRSD pojasnjuje, da se zaveda problematike. Pritrjuje, da se
tretjina kršitev glede delovne opreme nanaša na delovne stroje ter pojasnjuje, da si
IRSD prizadeva te kršitve odkrivati in odpravljati. IRSD opozarja na pomanjkljivo delo
strokovnih delavcev tudi na tem področju, saj mnogi pri pregledih odobrijo uporabo
neprimerne opreme. IRDS dodaja, da je težava na tem področju tudi to, da do prijav
pride šele ob nastanku poškodbe pri delu oziroma nezgodnega dogodka, kjer se
izkaže, da je bil upravljavec delovnega stroja neustrezno usposobljen oziroma sploh ni
bil usposobljen.
Državni svet opozarja, da govorice o nestrokovnem in neenotnem postopanju
nekaterih inšpektorjev v posameznih primerih vzbujajo napačen vtis o delu
inšpektorata, ki ga Državni svet podpira in ocenjuje kot kakovostnega, zato meni, da si
mora IRSD prizadevati za usklajeno delovanje inšpektorjev na terenu in njihovo dobro
obveščenost o spremembah veljavnih predpisov.
Državni svet ugotavlja, da delodajalci, ki težijo k temu, da podjetja poslujejo
transparentno in skladno z zakonodajo in se trudijo izboljšati stanje v podjetjih,
pozdravljajo obiske inšpektorjev. Vendar hkrati opozarja, da morajo biti inšpektorji na
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terenu primerno usposobljeni ter v svojih stališčih na področju celotne države enotni,
saj različno tolmačenje v različnih okoljih pri delodajalcih povzroča zmedo, zato ti
nenamerno sprejemajo napačne ukrepe. Delodajalci velikokrat bolj kot kazen
potrebujejo pomoč, ki jim jo lahko ponudijo zgolj dobro poučeni in strokovno
usposobljeni inšpektorji. Državni svet opozarja tudi na težavo predstavljanja spornih
individualnih primerov skozi medije, ki vplivajo na oblikovanje javnega mnenja in
posledično splošno sprejete resnice. Takšno ravnanje meče slabo luč na tiste
delodajalce, ki si prizadevajo za transparentno in zakonsko skladno delovanje.
IRSD pojasnjuje, da si prizadeva za poenotenje dela inšpektorjev, saj ugotavlja, da
nekateri inšpektorji postopajo različno, zato mora vsak vodja enote tedensko poročati
o opravljenem delu, na podlagi poročil pa IRSD potem izda navodila. IRSD pojasnjuje,
da sta temeljni načeli pri delu inšpektorjev načelo samostojnosti in načelo
sorazmernosti, ki ju morajo inšpektorji v enaki meri upoštevati pri svojem delu. IRSD
poudarja, da dobro sodeluje z vsemi organi kot tudi združenji delodajalcev in sindikati,
ter poziva, da ga v primeru zaznanih nepravilnosti pri delu inšpektorjev o tem
obvestijo. IRSD je pojasnil, da se povprečna starost inšpektorjev v zadnjem času
znižuje ter izpostavil, da so za kakovostno opravljanje dela potrebne izkušnje, tako se
IRSD trudi inšpektorje stalno izobraževati. IRSD je uvedel tudi princip kroženja
inšpektorjev med posameznimi enotami, s čimer si inšpektorji pridobivajo dodatne
izkušnje.
Državni svet opozarja tudi na pomanjkanje ozaveščanja ter izvajanja preventivnih
ukrepov, zlasti na področju varnosti in zdravja pri delu, kjer se tudi podcenjuje višina
stroškov, ki nastanejo, če preventivnih ukrepov ni. Na splošno gre za področje, ki se
mu namenja premalo sredstev. Ukrepe je treba izvesti pragmatično in na koristen
način za vse, to pa terja sodelovanje vseh, tudi pristojnega ministrstva in nadzornih
organov.
IRSD se strinja, da sta tako ozaveščanje kot tudi aktivno sodelovanje ključnega
pomena. S tem namenom projektna enota v skladu s svojimi načrti ozavešča
delodajalce in strokovne delavce. IRSD pojasnjuje, da tudi ostali uslužbenci
inšpektorata aktivno sodelujejo na seminarjih in konferencah s področja varnosti in
zdravja pri delu, kjer so ciljna publika delodajalci in strokovni delavci s področja
varnosti in zdravja pri delu. Po drugi strani IRSD opaža, da se tovrstnih izobraževanj
redko udeležujejo izvajalci medicine dela.
IRDS je pojasnil, da je veliko dela v povezavi s preventivnimi aktivnostmi, tako na
področju delovnih razmerij kot tudi na področju varnosti in zdravja pri delu, v tekočem
letu še okrepil s številnimi obvestili v medijih. Poleg tega IRSD nudi tudi strokovno
pomoč; v letu 2019 jo je nudil v 1500 primerih na področju delovnih razmerij ter v 300
primerih na področju varnosti in zdravja pri delu. Vsakodnevno je v času uradnih ur
med 9. in 15. uro na voljo tudi strokovna pomoč tako za delavce kot delodajalce.
Tudi ministrstvo poudarja, da je v zadnjih letih okrepilo svojo dejavnost na področju
preventive, tako s pripravo strokovnih mnenj kot tudi z udeležbo na strokovnih
posvetih. Veliko sredstev je namenjenih preprečevanju psihosocialnih tveganj, kostnomišičnih obolenj ter usposabljanju za varnost in zdravje pri delu. Ob tem pa pojasnjuje,
da gre za t. i. mehke ukrepe, ki imajo daljši reakcijski čas in je na njihove vidnejše
učinke treba počakati.
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Državni svet opozarja tudi na diskriminacijo žensk na delovnih mestih, kadar se
odločajo za materinstvo. Gre za nerealne zahteve, da bi po eni strani morale
konkurirati moškim, po drugi strani pa karierne cilje uskladiti z željo po materinstvu.
Veliko jih je zaposlenih na podlagi pogodb o zaposlitvi za določen čas, na podlagi
česar nimajo zagotovljene ustrezne socialne zaščite.
Državni svet izpostavlja tudi področje visokega šolstva in znanosti, kjer je že vrsto let
zaznati veriženje pogodb za določen čas za obdobje 5 do 10 let in več, pri čemer je po
mnenju Državnega sveta zgornja sprejemljiva meja največ 5 let. O teh primerih je
javnost zunaj področja izjemno slabo obveščena.
Državni svet kot izjemno problematično izpostavlja tudi področje medicine dela, kjer so
se 2020 največji problemi pokazali v času epidemije COVID-19, vendar se je treba
zavedati, da težave na področju izvirajo iz preteklih let. Medicina dela se z
ocenjevanjem tveganja in preventivo na delovnih mestih premalo ukvarja. To je bilo
zlasti razvidno v prvem valu epidemije marca 2020, ko strokovnjaki medicine dela
delodajalcem niso nudili ustreznih napotkov in pomoči glede vprašanj o pravilni
organizaciji delovnega procesa in posodobitev ocen tveganja. Delodajalci so se morali
znajti sami ter velikokrat sprejeli napačne odločitve (npr. glede nabave ustreznih
zaščitnih sredstev). Po mnenju Državnega sveta bi morala biti ocena tveganja
izdelana za vsako epidemijo, ne zgolj za pandemijo, saj gre za načrt, kako se izogniti
nastanku škode. Državni svet je prav tako kritičen do dejstva, da so številne storitve
medicine dela plačljive, obenem pa služba medicine dela svojih nalog ne opravlja
proaktivno.
Državni svet je kritičen tudi do nejasnih, neenotnih ter premalo konkretnih splošnih
navodil glede preventivnih ukrepov v prvem valu epidemije COVID-19 s strani
medicinske stroke. Državni svet poudarja, da so bile pristojne službe (npr. NIJZ) o
obstoju COVID-19 obveščene dovolj zgodaj, da bi lahko pravočasno pripravile jasne
usmeritve, tako pa smo bili priča pogostemu spreminjanju navodil. Ker so usmeritve in
ukrepi jasni zgolj za določene skupine delavcev (npr. tiste, ki sodelujejo pri porokah ali
verskih obredih), medtem ko pri drugih skupinah Vlada Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Vlada) konkretnih omejitev ne daje, se bo moral tudi IRSD pri svojem
delu osredotočiti predvsem na določene skupine delavcev. IRSD poudarja, da v času
epidemije ne gre zgolj za preprečevanje širjenja COVID-19, ampak je treba delavce v
isti meri tudi varovati. Tako bi si tudi IRSD želel konkretnejših rešitev za delodajalce
tako s strani NIJZ kot tudi Vlade. IRSD odgovarja, da se, če konkretnejših usmeritev s
strani Vlade ali stroke ni, drži usmeritev področne zakonodaje in drugih predpisov in
stremi k temu, da se ustrezno varuje vse delavce, delodajalcem pa odredi enako mero
zaščite za vse zaposlene.
Glede neenotnosti stališč IRSD pojasnjuje, da so se spomladi trudili inšpektorjem
pripraviti enotna stališča glede COVID-19. Prihajalo je do težav pri usklajevanju, saj so
se odloki in usmeritve v tem obdobju hitro spreminjali. IRSD pojasnjuje, da se je trudil
in izdal veliko navodil in obvestil, prav tako so veliko usmeritev in navodil dobili s strani
resornega ministrstva. Po mnenju IRSD so bili tako z njegove strani dobro obveščeni.
IRSD je v tem obdobju tako s strani delavcev kot delodajalcev prejel veliko število
pobud in vprašanj, ki so se v večini nanašala na zaščitna sredstva, zlasti maske. IRSD
je v navedenem obdobju veliko komuniciral z NIJZ, se pa strinja, da bi bila lahko
navodila in usmeritve s strani medicinske stroke v tem obdobju bolj konkretna in jasna.
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Državni svet ugotavlja, da se je število delovnih nalog s sprejemom novih predpisov in
odlokov v času epidemije COVID-19 za IRSD bistveno povečalo, poleg tega je prišlo
tudi do sprememb v delovanju IRSD. Tako se IRSD od marca 2020 spopada z novimi
izzivi. Državni svet zato podpira aktivnosti IRSD in izraža podporo njegovim
prizadevanjem, da bi se kadrovsko okrepil ter da bi se njegov kader dodatno
izobraževal in bi bilo tako lahko njegovo prihodnje delo še kakovostnejše. Nemogoče
je namreč pričakovati, da bi lahko dosegel vse zadane cilje in opravljal vse dodatne
naloge brez dodatne kadrovske okrepitve.
***
Za poročevalko je bila določena članica Komisije Državnega sveta za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide Lidija Jerkič.«
Predlog mnenja Državnega sveta je bil SPREJET (29 državnih svetnic in
svetnikov je oddalo glas, 29 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 7. točka dnevnega reda zaključena.
***
7.A točka dnevnega reda:


Predlog

Sklepov k

osnutkom

pokrajinske

zakonodaje

s

pregledom

pristojnosti pokrajin
Kot osnovno gradivo za to točko dnevnega reda so državne svetnice in državni
svetniki po elektronski pošti 10. 11. 2020 prejeli zbornik z naslovom Pokrajine v
Sloveniji z osnutki pokrajinske zakonodaje, vključno s pregledom pristojnosti pokrajin.
Z osnutki pokrajinske zakonodaje sta se seznanili pristojna Komisija za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna skupina lokalnih interesov. Skupno
poročilo komisije in interesne skupine s predlogoma sklepov so državne svetnice in
državni svetniki prejeli po elektronski pošti 10. 11. 2020.
Predlog sklepov Državnega sveta s prilogama so državne svetnice in državni svetniki
prejeli po elektronski pošti 10. 11. 2020.
Po elektronski pošti 11. 11. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli stališče
Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev k predlogu sklepov.
Osnutke pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin sta predstavila
člana strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje dr. Boštjan Brezovnik in
prof. dr. Gorazd Trpin.
Skupno poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne
skupine lokalnih interesov je predstavil predsednik komisije Dušan Strnad.
Stališče Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev je predstavila
vodja interesne skupine Bojana Potočan.
Razpravljal je predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
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Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepov
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, na podlagi druge alineje
prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I,
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), sprejel naslednja
S K L E P A:
1. Državni svet Republike Slovenije se je seznanil z osnutki pokrajinske zakonodaje, in
sicer z osnutkom Zakona o ustanovitvi pokrajin (ZUPok), osnutkom Zakona o
pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z osnutkom Zakona
o financiranju pokrajin (Zfpok), ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega
sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje.
2. Državni svet Republike Slovenije poziva občinske svete, da se do 1. marca 2021
opredelijo do osnutkov pokrajinske zakonodaje, ki so objavljeni v zborniku
»Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti
pokrajin)«, ki je dostopen na: www.pokrajine.si/zbornik2020.
Obrazložitev:
Državni svet kot drugi dom slovenskega parlamenta, ki zastopa široko paleto
družbenih interesov in sodeluje s civilno družbo, je lani, po dogovoru s predsednikom
republike, Državnega zbora in Vlade, prevzel vlogo koordinatorja oživitve in vodenja
procesa ustanovitve pokrajin. V ta namen je bila ustanovljena tudi Strokovna skupina
Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje (v
nadaljevanju: strokovna skupina) pod vodstvom prof. dr. Boštjana Brezovnika, ki je
pripravila osnutke pokrajinske zakonodaje – Osnutek zakona o ustanovitvi pokrajin,
Osnutek zakona o pokrajinah s katalogom ‘Pristojnosti in naloge pokrajin‘ in Osnutek
zakona o financiranju pokrajin, ki so objavljeni v zborniku “Pokrajine v Sloveniji
(osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)“ ter dostopni na
spletni povezavi: www.pokrajine.si/zbornik2020.
Z osnutki pokrajinske zakonodaje strokovna skupina predlaga teritorialne členitve
Republike Slovenije na pokrajine, ureditev pravnega statusa pokrajine, področja nalog
pokrajine, organizacijo pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju, pokrajinsko
upravo, načela urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajine in pokrajinske predpise,
sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje
pokrajin, postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, naloge pokrajine
ter druge zadeve, pomembne za začetek dela pokrajin.
Državni svet meni, da so osnutki pokrajinske zakonodaje, ki temeljijo na strokovnih in
analitičnih izhodiščih, dobra osnova za javno in odprto razpravo v lokalnih skupnostih
o vzpostavitvi druge ravni lokalne samouprave, ki jih Slovenija z vidika razvojnih
potreb in čedalje večje centralizacije nujno potrebuje. Pri tem meni, da nas različni
pogledi glede teritorialne členitve Slovenije ali drugih pomembnih vprašanj ne smejo
omejevati pri nadaljnjem procesu ustanavljanja pokrajin, katerih temeljno poslanstvo je
zagotavljanje učinkovitega razvoja in izvajanje gospodarskih, kulturnih in upravnih
funkcij. Največja škoda bi bila, če poskus ustanovitve pokrajin kot nosilk skladnejšega
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regionalnega razvoja tudi tokrat ne uspe, pri čemer se možnosti za njihovo ustanovitev
z leti zmanjšujejo.
Pri oblikovanju pokrajinske zakonodaje in še posebej teritorialne členitve Slovenije je
nujno prisluhniti pobudam lokalnega okolja, s čimer se poudarja volja po ustanavljanju
pokrajin od spodaj navzgor in povečujejo možnosti, da politika preseže nesoglasja in
ustanovi pokrajine v skladu z interesi občin in njihovih prebivalcev.
Z namenom, da bodo zakonodajni predlogi deležni čim širšega družbenega konsenza
in podpore lokalnih skupnosti, se pozive občinske svete, da se opredelijo do osnutkov
pokrajinske zakonodaje in vprašanja same ustanovitve pokrajin, njihovega imena in
sedeža ter umestitve občine v posamezno pokrajino. Vse prispele predloge in mnenja
občinskih svetov bo strokovna skupina proučila in se do njih opredelila ter na njihovi
podlagi pripravila predlog pokrajinske zakonodaje, ki bo predmet nadaljnje razprave
političnih odločevalcev.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj Dušan Strnad. »
Predlog sklepov Državnega sveta je bil SPREJET (28 državnih svetnic in
svetnikov je oddalo glas, 28 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 7.A točka dnevnega reda zaključena.
***
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8. točka dnevnega reda:


Predlog Sklepa k zaključkom posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in
razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija

Program posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije
Zahodna Slovenija za vse so državne svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski
pošti s sklicem seje.
Zaključke posveta, ki je potekal v petek, 18. septembra 2020, v Kongresnem centru
Brdo, sta obravnavali Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter
Interesna skupina lokalnih interesov.
Skupno poročilo komisije in interesne skupine k zaključkom posveta so državne
svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti 10. 11. 2020.
Predlog sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta so državne svetnice in državni
svetniki prejeli po elektronski pošti 10. 11. 2020.
Poročevalec Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesne skupina
lokalnih interesov Dušan Strnad je predstavil vsebino zaključkov in predstavil vsebino
skupnega poročila komisije in interesne skupine.
Predsednik je dal na glasovanje Predlog Sklepa Državnega sveta k zaključkom
posveta Večletni finančni okvir 2021-2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna
Slovenija z naslednjo vsebino:
»Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji 11. 11. 2020, na podlagi 29. in 67.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14,
26/15, 55/20 in 123/20), sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet se je seznanil z Zaključki posveta Večletni finančni okvir 2021–2027
in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija in na podlagi prvega in drugega
odstavka 97. člena Poslovnika Državnega sveta poziva Vlado Republike
Slovenije, da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli.
Zaključki posveta se glasijo:
»Državni svet Republike Slovenije je 18. septembra 2020 organiziral posvet z
naslovom Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna
Slovenija.
Po dolgotrajnih pogajanjih in sprejetih kompromisih je bil letos 21. julija na ravni EU
dosežen dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027, ki ga spremlja instrument
za okrevanje EU. Z vidika financiranja ključnih prioritet, kar kohezijska politika je, je
dogovor dober in pomemben za prihodnji razvoj Slovenije. Dejstvo je, da je v zadnjem
desetletju naša država velik del svoje razvojne politike financirala prek kohezijske
politike, zato je razvoj slovenskih regij večinoma ali izključno temeljil na razpoložljivih
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sredstvih Evropske kohezijske politike. Ob ohranitvi nominalno primerljivega obsega
teh sredstev iz obdobja aktualne finančne perspektive in pridobljenih dodatnih 350
milijonih evrov za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa bo slednja zaradi večje
razvitosti v novem programskem obdobju 2021–2027 upravičena do manj
razpoložljivih sredstev kot v preteklem obdobju. Ker statistika ne odraža dejanskih
razmer in potreb na terenu, je Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija na
odločevalce in javnost naslovil vprašanje, ali se Zahodni Sloveniji po letu 2020 obeta
otežen razvoj. Državni svet je zato organiziral posvet z namenom, da bi v sodelovanju
s ključnimi odločevalci poiskali odgovore na izzive, ki jih prinaša dogovor o večletnem
finančnem okviru 2021–2027 in o razpoložljivih sredstvih Evropske kohezijske politike
po letu 2020.
I)
Posvet sta povezovala predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj in župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad in državni svetnik Tomaž Horvat.
II)
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je v uvodnem nagovoru izpostavil vlogo
kohezijske politike pri kreiranju prihodnjega razvoja Slovenije in optimistično ocenil
dialog med državo, lokalnimi skupnostmi in gospodarstvom. Ob pričakovanju, da se
natančno identificirajo ključne prepreke in problemi pri izvajanju kohezijske politike, je
v povezavi z nizko finančno absorpcijsko sposobnostjo občin in posledičnim
pomanjkanjem zadostnih lastnih sredstev za sofinanciranje večjih in zahtevnejših
projektov naslovil vprašanje ustanovitve pokrajin. Slednje bi namreč lahko finančno
razbremenile občine, ki bi lahko več svojega časa in sredstev posvetile lokalnim
nalogam, obenem pa bi lahko celovito prispevale k izboljšanju absorpcijske
sposobnosti Slovenije pri črpanju evropskih kohezijskih sredstev. Z medsebojnim
sodelovanjem pokrajin bi se lahko financirali veliki oziroma največji projekti, ki bi
presegali posamezno pokrajino. Ocenil je, da bi morala država v prihajajočem
programskem obdobju 2021–2027 v sodelovanju z občinami opraviti natančno analizo
potreb v posameznih pokrajinah, saj občine najbolj poznajo lokalno problematiko.
III)
Predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša je uvodoma izpostavil uspešnost
julijskega vrha Evropskega sveta, na katerem je bil dogovorjen doslej najobsežnejši
evropski proračun za prihodnje sedemletno obdobje, ki obsega večletni finančni okvir
in sklad za okrevanje in odpornost. Pri tem je opozoril, da zaradi negotovosti glede
pandemije še ne vemo, kolikšen del teh sredstev bo dejansko potrebnih za okrevanje
po epidemiji oz. pandemiji in koliko za razvoj in odpornost. V svojem nagovoru je
naslovil tudi vprašanje posledic prvega vala epidemije, ki je bil nakazan z napovedjo
padca letošnjega BDP, ki je sicer malenkost pod evropskim povprečjem, ampak še
vedno velik. Spomnil je tudi na njegova prejšnja opozorila glede posledic drugega vala
epidemije na javno življenje in gospodarstvo. Poudaril je, da Evropa žal ni bila
sposobna enotnega pristopa pri vzpostavljanju elektronske aplikacije zaradi številnih
pravnih formalnih okvirov o varovanju osebnih podatkov. Ker mora država
vsakodnevno spremljati nastalo situacijo in sprejemati ukrepe s ciljem preprečevanja
širjenja koronavirusa, zmanjkuje časa za reševanje razvojnih problemov. Prav zaradi
take situacije je danes težko napovedati, kolikšen del evropskih sredstev bomo lahko
namenili za investiranje.
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Kot je poudaril, je bila v preteklosti Slovenija zaradi evropske kohezijske politike na silo
razdeljena na kohezijski regiji kot statistični tvorbi, da bi dosegli boljši izplen evropskih
kohezijskih sredstev. V zvezi z odsotnostjo pokrajin je poudaril, da je bil večji del
pokrajinske zakonodaje sprejet že leta 2008, vendar zakon za ustanovitev pokrajin
zahteva dvotretjinsko podporo v Državnem zboru. Dvomi, da sedanja sestava
Državnega zbora omogoča realizacijo tega projekta, vendar to ne pomeni, da se
priprave ne morejo izvajati že zdaj. Opozoril je, da je v preteklosti obstajala možnost
reorganizacije delitve Slovenije za potrebe evropske kohezijske politike. Ljubljano oz.
osrednji nadpovprečno razviti del Slovenije bi lahko opredelili kot posebno regijo, ostali
del Slovenije pa, glede na statistične podatke, kot manj razvito območje. Če bi ta korak
v preteklosti že naredili, se danes s problemom neskladnosti statističnih podatkov o
razvitosti z dejanskimi razmerami v Zahodni kohezijski regiji ne bi soočali oz. bi bil
problem bistveno manjši in bi ga lažje reševali. Kljub temu bo Vlada reševala težave v
okviru danih možnosti. Z namenom izenačitve položaja z vidika črpanja evropskih
sredstev vseh manj razvitih delov Slovenije, ne glede na to, v kateri kohezijski regiji
ležijo, bo Vlada prispevala ustrezen delež nacionalne ovojnice. Za območja iz
kohezijske regije Zahodna Slovenija bo zagotovila toliko sredstev, da bodo dosegla
stopnjo sofinanciranja 85 %, kot velja za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija. Poleg
izpogajanih dodatnih 350 mio evrov sredstev evropske kohezijske politike za Zahodno
kohezijsko regijo in omenjenega nacionalnega sofinanciranja pa so z vidika izenačitve
in pravičnega pristopa do enako razvitih območij v obeh kohezijskih regijah pomembna
tudi sredstva sklada za okrevanje in odpornost. Pri tem bodo ta sredstva na voljo v
prvih letih, zato je zelo pomembno, da so programi (čim prej) pripravljeni, ker sicer
tega vira ne bo možno uporabiti.
Predsednik Vlade je ob koncu poudaril, da v okviru dveh vladnih delovnih skupin
potekajo aktivnosti za odpravo birokratskih ovir na različnih področjih. Ključno pri
debirokratizaciji je sprememba miselnosti vseh deležnikov na nacionalni ravni, ki
morajo proaktivno delovati in nuditi vso potrebno in hitro pomoč izvajalcem evropske
kohezijske politike na nižjih ravneh, da bodo projekti pripravljeni v skladu s pravili, ne
pa oteževati postopke in zgolj iskati napake. Vzpostavitev takega okvira miselnosti pa
zahteva tudi sodelovanje lokalne in regionalne ravni v smislu aktivnega odzivanja in
opozarjanja na težave, pri čemer se je treba tudi zavedati, da osnovni pravni okvir
določa evropska zakonodaja, ki jo je treba spoštovati. Zaključil je z mislijo, da lahko
razpoložljiva evropska sredstva počrpamo in predvsem pametno investiramo le, če
bomo sodelovali in delovali v dobrobit vseh.
Minister brez resorja, pristojen za evropsko kohezijsko politiko in razvoj, Zvonko
Černač, je uvodoma izpostavil nezavidljivo stanje črpanja sredstev v okviru aktualne
finančne perspektive, ko moramo počrpati še okoli 60 % razpoložljivih sredstev.
Medtem ko težav pri sprejemanju odločitev o podpori ni, so ključne težave pri izvajanju
projektov, zaradi česar nas v prihodnjih treh letih čaka še veliko dela. Na podlagi
pregleda stanja bo verjetno treba nekatere projekte prenesti v naslednje programsko
obdobje. Na področju čezmejnih programov z vsemi štirimi sosednjimi državami
(Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška) je stanje bistveno bolje in črpanje bolj ugodno.
Kot je opozoril, velik del težav izvira iz začetnega obdobja, saj v prvih dveh letih ni bilo
počrpanih nič sredstev in se je šele postopno v kasnejših letih črpanje pospeševalo.
Taka situacija se v prihajajočem programskem obdobju ne sme ponoviti in je zato
nujno, da 2022 zagotovimo enakomerno črpanje evropskih sredstev v celotnem
programskem obdobju. V ta namen je izpostavil potrebo po poenostavitvah pri
izvajanju, kar velja tudi za dogovore za razvoj regij.
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Slovenija ima do leta 2030 na voljo več kot 12 milijard evrov, kar vključuje tudi
sredstva veljavne finančne perspektive, ki jih še nismo počrpali. Ključno je zagotoviti
črpanje sredstev v okviru zadane časovnice in jih namenjati za prave projekte.
Projekcija dinamike sredstev po programih oz. ukrepih, ki se bo še prilagajala
rezultatom evaluacije predlaganih projektov in programov po ministrstvih, nakazuje
približno enakomerno porabo sredstev v višini od 700 milijonov do 1,1 milijarde evrov
na leto. Prvi predlogi ministrstev in občin izkazujejo skupaj za približno 22 milijard
evrov razvojnih potreb, ki se bodo v nadaljevanju preverjale z vidika možnega
vključevanja v posamezne sheme financiranja. Pri oblikovanju načrta za okrevanje in
odpornost bo treba upoštevati pogoje za koriščenje sredstev Sklada za okrevanje in
odpornost, med drugim zahteve po izvajanju ukrepov za zeleni in digitalni prehod.
Prepričan je, da je Slovenija že doslej sledila tovrstnim zahtevam, vendar jih pristojni
nacionalni uradniki niso znali na ustrezen način predstaviti uradnikom Evropske
komisije. Npr. zeleni prehod pomeni tudi izgradnjo kanalizacijskega omrežja, saj na
nekem območju ne moremo zagotavljati varstva rek ali habitatov, če na takem
območju istočasno ne preprečimo izlivanja odplak. Z uradniki Evropske komisije bo
nujno voditi komunikacijo na način, da bodo prepoznali, kaj je za Slovenijo v okviru
programov podpore zelenemu, digitalnemu in pametnemu preboju pomembno v
prihodnjem desetletnem obdobju.
Zaključek pogajanj o naslednjem finančnem programskem obdobju je za Slovenijo
ugodnejši od začetnih predvidevanj, saj prinaša 350 mio evrov dodatnih sredstev za
podporo Zahodni kohezijski regiji in 82 mio evrov za podporo ukrepom na področju
skupne kmetijske politike. To pomeni, da ima Slovenija v grobem v naslednjem
sedemletnem obdobju na voljo približno enak finančni okvir kot v iztekajoči finančni
perspektivi. Dosedanja pogajanja o večletnem finančnem okviru 2021–2027 (brez
skupne kmetijske politike) pomenijo, da bo Slovenija kot celota upravičena do sredstev
Kohezijskega sklada v višini 831 mio evrov (financira do 85 % upravičenih stroškov),
do sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega socialnega
sklada (ESS) pa bo Zahodna kohezijska regija upravičena do 514 mio evrov
(financiranje do 40 % upravičenih stroškov) in Vzhodna kohezijska regija do 1.498 mio
evrov (financiranje do 85 % upravičenih stroškov).
V luči formalne vsebinske podpore procesu prihodnje regionalizacije Slovenije se
načrtuje okrepitev posameznih področij na NUTS 2 in NUTS 3 ravni. Ob predvidenih
treh operativnih programih – za Zahodno kohezijsko regijo, za Vzhodno kohezijsko
regijo in za Kohezijski sklad za celotno državo – se želi poudariti NUTS 3 raven v
smislu prenosa več odločanja na raven razvojnih regij. Poudaril je pomembnost
izenačenja položaja manj razvitih območij Zahodne kohezijske regije (ki je po splošnih
kazalcih bistveno bolj razvita in zaradi tega upravičena do manjšega deleža
financiranja iz evropskih skladov) z manj razvitimi območji Vzhodne kohezijske regije
prek krepitve nacionalne ovojnice, da bo delež sredstev za tovrstna območja enak.
Dodatna sredstva predstavljajo sredstva v okviru novega mehanizma »Just Transition
Fund« oz. Sklada za pravični prehod, ki bodo po dodatnih usklajevanjih na ravni EU
namenjena tudi za t. i. opuščena industrijska območja. Zato ta sklad predstavlja
možnost dodatnih 100–150 mio evrov, in sicer tudi v Zahodni kohezijski regiji za
Posočje in zgornji del Gorenjske.
Kot je poudaril, bodo vsi ukrepi in prihodnje odločitve usmerjene tako v izboljšanje
absorpcijske sposobnosti za črpanje evropskih sredstev na ravni celotne države kot v
zagotovitev enakih izhodiščnih možnosti območij Zahodne kohezijske regije, ki jim v
okviru splošnih usmeritev in pravil EU pripada manjši delež sredstev. Ob koncu je
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izpostavil, da je treba na evropska sredstva gledati z vidika »enega evra navzgor«, saj
le tak način razmišljanja omogoča preudarno načrtovanje, gospodarno porabo ter
učinkovito upravljanje s temi sredstvi. Le na ta način lahko zagotovimo izboljšanje
zdravstvenega sistema, domske oskrbe, dvig kakovosti bivanja ljudi, izvajanje
okoljskih in drugih projektov, ki jih potrebujejo Slovenija in njeni prebivalci.
Državni sekretar na Ministrstvu za finance mag. Peter Ješovnik je predstavil Sklad za
okrevanje in odpornost s približno 5 milijardami evrov nepovratnih sredstev in posojil
za finančno podporo javnih naložb in reform, s katerimi bodo države članice na dolgi
rok odpornejše in bolje pripravljene na prihodnost. Posojila bodo dopolnjevala
nepovratno podporo in bodo na voljo za dodatne reforme in naložbe. Države članice
morajo pripraviti nacionalne načrte reform in investicij, v katerih bodo začrtale program
za naslednja štiri leta. Načrt mora vsebovati pakete strukturnih reform in investicij po
posameznih področjih. Odločanje o načrtih bo potekalo v okviru semestra EU. Ena od
zahtev je, da morajo biti sredstva vezana do 2023, kar je kratko obdobje, projekti pa
morajo biti izvedeni do 2026. Sredstva ne bodo izplačana po metodi kohezijske
politike, ampak po tranšah glede na izvedbo mejnikov in ciljev.
Ključne zahteve nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost so krepitev potenciala
rasti ter gospodarske in socialne odpornosti, močan odziv na krizo, izvajanje ukrepov,
ki so povezani z zelenim in digitalnim prehodom. Vsaka naložba in reforma mora
vsebovati oceno skupnih stroškov, ustrezne mejnike in cilje ter okvirni časovni
razpored izvajanja reform in naložb. Prav tako bo moral načrt slediti strateškim
usmeritvam Evropske unije in nacionalnim strateškim dokumentom, paket reform in
investicij pa bo moral odgovarjati tudi na specifična priporočila Evropske unije. Kot je
pojasnil, trenutno poteka aktivna komunikacija z Evropsko komisijo in se pripravlja
načrt v okviru dveh delovnih skupin, eno vodi predsednik Vlade, drugo pa državni
sekretarji. Države članice lahko predložijo nacionalne načrte že od 15. oktobra 2020
naprej, skrajni rok za oddajo pa je 30. april 2021.
Evropska komisija je pripravila navodila za pripravo nacionalnih načrtov za okrevanje
in odpornost, v katerih je reforma definirana kot postopek spreminjanja in izboljšanja s
pomembnimi dolgotrajnimi učinki na delovanje trga, politike ali institucije, naložba pa
kot izdatek ali projekt v okviru predloga reforme, ki naj bi prinesel koristne rezultate za
družbo, gospodarstvo in okolje. Reforme in naložbe morajo biti podkrepljene s cilji in
mejniki. Evropska komisija je pripravila sedem priporočil glede naložb: pogon
(pospešitev razvoja in uporabe obnovljivih virov), obnova (izboljšanje energetske
učinkovitosti javnih in zasebnih stavb), polnjenje in oskrba z gorivom (promocija čistih
tehnologij za pospešitev uporabe trajnostnega, dostopnega in pametnega prevoza,
polnilnih postaj ter razširitve javnega prevoza), povezave (hitro uvajanje hitrih
štiripasovnih storitev v vse regije in gospodinjstva, vključno z optičnimi omrežji in
omrežji 5G), modernizacija (digitalizacija javne uprave in storitev, vključno s sodniki in
zdravstvenimi sistemi), povečanje (povečanje evropskih industrijskih podatkovnih
oblakov in razvoj najmočnejših, najsodobnejših in trajnostnih procesorjev) in
usposobljenost in spretnosti (prilagajanje izobraževalnih sistemov za podporo
digitalnim veščinam in izobraževalnemu in poklicnemu usposabljanju za vse starosti).
Kakšni izzivi čakajo Slovenijo? Kot je poudaril, bo bistveno zagotoviti družbeni
konsenz glede nujnosti reform, saj so pogoj za črpanje iz novega mehanizma.
Pomembno bo ločiti kratkoročen odziv od delovanja nove finančne perspektive in
sredstev za okrevanje. Medtem ko se v Sloveniji soočamo z dilemo, ali drobiti projekte
ali izvajati velike strateške projekte, se je treba zavedati, da je ta instrument bolj
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naklonjen velikim strateškim projektom. Potreben bo tudi miselni preskok iz
nepovratnih sredstev na t. i. logiko enega evra oz. logiko »return on investment«. Za
Ministrstvo za finance predstavlja velik izziv tudi zagotavljanje likvidnosti, kar pomeni,
da bo treba zagotoviti dobro načrtovanje in koordiniranje zagotavljanja sredstev. Prav
tako so še odprta vprašanja mejnikov in ciljev.
V. d. generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Grega Kordež je izpostavil razvojno
heterogenost Slovenije in njenih regij, ki zahteva prilagajanje razvojnih politik
dejanskim potrebam ljudi, kar je bistvo same regionalne politike. Zavedati se je treba,
da razlike naraščajo z nižanjem teritorialne ravni, kar pomeni, da so razvojne razlike
med razvojnimi regijami večje kot med kohezijskima regijama, še večje pa so razlike
med občinami. V obeh kohezijskih regijah so tako manj in bolj razvita območja. Če je
bil primarni namen ustanovitve kohezijskih regij evropsko monetarni, so razvojne regije
po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja temeljne funkcionalne
teritorialne enote za načrtovanje regionalne politike in izvajanje nalog regionalnega
razvoja. Ukrepi spodbujanja skladnega regionalnega razvoja sledijo osrednjemu
razvojnemu cilju države: zagotoviti kakovostno življenje vseh prebivalcev v vseh
slovenskih regijah. V ta namen bodo tudi v prihodnje imeli prioriteto teritorialni
mehanizmi, s katerimi se enotno naslavlja razvojne potrebe v vseh razvojnih regijah.
V aktualnem programskem obdobju so bile pridobljene dragocene izkušnje pri uporabi
novega instrumenta regionalne politike - dogovor za razvoj regij. Danes je instrument
dobro poznan in trdno vpet v načrtovalske in odločevalske procese na različnih
teritorialnih ravneh. Izkazal se je za trden most sodelovanja med nacionalno in lokalno
ravnijo. Ta instrument je zelo uspešen na prednostni naložbi 3.1 (spodbujanje
podjetništva), saj je bilo izdanih že okoli 60 % odločitev o podpori. Predstavlja dobro
osnovo, ki pa jo je treba izboljšati, predvsem kar se tiče birokratskih ovir, ki so še
posebej velike v okviru Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za infrastrukturo.
V zadnjih dveh programskih obdobjih se je izvajanje regionalne politike financiralo
izključno s sredstvi evropske kohezijske politike, ki pa se dolgoročno postopoma
zmanjšujejo. Hkrati se je iz nabora projektnih predlogov, ki so ga avgusta zbrale regije,
izkazalo, da je potreb bistveno več od razpoložljivih razvojnih sredstev. Izkazalo se je
tudi, da se prav vse razvojne regije, tudi iz Zahodne kohezijske regije, še vedno
soočajo z velikimi potrebami po izgradnji osnovne okoljske, prometne in družbene
infrastrukture. Kot je izpostavil, se na Direktoratu za regionalni razvoj zavedajo, da
naslanjanje regionalne politike skoraj izključno na evropskih sredstvih dolgoročno ni
vzdržno in bo zato treba poiskati druge rešitve. Še naprej si bodo prizadevali za
enotno in močno regionalno politiko, ki naslavlja vse razvojne regije, in da bo glas regij
in njihovih občin slišan pri vseh ključnih razvojnih izzivih.
IV)
Predstavniki kohezijske regije Zahodna Slovenija - predsednica Razvojnega sveta
kohezijske regije Zahodna Slovenija mag. Lilijana Madjar, predsednik Sveta Severno
Primorske (Goriške razvojne) regije Tadej Beočanin, predsednik Sveta regije Istra–
Brkini–Kras mag. Danilo Markočič, predsednik Sveta Gorenjske regije Matjaž Rakovec
in namestnik predsednika Sveta Ljubljanske urbane regije Metod Ropret - so
predstavili potrebe in prioritete razvojnih regij Zahodne kohezijske regije ter njihov
pogled na izzive v luči večletnega finančnega okvira 2021–2027. Na podlagi izkušenj
iz dosedanjega izvajanja evropske kohezijske politike in razvojnih potreb so naslovili
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odprta vprašanja in podali predloge, opozorila in mnenja, ki naj jih odločevalci na
državni ravni v največji možni meri upoštevajo v okviru priprav na evropsko kohezijsko
politiko v programskem obdobju 2021–2027.
V Zahodni kohezijski regiji je bil pripravljen predlog 1.319 projektov v vrednosti 5,9
milijarde evrov, ki izkazujejo njene ključne razvojne potrebe na naslednjih področjih:
okoljska infrastruktura (zbiranje in čiščenje odpadnih voda pod 2.000 PE, vodooskrba),
železniška infrastruktura in trajnostna mobilnost (ljubljansko železniško vozlišče,
posodobitev in nadgradnja različnih povezav), storitve splošnega družbenega pomena
na demografsko ogroženih področjih (socialne storitve, zdravstvene storitve,
prilagoditve trgu dela), prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, protipotresna
sanacija objektov in protipoplavni ukrepi, zagotovitev javnih najemnih stanovanj s
sočasno zagotovijo ustrezne družbene infrastrukture (šole, vrtci, športna infrastruktura,
regijske bolnišnice, kulturni domovi, domovi za ostarele), energetska sanacija
objektov, kultura in turizem (med bolj prizadetimi panogami zaradi epidemije Covid19).
V razpravi so mnenja, predloge in opozorila podali tudi župan občine Dobrepolje Igor
Ahačevčič, župan občine Velike Lašče dr. Tadej Malovrh, župan občine Radovljica
Ciril Globočnik, župan občine Vodice Aco Franc Šuštar, župan občine Škofljica Ivan
Jordan in župan občine Idrija Tomaž Francelj, in sicer:
- v luči reševanja izzivov zelenega prehoda se predlaga, da je do sredstev Sklada za
pravičen prehod upravičeno tudi idrijsko območje, ki je zaradi pretekle rudarske in
industrijske dejavnosti okoljsko zelo obremenjena;
- glede na razpoložljivost evropskih sredstev za bolnišnično zdravstveno dejavnost se
predlaga pospešitev aktivnosti za realizacijo projekta za regijsko bolnišnico na
Gorenjskem;
- ob zagotavljanju sredstev za izvajanje energetske sanacije šolskih in predšolskih
stavb se predlaga, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prek javnih
razpisov spodbuja tudi prenovo šolskih kuhinj, ki morajo izpolnjevati visoke
standarde za prehrano najmlajših;
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naj čim prej ponovno objavi javni
razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih
dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske
tehnike, ki je bil v luči epidemije koronavirusa aprila 2020 razveljavljen;
- predlaga se zagotavljanje nepovratnih sredstev za prenovo objektov kulturne
dediščine in vlaganja v žičnice;
- predlaga se sprememba zakonodaje glede ukinitve služnostnih pravic na javnem
dobrem, saj po trenutni razlagi zakonodaje služnostna pravica prevlada in je
nadrejena lastninski pravici.
V)
Na podlagi predstavitev in razprave predstavnikov kohezijske regije Zahodna Slovenija
so bili oblikovani naslednji
z a k l j u č k i:
1. Udeleženci posveta izpostavljajo dosežek predsednika Vlade in njegove ekipe, ki
je v okviru sprejetega dogovora EU o večletnem finančnem okviru 2021–2027
uspešno zagovarjala razvojne potrebe Slovenije in v okviru tega izpogajala
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dodatnih 350 mio evrov za Zahodno kohezijsko regijo, ki pa bo navkljub temu v
prihodnje upravičena do bistveno manj evropskih sredstev kot v iztekajoči finančni
perspektivi. Projekcija sredstev evropske kohezijske politike za prihodnje
programsko obdobje namreč kaže, da bo Zahodna Slovenija upravičena do
približno 40 % manj sredstev iz naslova ESRR in ESS.
2. 15 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega
sklada naj se prerazporedi na Zahodno kohezijsko regijo. S predlagano
razporeditvijo sredstev bi se približali razmerju 40 : 60 v korist Vzhodne kohezijske
regije iz aktualnega programskega obdobja.
3. Ob zaskrbljenosti zaradi znižanja stopnje sofinanciranja upravičenih stroškov za
investicije, ki se financirajo iz ESRR in ESS, na zgolj 40 % za Zahodno kohezijsko
regijo, in zavedanju, da je to predmet zakonodaje EU in je ni moč spreminjati, se
pozitivno ocenjuje napoved predsednika Vlade in resornega ministra, da bo
Zahodni kohezijski regiji zagotovljeno nacionalno sofinanciranje upravičenih
stroškov z namenom izenačitve stopnje sofinanciranja tovrstnih stroškov v obeh
kohezijskih regijah. Če država ne bi prisluhnila opozorilom in z nacionalnimi
sredstvi izboljšala stopnje sofinanciranja ter posebne pozornosti namenila najbolj
ogroženim območjem, bi prišli do takšnih absurdnih situacij, da bi bile bolj razvite
občine iz Vzhodne kohezijske regije upravičene do več sredstev in do višje stopnje
sofinanciranja upravičenih stroškov kot manj razvite občine Zahodne kohezijske
regije.
4. Z vidika varnosti sredstev, izvedljivosti in večje ekonomske učinkovitosti se
predlaga enoten operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v
Sloveniji v obdobju 2012–2027. Glede na izkušnje aktualne finančne perspektive
en operativni program zagotavlja večjo varnost sredstev, saj se periodično
preverjanje doseganja mejnikov uspešnosti izvaja na ravni celovitega
operativnega programa.
5. Za zagotovitev takojšnjega in učinkovitega črpanja evropskih sredstev v novem
programskem obdobju in v izogib težavam, kakršne smo v preteklosti imeli s
sistemom ISARR ali e-MA, je nujno pravočasno preveriti in nadgraditi informacijski
sistem. Morebitna sprememba sistema izvajanja kohezijske politike s prehodom iz
enega v več operativnih programov bi zahtevala večje prilagoditve informacijskega
sistema. To pa bi prineslo dodatna tveganja za uspešno črpanje evropskih
sredstev, še posebno na začetku novega programskega obdobja, ko se nekaj
časa hkrati izvaja in intenzivno črpa sredstva tekoče in nove finančne perspektive.
6. V primeru več programov na ravni kohezijskih regij bi morebitna zahteva za
izpolnjevanje omogočitvenih pogojev na ravni posamezne kohezijske regije (npr.
priprava strategije pametne specializacije za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija)
predstavljala izjemen izziv, tudi v luči zgolj volonterskega delovanja razvojnih
svetov kohezijskih regij s skromno administrativno podporo resornega ministrstva.
7. Ključni kazalnik razvitosti kohezijskih regij, ki je osnova za dodeljevanje sredstev
evropskih kohezijskih skladov, je bruto družbeni proizvod (BDP) na prebivalca. Na
tej podlagi bo v prihodnjem programskem obdobju Zahodna kohezijska regija v
družbi bolj razvitih, Vzhodna kohezijska regija pa v družbi manj razvitih evropskih
regij. Primerjava BDP na prebivalca v odstotkih povprečja EU-27 v obdobju 2008–
2017 ne izkazuje jasnega trenda povečevanja razlik med kohezijskima regijama.
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Hkrati Slovenija v evropskem kontekstu velja za eno od držav z najmanjšimi
regionalnimi razlikami. Ob tem je treba opozoriti na pomanjkljivost omenjenega
kazalnika, ki odraža zgolj gospodarsko aktivnost in zanemari okoljsko in socialno
dimenzijo, hkrati pa nanj močno vplivajo dnevne delovne migracije. Zato so tudi na
evropski ravni močne pobude za uporabo drugih, za merjenje kakovost življenja
ljudi v regijah, primernejših kazalnikov, kot je razpoložljiv dohodek gospodinjstev.
Ta kaže, da so razlike med slovenskimi razvojnimi regijami zanemarljive in da sta
razvojni regiji z najvišjim razpoložljivim dohodkom iz Vzhodne kohezijske regije.
Koeficient razvitosti občin 2020–2021 kaže na veliko heterogenost v razvitosti
znotraj Zahodne kohezijske regije. V vsaki od razvojnih regij so podpovprečno
razvite občine (npr. Komen, Bovec, Jezersko, Velike Lašče). Vrsta slabše razvitih
občin je zaradi umeščenosti v statistično razvitejšo Zahodno kohezijsko regijo tako
ujetnica stopnje razvitosti, saj jim je onemogočen dostop do večjega obsega
evropskih sredstev, ki bi jim pripadal, če bi bile v statistično manj razviti Vzhodni
kohezijski regiji. In obratno - najnovejši podatki npr. kažejo, da je med mestnimi
občinami v Sloveniji najbolj razvita mestna občina Novo mesto iz manj razvite
Vzhodne kohezijske regije. Veliko razvojno heterogenost kohezijske regije kažejo
tudi številni drugi kazalniki, kot sta npr. indeks staranja in stopna delovne
aktivnosti. Demografsko najbolj ogrožena območja v Sloveniji so severna
Primorska - Posočje in deli Gorenjske. Ko gledamo od daleč, se razvojne specifike
znotraj kohezijske regije izgubijo v zapletenih indikatorjih in statističnih povprečjih.
8. Ohranijo naj se teritorialni mehanizmi aktualne finančne perspektive: dogovori za
razvoj regij, celovite teritorialne naložbe (CTN) in CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi
skupnost. Ob tem se podpira uvajanje morebitnih novih instrumentov, ki lahko
dopolnijo osnovne tri mehanizme. Z dosedanjim izvajanjem dogovorov za razvoj
regij so bile pridobljene številne izkušnje, ki jih lahko izkoristimo za pripravo tega
uspešnega instrumenta tudi v prihodnjem programskem obdobju.
9. V programskem obdobju 2021–2027 naj se zagotovi nacionalno sofinanciranje
projektov evropskega teritorialnega sodelovanja, kot je bilo to že vzpostavljeno v
obdobju 2007–2013. Slovenja je v iztekajoči finančni perspektivi ena redkih držav
članic, ki tovrstnega sofinanciranja ne pozna, to pa akterjem otežuje dostop do
izvajanja projektov teritorialnega sodelovanja.
10. Ob imenovanju predstavnikov Slovenije v evropski Odbor regij in v druga
mednarodna telesa naj se zagotovi uravnotežena zastopanost predstavnikov obeh
kohezijskih regij. S tem bi Zahodna kohezijska regija dobila enakovredne možnosti
uveljavljanja mnenj in zastopanja razvojnih potreb na ravni EU.
11. V proces programiranja in oblikovanja strateških dokumentov države naj se
vključijo tudi predstavniki kohezijskih regij, ki lahko z vidika »od spodaj navzgor« in
na podlagi bogatih izkušenj s terena pomembno prispevajo k njihovi kakovostnejši
vsebini.
12. Medtem ko so bila doslej evropska sredstva z razvojnega vidika izjemno
pomembna - regionalni razvoj že več kot desetletje temelji na sredstvih evropske
kohezijske politike. Tudi Evropska komisija in OECD ugotavljata, da je Slovenija v
skupini držav, kjer je velik delež javnih investicij financiran z evropskimi sredstvi –
dostopnost evropskih sredstev pa se bo dolgoročno postopoma slabšala, zato bo
treba čim prej okrepiti regionalno politiko z zagotovitvijo sistemskih in
dolgoročnejših razvojnih sredstev v državnem proračunu. Poleg finančne
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stabilnosti je treba zagotoviti tudi dolgoročno zakonsko in kadrovsko stabilnost za
razvoj vseh slovenskih regij.
13. V zvezi z očitki o slabšem črpanju sredstev iz naslova dogovorov za razvoj regij, s
katerimi se uresničujejo regionalni razvojni programi v programskem obdobju
2014–2020, velja opozoriti, da so zamude posledica nepravočasnega sprejemanja
odločitev na državni ravni, saj se regionalni razvojni programi pripravljajo v skladu
z dinamiko sprejemanja programskih dokumentov na državni ravni. Ker so bila
sredstva za izvedbo dogovorov za razvoj regij dodeljena šele 2017, so se slednji
začeli izvajati bistveno kasneje kot drugi teritorialni instrumenti. Ob tem se je treba
tudi zavedati zahtevnosti projektov, ki jih spremljajo dolgotrajni postopki
pridobivanja nepremičnin ali soglasij soglasodajalcev (npr. ARSO, Slovenske
železnice, itd.). Na podlagi navedenih težav se apelira, da država odigra
aktivnejšo vlogo pri urejanju odprtih vprašanj. Med drugim se predlaga podaljšanje
rokov za podajo vlog na Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in
prostor, pri čemer ta ukrep ne bi ogrozil izvedbe projektov do konca 2022. Projekti,
vezani na Ministrstvo za infrastrukturo, so sicer enostavni za izvedbo, so pa
izjemno zahtevni za pripravo. Pri projektih, za katere so odgovorni na Ministrstvu
za okolje in prostor, pa se izvajalci soočajo s spremembo predpisov aglomeracij in
posledično nezmožnostjo pravočasne oddaje vlog. Konkretne težave imajo na
območju gorenjskih občin (Kranj–Bohinj in Kranj–Kranjska Gora), kjer se soočajo z
ovirami na državnih odsekih kolesarskega omrežja. S težavami se soočajo tudi v
občini Škofljica, kjer je železniška proga umeščena v Naturo 2000, ob njej pa že
več desetletij poteka cesta, na delu katere se želi urediti kolesarska povezava. Ker
Slovenske železnice pogojujejo soglasje z odmikom trase kolesarske povezave,
kar pa je zaradi neposredne bližine naselja neizvedljivo, občina kljub zaključeni
finančni konstrukciji ne uspe urediti dokumentacije.
14. V prihodnjem programskem
pripravo projektov - tehnično
koordinirali različne nosilce
zahtevnih projektov, saj je
evropskih sredstev.

obdobju naj se razmisli o zagotovitvi sredstev za
pomoč za zaposlitve strokovnih sodelavcev, ki bodo
in pripravili ter izvedli strokovni in finančni del
to zagotovilo za uspešno pridobivanje in črpanje

15. Predstavniki Zahodne kohezijske regije izpostavljajo pomen solidarnosti pri
razporejanju ustreznih razvojnih sredstev znotraj države. V okviru koncepta
financiranja občin so občine Zahodne kohezijske regije prek zbrane dohodnine in
finančne izravnave občin od 2008 naprej izkazovale solidarnost prek
prerazporeditve presežka v manj razvita območja Vzhodne kohezijske regije in na
ta način prispevale k skupnemu razvoju države. Ta koncept prerazporejanja
sredstev je lahko tudi argument za iskanje primernih rešitev tako znotraj
posameznih regij kot tudi države.
16. Znotraj razvite Zahodne kohezijske regije so številna območja oz. občine, ki so
sicer statistično bolj razvita (indeks razvitost večji od 1), vendar so dejansko daleč
od tega, saj prebivalci nimajo dostopa niti do osnovne infrastrukture (vodooskrba,
kanalizacija). S tega vidika in ob finančni podhranjenosti občin je zato nujno v luči
ukrepov za zeleni preboj v prihodnjem programskem obdobju z evropskimi
sredstvi omogočiti gradnjo kanalizacije (tudi v aglomeracijah pod 2000 PE).
17. V načrtu razvojnih programov kot delu državnega proračuna je opredeljenih več
investicij, ki sovpadajo z občinskimi investicijami. Tak primer so regionalne ceste,
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ki jih gradi država, v njihovem koridorju pa občine gradijo kanalizacijo. Če bo
gradnja kanalizacije podkrepljena z evropskimi sredstvi, je nujno tovrstne projekte
v luči večje učinkovitosti in hitrejše realizacije čim prej medresorsko uskladiti med
Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in prostor ter upravičeno
občino.
***
Za poročevalca na seji Državnega sveta je bil določen državni svetnik Dušan Strnad.«
Predlog sklepa Državnega sveta je bil SPREJET (27 državnih svetnic in
svetnikov je oddalo glas, 27 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 8. točka dnevnega reda zaključena.
***
9. točka dnevnega reda:
 Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2021 – redne seje
Po elektronski pošti 4. 11. 2020 so državne svetnice in državni svetniki prejeli Predlog
Terminskega programa dela Državnega sveta 2021, ki se je nanašal na redne seje.
Predlog terminskega programa je bil pripravljen na podlagi Programa dela Državnega
zbora za 2021, ki ga je Kolegij predsednika Državnega zbora sprejel na 84. seji 6. 11.
2020.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje Predlog terminskega programa dela
Državnega sveta 2019 – redne seje z naslednjo vsebino:
»TERMINSKI PROGRAM DELA DRŽAVNEGA SVETA 2021 - REDNE SEJE
Datumi:












20. januar 2021
24. februar 2021
17. marec 2021
14. april 2021
12. maj 2021
9. junij 2021
7. julij 2021
15. september 2021
13. oktober 2021
10. november 2021
8. december 2021.«

Predlagani terminski program dela Državnega sveta 2021 – redne seje je bil
sprejet (27 državnih svetnic in svetnikov je oddalo glas, 27 jih je glasovalo ZA,
nihče ni bil PROTI).
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- - Predsednik Državnega sveta je zaključil 34. sejo Državnega sveta Republike Slovenije
in obvestil državne svetnice in svetnike, da bo naslednja redna seja Državnega sveta v
skladu s terminskim programom dela Državnega sveta 9. 12. 2020.
Dr. Dušan Štrus
sekretar

Alojz Kovšca
predsednik

Zapisala: Marina Petrović
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