Številka: 060-01-11/2020/40
Ljubljana, 20. 1. 2021
Zapisnik
35. seje Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je bila v sredo, 9. 12. 2020,
v dvorani Državnega sveta in videokonferenčno,
z udeležbo na daljavo
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 31 prisotnih), in začel s 35. 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 50. seji Kolegija Državnega sveta v
razširjeni sestavi 30. 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 13.00 in zaključila ob 16.45.
Prisotni v dvorani Državnega sveta:
Igor Antauer, Rajko Fajt, dr. Matjaž Gams, Tomaž Horvat, Tone Hrovat, Bojan Kekec,
Alojz Kovšca, mag. Peter Požun, Bojan Režun, Davorin Terčon, Bogomir Vnučec,
Željko Vogrin, Cvetko Zupančič.
Prisotni videokonferenčno z udeležbo na daljavo:
Dejan Crnek, Franc Golob, Mitja Gorenšček, Lidija Jerkič, dr. Branka Kalenić Ramšak,
Danijel Kastelic, Janoš Kern, Samer Khalil, Oskar Komac, mag. Marija Lah, Marjan
Maučec, Franjo Naraločnik, Srečko Ocvirk, Milan Ozimič, Boris Popovič, Bojana
Potočan, mag. Miroslav Ribič, Franci Rokavec, Ladislav Rožič, Jože Smole, Dušan
Strnad, Branimir Štrukelj, Branko Šumenjak, Matjaž Švagan, Branko Tomažič, mag.
Igor Velov, 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 je bila vabljena:
 dr. Simona Kustec, ministrica za izobraževanje, znanost in šport (k 3. in 4. točki).

Seje sta se udeležila:
 Damir Orehovec, državni sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport
(k 3. in 4. točki).
 mag. Katja Novak, sekretarka na Direktoratu za ekonomsko in fiskalno politiko na
Ministrstvu za finance (k 7. točki).
***
S sklicem seje 2. 12. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli naslednji predlog
dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 34. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Predlog Mnenja k Dopolnjenemu predlogu zakona o obravnavi otrok in
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in
izobraževanju (ZOOMTVI) - druga obravnava, EPA 1380-VIII
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani postopek, EPA 1441-VIII
5. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019

Organizacije

za

6. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2019
7. Predlog Odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega
sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega
odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)
8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za
izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana
Državnega sveta Republike Slovenije
***
Državne svetnice in državni svetniki so 8. 12. 2020 po elektronski pošti prejeli
obvestilo o razširitvi dnevnega reda 35. seje Državnega sveta s točko:
7.A Predlog Odgovora na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede
dela Zahteve Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni
preiskavi (Uradni list RS, št 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št 63/93 in 33/03), ki se nanaša na Akt o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 46/19) in ki jo Ustavno sodišče
vodi pod št. U-I-246/19.
Pobudo za sprejem predloga odgovora Državnega sveta je podala Mandatnoimunitetna komisija na podlagi 68. člena Poslovnika Državnega sveta. V skladu z
drugim odstavkom 35. člena Poslovnika Državnega sveta se je zato prej navedeni
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predlog odgovora Državnega sveta uvrstil na dnevni red seje brez razprave in
glasovanja.
***
Glede na navedeno samodejno razširitev dnevnega reda s 7.A točko je predsednik
Državnega sveta dal na glasovanje še preostale točke dnevnega reda, ki so bile
navedene na predlogu dnevnega reda, ki so ga državne svetnice in svetniki prejeli s
sklicem seje, in sicer:
1. Potrditev zapisnika 34. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Predlog Mnenja k Dopolnjenemu predlogu zakona o obravnavi otrok in
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in
izobraževanju (ZOOMTVI) - druga obravnava, EPA 1380-VIII
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani postopek, EPA 1441-VIII
5. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019

Organizacije

za

6. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2019
7. Predlog Odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega
sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega
odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)
8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za
izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana
Državnega sveta Republike Slovenije
***
Predlagane preostale točke dnevnega reda so bile SPREJETE (prisotnih 31
državnih svetnic in svetnikov, 29 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
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Dnevni red 35. seje je bil na podlagi zgoraj sprejetih odločitev naslednji:
1. Potrditev zapisnika 34. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Predlog Mnenja k Dopolnjenemu predlogu zakona o obravnavi otrok in
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in
izobraževanju (ZOOMTVI) - druga obravnava, EPA 1380-VIII
4. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani postopek, EPA 1441-VIII
5. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019

Organizacije

za

6. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2019
7. Predlog Odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega
sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega
odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)
7.A Predlog Odgovora na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede
dela Zahteve Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni
preiskavi (Uradni list RS, št 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št 63/93 in 33/03), ki se nanaša na Akt o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 46/19) in ki jo Ustavno sodišče
vodi pod št. U-I-246/19.
8. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za
izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana
Državnega sveta Republike Slovenije
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1. točka dnevnega reda:
 Potrditev zapisnika 34. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
Predlog zapisnika 34. redne seje Državnega sveta so državne svetnice in svetniki
prejeli s sklicem seje po elektronski pošti 2. 12. 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 34. redne seje
Državnega sveta.
Predlog zapisnika 34. redne seje Državnega sveta je bil POTRJEN (prisotnih 32
državnih svetnic in svetnikov, 29 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 1. točka dnevnega reda zaključena.
___
2. točka dnevnega reda:
 Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
Po elektronski pošti so 4. 12. 2020 državne svetnice in svetniki prejeli Pobudo
državnega svetnika Tomaža Horvata za prepoved tovornega tranzitnega prometa
do Italije preko Vipavske doline in njegovo preusmeritev na avtocesto A3
(razcep Gabrk pri Divači do MMP Fernetiči), naslovljeno na Vlado Republike
Slovenije in Ministrstvo za infrastrukturo.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in državni svetniki prejeli po
elektronski pošti 4. 12. 2020.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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 Tomaža Horvata za
prepoved tovornega tranzitnega prometa do Italije preko Vipavske doline in njegovo
preusmeritev na avtocesto A3 (razcep Gabrk pri Divači do MMP Fernetiči) 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 Tomaža Horvata
in Vladi Republike Slovenije ter Ministrstvu za infrastrukturo predlaga, da pobudo
proučita in nanjo odgovorita.
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Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata se glasi:
Tranzitni promet za vsa tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega
7,5 ton, naj se do Italije preko Vipavske doline prepove in preusmeri preko
avtoceste A3 (razcep Gabrk pri Divači do MMP Fernetiči), ki je sestavni del
evropskih poti E61 in E70.
Obrazložitev:

Glavni tranzitni tovorni koridor skozi Slovenijo proti Italiji poteka po dveh cestnih
odsekih, in sicer po a) hitri cesti H4 skozi Vipavsko dolino preko mednarodnega
mejnega prehoda Vrtojba ter b) avtocesti A3 preko mednarodnega mejnega prehoda
Fernetiči, ki je sestavni del evropskih tranzitnih poti E61 in E70.
Odsek hitre ceste H4 od razcepa Nanos do MMP Vrtojba, ki poteka po sredini
Vipavske doline, je kategoriziran zgolj kot hitra cesta brez odstavnih pasov. Poleg tega
so na mnogih delih z obeh strani postavljene betonske in železne ograje, ki lahko
predstavljajo dodatno oviro v primeru prometne nesreče. Z vidika prometne varnosti je
navedeni odsek hitre ceste H4 bistveno bolj nevaren kot avtocestni odsek med
Razdrtim in Fernetičev oz. kot avtocesta A3, ki se odcepi od avtoceste A1 in poteka do
MMP Fernetiči. Prav tako je hitra cesta H4 od Nanosa do MMP Vrtojba podvržena
večjemu tveganju v primeru slabega vremena, burje, poledice in sneženja. Zaradi
navedenih okoliščin so na mnogih predelih odseka hitre ceste H4 stalne hitrostne
omejitve na 80km/h. Poleg vsega navedenega je predvsem po pobočju Nanosa
izvajanje vzdrževalnih del zelo zahtevno, saj gre za plazovito - drseče območje. S
trenutnim obsegom tovornega prometa in dnevnim povečevanjem tranzita tovornega
prometa je ta odsek prekomerno obremenjen (po nekaterih informacijah se je v zadnjih
dveh letih promet povečal za 25 % glede na predhodno obdobje), kar lahko vodi v
zaprtje odseka in preusmeritev vsega prometa na staro cesto med Razdrtim in Vipavo.
Pri tem tudi ne smemo zanemariti okoljskega vidika, saj je promet na odseku hitre
ceste H4 med Nanosom in MMP Vrtojbo največji obremenjevalec okolja na območju
Vipavske doline.
Medtem ko je odsek hitre ceste H4 med Nanosom in MMP Vrtojbo pred leti izgubil
status evropskega koridorja, je avtocesta A3 sestavni del evropskih poti E61 in E70. Z
vidika mednarodne kategorizacije posameznih odsekov je zato povsem logično, da se
tranzitni tovorni promet s hitre ceste H4, ki ni sestavni del navedenih evropskih
prometnih koridorjev, preusmeri na avtocesto A3.
Na podlagi navedenega se predlaga prepoved tovornega tranzitnega prometa do
Italije preko Vipavske doline in njegova preusmeritev na avtocesto A3 (razcep Gabrk
pri Divači do MMP Fernetiči), pri čemer se poudarja, da pobuda nikakor ni usmerjena
proti podjetjem, ki se ukvarjajo s prevozno dejavnostjo ali so z njo povezana, ampak
proti tranzitnemu tovornemu prometu, ki Vipavsko dolino zgolj prečka in z več vidikov
tudi preobremenjuje.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za
infrastrukturo, da pobudo proučita 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 odgovorita.«
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Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic in svetnikov, 32 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in državni svetniki 4. 12. 2020 prejeli
Pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za čimprejšnjo zagotovitev
zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v
času epidemije COVID-19 na delovnih mestih plačne skupine J v zdravstvu in
socialnem varstvu, naslovljeno na Ministrstvo za javno upravo in Vlado
Republike Slovenije.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 4. 12. 2020.
Obrazložitev vsebine pobude je podal predlagatelj pobude državni svetnik mag. Peter
Požun.
V razpravi sta sodelovala državni svetnik Tomaž Horvat in državna svetnica Lidija
Jerkič.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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 za
čimprejšnjo zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka za nevarnost in
posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 na delovnih mestih plačne skupine
J v zdravstvu in socialnem varstvu 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 Ministrstvu za javno upravo ter Vladi Republike Slovenije predlaga, da
pobudo proučita in nanjo odgovorita.
Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasi:
Ministrstvo za javno upravo oziroma Vlada Republike Slovenije naj v predvideni
t. i. sedmi protikoronski paket zakonodajnih ukrepov vključita zakonske podlage
za izplačilo dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije v
višini 100 % urne postavke osnovne plače zaposlenega na delovnem mestu
plačne skupine J v zdravstvu in socialnem varstvu, po zgledu 71. člena Zakona
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) in z retroaktivno veljavnostjo od začetka drugega vala epidemije
COVID-19.
Obrazložitev:
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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.
V skladu z 20. členom ZIUZEOP je ukrep iz 71. člena ZIUZEOP veljal od 13. marca
2020 do 31. maja 2020. Z nedavno sprejetim Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev
in odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP)
so bile 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.
V Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (v nadaljevanju: ZIUOPDVE) je zakonodajalec določil, da pripada dodatek
za posebne obremenitve tudi direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva, medtem ko so bili zaposleni na delovnih mestih plačne skupine J v
zdravstvu in socialnem varstvu iz navedenega ukrepa izpuščeni.
Takšna ureditev je izrazito nepravična ter neskladna z razmerami v praksi, obenem pa
s takšnimi odločitvami Vlada Republike Slovenije in zakonodajalec zaposlenim z
najnižjimi dohodki sporočata, da država ne ceni in spoštuje njihovega pomembnega
prispevka. Takšen pristop k nagrajevanju posameznih skupin zaposlenih obenem
ustvarja diskriminacijo med zaposlenimi in prikrajšuje tiste, ki so v tej krizi najbolj
prizadeti, saj praviloma prejemajo najnižje dohodke.
Navedene krivice bi bilo treba čim prej popraviti, saj je drugi val epidemije COVID-19
področji zdravstva in socialnega varstva prizadel še bolj kot prvi, z namenom hitre
prilagoditve epidemiološki situaciji v posameznih javnih zdravstvenih in socialno
varstvenih zavodih pa je bilo treba v izvajanje ukrepov v okviru reorganizacije dela
vključiti tudi t. i. ne-zdravstveni kader oz. kader, ki ne stopa neposredno v stik s
pacienti ali oskrbovanci socialno varstvenih zavodov (tehnične službe, perice, šivilje,
kuharji, transportni delavci, vzdrževalci, strežnice, kader v administraciji …). Tudi vse
navedene - najpogosteje prezrte profile zaposlenih v javnih zdravstvenih in socialno
varstvenih zavodih, ki praviloma v večjem delu prejemajo minimalno plačo, bi bilo
treba ustrezno nagraditi za povečane obremenitve pri delu, saj prav tako v veliki meri
pripomorejo k temu, da sistem deluje nemoteno in lahko zdravniki in medicinske sestre
ter strokovno osebje v socialnem varstvu izvajajo oskrbo pacientov in oskrbovancev.
Da bi bilo treba navedene zaposlene primerno nagraditi za njihovo delo v oteženih
okoliščinah, povezanih s COVID-19, so se v zakonodajnem postopku v zvezi s
predlogom ZIUOPDVE strinjali tako predstavniki Vlade Republike Slovenije kot
poslanci Državnega zbora. Navedeni pobudi so pred tem podporo izrekli tudi državne
svetnice in svetniki na skupni seji pristojne Komisije za Državnega sveta za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter Komisije Državnega sveta za socialno
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varstvo, delo, zdravstvo in invalide, prav tako pa tudi ob obravnavi predloga
odložilnega veta na ZIUOPDVE na 18. izredni seji Državnega sveta 26. 11. 2020.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za javno upravo in Vladi
Republike Slovenije, da pobudo proučita 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 odgovorita.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 35 državnih svetnic in svetnikov, 32 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in državni svetniki 4. 12. 2020 prejeli
Pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za medsebojno
spoštovanje, sodelovanje in umiritev političnih sporov v času trajanja epidemije
COVID-19, naslovljeno na državne organe in politične stranke
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 4. 12. 2020.
Obrazložitev vsebine pobude je podala predstavnica predlagateljice pobude, državna
svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak.
V razpravi so sodelovali državni svetniki Tone Hrovat, dr. Matjaž Gams, mag. Miroslav
Ribič in mag. Peter Požun.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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 Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za
medsebojno spoštovanje, sodelovanje in umiritev političnih sporov v času trajanja
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 Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti in predlaga predsedniku Republike Slovenije, Vladi Republike Slovenije,
Državnemu zboru Republike Slovenije in političnim strankam, da pobudo proučijo in
nanjo odgovorijo.
Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti se glasi:
Predsednik Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije, Državni zbor
Republike Slovenije in vse politične stranke naj si v času trajanja epidemije
COVID-19 prizadevajo za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in umiritev
političnih sporov.
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Obrazložitev:
V Sloveniji smo trenutno priča močnemu in vztrajnemu drugemu valu epidemije
nalezljive bolezni COVID-19, ko vsak dan spremljamo njeno hitro oz. eksponentno rast
med populacijo. Slovenija je po epidemioloških podatkih glede na število prebivalcev v
zadnjih tednih med najslabšimi na svetu. V dveh dneh umre približno toliko ljudi kot
med celotno zadnjo slovensko vojno.
Ne glede na krute podatke in izjemno stisko ljudi, tako zdravstveno (fizično in psihično)
kot socialno in ekonomsko, smo v javnem prostoru priča ostrim, žal tudi žaljivim,
besedam in medsebojnemu obtoževanju pripadnikov in podpornikov različnih političnih
strank, kar kaže tudi na pomanjkanje pietete do umrlih in sočutja do soljudi. Slovenska
politika je zagotovo v težkem položaju, vendar bi bilo prav, da bi si vsi v tem času
prizadevali za medsebojno spoštovanje in razumevanje in, dokler se razmere v državi
z epidemiološkega vidika ne izboljšajo, za umiritev političnih strasti. Podobno kot med
zadnjo slovensko vojno, ko so vse politične stranke v težkih časih konstruktivno
sodelovale, bi bilo v času, ko so po človeških žrtvah razmere hujše kot v vojni,
primerno, da tako pozicija kot opozicija pri obvladovanju epidemije združita sile in
opustita politično motivirane enostranske poteze.
Za vsako demokracijo je značilen obstoj različnih mnenj, kar je za delovanje družbe
dobro, saj na podlagi soočanja različnih stališč pride do objektivno optimalnih rešitev,
a pri tem si je treba vedno prizadevati, da se ta izmenjujejo na spoštljiv in
dostojanstven način. Ko pa so razmere tragične, tako kot so zdaj, ko je večina ljudi
tako ali drugače prikrajšana za normalno življenje, ko zaradi pandemije izrednih
razsežnosti številni umirajo, ko zbolevamo ali žalujemo za preminulimi svojci in
prijatelji, pa je že zaradi človečnosti in naših vrednot treba medsebojne politične
konflikte umiriti.
S tem namenom se na državne organe in politične stranke naslavlja pobudo, da
začnemo ravnati odgovorno, da zdaj umirimo politična nesoglasja, da začnemo
sodelovati ter da si prizadevamo za medsebojno strpnost in sočutje do tistih, ki v
trenutnih razmerah najbolj trpijo.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Predsedniku Republike Slovenije, Vladi
Republike Slovenije, Državnemu zboru Republike Slovenije in političnim strankam, da
pobudo proučijo 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 odgovorijo.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic in svetnikov, 24 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 4. 12. 2020 prejeli Pobudi
državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi s podnaslavljanjem in
predvajanjem oddaj Javnega zavoda RTV Slovenija v slovenskem znakovnem
jeziku in zagotovitev spremljanja informacij prek zvočnih podnapisov,
naslovljeni na Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
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tehnologijo ter Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike
Slovenije.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 4. 12. 2020.
Vsebino pobud je predstavil predlagatelj pobude, državni svetnik Danijel Kastelic.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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 Pobudi državnega svetnika Danijela Kastelica v zvezi s
podnaslavljanjem in predvajanjem oddaj Javnega zavoda RTV Slovenija v slovenskem
znakovnem jeziku in zagotovitev spremljanja informacij prek zvočnih podnapisov 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 pobudi državnega svetnika Danijela
Kastelica in Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter
Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije predlaga, da
pobudi proučijo in nanju odgovorijo.
Pobudi državnega svetnika Danijela Kastelica se glasita:
1. Ministrstvo za kulturo naj nemudoma zagotovi zakonske podlage za obvezno
sprotno podnaslavljanje oziroma predvajanje oddaj Javnega zavoda
Radiotelevizija Slovenija v slovenskem znakovnem jeziku za gluhe in
naglušne osebe.
2. Ministrstvo za kulturo naj v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj
in tehnologijo ter Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike
Slovenije nemudoma zagotovi v praksi uporabljive zakonske podlage za
spremljanje vseh oddaj Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija na podlagi
uporabe govornega bralnika slovenskih besedil (t. i. e-bralca) oziroma
zvočnih podnapisov in s tem slepim in slabovidnim osebam zagotovi
uresničevanje pravice do spremljanja ključnih informacij.
Obrazložitev:
Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17; v
nadaljevanju: ZIMI) v četrtem odstavku 3. člena zagotavljanje enakih možnosti
opredeljuje kot načrtovane dejavnosti, s katerimi se omogoči, da so različni deli družbe
in okolja, kot so javne službe, grajeno okolje, blago in storitve, pa tudi informacije,
komunikacije ipd., ki so namenjene javnosti, dostopni vsem, predvsem invalidom. Med
slednje sodijo tudi osebe z dolgotrajnimi senzoričnimi okvarami (gluhi in naglušni ter
slepi in slabovidni), ki pa se v vsakdanjem življenju še vedno soočajo s številnimi
preprekami pri spremljanju za vsakega državljana pomembnih informacij. Še zlasti
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zdaj, ko je še toliko bolj pomembno, da so hkrati z ostalimi državljani, ki se ne soočajo
s senzornimi oviranostmi, obveščeni o aktualnih ukrepih, povezanih z epidemijo
COVID-19.
Trenutno namreč večina oddaj oziroma programov na različnih televizijskih postajah,
med drugim tudi v okviru Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju:
RTV Slovenija), ni sprotno podnaslovljenih ali tolmačenih v slovenskem znakovnem
jeziku, četudi so posnete vnaprej (primer nedavnega intervjuja s predsednikom Vlade
Republike Slovenije), kar gluhim in naglušnim osebam onemogoča spremljanje
medijskih vsebin. Obenem se tudi slepe in slabovidne osebe soočajo s težavami pri
spremljanju programa RTV Slovenija, saj vsi ponudniki ne omogočajo spremljanja
programa RTV Slovenija z uporabo t. i. zvočnih podnapisov, četudi slednje oglašujejo
v okviru ponudbe svojih programskih paketov.
Na zgoraj opisani način se invalide z različnimi senzoričnimi okvarami diskriminira, se
jim zbuja občutke manjvrednosti in se jih s tem, kot opozarjajo sami, postavlja v vlogo
drugorazrednih državljanov. Zveze invalidov s senzorično okvaro na državni ravni že
nekaj časa aktivno opozarjajo na zanemarjanje teh, za invalide s senzoričnimi
okvarami še kako občutnih težav, pa tudi na vsebino zakonov in mednarodnih aktov,
kot je Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov, ki napotujejo državo, da
zagotovi ustrezne podlage za uresničevanje pravice invalidov do obveščenosti kot eni
izmed temeljnih človekovih pravic.
Tehnični izzivi pri podnaslavljanju, tolmačenju in zagotavljanju govornega branja
poljubnih besedil oziroma zvočnih podnapisov v slovenskem jeziku, so do določene
mere razumljivi, a je ob tem treba poudariti, da tehnologija na področju podnaslavljanja
iz dneva v dan napreduje, iz ponudb različnih ponudnikov telekomunikacijskih storitev
in dosedanje prakse nekaterih izmed njih pa je razvidno, da je očitno tudi že
uporabljiva, a v veliki meri odvisna od njihovih naporov za dejansko učinkovitost njene
uporabe.
Zakonodaja s področja zagotavljanja enakih možnosti invalidov, ki med drugim ureja
pravico dostopa do informacij in komunikacij, je v veljavi že kar nekaj let, a kljub temu
bistvenih premikov pri urejanju navedene problematike še ni zaslediti. Dosedanje
številne pobude zvez invalidov s senzoričnimi okvarami na pristojno Ministrstvo za
kulturo, RTV Slovenija, druge državne organe in ponudnike telekomunikacijskih
storitev do zdaj niso naletele na posluh pri odločevalcih in ponudnikih avdio in video
vsebin.
V Sloveniji živi približno 1500 gluhih oseb in malo manj kot 80.000 oseb s slušnimi
pripomočki. Ocenjuje pa se, da bi jih bilo statistično lahko vsaj še nekaj deset tisoč
več, saj vsi, ki bi potrebovali slušne pripomočke, pravice do slednjih (še) ne
uveljavljajo, prav tako izguba sluha predstavlja najpogostejšo spremljajočo težavo
starejših ljudi, kar bo v starajoči se družbi prav tako predstavljalo čedalje večjo težavo.
V Sloveniji je po ocenah Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije tudi od osem do
deset tisoč ljudi s hudo okvaro vida, z resnejšimi težavami pa celo od 30.000 do
40.000 ljudi.
Osebe z izgubo sluha ali slabšim sluhom so zaradi svoje oviranosti
odrinjene od osrednjega družbenega dogajanja. Še zlasti, če ne
znakovnega jezika in se lahko zanašajo zgolj na slušne pripomočke,
udeležujejo gledaliških predstav, predavanj, razstav, javnih in državnih
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velikokrat
obvladajo
se težko
prireditev.

Dodatno jim je, zaradi različnih motenj zvoka, oteženo tudi spremljanje govornikov na
radiu ali televiziji. Zato je zanje televizijski medij, ki nudi sprotne podnapise v
slovenskem jeziku, lahko edino okno v svet in stik z aktualnim dogajanjem. Podobno
velja za slepe in slabovidne osebe, ki jim zvočni podnapisi lahko pomenijo edini način
za dostop do zanje pomembnih informacij za življenje in vključevanje v družbo.
Možnosti spremljanja avdio in video medijev za, po oceni, več kot 100.000 oseb s
težavami s sluhom in vidom, trenutno ostajajo odvisne od presoje in dobre volje
ponudnika telekomunikacijskih storitev ali televizije, med drugim tudi RTV Slovenija.
Posledično bi bilo nujno zagotoviti ustrezne zakonske podlage, ki ne bi več dopuščale
dvoma v obvezo posameznega operaterja in še zlasti nacionalne televizije, da
uresničuje pravico dostopa invalidov s senzoričnimi okvarami do vseh informacij, do
katerih so sicer upravičeni dostopati tudi ostali državljani.
Primeri iz tujine kažejo, da je 100 %-no sprotno podnaslavljanje vsebin za gluhe in
naglušne osebe v praksi izvedljivo, prav tako bi bilo brez težav z malo volje in napora
izvedljivo spremljanje prireditev na državni ravni s slušno zanko.
V zvezi z dostopnostjo informativnih vsebin za slepe in slabovidne osebe pa RTV
Slovenija sicer na svojih spletnih straneh (https://www.rtvslo.si/dostopno/o-tehnikizvocnih-podnapisov/506554) navaja, da zagotavlja tehnično rešitev branja slovenskih
podnapisov tujejezičnega govora, a je ta možnost trenutno omejena zgolj na
informativne oddaje lastne produkcije. Prav tako se v praksi potencialni uporabniki
navedene tehnologije soočajo s številnimi tehničnimi težavami. Pri čemer ne gre za
zamerljivo število slepih in slabovidnih, saj je v Sloveniji na podlagi strokovnih meril
oftamološke stroške kategoriziranih okoli 10.000 slepih in slabovidnih oseb, izven
kategorije pa je oseb z težjo okvaro vida cca. 40.000, da o 800.000 osebah na
splošno, ki uporabljajo očala, ne omenjamo posebej.
Da bi lahko dejansko uporabljal zgoraj navedeno posebno tehniko, ki jo ponuja RTV
Slovenija, mora namreč imeti slepi ali slabovidni gledalec na voljo ustrezno prilagojen
TV sprejemnik (TV sprejemnik omogočati uporabo jezikovnega kanala »Finščina oz.
Suomi«, kar je trenutno prepuščeno presoji vsakega proizvajalca ali prodajalca TV
aparata). V primeru uporabe programskih shem ponudnikov telekomunikacijskih
storitev (internetna televizija, kabelski operaterji itd.) pa je možnost uporabe zvočnih
podnapisov na programih RTV Slovenija odvisna od nastavitev njihove strojne opreme
(gre za posebne naprave izven TV sprejemnika z ločenim upravljanjem – Set top box),
ki mora prav tako omogočati jezikovno nastavitev v finščini. Za primer lahko navedem,
da starost tehnologije in opreme ni vezana na zgoraj opisano rešitev. Do nedavnega je
namreč eden od ponudnikov telekomunikacijskih storitev na podlagi uporabe starejše
tehnologije omogočal spremljanje zvočnih podnapisov v slovenskem jeziku, medtem
ko je ob prehodu na uporabo naprednejše tehnologije in domnevno tudi naprednejše
strojne opreme navedena možnost po novem nedostopna.
Možnost zvočnih podnapisov bi bilo treba tudi občutno razširiti, če že ne na vse
ponudnike TV programov, pa v prvi fazi vsaj iz ozkega kroga informativnih oddaj RTV
Slovenija na vse druge oddaje lastne ali tuje produkcije, ki jih predvaja RTV Slovenija.
Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije je večkrat podala pobudo za razširitev,
vendar je stališče RTV SLO, da bi šlo v tem primeru za kršitev zakonske ureditve
avtorskih pravic oziroma interpretacije slednje, kar sicer sodi pod pristojnost
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Ni presenetljivo, da obstaja pravno
mnenje, ki dokazuje nasprotno od stališča RTV SLO.
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V obveznost zagotavljanja zvočnih podnapisov za vse oddaje RTV Slovenija pri vseh
ponudnikih TV programov pa bi se morala vključiti tudi Agencija za komunikacijska
omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), na podlagi pristojnosti in določb (ali
njihovih morebitnih sprememb) Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 –
ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US) ali
Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZINB, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17).
Glede na to, da se največji del težav pri uresničevanju pravic invalidov s senzorično
oviranostjo do informacij zaznava v povezavi s pomanjkljivo ali neobstoječo
zakonodajo, ki bi zapovedovala dostopnost avdio in video vsebin v obliki, ki je za
uporabnike najbolj sprejemljiva in brez katere so v večjem delu odrezani od vseh
ključnih informacij, je nujno, da se v razreševanje težav čim prej aktivno vključijo
pristojni ministrski resorji ter ostali državni organi.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za kulturo, Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije, da pobudi proučijo 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) nanju v roku 30 dni odgovorijo.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic in svetnikov, 29 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 4. 12. 2020 prejeli Pobude
državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata glede Programa
sodelovanja INTERREG Italija-Slovenija za obdobje 2021–2027, naslovljene na
Službo Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 4. 12. 2020.
Vsebino pobud je predstavil predlagatelj pobude, državni svetnik Bojan Režun.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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 Pobude državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža
Horvata glede Programa sodelovanja INTERREG Italija–Slovenija za obdobje 2021–
2027 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:
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Državni svet Republike Slovenije podpira pobude državnih svetnikov Bojana Režuna
in Tomaža Horvata ter Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko
kohezijsko politiko predlaga, da pobude prouči in nanje odgovori.
Pobude državnih svetnikov Bojana Režuna in Tomaža Horvata se glasijo:
1. Program sodelovanja INTERREG Italija–Slovenija za obdobje 2021–2027 naj
bo prioritetno usmerjen na mejne NUTS3 regije, kjer naj se porabi najmanj
80 % sredstev programa.
2. Program sodelovanja INTERREG Italija–Slovenija za obdobje 2021–2027 naj
med cilje uvrsti tudi cilj »Evropa bliže državljanom – podpora lokalno vodenim
strategijam in trajnostnemu razvoju«.
3. Program sodelovanja INTERREG Italija–Slovenija za obdobje 2021–2027 naj
predvideva oblikovanje Sklada malih projektov.
Obrazložitev:
Čeprav pogajanja držav članic z Evropsko komisijo še potekajo in še zmeraj niso
določena razpoložljiva finančna sredstva, pa je jasno, da bo v naslednjem finančnem
okviru 2021–2027 na voljo manj sredstev za izvajanje Programa sodelovanja
INTERREG Slovenija–Italija za obdobje 2021–2027 (v nadaljevanju: program). Z
namenom uresničevanja razvojnih ciljev in uspešnega čezmejnega sodelovanja je
zato nujno večino razpoložljivih sredstev usmeriti na obmejna območja, saj se največji
problemi in izzivi nadaljnjega razvoja ter posledično tudi učinki izvedenih aktivnosti
pojavljajo prav neposredno ob meji. Sredstva in posledično aktivnosti bi se morale
osredotočiti na obmejne regije na NUTS3 ravni.
Prav tako se predlaga, da se v programu opredeli tudi cilj » Evropa bliže državljanom –
podpora lokalno vodenim strategijam in trajnostnemu razvoju«, ki je tudi eden od petih
ciljev politike, v okviru katerega je ukrepanje EU najbolj učinkovito.
Predlaga se tudi ponovno oblikovanje Sklada malih projektov, saj omogoča izvedbo
manjših projektov, ki pa so izrednega pomena za krepitev čezmejnega sodelovanja in
povezovanja prebivalstva ob meji.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj
in evropsko kohezijsko politiko, da pobude 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) nanje v roku 30 dni odgovori.»
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 36 državnih svetnic in svetnikov, 31 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 7. 12. 2020 prejeli Pobudo
državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa in državne svetnice dr. Branke Kalenić
Ramšak za izločitev določbe, ki se nanaša na prenehanje delovnega razmerja
zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj 40 leti pokojninske dobe iz t. i. sedmega
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protikoronskega paketa zakonodajnih ukrepov (PKP7), ki je v pripravi,
naslovljeno na Vlado Republike Slovenije.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 7. 12. 2020.
Vsebino pobude sta predstavila predlagatelja pobude, državni svetnik dr. Matjaž Gams
in državna svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak.
V razpravi so sodelovali državni svetniki Igor Antauer, Cvetko Zupančič, Janoš Kern,
Branko Tomažič, Tone Hrovat, mag. Miroslav Ribič, Ladislav Rožič, Rajko Fajt in Alojz
Kovšca.
Dodatno pojasnilo k pobudi sta podala državni svetnik dr. Matjaž Gams in državna
svetnica dr. Branka Kalenić Ramšak.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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 državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in
dr. Branke Kalenić Ramšak za izločitev določbe, ki se nanaša na prenehanje
delovnega razmerja zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj 40 leti pokojninske dobe,
iz t. i. sedmega protikoronskega paketa zakonodajnih ukrepov (PKP7), ki je v pripravi,
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 dr. Matjaža Gamsa in dr. Branke
Kalenić Ramšak in predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in nanjo
odgovori.
Pobuda dr. Matjaža Gamsa in dr. Branke Kalenić Ramšak se glasi:
Vlada Republike Slovenije naj v predviden, t. i. sedmi protikoronski paket
zakonodajnih ukrepov (PKP7), ne vključi določbe, ki se nanaša na prenehanje
delovnega razmerja zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj 40 leti pokojninske
dobe.
Obrazložitev:
Sedmi protikoronski paket zakonodajnih ukrepov naj bi po določenih informacijah, ki
so prišle v javnost, vseboval tudi določbo, ki se nanaša na prenehanje delovnega
razmerja zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj 40 leti pokojninske dobe. Samo v
primeru zagotavljanja nemotenega delovnega procesa naj bi se delodajalec in
zaposleni lahko dogovorila za največ eno leto podaljšanja.
Da je takšno urejanje nerazumljivo, med drugim potrjuje dejstvo, da je bila komaj pred
enim letom, natančneje 29. 11. 2019, v Državnem zboru sprejeta novela Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2G), ki jo je Ministrstvo za delo,
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družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo s ciljem izboljšati položaj
bodočih upokojencev. Tako je s 1. 1. 2020 začela veljati tudi prilagojena ureditev
možnosti kombiniranja statusa aktivnosti s statusom upokojenca. Spremenila se je
ureditev prejemanja dela pokojnine ob hkratnem podaljševanju aktivnosti v polnem
obsegu. S to spremembo se stimulira delo po 65. letu. Takšen pristop je skladen s
splošno zastopanim stališčem v EU, da je pri reformi upokojevanja treba stremeti k
zvišanju starostne meje.
Določba, ki naj bi jo vseboval sedmi protikoronski paket zakonodajnih ukrepov, pa naj
bi po drugi strani šla v nasprotno smer. Na podlagi v javnosti znanih informacij naj bi
se morali vsi zaposleni, stari najmanj 65 let z vsaj 40 leti pokojninske dobe, upokojiti.
Nikakor ne gre oporekati dejstvu, da je v določenih poklicih, zlasti kadar gre za fizično
delo, neprimerno podaljševati trajanje zaposlitve v kasnejšo dobo, enako velja tudi v
primerih, ko posameznik zaradi bolezni ni več zmožen nadaljevati svojega dela. Po
drugi strani pa je takšno »prisilno« upokojevanje za mnogo poklicev, zlasti
intelektualnih, nesmiselno. Tako mora obstajati možnost, da se posamezniki, glede na
naravo poklica in svoje psihofizične zmožnosti tudi ob dopolnitvi starosti 65 let in 40 let
pokojninske dobe, lahko odločijo podaljšati trajanje svoje zaposlitve.
Takšna določba bi imela na splošno, zlasti pa na področju visokega šolstva, znanosti
in raziskovanja izjemno škodljive posledice, na kar je mogoče sklepati tudi na osnovi
analiz in izkušenj iz preteklosti. Primerljivo določbo je v preteklosti namreč že vseboval
Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF) v 188. in 246. členu. In prav na podlagi
navedenih določb je prišlo do množičnega upokojevanja. Takšna zakonska ureditev je,
skupaj z drugimi ukrepi, prinesla enega izmed največjih padcev gospodarstva v Evropi
in imela za posledico enega izmed najbolj dolgotrajnih okrevanj. Slika 1 prikazuje,
kako se je kriza, ki se je začela v ZDA, negativno odrazila v Evropi zaradi napačnih
ekonomskih ukrepov, t. j. zaradi »zategovanja pasu«. ZDA, ki je po drugi strani izbrala
stimulativno okrevanje s t. i. »helikopterskim denarjem«, je dosegla bistveno boljše
rezultate. Šele po nekaj letih in skoraj deflatornem stanju v evropskem gospodarstvu
so evropski voditelji uvideli posledice tovrstnih ukrepov. Na srečo se je v koronski krizi
evropska ekonomska politika spremenila in upoštevala izkušnje iz prejšnje finančne
krize.

17

Slika 1: Primerjava med evropsko in severnoameriško rastjo BNP per capita.

Slika 2: Primerjava med rastjo BNP Slovenije in Evrope.
Posledice še hujšega zategovanja pasu, zlasti z ZUJF-om, so prikazane na Sliki 2.
Slovenija ima s hitro razprodajo državnega premoženja in zaostankom za povprečjem
EU naravno tendenco rasti zaradi sposobnosti in prizadevnosti prebivalcev, zato so
tovrstni zaostanki v prejšnji krizi izkaz nerazumljivih strategij v upravljanju države.
Zategovanje pasu, ki je bilo v Sloveniji še večje kot drugod v Evropi, je predvsem z
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ZUJF-om povzročilo še večji padec. Pregovora »toliko varčujem, da je že predrago«
ali »varčujem, pa naj stane, kolikor hoče« nam sporočata stari ljudski modrosti.
Na področju visokega šolstva, znanosti in raziskovanja so z uveljavitvijo ZUJF-a
prenehale pogodbe o zaposlitvi številnim znanstvenikom, raziskovalcem,
visokošolskim učiteljem in drugim, ki so bili, kljub dopolnjenim letom starosti za
upokojitev, na svojih področjih še zelo uspešni doma in v tujini ali celo lahko na
samem vrhuncu svoje ustvarjalnosti. Treba se je zavedati, da se delo zaposlenih v
intelektualnih poklicih z leti delovnih izkušenj nadgrajuje, stkejo se mednarodna
sodelovanja in pomembna poznanstva, kar vse doprinese h kakovosti dela. Poleg tega
ti posamezniki v okviru svojega dela sprejemajo določene obveznosti v raziskovalnem
ali pedagoškem procesu, od katerih ne morejo odstopiti v hipu ter jih čez noč prepustiti
svojim naslednikom. Ker je na tem področju konkurenca globalna, tudi ni mogoče
potvarjati rezultatov v primerih, ko zaradi starosti posameznikom sposobnosti upadejo,
saj so rezultati delovanja v znanosti in visokem šolstvu enostavno preverljivi po
kakovosti.
Omejitev na 65 let je nesporno gospodarsko in socialno škodljiva. V drugih državah v
Evropi in svetu se starostna meja za upokojevanje zvišuje, saj se z evropsko rodnostjo
1,5 namesto 2,1 čedalje bolj pozna primanjkljaj delovne sile in je razmerje med
mladimi in starejšimi čedalje slabše. Poleg tega se tako kot življenjska doba podaljšuje
tudi delovna doba in marsikdo je tudi v zrelih letih sposoben zlasti intelektualno delati
in doprinesti k izboljšanju razmerja med delovno aktivno in upokojeno populacijo. Ob
tem je treba poudariti, da je v Sloveniji aktivno delovno obdobje med najslabšimi v
Evropi – zaposlujemo se prepozno, upokojujemo pa prezgodaj. Nenazadnje je treba
izpostaviti tudi izračune strokovnjakov, da vsako leto podaljševanja dela nad 65 let
doprinese nekaj 10 % dodatnega učinka v BDP Slovenije, zato so trenutni dodatki za
delovno aktivne nad 65 let od 20 do 40 %. Še več, ekonomski izračun pokaže
pozitiven učinek celo pri 50 % dodatka, če se delo opravlja kakovostno.
Zato čudi škodljiv morebitni predlog v PKP7, pri čemer pa si je ekonomska stroka
enotna – sposobne posameznike se splača nagraditi z od 20 % do 40 % dodatka, da
se po 65. letu ne upokojijo. Prav tako se zdi povsem nerazumno, da se zakonodaja, ki
ureja tako pomembno področje, kot je čas upokojevanja posameznika, spreminja
vsakih 12 mesecev. Vsekakor takšno zakonodajno določilo ne sodi med hvalevredne
protikoronske ukrepe, ki so prebivalcem Slovenije do zdaj bistveno pomagali
premagovati hude čase pandemije.
Poglejmo si primer za zaposlene v javnem sektorju, recimo primer raziskovalca ali
profesorja:
a) delavec s pogoji za upokojitev nadaljuje z uspešnim delovanjem, torej »stane«
državo ob najvišjem nazivu neto 3.000 evrov mesečno (pri čemer pomemben del
sredstev pridobi na trgu ter s plačevanjem davka prispeva v proračun) in
b) delavec se upokoji. V tem primeru (b) je treba nameniti sredstva za pokojnino,
recimo 2.000 evrov, torej je razlika 1.000 evrov. Ker pa se na njegovo mesto zaposli
mlajši sodelavec z nižjo plačo, je treba zanjo nameniti 1.500 evrov. Že tu gre razlika v
negativno smer. Torej je skupna ekonomska razlika med (a) in (b) v korist odločitvi, da
se starejši delavci, če le zmorejo primerno opravljati svoje delo, ne upokojijo pri
starosti 65 let.
Naslednja komponenta je, dolgoročno gledano, še pomembnejša: ker je število otrok
letno v Sloveniji premajhno za 10.000, je posledično delovne sile bistveno premalo,
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zato drugače, kot z uvozom delovne sile, ne gre. Te pa je premalo, še posebej na
področju visoko izobraženih strokovnjakov; še več, tudi domači izobraženci pogosto
svojo prihodnost poiščejo v tujini, tako da na številnih področjih strokovnjakov z
ustrezno izobrazbo v sodobni slovenski družbi odločno primanjkuje.
Ker zakonsko »prisilno« upokojevanje prinaša naslednje poglavitne negativne
posledice:
- je ekonomsko škodljivo,
- je škodljivo za gospodarstvo,
- je socialno škodljivo,
se na Vlado Republike Slovenije naslavlja pobuda, da se v predlog sedmega
protikoronskega paketa zakonodajnih ukrepov (PKP7) ne vključi določbe, ki bi se
nanašala na prenehanje delovnega razmerja zaposlenim, starim najmanj 65 let z vsaj
40 leti pokojninske dobe.
***
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 (prisotnih 36 državnih svetnic in svetnikov, 12 jih
je glasovalo ZA, 11 jih je glasovalo PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 7. 12. 2020 prejeli Vprašanji
državnega svetnika Samerja Khalila glede nadaljnjega izvajanja ukrepov
razvojne podpore na območju Pokolpja po 2020, naslovljeno na Vlado Republike
Slovenije.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 7. 12. 2020.
Vsebino pobude je predstavil predlagatelj pobude, državni svetnik Samer Khalil.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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 Vprašanji državnega svetnika Samerja Khalila glede
nadaljnjega izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju Pokolpja po 2020 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 Vprašanji državnega svetnika Samerja
Khalila in predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanji prouči in nanju odgovori.
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Vprašanji državnega svetnika Samerja Khalila se glasita:
1. Ali bo Vlada Republike Slovenije nadaljevala z izvajanjem Programa
spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju 2011–2020 tudi po 2020 in v
kakšnem obsegu, če se bo navedeni program izvajal tudi v prihodnje?
2. Kakšnih dodatnih ukrepov razvojne podpore bo deležno razvojno problemsko
območje Pokolpje v prihodnje, če Program spodbujanja konkurenčnosti
Pokolpja v obdobju 2011–2020 s koncem 2020 ugasne?
Obrazložitev:
Konec 2020 se izteče veljavnost Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v
obdobju 2011–2020 (v nadaljevanju: program Pokolpje). Program Pokolpje je Vlada
Republike Slovenije sprejela 2011 in se izvaja na območjih občin Črnomelj, Metlika,
Semič, Kostel, Osilnica, Loški potok in Kočevje.
Program Pokolpje je bil do neke mere uspešen, saj so se nekateri zastavljeni cilji
izpolnili in je pripomogel k delnemu izboljšanju socialno-ekonomskih razmer na
navedenem razvojno problemskem območju – prebudil se je gospodarski razvoj in
znižala se je stopnja brezposelnosti. Kljub temu pa je v Pokolpju, ki je bilo v preteklosti
dolgo časa zapostavljeno, še veliko razvojnih ovir, ki jih je treba odpraviti in aktivirati
razvojni potencial območja.
Razvojni kazalniki namreč ne kažejo take stopnje razvitosti, da bi lahko na tem
razvojno problemskem območju v naslednjem letu prenehali z izvajanjem ukrepov
razvojne politike. Med drugim je dodana vrednost na zaposlenega še zmeraj nizka, saj
je v povprečju kar za 22 % nižja od slovenskega povprečja. Posledično so tudi
povprečne neto plače bistveno nižje od slovenskega povprečja. Veliko je tudi
negotovosti glede nadaljnjega ohranjanja delovnih mest. To se izkazuje tudi v vsako
leto slabši demografski sliki. Število prebivalstva v občinah problemskega območja
Pokolpja upada, viša pa se povprečna starost, ki je višja od slovenskega povprečja.
Posledično narašča število upokojencev, na drugi strani pa upada število učencev,
dijakov in študentov, kar slabša tudi izobrazbeno strukturo prebivalstva. Vse to pa
slabša tudi konkurenčnost območja, ki potrebuje še veliko osnovne življenjske
infrastrukture, kot so vodovodna omrežja, optično omrežje in cestna infrastruktura. Na
reki Kolpi je treba obnoviti tudi veliko jezov. K slabši sliki razvojnega položaja Pokolpja
prispeva tudi obmejnost območja, kar le še dodatno zahteva nujnost nadaljnjega
izvajanja ukrepov razvojne podpore.
Na podlagi navedenega se zato postavlja vprašanje, ali bo Vlada Republike Slovenije
nadaljevala z izvajanjem Programa spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja v obdobju
2011–2020 tudi po 2020 in v kakšnem obsegu, če se bo ta program izvajal tudi v
prihodnje. Če pa konec 2020 Program Pokolpja ugasne, se postavlja vprašanje, ali bo
v prihodnje navedeno razvojno problemsko območje deležno drugih ukrepov razvojne
podpore. Glede na podatke o razvojnih kazalnikih (npr. dodana vrednost na
zaposlenega, indeks staranja prebivalstva, stopnja registrirane brezposelnosti, osnova
za dohodnino na prebivalca, število delovnih mest, itd.) bi bilo namreč nujno
nadaljevati s programom Pokolpja ali zagotoviti druge ustrezne razvojne ukrepe za
izboljšanje gospodarskih razmer v občinah, ki jih zajema program Pokolpja.
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***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanji
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) nanju v roku 30 dni
odgovori.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 31 državnih svetnic in svetnikov, 30 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 7. 12. 2020 prejeli Pobudo
Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za podpis pisma podpore
predlogu za vpis čebelarstva na Unescov Seznam neotipljive kulturne dediščine,
naslovljeno na predsednika Državnega sveta.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 7. 12. 2020.
Vsebino pobude je predstavil predstavnik predlagateljice pobude, državni svetnik
Cvetko Zupančič.
O pobudi je razpravljal državni svetnik Dušan Strnad.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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 Državnega sveta za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano za podpis pisma podpore predlogu za vpis čebelarstva na
Unescov Seznam neotipljive kulturne dediščine 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 Komisije Državnega sveta za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter predsedniku Državnega sveta predlaga, da
pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se glasi:
Predsednik Državnega sveta naj v imenu Državnega sveta podpiše pismo
podpore Čebelarski zvezi Slovenije pri kandidaturi predloga “Čebelarstvo,
znanje in tehnika” za vpis na Unescov Seznam neotipljive kulturne dediščine in
s tem izrazi podporo Državnega sveta čebelarstvu kot pomembnemu delu
slovenske tradicije in kulture.
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Obrazložitev:
Čebelarska zveza Slovenije je na Državni svet 2. 12. 2020 naslovila pobudo za podpis
pisma podpore pri njeni kandidaturi predloga »Čebelarstvo, znanje in tehnika« za vpis
na Unescov Seznam neotipljive kulturne dediščine.
Čebelarstvo je kot dolgoletna slovenska tradicionalna dejavnost pomemben promotor
prepoznavnosti Slovenije v evropskem in širšem prostoru. Ukvarja se s čebelami, panji
in čebelnjaki, vzrejo matic Kranjske sivke, gradnjo panjev in čebelnjakov, prevoznim
čebelarstvom in apiterapijo kot zdravstveno kategorijo. Je ekološko, trajnostno
naravnano gospodarstvo, ki je bistveno tudi za preživetje človeka. Kot poudarjajo na
Čebelarski zvezi Slovenije, čebelarstvo ni le tradicija in dediščina, ampak je tudi naša
kultura in ponos.
Zaradi navedenega je Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
na 23. seji 4. 12. 2020 podprla prizadevanja Čebelarske zveze Slovenije za nominacijo
čebelarstva na reprezentativni seznam Unesca in Državnemu svetu predložila v
sprejem pobudo, s katero se predsednika Državnega sveta poziva in s tem tudi
pooblasti za podpis pisma podpore zgoraj navedenemu predlogu v imenu Državnega
sveta.
Z navedenim dejanjem bo Državni svet, po oceni Komisije Državnega sveta za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, izrazil priznanje prizadevanjem Čebelarske zveze
Slovenije za vpis čebelarstva na Unescov Seznam neotipljive kulturne dediščine, jih
podkrepil, hkrati pa izrazil priznanje tudi sámemu čebelarstvu kot izjemno
pomembnemu delu slovenske tradicije in kulture.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga predsedniku Državnega sveta, 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 (prisotnih 29 državnih svetnic in svetnikov, 28 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
Predsednik Državnega sveta je napovedal, da bo navedeno pobudo nemudoma
uresničil in podpisal pismo podpore Državnega sveta predlogu Čebelarske zveze
Slovenije.
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 7. 12. 2020 prejeli Pobudo
državnega svetnika Branka Tomažiča za proučitev možnosti finančne pomoči
oziroma sofinanciranja vzreje športnih konj, ki je zaradi posledic epidemije
COVID-19 v velikih težavah, naslovljeno na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 7. 12. 2020.
Vsebino pobude je predstavil predlagatelj pobude, državni svetnik Branko Tomažič.
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O pobudi je razpravljal državni svetnik Bogomir Vnučec.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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 Branka Tomažiča za
proučitev možnosti finančne pomoči oziroma sofinanciranja vzreje športnih konj, ki je
zaradi posledic epidemije COVID-19 v velikih težavah 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 Branka
Tomažiča in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga, da pobudo
prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča se glasi:
Prouči naj se možnost za finančno pomoč oziroma sofinanciranje vzreje
športnih konj, ki je zaradi posledic epidemije COVID-19 v velikih težavah.
Obrazložitev:
Posledice epidemije COVID-19 se bolj ali manj odražajo domala že v vseh kmetijskih
panogah, saj se z veljavnimi interventnimi ukrepi praktično ustavlja javno življenje.
Tako se tudi vzreditelji športnih konj soočajo z velikimi finančnimi težavami, ki pa bodo
imele daljnosežne posledice, saj se bo zaradi likvidnostnih težav in nezmožnosti
financiranja začelo vzrejo športnih konj opuščati.
Vzreja konj je tradicionalna slovenska gospodarska dejavnost, ki ima svoj doprinos v
gospodarskem kot tudi v socialnem in terapevtskem smislu, v turizmu in rekreaciji ter
konjeniškem športu. Vzreja športnih konj je delo na dolgi rok in predstavlja velike
naložbe v plemenske živali tako za dirkalni šport (galopske in kasaške dirke) kot za
turnirski šport (dresura, preskakovanje ovir in vsestranska preizkušnja ali eventing). V
trenutnih razmerah veliko vzrediteljev tekmovalnih konj ne more voziti na treninge, kaj
šele na nastope, kar bo imelo dolgoročne negativne posledice na konjeniški šport.
Opuščanje treningov in drugih vlaganj v športne konje ter same nadaljnje vzreje
športnih konj bo negativno vplivalo na konjeniški šport nasploh, saj se bo zmanjšalo ali
celo opustilo posamezna tekmovanja.
Z vzrejo športnih konj so povezani gospodarstvo, trgovina, veterina, zdravstvo,
kmetijstvo, dodatna delovna mesta, prijazna izraba časa itd., zato bi bilo smiselno
razmisliti o primernih ukrepih finančne pomoči, ki bi pripomogli k ohranitvi te
dejavnosti.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, da pobudo prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika
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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 (prisotnih 30 državnih svetnic in svetnikov, 23 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 11. 11. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor
Ministrstva za infrastrukturo na Pobudo državnega svetnika mag. Igorja Velova v zvezi
s Pravilnikom o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14, 69/15, 44/17 in
75/17), PRILOGA II – Del A.
___
Po elektronski pošti 12. 11. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje na Vprašanji in pobudo državnega
svetnika Igorja Antauerja v zvezi s postopkom izdaje soglasja Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje v postopku pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje in
delo.
___
Po elektronski pošti 25. 11. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor
Ministrstva za notranje zadeve na Pobudo Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide v zvezi s sprejemom smernic oziroma protokola sodelovanja med
različnimi službami pomoči z namenom ustrezne podpore posameznikom in družinam
v primeru nesreč s smrtnim izidom.
___
Po elektronski pošti 8. 12. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor Vlade
RS na Vprašanje in pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata v zvezi s Socialnim
centrom v Vrtojbi.
___
Po elektronski pošti 8. 12. 2020 so državne svetnice in svetniki prejeli Odgovor Vlade
Republike Slovenije na Pobudo državnega svetnika Franca Goloba glede statusa
javnega dobra v zemljiški knjigi in priprave pravnega akta glede javnega dobra v
upravnih postopkih.
S tem je bila 2. točka dnevnega reda zaključena.
***
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3. točka dnevnega reda:
 Predlog Mnenja k Dopolnjenemu predlogu zakona o obravnavi otrok in
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in
izobraževanju (ZOOMTVI) - druga obravnava, EPA 1380-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 je obravnavala Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Mnenje
komisije so državne svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem
seje.
Predlog mnenja Državnega sveta k dopolnjenemu predlogu zakona so državne
svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti 8. 12. 2020. Prav tako tudi
Poročilo Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino z
dopolnjenim predlogom zakona.
Predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi
težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju je predstavil državni sekretar na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog mnenja
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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
Mnenje
k Dopolnjenemu predlogu zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s
čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju
(ZOOMTVI) - druga obravnava
Državni svet je obravnaval Dopolnjen predlog zakona o obravnavi otrok in
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in
izobraževanju (ZOOMTVI), ki ga je v prvotni različici v obravnavo Državnemu zboru
predložila Vlada Republike Slovenije.
Državni svet podpira dopolnjen predlog zakona.
Državni svet ugotavlja, da je Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in
šport na 28. seji 18. 11. 2020 podprla predlog zakona in ga posredovala Odboru
Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, ki je na 13. redni seji 1.
12. 2020 k predlogu zakona sprejel amandmaje koalicijskih poslanskih skupin,
upoštevajoč pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, in pripravil
dopolnjen predlog zakona.
V Sloveniji deluje devet zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s
posebnimi potrebami za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
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Vanje so otroci nameščeni z odločbo sodišča na podlagi Družinskega ali Kazenskega
zakonika ob aktivni vlogi centra za socialno delo.
Razlogi za sprejetje novega zakona so povezani s problematiko nameščanja otrok v
zavode, na katero je že leta 2010 opozorila delovna skupina v okviru Skupnosti
centrov za socialno delo Slovenije. Skupina je opozorila, da je treba sistem na
nekaterih področjih preoblikovati oz. dograditi, in sicer pri nameščanju otrok in
mladostnikov, ogledih, prostih mestih v zavodih, sprejemu otrok oziroma mladostnikov
s kompleksnimi težavami, sodelovanju z zunanjimi institucijami v lokalnem okolju
(zgodnje odkrivanje), pridobivanju dokumentacije za spremljanje napredovanja otroka
oziroma mladostnika v zavodu, pomanjkanju dela z družino in pripravljanju družine na
vrnitev otroka v okolje, odpustu ali premestitvi otroka itd. Leta 2015 opravljena
kvalitativna raziskava o razvoju vzgojnih zavodov je pokazala nujnost prenove mreže
zavodov, oblikovanja nove konceptualne zasnove, ki bo omogočala primerno
diferenciacijo oblik vzgoje in skrbi za to skupino mladih, in usmerila k zakonodajni
prenovi, ki bo izhajala iz potreb mladih.
Državni svet se je seznanil s projektom Celostna obravnava otrok s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih Ministrstva za izobraževanje, znanost in
šport iz leta 2017, s katerim so zavodi preizkušali nove metode in oblike dela. Cilji
projekta, ki se je zaključil leta 2019, so bili oblikovanje novih oblik in metod dela v
stanovanjskih in vzgojnih skupinah v zavodu, oblikovanje programov za intenzivno
obravnavo otrok in mladostnikov, predvsem s težavami v duševnem zdravju in
odvisnikov, povezava vzgojnih oblik in metod dela z zaposljivostjo mladostnikov ter
spremljanje otrok in mladostnikov po odpustu, strokovna podpora družinam in vzgojnoizobraževalnim zavodom za zmanjševanje vključitev v vzgojne zavode in analiza
stanja in evalvacijo dela v vzgojnih zavodih. Izkušnje in evalvacija projekta je
spodbudila k nujnim spremembam na področju vzgoje in izobraževanja otrok in
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami spremembe, da bi se
lahko vzgojno-izobraževalni zavodi s svojimi oblikami dela približali potrebam otrok in
mladostnikov. V obstoječem sistemu se mora namreč otrok oziroma mladostnik
prilagajati ustanovi in njeni organiziranosti, po novi ureditvi pa bodo ustanove pri
oblikovanju skupin in oblikah dela bolj sledile potrebam posameznih otrok in
mladostnikov.
Državni svet podpira namen predloga zakona, ki sledi ugotovitvam pilotnega projekta
in opredeljuje vzpostavitev mreže strokovnih centrov, ki bodo sami ali v sodelovanju z
drugimi strokovnimi centri nudili celovito pomoč otrokom in mladostnikom s čustvenimi
in vedenjskimi težavami in motnjami. Zakon tako sistemsko ureja delovanje vzgojnih
zavodov, ki bodo odslej delovali kot strokovni centri, da bi tako lahko zagotovili celovito
pomoč otrokom in mladostnikom, in sicer bodo zagotavljali preventivne dejavnosti v
obliki nudenja in izvajanja pomoči otrokom, ki so vključeni v redne vrtce in šole, izvajali
različne oblike in metode dela z otroki in mladostniki, ki so nameščeni v strokovnih
centrih in nudili podporo po odpustu iz institucionalne namestitve oz. po izteku ukrepa
sodišča v oblikah pomoči, ko so že doma, ali v okviru mladinskih stanovanj.
Cilj sistemske ureditve delovanja zavodov oz. po novem strokovnih centrov je
vzpostavitev strokovne, celovite in individualne obravnave otrok oz. mladostnikov s
čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami ter posledično ohranitev njihovega
bivanja oz. vrnitve v njihovo prvotno družinsko in šolsko okolje.
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Državni svet se je seznanil s stališčem Varuha človekovih pravic, ki zakon podpira.
Varuh pri tem izpostavlja svoja dosedanja prizadevanja za spremembe obravnave
otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami, izhajajoč iz
obravnav nekaterih primerov in obiskov vzgojnih zavodov v vlogi državnega
preventivnega mehanizma. Pristojno ministrstvo za vzgojo in izobraževanje so
opozarjali na pripravo zakonskih podlag za oblikovanje pravil primernega obnašanja in
ravnanja v vzgojnih zavodih glede vzgojnih ukrepov oz. postopkov pri posameznih
kršitvah. Pričakuje se, da se bodo z novim zakonom uresničila nekatera Varuhova
priporočila glede priprave analize dosedanjega dela z otroki in mladostniki s
čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami, strokovne podlage za enotne
smernice za ustreznejše in enotnejše obravnave otrok in mladostnikov z izrazito
odklonskim vedenjem, priprave vzgojnih programov in posebnega zakona o
organizaciji vzgojnih zavodov.
Državni svet se je seznanil s priporočili Zagovornika načela enakosti, naslovljena na
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki se nanašajo na vključitev več načel,
povezanih z varstvom pred diskriminacijo in spodbujanjem enakega obravnavanja ter
na zagotovitev zbiranja podatkov o etničnem poreklu in narodnosti obravnavanih otrok
in mladostnikov z namenom zagotavljanja in spremljanja uresničevanja enakega
obravnavanja (ob strogem upoštevanju varovalk varstva osebnih podatkov).
Državni svet se je seznanil tudi z opozorili Mestne občine Ljubljana v imenu
ljubljanskih šol, ki se srečuje z omenjeno problematiko in pričakujejo, da bodo zakon in
nove sistemske opredelitve uresničljive tudi v praksi. Predvsem so izpostavili
učinkovitost in hitrost postopkov, ki naj bi jih v zakonu opredeljeni strokovni tim
predlagal pri usmerjanju teh otrok in mladostnikov bodisi prek centrov za zgodnjo
obravnavo bodisi centrov za socialo delo; pomembno je, da so ti otroci deležni
takojšnje pomoči, prav tako pa tudi ostali učenci in njihovi učitelji, soočeni z nemočjo
trenutnega sistema. Pri ukrepu pomoči oz. preusmerjanju teh učencev je pomembna
vloga staršev oz. njihovega soglasja, pri čemer bi bilo treba starše nujno čim bolj
vključiti v sodelovanje z institucijami, ki so vključene v obravnavo oz. pomoč njihovim
otrokom z različnimi individualni oblikami te pomoči. Med drugim bi veljalo razmisliti o
tem, da bi bil tak učenec še naprej vpisan v matično šolo in bi bil namesto
preusmeritve v centre vključen samo v dnevne centre. S tem bi preprečili
stigmatizacijo teh otrok, saj bi kljub vsemu izobraževanje zaključil z veljavnim
osnovnošolskim spričevalom.
Državni svet je podprl prizadevanje pristojnega ministrstva za sistemsko rešitev
problematike in izpostavili, da tudi na srednjih šolah že potekajo projekti individualne
izobraževalne obravnave mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in
motnjami, saj na ta način lahko zaključijo šolanje. Državni svet je podprl namen
zakona, da s pomočjo na novo opredeljenih strokovnih centrov in določenih strokovnih
timov otroci in mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami in motnjami ostanejo v
izobraževalnem sistemu; s tem bi se jim zagotovilo celovito in individualno strokovno
obravnavo oz. pomoč, in sicer z individualnim izobraževalnim načrtom, z različnimi
dnevnimi oblikami, prek produkcijske šole z namenom, da se naučijo funkcionirati v
socialnem okolju. Preimenovanje zavodov v strokovne centre pa dejansko pomeni
nadgradnjo strokovne organizacije dela na tem področju. Za učinkovito in kakovostno
uresničitev zastavljenih ciljev oz. vsebine zakona bo pristojno ministrstvo pripravilo tudi
ustrezne spremembe normativov in standardov.
***
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Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branimir Štrukelj.«
Predlog mnenja Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 30 državnih svetnic
in svetnikov, 23 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 3. točka dnevnega reda zaključena.
***
4. točka dnevnega reda:
 Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani postopek, EPA 1441-VIII
Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora in so ga državne
svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti 2. 12. 2020 s sklicem seje.
Predlog zakona sta obravnavali Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
kot zainteresirano delovno telo in Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport kot
pristojna komisija.
Poročilo zainteresirane Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k predlogu
zakona so državne svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti 2. 12. 2020 s
sklicem seje.
Poročilo pristojne Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport so državne svetnice in
državni svetniki prejeli po elektronski pošti 8. 12. 2020.
Predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona so državne svetnice in državni
svetniki prav tako prejeli po elektronski pošti 8. 12. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih je predstavil državni
sekretar na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec.
Poročilo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport je predstavil predsednik komisije
Branimir Štrukelj.
Dodatno obrazložitev k predlogu zakona je podal državni sekretar na Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec.
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Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog mnenja
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 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
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G)
- skrajšani postopek
Državni svet je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vrtcih (ZVrt-G), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike
Slovenije.
Državni svet podpira predlog zakona.
Novela zakona prinaša nekaj novosti, s katerimi naj bi se izboljšalo uresničevanje
veljavnega zakona s strani različnih izvajalcev, in opredeljuje učinkovite ukrepe za
vzpostavitev zakonitega stanja. Predlog tako prepoveduje opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje in varstva otrok tistim fizičnim in pravnim osebam, ki niso vpisane v
razvid izvajalcev javno veljavnih programov ali v register varuhov predšolskih otrok,
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva otrok, in določajo stroge sankcije
za kršitev te prepovedi. S zakonom se omogoča razmejitev med dejavnostjo
predšolske vzgoje in dejavnostjo varstva otrok ter drugimi storitvami, ki so namenjene
predšolskim otrokom, vendar njihov osnovni namen ni varstvo predšolskih otrok (npr.
animacije, organiziranje rojstnodnevnih zabav).
Zakon dograjuje institut varuha predšolskih otrok na domu z rešitvami, ki določajo
pravila za nadomeščanje odsotnega varuha tako za krajšo kot tudi daljšo odsotnost.
Varuh mora imeti na vidnem mestu objavljeno odločbo o vpisu v register, zakon mu
določa obveznost varuha, da ima s starši otrok sklenjene pisne pogodbe in da vodi
evidenco otrok, ki jih varuje na domu.
V zakon se tudi vnaša zaveza iz koalicijske pogodbe glede ponovnega uvajanja
brezplačnega vrtca za drugega otroka, ki je hkrati s starejšim sorojencem v vrtcu.
Vrtec za tretjega otroka iz iste družine, ki je hkrati v vrtcu s starejšima, je za starše
brezplačen. Na novo pa zakon pravico do brezplačnega vrtca širi na družine, ki imajo
tri ali več otrok tako, da je tretji in vsak nadaljnji otrok upravičen do brezplačnega vrtca,
ne glede na to, ali je še kateri otrok v vrtcu ali ne.
Predlog zakona prinaša še redakcijsko uskladitev določil Zakona o vrtcih z določbami
Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami.
Državni svet ugotavlja, da zakon ureja nekatera bistvena vprašanja, ki so se v
preteklosti izkazala za problematična. Obenem pa izpostavlja nekaj vprašanj, ki jih
trenutni zakon ne naslavlja. V ospredju izpostavlja možnost, da lahko občine odločajo
o razporejanju sredstev javnim vrtcem ob hkratnem zagotavljanju zasebnih vrtcev. V
praksi izstopa problem, ko mora občina financirati zasebne vrtce, čeprav so v javnih
vrtcih prosta mesta. Ob tem izpostavlja velik pomen organiziranja mreže javnih vrtcev,
ki zaradi visokih strokovnih standardov omogočajo kakovostno vzgojo. Posebna skrb
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je v tej mreži namenjena vzgoji otrok s posebnimi potrebami, ki je z vidika zahtevnosti
in dostopnosti še najbolj občutljivo področje, ter tudi otrokom priseljencev.
Državni svet ugotavlja, da se ob podpori namenu po večji vključitvi otrok v javne vrtce
z uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka se pojavi vprašanje, kako zagotoviti
dovolj prostih mest za kakovostno vzgojo vseh otrok, upoštevajoč Pravilnik o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Pravilnik v 19.
členu določa, da se na otroka zagotovi praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2
notranje igralne površine, osnova za izračun igralne površine pa je 22 otrok na
oddelek. Odstopanje od teh normativov je omogočeno do 1. 9. 2023, v tem režimu naj
bi bilo 72 občin. Številne občine pa se že zdaj soočajo s povečanim vpisom otrok v
vrtce, tudi zaradi vedno večjega priseljevanja družin. Zato občine pogosto ne morejo
zagotoviti dovolj prostih mest v javnih vrtcih glede na standarde.
Državni svet opozarja tudi na problematiko organiziranja vrtcev in zaskrbljujoče veliko
vrtcev, organiziranih v sklopu šol, saj je le 108 samostojnih vrtcev oz. 24 %, vrtcev v
sklopu osnovne šole pa kar 50 %, 26 % je zasebnih vrtcev. Po 44. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se samostojni vrtec lahko ustanovi,
če je organiziranih vsaj 20 oddelkov. V praksi pa je v vrtcih ob osnovnih šolah pogosto
več kot 20 oddelkov. Zastavlja se vprašanje, kako država razume razvoj predšolske
vzgoje v Sloveniji, saj je pedagoško vodenje vrtca povsem drugačno od vodenja šole,
zato se v praksi pojavljajo različne težave oz. odstopanja od teh pedagoških
standardov.
Državni svet poudarja nujnost čimprejšnje ureditve problematike ustanavljanja in
financiranja zasebnih vrtcev. Zagotavljanje vključevanja otrok v javno mrežo vrtcev je
prednostna naloga, ali je zato obvezno sofinanciranje zasebnih vrtcev s strani občin
sploh smiselno. Še posebej je pri tem problematično, če imajo vrtci, ki izvajajo javno
službo (ali imajo koncesijo), dovolj prostih mest za vse otroke. Državni svet podpira
predlog za spremembo 34. člena Zakona o vrtcih spremeni na način, da lahko občine
vplivajo na ustanavljanje tistih zasebnih vrtcev, ki pričakujejo sofinanciranje občin, ter
lahko tudi zavrnejo financiranje zasebnega vrtca, če je v javnem vrtcu na njihovem
območju dovolj prostih mest za vse otroke. Tak predlog zagotavlja, da občina na
svojem območju vpliva na oblikovanje mreže vrtcev, ki jih (so)financira. Glede
povečevanja stroškov občin zaradi zagotavljanja višjih stroškov za nudenje dodatne
strokovne pomoči otrokom s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke
javnih vrtcev, pa Državni svet opozarja, da so stroški vezani tako na zagotavljanje
posebne skrbi in drugačnega pristopa pri vzgoji otrok s posebnimi potrebami kot na
zagotavljanje dodatnega prostora. V zvezi s prakso v nekaterih občinah, kjer skušajo
zmanjšati stroške za te namene tudi z zagotavljanjem strokovne pomoči prek
mehanizma javnih del, Državi svet opozarja, da tak način zagotavljanja dodatne
strokovne pomoči ni primeren. Državni svet opozarja, da je treba v okviru
zakonodajnega urejanja področja predšolske vzgoje nujno nasloviti tudi vprašanje
virov financiranja za dodatno zaposlovanje računalničarjev ter napredovanja
zaposlenih v vrtcih.
Državni svet ugotavlja, da se s podporo povečevanja vključevanja drugega otroka pod
ugodnejšimi pogoji povečuje prostorska stiska v vrtcih. Država bi ta problem morala
obravnavati dolgoročno in kompleksno v povezi s sistemom organiziranosti mreže
javnih vrtcev, občinam pa podeliti več pristojnosti pri ustanavljanju in financiranju
vrtcev oz. organizaciji mreže vrtcev na svojem območju. Ob tem se postavlja
smiselnost financiranja zasebnih vrtcev, če javni vrtci niso polno zasedeni. Državni
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svet izpostavlja, da glede prostorskih normativov Slovenija zaostaja za primerljivimi
državami, po kakovosti strokovnih vzgojnih standardov pa se uvršča v sam vrh. Tudi
mednarodne raziskave OECD kažejo, da slovenski vrtci opravljajo zelo pomembno
nalogo, saj z vključevanem otrok iz vseh socialnih in kulturnih okolij otrokom
omogočajo enako temeljno izhodišče za nadaljevanje izobraževanja. Pomembnost
vključevanja čim večjega števila otrok v vrtce ter stiki otrok z vrstniki je pomembno tudi
z vidika njihovega kognitivnega in socialnega razvoja.
Državni svet pričakuje od pristojnega ministrstva, da bo nadaljevalo s pripravo
zakonskih sprememb glede izpostavljenih vprašanj in odpravilo anomalije ter že v
prehodno obravnavo vključilo vse relevantne deležnike od strokovnih združenj,
skupnosti občin do reprezentativnih sindikatov itd. V predšolsko dejavnost je vključenih
90.000 otrok, ki večino dneva preživijo v vrtcih, zato je še kako pomembno, da se
zagotovijo kakovostni strokovni in tehnični pogoji za kakovostno izvajanje vzgojnih
programov.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branimir Štrukelj.«
Predlog mnenja Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 38 državnih svetnic
in svetnikov, 31 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 4. točka dnevnega reda zaključena.
***
5. točka dnevnega reda:
 Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže
gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019

Organizacije

za

Poročilo o udeležbi na zasedanju globalne parlamentarne mreže OECD v letu 2019 so
državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
Državni svetnik mag. Miroslav Ribič je predstavil delo Globalne parlamentarne mreže
OECD v letu 2019.
Predsednik Državnega sveta je ugotovil, da se je Državni svet seznanil z delom
Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) v letu 2019.
S tem je bila 5. točka dnevnega reda zaključena.
***
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6. točka dnevnega reda:


Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v
2019

Poročilo o Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v Bukarešti 24.
in 25. 2. 2019 in Poročilo o Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola
v Bruslju 23. in 24. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti s
sklicem seje.
Državna svetnica Bojana Potočan je predstavila delo Skupine za skupni parlamentarni
nadzor Europola na srečanju v Bukarešti februarja 2019.
Državni svetnik Samer Khalil je predstavil delo Skupine za skupni parlamentarni
nadzor Europola na srečanju v Bruslju septembra 2019.
Predsednik Državnega sveta je ugotovil, da se je Državni svet seznanil z delom
Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2019.
S tem je bila 6. točka dnevnega reda zaključena.
***
7. točka dnevnega reda:


Predlog Odgovora na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega
sveta za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega
odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)

Dopis Ustavnega sodišča Republike Slovenije za opredelitev do vloge Vlade
Republike Slovenije so državne svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti
2. 12. 2020 s sklicem seje.
Pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za sprejem odgovora na vlogo Vlade
Republike Slovenije o zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti so državne
svetnice in državni svetniki prav tako prejeli po elektronski pošti 2. 12. 2020.
Pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna za sprejem predloga odgovora
Državnega sveta na vlogo Vlade Republike Slovenije o zahtevi Državnega sveta za
začetek postopka za oceno ustavnosti je obravnavala pristojna Komisija za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Poročilo komisije so državne svetnice in državni
svetniki prejeli po elektronski pošti 4. 12. 2020.
Vsebino odgovora je predstavil pobudnik za sprejem odgovora na vlogo Vlade
Republike Slovenije o zahtevi Državnega sveta za začetek postopka za oceno
ustavnosti, državni svetnik mag. Peter Požun. V imenu pristojne Komisije za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide je hkrati predstavil tudi poročilo komisije.
Komentar na predlog odgovora je podala sekretarka na Direktoratu za ekonomsko in
fiskalno politiko na Ministrstvu za finance mag. Katja Novak.
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V razpravi sta sodelovala državna svetnika Igor Antauer in dr. Matjaž Gams.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog odgovora
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 2020, na podlagi Poziva
Ustavnega sodišča št. U-I-396/20-7 z dne 26. 10. 2020 in v povezavi s tretjo alinejo
prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20), sprejel
ODGOVOR
na vlogo Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za začetek
postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o
fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015)
Državni svet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni svet) je vložil
zahtevo za presojo ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o
fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/15, v nadaljevanju: ZFisP). Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) je podala mnenje o zahtevi Državnega sveta
za oceno ustavnosti, tega pa je Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: Ustavno sodišče) posredovalo Državnemu svetu s pozivom, da se o
navedbah v njem lahko izjavi.
V svoji vlogi je Vlada predstavila namen fiskalnih pravil, način zagotavljanja strukturne
uravnoteženosti ter navedla, da se zahteve iz predpisov EU glede oblikovanja fiskalne
politike vežejo na sektor država kot celote. Izpostavila je, da načrtovanje
uravnoteženosti javnih financ temelji na parametrih, ki se jih ne da neposredno
opazovati oz. meriti, ampak jih lahko le načrtujemo in ocenjujemo, kar pomeni, da je
končna realizacija lahko drugačna od načrtovane. Predstavila je metodologijo priprave
okvira za pripravo proračunov. Ob tem je navedla, da je Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) enota sektorja država in njegovi izdatki
predstavljajo pomemben delež v celotnih izdatkih javnega sektorja država, zato ZFisP
določa, da je v okviru za pripravo proračunov sektorja država treba določiti zgornjo
mejo izdatkov ZZZS, saj bi bilo v nasprotnem primeru nemogoče določiti zgornjo mejo
izdatkov in saldo celotnega sektorja država. Zatrjuje, da ZFisP v 6. členu določa tudi,
da se za zagotovitev čim večje stabilnosti javnih financ sprememba okvira za pripravo
proračunov sektorja država načeloma pripravi zgolj enkrat letno, in sicer načeloma
jeseni, skladno z drugim odstavkom 13. člena ZFisP pa se lahko okvir za pripravo
proračunov sektorja država spremeni tudi zaradi izjemnih okoliščin, ko je dopusten
odstop od srednjeročne uravnoteženosti javnih financ. Opozorila je na razliko med
določbami okvira za pripravo proračunov sektorja država in proračunom Republike
Slovenije ter navedla, da sprememba odloka zahteva rebalans državnega proračuna
zgolj v primeru, da se spremeni najvišji možen obseg izdatkov za državni proračun.
Predstavila je primere, v katerih se okvir za pripravo proračunov sektorja država lahko
spremeni, ter potrdila, da sprememba okvira za pripravo proračunov sektorja država ni
enostavna. Opozorila je, da fiskalno pravilo zavezuje sektor država kot celoto, da
morajo biti proračuni oz. finančni načrti posameznih institucionalnih enot pripravljeni na
način, da se zagotovi skladnost z omejitvami, ki izhajajo iz fiskalnega pravila, ter da
Direktiva Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s
proračunskimi okviri držav članic zahteva, da države članice vzpostavijo ustrezne
mehanizme usklajevanja med podsektorji države. V nadaljevanju je opisala delitev
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institucionalnih enot znotraj sektorja država ter povzela institucionalno klasifikacijo po
Metodologiji evropskega sistema računov (ESA 2010) in po Uredbi o standardni
klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Uradni list RS, št. 107/13). Iz nadaljnjih navedb
izhaja, da nasprotuje trditvam iz zahteve za presojo ustavnosti o tem, da zaradi
vključenosti zdravstvene blagajne v režim fiskalnega pravila prihaja do kršitev pravic
zavarovancev, pri čemer zatrjuje, da so v zahtevi podane trditve pavšalne in
nekonkretizirane. Prav tako zavrača trditev, da je zaradi nezmožnosti porabe
presežnih sredstev povzročena ekonomska neenakost in s tem kršena enakopravnost
državljanov pri dostopu do zdravstvenih storitev ter zatrjuje nasprotno - da se zaradi
vključenosti v sistem po ZFisP tudi za zdravstveno blagajno zagotavlja večja mera
acikličnega oz. časovno enakomernega financiranja in obsega storitev ne glede na
gospodarsko rast ali krizo. Ob tem Vlada poudarja, da neporabljen presežek sredstev
zdravstvene blagajne v posameznem proračunskem letu ostane v zdravstveni blagajni
za prihodnja leta in se ne prerazporeja v proračun države ali vrača zavarovancem in
delodajalcem. Navaja tudi, da niso bili izkazani pogoji za uporabo strogega testa
sorazmernosti in da se večina očitkov nanaša na vprašanje primernosti ureditve. Prav
tako trdi, da je celoten sistem zgrajen ob zavedanju glede omejenosti sredstev in da
učinkovitost zdravstvenega sistema ni odvisna od omejitev, ki izhajajo iz fiskalnega
pravila, saj zgornja meja izdatkov omejuje zgolj skupen obseg izdatkov in ne posega v
strukturo izdatkov zdravstvene blagajne. Zatrjuje tudi, da je vključitev zdravstvene
blagajne v okvir za pripravo proračunov sorazmeren poseg, ki uravnava javne finance
in ima učinek stabilizacije ter spodbuja enakomerno financiranje zdravstvenih pravic,
ne glede na fazo gospodarskega cikla.
Državni svet vztraja pri že podanih trditvah v postopku za oceno ustavnosti četrte
alineje tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št.
55/15), v zvezi z vlogo Vlade pa podaja dodatno obrazložitev svojih stališč.
Določbe 2., 3., 14., 50. in 51. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 –
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in
75/16 – UZ70a, v nadaljevanju: Ustava) v medsebojni interakciji na načelni ravni
izražajo, da je zdravstvena oskrba temeljna človekova pravica in postavljajo zahtevo,
da mora biti javno zdravstvo enako dostopno vsem, ki rabijo njegove storitve. Za
zagotovitev uresničevanja teh načel in ustavnih pravic ni treba odstopiti od načela
uravnoteženosti javnih financ in zahtev fiskalnega pravila, treba pa je zagotoviti, da se
razpoložljivi viri, ki se z obveznimi prispevki zavezancev zberejo v blagajni obveznega
zdravstvenega zavarovanja (za kar ZFisP uporablja izraz »zdravstvena blagajna«),
razporedijo čim bolj racionalno in čim bolj optimalno, česar sedanja ureditev ne
zagotavlja. Odlok o okviru za pripravo proračunov sektorja država 1 (v nadaljevanju:
OdlPSD) namreč postavlja dodatno mejo porabe namensko zbranim sredstvom in jih
zadržuje, s tem pa postavlja tudi okvir, v katerem se lahko uresničuje pravica do
zdravstvenega varstva in s tem povezana pravica do socialne varnosti. Z vključitvijo
najvišjega obsega izdatkov za obvezno zdravstveno zavarovanje se nesorazmerno
posega v ustavno zagotovljene pravice, saj se zaradi kompleksnosti postopka
spreminjanja OdlPSD in odvisnosti od politične volje Vlade (kot predlagatelja
spremembe) ter Državnega zbora (kot odločevalca) onemogoča, da bi se dejansko
zbrana sredstva, ki presegajo prvotno načrtovana, čim prej sprostila v uporabo.
1

Skladno s tretjim odstavkom 108. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) Državni zbor z odlokom odloča o drugih aktih v skladu z
zakonom, torej tudi o Okviru za pripravo proračunov sektorja država.
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Čeprav na učinkovitost zdravstvenega sistema vpliva več dejavnikov, ima izpodbijana
določba pomemben vpliv na učinkovitost zdravstvenega sistema, saj poleg naravne
omejitve, ki izhaja iz obsega dejansko zbranih sredstev, postavlja dodatno omejitev za
financiranje zdravstvenih storitev, ki spadajo v okvir obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
Zakonodajalec ima glede na uveljavljeno ustavno-sodno prakso široko polje proste
presoje pri izbiri metod za zagotovitev uresničevanja ustavnih pravic, vendar pa to
polje proste presoje ni neomejeno, obenem pa mora pri izbiri metode upoštevati
naravo pravice. Pri tem velja upoštevati, da so pravice, katerih kršitev se očita, pravice
pozitivnega statusa in pred zakonodajalca postavljajo zahtevo po aktivnem ravnanju v
smeri njihove uresničitve. Iz 50. in 51. člena Ustave izhajajoče pravice namreč od
zakonodajalca ne zahtevajo samo, da vzpostavi sistem socialne varnosti in
zdravstvenega varstva, ampak tudi, da skrbi za njuno delovanje, in sicer na način, da
bo pri tem spoštovano načelo pravne in socialne države (2. člen Ustave) ter načelo
enakosti oz. prepovedi diskriminacije (14. člen Ustave). Metode, ki ne zagotavljajo
optimalnega uresničevanja teh pravic, zato prestopajo meje proste presoje
zakonodajalca in pomenijo kršitev Ustave.
V zvezi s trditvijo Vlade, da v zahtevi za oceno ustavnosti ni bil izkazan in konkretiziran
noben od zatrjevanih posegov v ustavne pravice posameznika, Državni svet opozarja,
da ima izpodbijana določba čisto konkretne posledice za veliko število posameznikov
in za njihovo eksistenco v realnem življenju, kar je možno ugotoviti na podlagi
predstavljenih podatkov. Iz teh več kot očitno izhaja, da ima vključenost najvišjega
obsega izdatkov zdravstvene blagajne v OdlPSD negativen učinek na položaj
posameznikov, saj jih onemogoča pri uveljavljanju svojih pravic, ki jih je država dolžna
zagotavljati v okviru ustavne kategorije socialne države in enakosti pri zagotavljanju
socialne varnosti in zdravstvenega varstva. Glede na že predstavljene podatke o
spreminjajočih se potrebah zaradi demografskih in drugih razlogov o stroških
samoplačniških zdravstvenih storitev in o ekonomskem in socialnem položaju v
Sloveniji, ki se je v zadnjem letu zaradi posledic epidemije COVID-19 še poslabšal2, je
očitno, da mnogi posamezniki, ki plačujejo obvezno zdravstveno zavarovanje, ne bi
zmogli kriti stroškov samoplačniških storitev, obenem pa jim javni zdravstveni sistem
zaradi omejenosti, ki ni vzročno povezana z obsegom dejansko zbranih sredstev, ne
omogoča zdravstvene oskrbe skladno z ustavnimi zahtevami.
Četudi bi očitke, ki so bili izpostavljeni v zahtevi za oceno ustavnosti, obravnavali kot
„vprašanja primernosti“ sedanje ureditve, velja opozoriti, da pri pravicah pozitivnega
statusa tudi opustitev povzroči kršitev teh pravic, pri čemer ukrep zakonodajalca, ki ne
zagotavlja uresničevanja ustavne pravice, pomeni obenem neustrezen ukrep in kršitev
ustavne pravice.

2

Banka Slovenije npr. poroča, da so se gospodarske razmere v evrskem območju na začetku zadnjega letošnjega
četrtletja ponovno začele slabšati. Podobno je v Sloveniji, kjer se ponovno zaostrujejo gospodarske razmere,
okrevanje na trgu pa se je v zadnjem četrtletju ustavilo. V Banki Slovenije ocenjujejo, da predvsem v segmentu
storitev kot najbolj prizadetem delu gospodarstva obstaja velika verjetnost dolgotrajnejše krize. Te dejavnosti so v
domačem gospodarstvu pred krizo zagotavljale približno 22 % delovnih mest in ustvarile 20 % dodane vrednosti,
v evrskem pa 25 oziroma 19 %. Ponovno zaostrovanje zdravstvenih razmer je ustavilo tudi okrevanje na trgu dela,
ni pa še povečalo brezposelnosti. Ob 83.654 brezposelnih osebah je bila brezposelnost sicer še vedno medletno
višja za približno 11.000 oseb. (Vir: Obvestilo za javnost Banke Slovenije z dne 25. 11. 2020, dostopno na
https://www.bsi.si/mediji/1577/v-zadnjem-cetrtletju-ponovno-poslabsanje-gospodarskih-razmer-ki-pa-bonekoliko-manjse-od-pomladanskega).
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Neprepričljiva je trditev Vlade, da se lahko v primeru, če se v blagajni obveznega
zdravstvenega zavarovanja zbere več prispevkov od predvidenih, s spremembo
OdlPSD določi višja zgornja meja izdatkov zdravstvene blagajne, saj je za spremembo
OdlPSD treba izvesti zapleten in zamuden postopek, izkušnje iz preteklih let pa
kažejo, da za spremembo ni vedno zadosti politične volje niti na strani Vlade kot
predlagatelja spremembe niti na strani Državnega zbora kot odločevalca, poleg tega
pa mora poraba zdravstvene blagajne ostati v okvirih predhodno potrjenega odloka, ne
glede na dejansko zbrana sredstva. Nenazadnje Vlada v svoji vlogi z dne 22. 10. 2020
sama navaja, da se sprememba okvira za pripravo proračunov sektorja država
načeloma pripravi zgolj enkrat letno, in sicer načeloma jeseni, ko je na voljo jesenska
napoved gospodarskih gibanj, ali pa v primeru izjemnih okoliščin. Obenem se je v
zadnjih letih zgodilo, da Vlada navkljub dejansko večjim prilivom v blagajno obveznega
zdravstvenega zavarovanja niti v tem omejenem obsegu (enkrat letno) ni pripravila
predloga spremembe okvira za pripravo proračunov, kar je že bilo podrobneje
predstavljeno v zahtevi za presojo ustavnosti.
Trditev, da sredstva, ki jih zdravstvena blagajna ne porabi v tekočem letu, ne
postanejo prihodek državnega proračuna, ni relevantna, saj ostaja dejstvo, da
zdravstvena blagajna teh sredstev brez spremembe OdlPSD v tekočem letu ne more
uporabiti. Posledično se vsako leto pred koncem leta plačila odlaga in prenaša v
naslednje leto3, uveljavitev takega pristopa k reševanju navideznega manjka sredstev,
do katerega prihaja zaradi odsotnosti politične volje za pripravo in sprejem spremembe
OdlPSD, pa negativno vpliva na poslovanje izvajalcev zdravstvenih storitev, na obseg
nudenih zdravstvenih storitev in na načrtovanje bodočih storitev.
Ne glede na to, ali sprememba okvira za pripravo proračunov sektorja država sproži
rebalans proračuna, se najvišji obseg izdatkov blagajne obveznega zdravstvenega
zavarovanja, ki je bil določen z OdlPSD, brez spremembe slednjega ne sme preseči,
saj bi tako dejanje nasprotovalo veljavnim predpisom. Odločitev o spremembi OdlPSD
je tako vedno odvisna od pripravljenosti in volje Vlade, da predlaga spremembo
OdlPSD, ter od odločitve Državnega zbora, ali bo predlagano spremembo sprejel in s
tem dovolil zvišanje najvišjega obsega izdatkov. Dopusten obseg porabe sredstev
blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja tako ni odvisen samo od skupnega
zneska zbranih sredstev in zdravstvenih indikacij, ampak prvenstveno od politične
volje izvršilne oblasti, saj je Vlada edini upravičen predlagatelj4 v postopku za
sprejemanje OdlPSD in njegovih sprememb, zatem pa od politične volje Državnega
zbora, ki odloča, ali in v kolikšni meri bo sledil predlogu Vlade. Ob tem velja upoštevati
naslednje: če Vlada ne poda predloga za spremembo OdlPSD, Državni zbor o tem ne
more odločati.
Temeljno bilančno načelo, ki se izraža tudi v proračunih sektorja država, je bilančno
ravnovesje, ki pomeni, da mora biti aktiva vedno enaka pasivi oziroma da ima vsako
3

Iz letnega poročila ZZZS za 2019 tako npr. izhaja, da je zaradi omejene porabe, določene z Odlokom, in
zakonske obveze za oblikovanje rezerv iz presežka prihodkov nad odhodki (vštevajo se med odhodke in v najvišji
obseg izdatkov po Odloku), decembra 2019 prišlo do težav pri financiranju OZZ. ZZZS je moral zamakniti plačilo
tretjega dela avansov izvajalcem zdravstvenih storitev v januar 2020 ter zamakniti tudi plačilo drugih obveznosti,
ki so zapadle v plačilo od 20. 12. 2019 do 31. 12. 2019 na prve dni januarja 2020, v skupni višini 63 milijonov
evrov
(str.
76
Poslovnega
poročila
za
leto
2019,
dostopno
na
https://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/968A5DF3E47B29B4C125851C0035369D?OpenDocument
(25.
11. 2020).
4
V prvem odstavku 6. člena ZFisP je določeno, da Državni zbor sprejme okvir za pripravo proračunov na predlog
Vlade.
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sredstvo svoj vir. ZFisP zahteva, da so prihodki in izdatki proračunov države
srednjeročno uravnoteženi brez zadolževanja, pri tem pa iz prvega odstavka 3. člena
ZFisP izhaja definicija načela srednjeročne uravnoteženosti, skladno s katero
strukturni saldo sektorja država v posameznem letu ni nižji od minimalne vrednosti,
določene v ratificirani mednarodni pogodbi, ki ureja stabilnost, usklajevanje in
upravljanje v ekonomski in monetarni uniji, v srednjeročnem obdobju pa je najmanj
izravnan ali je v presežku. Drugi odstavek 3. člena ZFisP pa določa, da se
srednjeročno uravnoteženost zagotavlja tako, da se, ob upoštevanju predvidenega
obsega prihodkov, načrtovani obseg izdatkov sektorja država (torej statistične
kategorije sektorja država) navzgor omeji na raven, s katero se zagotovi upoštevanje
pravila iz prejšnjega odstavka. Srednjeročni javnofinančni okvir določa dva ključna
cilja: ciljni saldo (primanjkljaj ali presežek) sektorja država kot celote in posamezne
blagajne javnega financiranja ter najvišji možni obseg izdatkov za sektor država in
posamezne blagajne javnega financiranja (to velja za državni proračun, proračune
občin, pokojninsko in zdravstveno blagajno).
Ni sporno, da bi zaradi zagotavljanja javno-finančne vzdržnosti morali proračuni
posameznih institucionalnih enot sektorja država biti pripravljeni tako, da so
srednjeročno uravnoteženi, vendar pa bi pri tem morala imeti prednost srednjeročna
uravnoteženost vsake posamezne institucionalne enote sektorja država, ne pa
proračun sektorja država kot statistična kategorija. Blagajna obveznega zdravstvenega
zavarovanja resda ni neposredno vključena v državni proračun, saj ni neposredni
proračunski uporabnik, vendar ob tem ne gre spregledati dejstva, da je, skladno z
izpodbijano določbo, blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja del okvira za
pripravo proračunov sektorja država in torej del statistične kategorije proračuna
sektorja država. Posledično se uravnoteženost proračuna sektorja država kot
statistične kategorije v posameznem letu lahko zagotavlja tudi s statistično izravnavo
med posameznimi institucionalnimi enotami, če ima npr. ena institucionalna enota v
posameznem letu evidentiran primanjkljaj, se v tem istem letu proračun sektorja
država kot statistična kategorija lahko računovodsko izravna s presežkom druge
institucionalne enote, ne da bi dejansko prišlo do prelivanja sredstev med
posameznimi institucionalnimi enotami ali do denarnega toka med njimi. Posledično se
ustvarja videz uravnoteženosti, ki ne izkazuje realnega stanja.
Pravice, povezane z zdravjem, so izrazito individualne, vendar pa so vedno razpete
med zmožnostmi zdravstvenega sistema in načelom varovanja najvišje ravni
pacientovega zdravja. Zato ne drži trditev Vlade, da bi brez določitve zgornje meje v
OdlPSD bila meja porabe navzgor neomejena, saj zgornja meja porabe obstaja po
naravi stvari - zaradi dejanske omejenosti sredstev, ki se zbirajo izključno iz prispevkov
zavezancev5 in omejenih možnosti zadolževanja. Vložena zahteva za oceno
ustavnosti ne naslavlja vprašanja dejanske omejenosti sredstev v odnosu do napredka
medicine, tehnološkega razvoja in demografskih sprememb, ampak naslavlja
vprašanje ustavne skladnosti dodatnega omejevanja porabe, ki izhaja izključno iz
vključenosti blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja v okvir za pripravo
proračunov sektorja država, ne pa iz naravne omejenosti sredstev.
Prav tako se ni mogoče strinjati s trditvijo Vlade, da vključenost blagajne obveznega
zdravstvenega zavarovanja v režim fiskalnega pravila nima za posledico kršitev pravic
5

Pri tem imajo tudi plačila, ki jih blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja prejme iz proračuna, naravo
prispevkov, saj predstavljajo obveznosti države za svoje zaposlene ter plačila do polne vrednosti zdravstvenih
storitev za posebne kategorije zavarovancev (npr. vojaške invalide in civilne invalide vojne, obsojence …).
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zavarovancev, saj vključenost blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja v
OdlPSD dodatno omejuje že tako po naravi stvari omejena sredstva. Ob tem velja
poudariti, da namen zahteve za presojo ustavnosti ni bil zanikati nujnost vzdržnih
javnih financ, ampak opozoriti, da način, na katerega se ta zagotavlja, to je z
vključitvijo blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja v okvir za pripravo
proračunov sektorja država, ni ustavno skladen in povzroča učinke, ki niso v skladu z
ustavno zagotovljenimi pravicami in načeli.
Po mnenju Vlade se enakopravnost zavarovancev kaže v tem, da lahko z vidika
sredstev za njihovo financiranje, ravno zaradi omejitev, ki izhajajo iz vključenosti
blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja v OdlPSD, zdravstvene storitve
koristijo, ne glede na to, ali jih potrebujejo v času gospodarske rasti ali v času
gospodarske stagnacije ali celo krize. Tak pogled sicer predstavlja en vidik
obravnavanega vprašanja, vendar ne zadošča za ugotovitev, da so zavarovanci v
konkretnem obdobju glede na relevantno okoliščino, t. j. njihovo zdravstveno stanje,
obravnavani enako. Pri vrednotenju ustavne skladnosti omejevanja porabe v tekočem
obdobju zaradi zagotavljanja porabe v bodočem obdobju velja upoštevati širši
vrednostni okvir zagotavljanja socialne države in enakosti ter pravic do socialne
varnosti in zdravstvenega varstva. Razpoložljive vire je treba razporediti čim bolj
racionalno in pravično. Pri tehtanju med zagotavljanjem zdravstvene obravnave
konkretnega posameznika »sedaj« in zagotavljanjem zdravstvene obravnave
nedoločenega (in negotovega) števila posameznikov »v prihodnosti«, je treba paziti,
da ne pride do protiustavnega posega v človekovo dostojanstvo posameznika in
njegove pravice. Z dajanjem prednosti bodočim interesom in koristim se namreč lahko
nepovratno poseže v življenje posameznikov, ki bi zdravstveno oskrbo rabili zdaj, pa je
zaradi varčevanja z namenom zagotavljanja porabe v bodočnosti ne morejo prejeti.
Zato mora pri tehtanju interesov imeti prednost primerjava istovrstnih situacij v istem
časovnem obdobju, ne pa primerjava istovrstnih situacij skozi več obdobij, saj bi v
nasprotnem prišlo do kršenja sedanjih pravic zato, da bi (mogoče) istovrstne pravice
zagotovili v nekem bodočem trenutku. Nenazadnje v trenutni zdravstveni krizi vidimo,
kako strateškega pomena je zagotavljanje ustrezne in pravočasne zdravstvene oskrbe
ter kakšen vpliv ima slednje na vse družbene podsisteme, vključno z gospodarstvom.
V zvezi s trditvijo Vlade, da neporabljena sredstva ostanejo v zdravstveni blagajni za
porabo v prihodnjih letih, velja opozoriti, da opisano pravzaprav predstavlja način
varčevanja, pri katerem pa je treba paziti, da se negotovih bodočih potreb ne postavi
pred gotove sedanje potrebe. Okoliščina, da se z določitvijo zgornje meje izdatkov
blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja v OdlPSD zgolj časovno omejuje
namensko porabo sredstev zbranih na podlagi prispevkov in spodbuja enakomerno
financiranje zdravstvenih pravic skozi čas, ne pomeni, da je tako ravnanje
ustavnoskladno.
Sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja je del zagotavljanja pravice do socialne
varnosti, obenem pa je ob nastopu zavarovalnega primera namenjen zagotavljanju
zdravstvenega varstva posameznikom. Zdravstveno zavarovanje je v Sloveniji
obvezno za vse osebe, ki izpolnjujejo z Zakonom o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF, 21/13 – ZUTDA, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 – ZUJFC, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19, v nadaljevanju: ZZVZZ)
predpisane pogoje. Skladno z ZZVZZ so zavarovane osebe zavarovanci in njihovi
družinski člani. Kot zavarovanci morajo biti v obvezno zdravstveno zavarovanje
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vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 15. člena ZZVZZ, kot družinski člani pa so v
obvezno zdravstveno zavarovanje vključene osebe, ki izpolnjujejo pogoje, določene v
20. do 22. členu ZZVZZ. Za zavarovance je z ZZVZZ predpisana obveznost
plačevanja prispevkov, pri čemer je predpisano tudi, kdo je zavezanec za njihovo
plačevanje, in osnova, od katere se ti plačujejo. Plačilo prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje je vezano na vir, ki zavarovancu zagotavlja osnovno socialno
varnost (zaposlitev, pokojnina, samostojna dejavnost, invalidnine, lastna sredstva,
družbene pomoči).
Blagajna obveznega zdravstvenega zavarovanja se glede na navedeno financira iz
namenskih prispevkov, ki jih plačujejo zavezanci, določeni v ZZVZZ. Zbiranje
presežkov za morebitno porabo v prihodnjih letih zato ne sme biti neomejeno, saj je
treba paziti, da se s takim varčevanjem ne bi nesorazmerno posegalo v pravice oseb,
ki v sedanjem trenutku potrebujejo zdravstveno obravnavo, zato da bi se prihranilo
sredstva za negotovo bodočnost, saj bi na ta način kršili sedanje pravice, ki uživajo
pravno varstvo, na račun bodočih, ki pa v sedanjem trenutku še ne obstajajo in zato
niso pravno varovane.
Učinkovitost zdravstvenega sistema je odvisna od več dejavnikov. Vključitev
zdravstvene blagajne v OdlPSD sicer ni samostojno povzročila čakalnih vrst v
zdravstvu, vendar pa tudi ni prispevala k njihovemu zmanjševanju zaradi dejstva, da
omejenost sredstev, ki jih še dodatno omejuje okoliščina, da je najvišji obseg izdatkov
blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja vključen v OdlPSD, negativno vpliva
na možnost zdravstvenega sistema, da zavarovancem zagotovi enakopravno in
pravočasno obravnavo, glede na njihovo zdravstveno stanje in indikacije zdravljenja.
Omejevanje obsega sredstev, ki se smejo porabiti v posameznem letu in ki ne temelji
na višini sredstev, ki so bila dejansko zbrana, ter omejevanje onkraj meja, ki
zagotavljajo stabilno financiranje zdravstvenih storitev skozi gospodarski cikel, vpliva
na vse deležnike, ki sodelujejo pri zagotavljanju zdravstvenega varstva.
V zvezi s predstavljenim namenom in delovanjem fiskalnega pravila je treba razlikovati
med posameznimi področji javne porabe, ki se financirajo na različne načine - nekateri
samo iz davkov, drugi samo iz prispevkov, ki vključujejo tako solidarnostni kot
zavarovalni element, kar je primer obveznega zdravstvenega zavarovanja. Ni
primerno, da se na isto raven postavlja zagotavljanje pravice do zdravstvenega
varstva in nudenje drugih javnih storitev, ampak je treba upoštevati rang posameznih
pravic, ki se zagotavljajo skozi javne storitve. Pri tem je nujno treba upoštevati pomen
zagotavljanja zdravstvenega varstva tudi v povezavi z drugimi pravicami, saj velja
»Zdravje ni vse, vendar je brez zdravja vse drugo nič.« (Schopenhauer, 1788–1860,
nemški filozof), kar se je izkazalo kot resnično tudi v krizi zaradi epidemije Covid-19,
ko se je pokazalo, da zdravje predstavlja pomemben element in podlago za izvajanje
vseh ostalih dejavnosti, tako javno-pravne narave kot zasebne gospodarske pobude.
Brez nudenja učinkovitega zdravljenja in zagotavljanja ustrezne stopnje zdravstvene
oskrbe državljanov namreč ni možno delovanje drugih družbenih podsistemov.
Izvzem blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja iz 6. člena ZFisP ne pomeni
nujno posega v uravnoteženost proračunov sektorja država, ampak zasleduje čim bolj
optimalno zagotavljanje pravice do zdravstvenega varstva in s tem povezane socialne
varnosti, ob upoštevanju načel socialne države in enakosti, ter ob upoštevanju, da so
sredstva in možnosti po naravi stvari vedno omejena. Obseg sredstev, ki se lahko
namenijo za zagotavljanje zdravstvenega varstva in v zvezi s tem povezane socialne
varnosti, ne bi smel biti vezan na druge institucionalne enote sektorja država in
40

odvisen od dnevno-političnega dogajanja, saj ima slednje protiustavne učinke. Ob tem
velja izpostaviti, da se konstantna raven zdravstvenega varstva v fazi recesije lahko
ohranja tudi na druge načine, npr. iz rezerv, ustvarjenih v fazi ekspanzije. Obenem
vključenost podsistema zdravstvenega varstva v državni proračun na način, kot ga
določa izpodbijana določba, blagajno obveznega zdravstvenega zavarovanja podreja
tudi drugim ukrepom, kot so ukrepi za uravnoteženje proračuna po 40. členu Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), v nadaljevanju: ZJF). Z ločitvijo
podsistema zdravstvenega varstva od ostalih podsistemov sektorja država bi se
zagotovilo, da ne bi prihajalo do računovodskega izravnavanja med presežki, ki se
zaradi nepravočasnega prilagajanja obsega sredstev oblikujejo v podsistemu
zdravstvenega varstva, in primanjkljaji drugih podsistemov, s tem pa bi se okrepilo
ustavnoskladno uresničevanje pravice do zdravstvenega varstva in do socialne
varnosti.
Posebej glede trditev Vlade o zahtevah, izhajajočih iz Direktive Sveta 2011/85/EU z
dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic (v
nadaljevanju: Direktiva 2011/85/EU) velja opozoriti, da Direktiva 2011/85/EU v členu 3
sicer zahteva, da države članice vzpostavijo nacionalne sisteme javnega
računovodstva, ki v celoti in dosledno pokrivajo vse podsektorje države 6, v členu 4 pa
določa, da države članice zagotovijo, da javnofinančno načrtovanje temelji na
realističnih makroekonomskih in proračunskih napovedih, pri čemer se uporabljajo
najnovejše informacije, vendar pa ne opredeljuje, kaj spada v sektor država. Prav tako
ne določa, da bi vsi državni organi in skladi morali biti vključeni v redne proračune na
ravni podsektorjev, ampak iz določb člena 14 izhaja, da jih je treba spremljati v okviru
letnih proračunskih postopkov. Za uresničitev ciljev, ki jih zasleduje Direktiva
2011/85/EU, torej ni nujno, da je najvišji znesek izdatkov blagajne obveznega
zdravstvenega zavarovanja vključen v OdlPSD, ampak je pomembno, da njegovo
poslovanje zasleduje skupne cilje in da je poslovanje predstavljeno v okviru letnih
proračunskih postopkov in srednjeročnih proračunskih načrtov, pri čemer ni treba, da
je odvisno od njih.
Pravica do zdravstvenega varstva in pravica do socialne varnosti sta človekovi pravici
ustavnega ranga. Za slehernika, ki mu zdravje opeša, je zelo pomembno, da čim prej
prejme medicinsko indicirano zdravljenje, ki mora biti zagotovljeno vsem pod enakimi
pogoji in skladno z načelom enakosti ne sme biti odvisno od premoženjskega stanja ali
dohodka posameznika, ki potrebuje zdravljenje. Ob dejanski omejenosti sredstev, iz
katerih se financira zdravstveno varstvo, predstavlja omejitev porabe, ki izhaja iz
vključenosti blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja v OdlPSD dodatno
omejevanje, ki protiustavno posega v pravici do zdravstvenega varstva in do socialne
varnosti ter ne zagotavlja spoštovanja načela socialne države in enakosti pri
uresničevanju pravic do zdravstvenega varstva ter do socialne varnosti. Država, ki je
socialna država, mora vselej tehtati med zagotavljanjem individualnih pravic in javnim
interesom, ki se kaže v zagotavljanju stabilnega financiranja zdravstvenega varstva
skozi vse faze gospodarskega cikla, vendar pri tem ne sme protiustavno posegati v
obstoječe pravice. Skladno s 15. členom Ustave so namreč človekove pravice in
6

Enote sektorja država opredeljuje Uredba (EU) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja
2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji, pri čemer poleg osrednjih enot (ki
izvajajo nacionalna izvršilna, zakonodajna in sodna pooblastila) posebej opredeljuje subjekte države z ločenimi
pravnimi identitetami in precejšnjo avtonomijo, ki vključuje tudi diskrecijsko pravico glede obsega in sestave
njihovih izdatkov in neposrednega vira prihodkov. Med te so, skladno s poglavjem 20, uvrščene vse enote države
in vse netržne nepridobitne institucije, ki jih nadzirajo enote države.
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temeljne svoboščine lahko omejene samo z istovrstnimi pravicami drugih, vsak
zakonsko določen poseg v človekovo pravico ali temeljno svoboščino pa mora biti
ustavno dopusten, torej mora prestati tako ustavni test legitimnosti (iz tretjega
odstavka 15. člena Ustave) kot tudi test sorazmernosti (kot enega izmed načel pravne
države, 2. člen Ustave).7 Pri tem je treba upoštevati temeljno razliko med sedanjo
pravico posameznika, v katero se posega, in njegovo bodočo pravico, ki je šele v
pričakovanju in jo je zato mogoče obravnavati zgolj skozi prizmo javnega interesa, pri
čemer velja, da niso vsi tovrstni cilji ustavno dopustni (tako npr. ni dopusten cilj
zakonskega urejanja krnitev temeljnih ustavnih načel, čeprav bi to zakonodajalec
ovrednotil kot javni interes, do česar dejansko prihaja v primeru vključitve blagajne
obveznega zdravstvenega zavarovanja v OdlPSD).«
Predlog odgovora Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih
svetnic in svetnikov, 28 jih je glasovalo ZA, 1 je glasoval PROTI).
S tem je bila 7. točka dnevnega reda zaključena.
***
7.A točka dnevnega reda:


Predlog Odgovora na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede
dela Zahteve Sodnega sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni
preiskavi (Uradni list RS, št 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi
(Uradni list RS, št 63/93 in 33/03), ki se nanaša na Akt o odreditvi
parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št. 46/19) in ki jo Ustavno sodišče
vodi pod št. U-I-246/19.

Dopis Ustavnega sodišča Republike Slovenije s pozivom Državnemu svetu so državne
svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti 8. 12. 2020, z obvestilom o
razširitvi dnevnega reda 35. seje Državnega sveta.
V okviru istega obvestila so državne svetnice in državni svetniki 8. 12. 2020 po
elektronski pošti prejeli tudi:
- Pobudo Mandatno-imunitetne komisije za sprejem odgovora Državnega sveta na
poziv Ustavnega sodišča in
- predlog Odgovora Državnega sveta na poziv Ustavnega sodišča.
Vsebino odgovora je predstavil predstavnik predlagateljice pobude za sprejem
odgovora na poziv Ustavnega sodišča državni svetnik Franci Rokavec.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog odgovora
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 2020, na podlagi Poziva
Ustavnega sodišča št. U-I-246/19-13 z dne 19. 11. 2020 in v povezavi s tretjo alinejo
prvega odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 –
7

Kot npr. Ustavno sodišče navaja v odločbi št. U–I-285/10 (točka 11), se lahko človekove pravice in temeljne
svoboščine omejijo zaradi pravic drugih oziroma zaradi javne koristi, ob tem pa lahko poseg v človekove pravice
temelji le na ustavno dopustnem, stvarno upravičenem cilju, pri čemer je treba vselej oceniti tudi, ali je
izpodbijana ureditev v skladu s splošnim načelom sorazmernosti.
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uradno prečiščeno besedilo, 109/12 in 23/20), sprejel
ODGOVOR
na poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije glede dela Zahteve Sodnega
sveta za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št
63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št 63/93 in 33/03),
ki se nanaša na Akt o odreditvi parlamentarne preiskave (Uradni list RS, št.
46/19) in ki jo Ustavno sodišče vodi pod št. U-I-246/19
Državni svet Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Državni svet) je 23. 11. 2020
prejel poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Ustavno
sodišče), da se izjavi o delu Zahteve za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list
RS, št. 63/93 in 33/03) Sodnega sveta (v nadaljevanju: Zahteva za oceno ustavnosti),
ki se nanaša na Akt o odreditvi parlamentarne preiskave, št. 020-02/19-12/95 z dne
12. 7. 2019, Uradni list RS, št. 46/2019 (v nadaljevanju: Akt o odreditvi parlamentarne
preiskave) za primer, da bo Ustavno sodišče v okviru tega postopka sklenilo presojati
tudi ustavno skladnost tega Akta.
Predmetno parlamentarno preiskavo je Državni zbor Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: Državni zbor) odredil na podlagi zahteve Državnega sveta, ki je
bila sprejeta na 19. seji 12. 6. 2019, na podlagi pete alineje prvega odstavka 97. člena
Ustave Republike Slovenije8 v skladu s 93. členom Ustave Republike Slovenije, 1.
členom Zakona o parlamentarni preiskavi9 in 1. členom Poslovnika o parlamentarni
preiskavi10. V zahtevi za oceno ustavnosti Sodni svet navaja, da se parlamentarna
preiskava, na podlagi predmetnega Akta o odreditvi parlamentarne preiskave, (i) ne
nanaša na javne zadeve, npr. problem delovanja sodstva kot celote, pač pa na (ii)
konkretne že pravnomočno končane sodne postopke; da naj bi bila (iii) usmerjena v
nosilce javne oblasti, ki niso politično odgovorni (sodnike) ter da je zato parlamentarna
preiskava (iv) presegla svoje ustavno določene pristojnosti in (v) posegla v ustavno
varovano neodvisnost sodne veje oblasti11.
Državni svet se je v Mnenju o Zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o parlamentarni
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni list
RS, št. 63/93 in 33/03) ter pobudi in ustavni pritožbi zoper Akt o odreditvi
parlamentarne preiskave, ki se pred Ustavnim sodiščem vodijo pod št. Up-1011/2019,
U-I-214/19 in U-I-246/19, že opredelil do navedb Sodnega sveta ter Vrhovnega
državnega tožilstva Republike Slovenije in Draga Šketa, Generalnega državnega
tožilca Republike Slovenije.
Državni svet vztraja pri že podanih navedbah ter skladno s pozivom podaja dodatno
obrazložitev. Na tem mestu Državni svet izpostavlja tudi Sklep Ustavnega sodišča opr.
št. U-I-219/93 z dne 13.1.1994, s katerim je Ustavno sodišče odločilo, da Akt o uvedbi
parlamentarne preiskave po svoji vsebini nima značilnosti predpisa oziroma drugega
splošnega akta (splošnost in abstraktnost), zato za njegovo oceno ustavno sodišče ni
8

Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43,
69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a
9
Uradni list RS, št. 63/93 in 63/94-KZ
10
Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03
11
Povzeto po sklepu Ustavnega sodišča U-I-246/19-11, str. 3
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pristojno. Poleg tega obravnavani Akt o odreditvi parlamentarne preiskave ne krši
ustavnih načel in ne posega v ustavni položaj in neodvisnost sodstva. Zahtevana
parlamentarna preiskava je ustrezno zamejena in se nanaša na javne zadeve –
vprašanje obstoja sistemske in strukturne disfunkcionalnosti v delovanju slovenskega
kazenskopravnega sistema, pri čemer se osredotoča na že pravnomočno končane
sodne postopke, v katerih ni nevarnosti, da bi prišlo do nedopustnega vplivanja ene
veje oblasti na drugo. Dodatno velja opozoriti, da ima preiskovalna komisija dolžnost,
da Akt o odreditvi parlamentarne preiskave izvaja ustavno skladno in da pri tem
posebno pozornost posveča temu, da ne pride do posega v človekove pravice ali
pristojnosti drugih državnih organov in nosilcev drugih vej oblasti. Z druge strani imajo
tudi zaslišanci pravico in dolžnost, da zavrnejo odgovor na vprašanja, ki bi pomenila
poseg v izvrševanje sodne oblasti, ter da na tak način prispevajo k temu, da dejansko
izvrševanje Akta o odreditvi parlamentarne preiskave ne bi posegalo v načelo delitve
oblasti, neodvisnost nosilcev funkcij v pravosodju ter druge ustavne pravice.
V skladu s 1. členom Zakona o parlamentarni preiskavi se parlamentarna preiskava
opravi v zadevah javnega pomena, da se ugotovi in oceni dejansko stanje, ki je lahko
podlaga za odločanje Državnega zbora o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij,
za spremembo zakonodaje na določenem področju in za druge odločitve Državnega
zbora iz njegove ustavne pristojnosti. Namen in smisel parlamentarne preiskave je
torej v ugotavljanju in raziskovanju dejanskih stanj v zadevah javnega pomena
(odkrivanje in grajanje nepravilnosti v teh zadevah), ki bodo podlaga za sprejemanje
(pravnih in političnih) odločitev parlamenta.12 Pri tem se predpostavlja, da gre za
sprejem takšnih nadaljnjih odločitev, ki so v ustavni in zakonski pristojnosti Državnega
zbora, čeprav se različna stanja in pojavi v družbi v parlamentarni preiskavi ocenjujejo
s političnega vidika.13
Obravnavana parlamentarna preiskava se nanaša na javne zadeve – sistemske in
strukturne disfunkcionalnosti v delovanju slovenskega kazenskopravnega sistema. Pri
tem se osredotoča na dve glavni vprašanji: (1) na ugotavljanje politične odgovornosti
nosilcev javnih funkciji, ki naj bi sodelovali pri pregonu nekdanjega župana Mestne
občine Maribor in člana Državnega sveta Franca Kanglerja in drugih, ter (2) na
ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in vodenja določenih evidenc
Policije. Predmet in namen obravnavane parlamentarne preiskave je torej skozi
konkreten primer raziskati zadeve javnega pomena, kot so zlorabe v kazenskem
pravosodju. Ugotovitve parlamentarne preiskave bodo lahko služile za podlago pri
pripravi zakonodajnih sprememb za odpravo ugotovljenih disfunkcionalnosti pri
zagotavljanju pravne varnosti v kazenskih postopkih in pri vodenju policijskih evidenc.
Ni namreč zanemarljivo, da obravnavana zahteva za parlamentarno preiskavo temelji
na dejstvu, da je bilo zoper nekdanjega župana občine Maribor in državnega svetnika
uvedenih enaindvajset kazenskih postopkov14, ki so se končali brez obsodbe, pa to ni
osamljen primer15. Ni možno spregledati, da gre za relativno veliko število kazenskih
12

Odločba Ustavnega sodišča št. U-I-244/99 z dne 15.6.2000 (10. in 22. točka)
Mozetič, Miroslav: Parlamentarna preiskava v pravnem sistemu Republike Slovenije, Uradni list Republike
Slovenije, Ljubljana, 2000, str. 28
14
Po mnenju prof. dr. Boštjana M. Zupančiča je zadeva preiskovalnega sodnika Bourgota, ki je po krivem
preiskoval osebe, glede katerih ni bilo utemeljenega suma (na k.d. pedofilije) zares paralela zlorabam v
slovenskem pravosodju – vendar samo na prvi stopnji. Prof. Dr. Boštjan M. Zupančič, LL.M., S.I.D. (Harv.) in
odvetnik Aleksander Pevec, Pravnim mnenjem glede ev. Parlamentarnih preiskav zadevajočih določene
disfunkcionalnosti v slovenskem pravosodju, 17.12.2019, str. 31. je
15
Glej: Demšar, Jakob: Franc Kangler in njegova pravica, Predlog ministru za notranje zadeve in ministrici za
pravosodje, Pravna praksa, 5.9.2019.
13
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postopkov zoper isto osebo, politika, pri čemer pozornost zbuja okoliščina, da se
noben od teh ni končal s pravnomočno obsodilno sodbo, kar kaže, da gre za
vprašanje delovanja kazenskopravnega sistema oziroma njegovih mehanizmov, ki bi
morali preprečiti neutemeljene kazenske pregone in sodne postopke, pa tega niso.
V zahtevi za odreditev predmetne parlamentarne preiskave je podrobno navedeno
zakaj je ta v javnem interesu. Parlamentarna preiskava glede obravnavanih kazenskih
postopkov, ki imajo oziroma so imeli velik odmev v javnosti, je v javnem interesu, saj je
obravnavana javna oseba, v zvezi z obravnavanimi postopki pa se pojavljajo očitki o
kršitvah človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter o zlorabi uradnega položaja. V
javnem interesu je, da se ugotovi, ali je do očitanih kršitev in nepravilnosti prišlo ter da
se prepreči nadaljnje kršenje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki jih
državljankam in državljanom Republike Slovenije zagotavljata Ustava Republike
Slovenije in Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic. Nenazadnje gre za
»pravico do resnice«16, kadar ta v svoji kompleksnosti presega okvir posameznega
postopka in pomeni pravico javnosti, da izve resnico o delovanju pravosodnega
sistema.
Nobenih utemeljenih ovir ni, da se ne bi pod drobnogled parlamentarne preiskovalne
komisije vzeli konkretni, pravnomočno končani sodni postopki. Zakon o parlamentarni
preiskavi v 2. členu izrecno določa, da v primeru, da v neki zadevi že teče kazenski
postopek, to ni ovira, da ne bi bila o njej, v okviru pristojnosti Državnega zbora,
izvedena tudi parlamentarna preiskava. Da taka ureditev ni v neskladju z Ustavo
Republike Slovenije se je Ustavno sodišče že izreklo v zadevi št. U-I-244/99. Do
pravnomočno končanih postopkov pa se zakon ne opredeljuje, saj parlamentarna
preiskava ne pomeni sodnega pregona, niti kazenskemu postopku ne konkurira17, zato
se vprašanje podvojenega postopka (ne bis in idem) ne more zastaviti. Poleg tega v
primeru pravnomočno končanih postopkov ne obstaja tveganje, da bi parlamentarna
preiskava posegla v sam postopek ali kakorkoli nanj vplivala, saj je že pravnomočno
končan.
Bistvo predmetne parlamentarne preiskave, ki preiskuje obstoj nedopustnih vplivov, je
v ugotavljanju obstoja sistemskih in strukturnih pomanjkljivosti, ki dopuščajo da pride
do zlorab v delovanju policije, tožilstva in sodstva v konkretnih kazenskih postopkih in
eventualne zakonodajne spremembe. Četudi je namen pravnih norm, da vnaprej, pred
nastopom življenjskega dogodka, uredijo postopanje ob nastopu le-tega, ostaja
neizpodbitno dejstvo, da ni možno vnaprej na abstraktni ravni predvideti čisto vsega in
da je vsaka uporaba prava tudi (vsaj deloma) razlaga prava. Zaradi tega lahko v
konkretnih postopkih pride do različnih tolmačenj pravnih norm in do tega, da se v
dejanskem življenju pravna norma včasih močno oddalji od svoje zasnove in funkcije.
To razhajanje med normativnim in stvarnim je treba zaznati, ga razumeti in razmisliti o
tem, kako naj se pravo razvija, da bo opravljalo svojo temeljno funkcijo: funkcijo
zaščite temeljnih vrednot družbe, hkrati pa tudi funkcijo usmerjanja družbenega
razvoja v smeri zagotavljanja vladavine prava.
16

Prof. Dr. Boštjan M. Zupančič, LL.M., S.I.D. (Harv.) in odvetnik Aleksander Pevec, Pravnim mnenjem glede ev.
Parlamentarnih preiskav zadevajočih določene disfunkcionalnosti v slovenskem pravosodju, 17.12.2019, str. 60
iz Study on the Right to Truth, OZN, 2006.
17
Parlamentarna preiskava ni namenjena odkrivanju kaznivih dejanj in njegovih storilcev, in tudi ni kazenski
postopek (tako Višje sodišče v Ljubljani, opr. št. II Kp 35460/2015 z dne 18. 5. 2016), kar velja tudi za
obravnavano parlamentarno preiskavo, katere namen je ugotoviti ali je prišlo do nedopustnih posegov v
izvrševanje sodne oblasti s strani nosilcev politične oblasti.
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Sistemske in strukturne pomanjkljivosti je možno prepoznati samo s preučevanjem
posameznih primerov, v katerih so se te pomanjkljivosti in napake udejanile, saj se v
konkretnih kazenskih postopkih pravni predpisi uporabljajo. Vsaka analiza mora
izhajati iz neke delovne teze, ki se tekom postopka na podlagi ugotovljenih dejstev
lahko ali potrdi ali zavrže. Cilj predmetne parlamentarne preiskave je ugotoviti, kaj je
šlo narobe in omogočiti, da se nepravilnosti, če bodo ugotovljene, ne bi ponavljale,
zato je, ne glede na to, kako nesprejemljiva se nekaterim zdi delovna teza oz.
vprašanje, ki je predmet obravnave, to edina možna začetna teza, ki dopušča
preiskovanje. Brez začetne teze o obstoju nepravilnosti namreč sploh ne bi bilo
razlogov za uvedbo parlamentarne preiskave. Ob tem velja upoštevati tudi to, da je
neobstoj sistemskih in strukturnih pomanjkljivosti ena tistih stvari, ki jo je možno
ugotoviti samo skozi odsotnost dokazov o obstoju teh pomanjkljivosti. 18
Pojem »politične odgovornosti« sodnikov, tožilcev in drugih funkcionarjev19 je treba
razumeti na način, kot ga razumejo v utrjenih demokracijah. Gre za enega od vidikov
sodniške odgovornosti v razmerju do parlamenta in preko tega sodnikove
odgovornosti širši javnosti. Sodniki so nosilci oblasti, za katere ni vzpostavljena
neposredna odgovornost volivcem, zato je njihovo odgovornost treba vzpostaviti preko
sistema zavor in ravnovesij, ki se izraža tudi v tem, da se sodnik ali tožilec odzove
vabilu parlamentarne preiskovalne komisije na zaslišanje ter da se parlamentarni
preiskovalni komisiji posreduje sodne ali tožilske spise, saj je preiskovalna komisija že
po definiciji eden od ustavnih institutov, ki pomenijo uresničevanje politične kontrole v
sistemu delitve oblasti.20 Pri tem se seveda ne sme poseči v sodniško oziroma tožilsko
neodvisnost, vendar pa ne gre spregledati, da načeli delitve oblasti in neodvisnosti
sodstva (ter širše neodvisnosti pravosodja), nista sami sebi namen in ju ni sprejemljivo
razumeti kot nedotakljivost. Načelo neodvisnosti in samostojnosti ne more varovati
tistega, ki dela nezakonito ali zlorablja svojo funkcijo, poleg tega pa ni razlogov, ki bi
preprečevali sodniku ali tožilcu, da je zaslišan kot strokovnjak ali kot oseba, ki bi lahko
izpovedala o morebitnih nezakonitih vplivanjih na svoje delo. V primeru, da pri tem
zaznata vprašanja, ki bi lahko posegala v načelo neodvisnosti in samostojnosti, pa
imata oba tako pravico kot dolžnost, da zavrneta odgovor na tako vprašanje, in s tem
tudi sama prispevata k zagotavljanju, da aktivnosti preiskovalne komisije ne posežejo
v njuno neodvisnost. Sodnik je neodvisen v mnenju, ki ga je podal v okviru svojega
dela in znotraj polja razumnega nesoglasja v svobodni demokratični družbi, 21 torej je
niansa v tem, da zakonodajna veja nima pravice posegati v funkcionalno neodvisnost
sodnikov, v neodvisnost samega sojenja ter v nepravnomočne in še manj v
pravnomočne sodne odločbe.22

18

Nobeno število dokazov namreč ne more zagotoviti, da sistemske in strukturne pomanjkljivosti glede
obravnavanega vprašanja ne obstajajo, zadošča pa en sam dokaz, da bi se ugotovilo, da sistemske in strukturne
pomanjkljivosti obstajajo.
19
V preteklosti so že delovale parlamentarne komisije, ki so ugotavljale politično odgovornosti funkcionarjev
zaradi vplivanja na delo tožilstva Akt o odreditvi parlamentarne preiskave, Uradnem listu RS št. 35/2003 z dne 5.
4. 2005 in delo sodišč Akt o odreditvi parlamentarne preiskave, Uradnem listu RS, št. 22/1993 z dne 30. 4. 1993.
20
Tako Prof. Dr. Boštjan M. Zupančič, LL.M., S.I.D. (Harv.) in odvetnik Aleksander Pevec v: Pravno mnenje glede
ev. parlamentarnih preiskav zadevajočih določene disfunkcionalnosti v slovenskem pravosodju, 17.12.2019, str.
69.
21
Tako tudi v odklonilnem ločenem mnenju sodnika Ddr. Klemna Jakliča k sklepu št. U-I-246/19 z dne 24. 10.
2019.
22
Prof. Dr. Boštjan M. Zupančič, LL.M., S.I.D. (Harv.) in odvetnik Aleksander Pevec, Pravnim mnenjem glede ev.
Parlamentarnih preiskav zadevajočih določene disfunkcionalnosti v slovenskem pravosodju, 17.12.2019, str. 36
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Sodbe se v Republiki Sloveniji izrekajo in razglasijo v imenu ljudstva, kar izhaja iz
ustavnega načela suverenosti ljudstva, ki ga izraža določba prvega stavka drugega
odstavka 3. člena Ustave Republike Slovenije, ki določa, da ima v Sloveniji oblast
ljudstvo. Drugi stavek drugega odstavka 3. člena Ustave Republike Slovenije določa,
da državljanke in državljani oblast izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu
delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. Ljudstvo ni le izvor in nosilec javne
oblasti, ampak tudi samo vlada, torej z oblastjo aktualno razpolaga ter jo izvršuje, in
sicer neposredno z volitvami, kjer izvoli svoje predstavnike, ki zatem v njegovem
imenu sprejemajo ustavo, zakone in druge akte. Iz 3. člena Ustave Republike
Slovenije sledi, da tudi sodna oblast pravzaprav izhaja iz ljudstva, kar se v samem
delu sodišč izraža na več nivojih: sodnike voli državni zbor, ki je predstavnik ljudstva
(posredna demokracija), laiki iz vrst "ljudstva" sodelujejo kot sodniki porotniki pri
sodnem odločanju, tu je še poročanje medijev o posameznih sodnih obravnavah in
dogajanju v sodstvu in tudi parlamentarne preiskave, nenazadnje se tudi sodne
odločbe izrekajo v "imenu ljudstva".
Neodvisnost sodnikov je predpostavka, ki omogoča, da se vsakomur zagotovi
uresničevanje ustavne pravice do sodnega varstva. Glede na položaj državnega
tožilstva v slovenskem pravnem redu, se načelo neodvisnosti nanaša tudi na državne
tožilce. Ljudstvo pa ima izven okvirov njihove funkcionalne neodvisnosti možnost, da
preko svojega neposredno izvoljenega predstavnika (t. j. poslancev Državnega zbora),
skozi institut preiskovalne komisije, preveri obstoj morebitnih protipravnih zlorab v
kazenskopravnem sistemu, kar pa je možno samo na konkretni ravni, saj je samo
skozi obravnavo večjega števila konkretnih primerov in ob ugotovitvi ponavljajočih se
istovrstnih kršitev ali nepravilnosti, možno sklepati, da gre za težave sistemske narave.
Odprava nepravilnosti sistemske narave, ki pomenijo poseg v ustavno zagotovljene
človekove pravice, pa je v javnem interesu, saj se s tem varujejo pravice vseh.
Predmetni akt o odreditvi parlamentarne preiskave zasleduje obravnavo zaznanih
anomalij kot indicev o obstoju sistemske in strukturne anomalije v delovanju
pravosodja. Zato tudi ne posega v ustavno varovano neodvisnost sodne veje oblasti,
niti ne presega ustavne pristojnosti zakonodajne veje oblasti.
Ob upoštevanju vsega navedenega, vključno z navedbami v Zahtevi Državnega sveta
za odreditev parlamentarne preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev
javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega
pregona zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta
Republike Slovenije Franca Kanglerja in drugih, zaradi suma, da so bile v postopkih
zoper nekdanjega župana Mestne občine Maribor in člana Državnega sveta Republike
Slovenije Franca Kanglerja in drugih huje kršene in nedopustno zlorabljene določbe
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Ustave
Republike Slovenije, Zakona o kazenskem postopku, Kazenskega zakonika ter
Zakona o državnem svetu, in ugotovitev domnevnega nezakonitega upravljanja in
vodenja določenih evidenc Policije (št.: 000-04-8/2019/22 z dne 16.6.2019) ter že
podanim Mnenjem Državnega sveta o Zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93) in Poslovnika o parlamentarni
preiskavi (Uradni list RS, št. 63/93 in 33/03) ter pobudi in ustavni pritožbi zoper Akt o
odreditvi parlamentarne preiskave, ki se pred Ustavnim sodiščem vodijo pod št. Up1011/2019, U-I-214/19 in U-I-246/19 (št.: 000-04-8/2019/81 z dne 11.12.2019) in
Pravnim mnenjem glede ev. Parlamentarnih preiskav zadevajočih določene
disfunkcionalnosti v slovenskem pravosodju Prof. dr. Boštjana M. Zupančiča, LL.M.,
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S.J.D. in odvetnika Aleksandra Pevca23, Državni svet meni, da je Akt o odreditvi
parlamentarne preiskave, št. 020-02/19-12/95 z dne 12. 7. 2019, Uradni list RS, št.
46/201 ustaven in zakonit in na podlagi tega ustanovljena parlamentarna komisija
legitimna.«
Predlog odgovora Državnega sveta je bil SPREJET24 (prisotnih 32 državnih
svetnic in svetnikov, 25 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 7.A točka dnevnega reda zaključena.
***
8. točka dnevnega reda:


Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za
izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana
Državnega sveta Republike Slovenije

Pobudo državnega svetnika Bojana Kekca za sprejem sprememb in dopolnitev sklepa
so državne svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti 2. 12. 2020.
Pobudo je obravnavala Mandatno-imunitetna komisija. Njeno poročilo so državne
svetnice in državni svetniki prejeli po elektronski pošti 9. 12. 2020.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in državni svetniki prejeli po
elektronski pošti 4. 12. 2020.
Vsebino predloga sklepa je predstavil pobudnik za sprejem sprememb in dopolnitev
sklepa državni svetnik Bojan Kekec.
Poročilo Mandatno-imunitetne komisije je predstavil predsednik komisije Franci
Rokavec.
V razpravi je sodeloval Alojz Kovšca.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji 9. 12. 2020, na podlagi tretjega
odstavka 13.a člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št.
30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 109/12 in 21/13) 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

23

Pravno mnenje je bilo 22. 1. 2020 posredovano Ustavnemu sodišču.
Ponovitev glasovanja na predlog državnega svetnika Ladislava Rožiča (rezultat glasovanja o predlogu
za ponovitev glasovanja: PRISOTNIH 32, ZA 23, PROTI 2).
24
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SKLEP
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O POGOJIH ZA IZPLAČEVANJE
PLAČIL ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE PODPREDSEDNIKA IN ČLANA
DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
1. člen
V Sklepu o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in
člana Državnega sveta Republike Slovenije (številka 111-01/12-10 z dne 20. 3. 2013
in številka 111-01/12-11 z dne 15. 5. 2013) se za 7. členom doda nov 7.a člen, ki se
glasi:
»7.a člen
Podpredsedniku in članu Državnega sveta pripada za udeležbo na sejah iz 3., 4., 5., 6.
in 7. člena, ki se izvedejo videokonferenčno, z uporabo informacijsko-komunikacijske
tehnologije, plačilo v enakem bruto znesku, kot podpredsedniku in članu Državnega
sveta pripada v primeru, da seje niso izvedene videokonferenčno.«.
2. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za članstvo v delovnih telesih Državnega zbora in v primerih, ko je član Državnega
sveta poročevalec v Državnem zboru oziroma na njegovih delovnih telesih, je
podpredsednik ali član Državnega sveta upravičen do plačila za udeležbo v višini
134,45 EUR.«.
3. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Za aktivno sodelovanje na medparlamentarnih in drugih mednarodnih konferencah,
na katerih član Državnega sveta sodeluje kot predstavnik Državnega sveta, je
podpredsednik ali član Državnega sveta upravičen do plačila:
- kot vodja delegacije v višini 134,45 EUR,
- kot član delegacije v višini 112,04 EUR.
Do plačila iz prejšnjega odstavka sta podpredsednik ali član Državnega sveta
upravičena tudi v primeru, da se konferenco izvede videokonferenčno, z uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije.«.
4. člen
11. člen se spremeni tako, da glasi:
»Za udeležbo na sejah nacionalnih, medparlamentarnih ali drugih mednarodnih
organizacij, institucij ali delovnih teles, v katere je imenovan s strani Državnega sveta,
je podpredsednik ali član Državnega sveta upravičen do plačila v višini 134,45 EUR.
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Do plačila iz prejšnjega odstavka sta podpredsednik ali član Državnega sveta
upravičena tudi v primeru, da se sejo izvede videokonferenčno, z uporabo
informacijsko-komunikacijske tehnologije.«.
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.«
Predlog sklepa Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic in
svetnikov, 32 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 8. točka dnevnega reda zaključena.
- - Na podlagi proceduralnega predloga Branka Šumenjaka je bilo dogovorjeno, da se bo,
v primeru sklica delovnih teles Državnega sveta na daljavo (praviloma prek aplikacije
Cisco Webex), povezavo za udeležbo na sejah komisij Državnega sveta na
daljavo v prihodnje posredovalo vsem državnim svetnicam in svetnikom in ne
zgolj članicami in članom posamezne komisije, kot je bilo v praksi do sedaj.
S tem se bo sledilo določbam 25. člena Poslovnika Državnega sveta, ki državnim
svetnicam in svetnikom omogoča udeležbo tudi na sejah komisij, v katerih ni član. Pri
tem je predsednik Državnega sveta posebej izpostavil, da lahko državna svetnica ali
svetnik na seji komisije, katere ni član/-ica, razpravlja, nima pa pravice glasovati.
- - Predsednik Državnega sveta je zaključil 35. 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 za leto 2021 v sredo,
20. 1. 2021.

Dr. Dušan Štrus
sekretar

Alojz Kovšca
predsednik

Zapisala: Marina Petrović
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