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UVOD – METODOLOŠKA POJASNILA
V poročilu o delu Državnega sveta za leto 2020 so zajete aktivnosti državnih svetnic in svetnikov
v 3. letu VI. mandata, to je v obdobju od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 s prikazom stanja zadev na
dan 31. 12. 2020.
Poudarek v poročilu je na vsebinski plati dela Državnega sveta, kar pomeni, da so iz poročila
razvidna pomembnejša vsebinska stališča in poudarki, ki jih je oblikoval Državni svet, interesne
skupine oziroma delovna telesa – komisije. Iz strukture poročila je razvidno, da se ustavne in
druge pristojnosti uresničujejo v okviru sej Državnega sveta, zasedanj kolegija Državnega sveta,
sej interesnih skupin Državnega sveta in sej komisij Državnega sveta ter aktivnosti, ki jih Državni
svet izvaja v povezavi s civilno družbo.
Prvo poglavje poročila naslavlja splošne podatke o Državnem svetu, njegovi sestavi, izvoljenih
državnih svetnicah in svetnikih ter vodstvu Državnega sveta. Spremembe v letu 2020 so
označene s poudarjenim tiskom.
Drugo poglavje poročila je vsebinsko osrednje poglavje in se nanaša na delo Državnega sveta v
letu 2020 z vidika pristojnosti, ki jih Državni svet uresničuje v obliki zasedanj (seje Državnega
sveta, kolegij Državnega sveta, seje petih interesnih skupin, seje osmih delovnih teles - komisij).
Iz tega poglavja poročila so razvidne vse z Ustavo opredeljene in ostale aktivnosti, ki jih Državni
svet uresničuje v okviru rednih ali izrednih sej Državnega sveta ter na tej podlagi prikazani
sprejeti sklepi Državnega sveta.
Tretje poglavje poročila se osredotoča na delo interesnih skupin Državnega sveta, ki se
praviloma sestajajo pred sejami Državnega sveta in obravnavajo točke, ki so na dnevnem redu
rednih ali izrednih sej, se z njimi seznanijo, jih (ne)podprejo oziroma nanje podajo stališča in
vsebinske pripombe.
Četrto poglavje poročila zajema mnenja in poročila delovnih teles – komisij Državnega sveta.
Komisije mnenja, ki jih oblikujejo, pošiljajo bodisi v obliki poročil v obravnavo Državnemu svetu
bodisi v obliki mnenj neposredno v Državni zbor oziroma njegovim delovnim telesom. V
metodološkem smislu je zelo pomembna opomba bralcu poročila, da so zadeve, ki jih je po
predhodni obravnavi na sejah posameznih komisij obravnaval Državni svet na plenarnih sejah,
zajete v 2. poglavju poročila o delu, v 4. poglavju pa so podrobneje navedene tiste zadeve, ki so
jih komisije obravnavale, niso pa bile obravnavane na plenarnih sejah.
Peto poglavje poročila prikazuje sodelovanje Državnega sveta s civilno družbo. Zajet je nabor
aktivnosti, s katerimi Državni svet spodbuja delo civilne družbe, in sicer na način javne
izpostavitve vidnih dosežkov posameznikov ali skupin, pomembnih za širšo skupnost (s
podeljevanjem plaket, z razstavami in predstavitvami). Prav tako Državni svet pomaga pri
seznanjanju javnosti s pogledi in stališči civilne družbe do pomembnih družbenih problematik in
civilni družbi pomaga pri morebitnem uveljavljanju njenih stališč in pripomb v zakonodajnem
procesu (predavanja, posveti, konference, forumi in drugi dogodki ter z izdajanjem tematskih
publikacij s posvetov v obliki zbornikov oz. e-zbornikov).
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Šesto poglavje poročila navaja mednarodne aktivnosti Državnega sveta, in sicer na področju
bilateralnih in multilateralnih stikov.
Sedmo poglavje poročila podaja pregled udeležbe predsednika Državnega sveta in državnih
svetnikov na različnih dogodkih, in sicer aktivno, ko gre za javne nastope, predstavitve in
nagovore oziroma z udeležbo na ostalih dogodkih v imenu Državnega sveta.
Osmo poglavje poročila povzema pomembnejše številčne podatke o delu Državnega sveta.
Podatki v poročilu so prikazani tekstovno, deloma tabelarno in grafično.
Naziv državni svetnik je v poročilu uporabljen enakovredno za ženski in moški spol.
Kot vir podatkov za pripravo poročila za leto 2020 so služile podatkovne zbirke informacijskega
sistema v okolju Lotus Notes in spletne strani Državnega sveta, statistika dela Državnega sveta,
ki jo vodi Služba Državnega sveta za pravne in analitične zadeve v interni podatkovni bazi (M),
podatke z izborom pomembnejših vsebinskih poudarkov o delu so posredovali sekretarji komisij
in interesnih skupin ter sodelavci drugih služb Državnega sveta, za kar se jim prav lepo
zahvaljujem.

Ljubljana, februar 2021
mag. Marjeta Tratnik Volasko, urednica publikacij
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1. SESTAVA DRŽAVNEGA SVETA IN SPLOŠNI PODATKI
Ustava Republike Slovenije kot organa na področju zakonodajne oblasti v Republiki Sloveniji
opredeljuje Državni zbor in Državni svet. Po položaju v organizaciji oblasti Ustava Republike
Slovenije Državni svet uvršča takoj za Državnim zborom.
Državni svet izvaja ustavno vlogo v razmerju do Državnega zbora. Kot interesno predstavniško
telo je Državni svet zastopnik socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavlja ga
40 članov, in sicer 18 predstavnikov delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi) in 22
predstavnikov lokalnih interesov (teritorialni interesi).
Poleg Ustave Republike Slovenije podrobneje urejajo položaj in vlogo Državnega sveta Zakon o
državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13
– ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Poslovnik Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20) in Poslovnik Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20).
Volitve v Državni svet ureja zakon, ki ga sprejme Državni zbor z dvotretjinsko večino glasov vseh
poslancev. Volitve v Državni svet potekajo posredno prek interesnih organizacij oziroma lokalnih
skupnosti. V nasprotju s poslanci, ki zaradi uvedbe nezdružljivosti funkcij ne morejo biti hkrati
župani, so državni svetniki lahko župani. Enako, kot za poslance, je za državne svetnike urejena
imuniteta, o kateri odloča Državni svet.
Funkcija člana Državnega sveta je častna in traja pet let. Državni svetniki so kljub izvolitvi še
naprej zaposleni na delovnem mestu, ki so ga opravljali do izvolitve za člana Državnega sveta.
Nepoklicna funkcija omogoča neposredno povezanost članov Državnega sveta z interesi, ki jih
zastopajo v Državnem svetu.
Predsednik Državnega sveta opravlja svojo funkcijo poklicno (odl. US, št. U-I-248/08, 11. 11.
2009).
Mandat predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov in
članov delovnih teles - komisij je v skladu s Poslovnikom državnega sveta (Uradni list RS, št.
70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in 55/20) trajal dve leti in pol, to je pol mandata Državnega
sveta. S spremembami Poslovnika državnega sveta, ki jih je Državni svet sprejel v drugi polovici
tretjega leta VI. mandata, in sicer na 32. redni seji, 16. 9. 2020, pa se je ta ureditev odpravila
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26715, 55/20 in 123/20).
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1.1. DRŽAVNI SVETNIKI V ŠESTEM MANDATNEM OBDOBJU
Državni svet je nastopil VI. mandat 12. decembra 2017 in se še istega dne sestal na 1. ustanovni
seji.
Volitve v Državni svet VI. mandata so bile 22. novembra 2017, ko so elektorji volili predstavnike
lokalnih interesov, ter 23. novembra, ko so elektorji volili zastopnike funkcionalnih interesov. Z
izjemo predstavnika kulture in športa so državni svetniki nastopili mandat 12. decembra 2017. Pri
volitvah predstavnika kulture in športa je bil volilni zbor te skupine funkcionalnih interesov
preklican zaradi pritožbe Društva oblikovalcev Slovenije, Ustavno sodišče Republike Slovenije pa
je na tej podlagi zadržalo izvedbo volitev. Volitve predstavnika kulture in športa so bile ponovno
29. marca 2018, mandat izvoljenega predstavnika pa so državni svetniki potrdili na 6. redni seji
11. aprila 2018, s čimer je Državni svet šestega sklica pričel delovati v polni sestavi.
Zaradi smrti je z dnem 25. 8. 2018 prenehal mandat državnemu svetniku Borisu Šuštaršiču, ki je
bil v Državni svet izvoljen kot predstavnik socialnega varstva. Državni svet je zato do 31. 12.
2018 deloval v sestavi 39 državnih svetnikov.
Na nadomestnih volitev člana Državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za
področje socialnega varstva je bil 17. 12. 2018 izvoljen Danijel Kastelic, ki mu je Državni svet na
14. redni seji, 23. 1. 2019, potrdil imenovanje za člana Državnega sveta za predstavnika
negospodarskih dejavnosti za področje socialnega varstva.
Na 28. redni seji, 15. 4. 2020, je Državni svet sprejel odstopno izjavo državnega svetnika
Franca Kanglerja zaradi nezdružljivosti funkcij. Na nadomestnih volitvah za člana
Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov 3. volilne enote s sedežem v Mariboru,
ki so potekale 18. 6. 2020, je bil za državnega svetnika izvoljen Željko Vogrin, ki mu je
Državni svet na 31. redni seji, 1. 7. 2020, potrdil mandat člana Državnega sveta.
Državni svet je 30. 6. 2020 na 30. redni seji, to je na polovici VI. mandata, ponovno volil
svoje vodstvo. Na tajnih volitvah je bil za predsednika ponovno izvoljen Alojz Kovšca, za
podpredsednika pa prav tako ponovno izvoljen Matjaž Švagan. Prav tako so državni
svetniki na 30. redni seji, 10. 6. 2020, ponovno izvolili predsednike, podpredsednike in
člane delovnih teles – komisij za čas druge polovice VI. mandata (poglavje 2.4, tabela 2).
Zaradi smrti je z dnem 5. 8. 2020 prenehal mandat državnemu svetniku Bojanu Kontiču, ki
je bil v Državni svet izvoljen kot predstavnik lokalnih interesov 6. volilne enote s sedežem
v Velenju. Na nadomestnih volitvah, ki so bile 15. 10. 2020, je bil za državnega svetnika
izvoljen Franjo Naraločnik, ki mu je Državni svet na 34. redni seji, 11. 11. 2020, potrdil
mandat člana Državnega sveta.
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1.2. VODSTVO DRŽAVNEGA SVETA V ŠESTEM MANDATNEM OBDOBJU
Državni svet Republike Slovenije je 12. 12. 2017, na 1. redni seji VI. sklica, za predsednika
Državnega sveta izvolil Alojza Kovšco, ki je bil v Državni svet izvoljen kot predstavnik
obrtnikov. Ob polovici mandata, 10. 6. 2020, je Državni svet na 30. redni seji VI. sklica
Alojza Kovšco ponovno izvolil za predsednika Državnega sveta.
Državni svet Republike Slovenije je 16. 5. 2018, na 7. redni seji VI. sklica, za
podpredsednika Državnega sveta izvolil Matjaža Švagana, zastopnika interesov 21. volilne
enote (Trbovlje). Ob polovici mandata, 10. 6. 2020, je Državni svet na 30. redni seji VI.
sklica Matjaža Švagana ponovno izvolil za podpredsednika Državnega sveta.
Državni svet Republike Slovenije je 12. 12. 2017, na 1. redni seji VI. sklica, na predlog
predsednika Državnega sveta za sekretarja Državnega sveta imenoval dr. Dušana Štrusa.
Državni svet Republike Slovenije je 23. 1. 2019, na 14. redni seji VI. sklica, za namestnico
sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije imenoval mag. Nušo Zupanec, sekretarko
Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.

Organigram 1: Državni svet

DRŽAVNI SVET
PREDSEDNIK
PODPREDSEDNIK
KOLEGIJ DRŽAVNEGA
SVETA
SEKRETAR

KOMISIJA

INTERESNA SKUPINA







delodajalcev
delojemalcev
kmetov, obrtnikov in
samostojnih poklicev
negospodarskih
dejavnosti
lokalnih interesov








NAMESTNIK SEKRETARJA





SLUŽBA
DRŽAVNEGA SVETA
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2. URESNIČEVANJE PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA SVETA
Pristojnosti Državnega sveta vsebinsko opredeljuje 97. člen Ustave Republike Slovenije. Na tej
podlagi Državni svet:





predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov (zakonodajna pobuda),
daje Državnemu zboru mnenja o vseh zadevah iz njegove pristojnosti,
zahteva, da Državni zbor pred razglasitvijo določenega zakona o njem še enkrat odloča
(odložilni veto),
zahteva preiskavo o zadevah javnega pomena iz 93. člena Ustave RS (parlamentarna
preiskava).

Nekatere pristojnosti Državnega sveta so določene z drugimi akti. Zakon o Ustavnem sodišču
Republike Slovenije v 23. členu določa, da lahko Državni svet
 vlaga zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in
splošnih aktov.
Poslovnik Državnega zbora daje Državnemu svetu možnost, da
 predlaga sprejem avtentične razlage zakona.
Z izvedbenega vidika Državni svet uresničuje svoje pristojnosti v okviru rednih oziroma izrednih
sej Državnega sveta, zasedanj kolegija Državnega sveta, sej interesnih skupin Državnega sveta
in sej delovnih teles – komisij Državnega sveta.

2.1. SEJE DRŽAVNEGA SVETA
Državni svet se sestaja na rednih in izrednih sejah. Državni svet ima redne seje enkrat mesečno,
izredne seje pa praviloma na zahtevo skupine državnih svetnikov zaradi predloga za odložilni
veto ali za zadeve, ki jih zaradi časovne omejitve ni mogoče odlagati. Seje Državnega sveta in
njegovih komisij ter interesnih skupin so praviloma javne.
Državni svet se je v tretjem letu VI. sklica sestal na skupno enaindvajsetih (21) sejah, od
tega desetih (10) rednih sejah in enajstih (11) izrednih sejah. 27. redna seja, ki je bila
sklicana na dan 16. 3. 2020, je bila sprva preložena in kasneje odpovedana zaradi SARSCoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju: epidemije COVID-19).
Državni svet je v tretjem letu VI. sklica na sejah obravnaval skupno stopetinštirideset (145)
zadev, od tega triinštirideset (43) zadev s področja ustavnih pristojnosti in drugih aktov,
šest (6) odgovorov in izjav v zvezi z zahtevami za začetek postopka za oceno ustavnosti,
šestdeset (60) vprašanj in pobud, trinajst (13) zadev s področja volitev in imenovanj ter
imunitete, štiri (4) zaključke s posvetov, pet (5) drugih pomembnih sklepov in štiri (4)
ostale zadeve.
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Skupno število časa trajanja vseh sej Državnega sveta je v tretjem letu VI. sklica znašalo
50 ur in 42 minut, pri čemer je bila povprečna dolžina rednih sej 3 ure 48 minut, izrednih
sej pa 1 ura in 36 minut.
Redne seje Državnega sveta v letu 2020:
 35. seja Državnega sveta Republike Slovenije (9. 12. 2020)
 34. seja Državnega sveta Republike Slovenije (11. 11. 2020)
 33. seja Državnega sveta Republike Slovenije (14. 10. 2020)
 32. seja Državnega sveta Republike Slovenije (16. 9. 2020)
 31. seja Državnega sveta Republike Slovenije (1. 7. 2020)
 30. seja Državnega sveta Republike Slovenije (10. 6. 2020)
 29. seja Državnega sveta Republike Slovenije (13. 5. 2020)
 28. seja Državnega sveta Republike Slovenije (15. 4. 2020)
 27. seja Državnega sveta Republike Slovenije (16. 3. 2020)
- seja je bila odpovedana zaradi epidemije COVID-19
 26. seja Državnega sveta Republike Slovenije (26. 2. 2020)
 25. seja Državnega sveta Republike Slovenije (22. 1. 2020)
Izredne seje Državnega sveta v letu 2020:
 20. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (30. 12. 2020)
 19. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (23. 12. 2020)
 18. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (27. 11. 2020)
 17. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (10. 7. 2020)
 16. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (22. 6. 2020)
 15. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (30. 5. 2020)
 14. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (30. 4. 2020)
 13. izredna seja Državnega sveta Republike Slovenije (29. 4. 2020)
- seja je bila prekinjena
 12. izredna (3. korespondenčna) seja Državnega sveta Republike Slovenije (21. 4. 2020)
 11. izredna (2. korespondenčna) seja Državnega sveta Republike Slovenije (27. 3. 2020)
 10. izredna (1. korespondenčna) seja Državnega sveta Republike Slovenije (20. 3. 2020)

2.2. KOLEGIJ DRŽAVNEGA SVETA
Kolegij Državnega sveta je posvetovalno telo, ki pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih
nalog. Poleg predsednika Državnega sveta ga sestavljajo podpredsednik Državnega sveta ter
vodje interesnih skupin. Na sejah kolegija sodeluje tudi sekretar Državnega sveta, ki vodi službo
Državnega sveta.
Predsednik Državnega sveta je v tretjem letu šestega mandata sklical dvaindvajset (22) sej
Kolegija Državnega sveta in Kolegija Državnega sveta v razširjeni sestavi, od tega je bilo
osem (8) sej korespondenčnih.
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2.3. INTERESNE SKUPINE DRŽAVNEGA SVETA
V Državnem svetu se s problematiko področja, ki ga zastopajo, ukvarjajo interesne skupine. Člani
Državnega sveta so organizirani v pet interesnih skupin po posameznih področjih. Njihovo
sestavo opredeljuje 96. člen Ustave Republike Slovenije. Na tej podlagi osemnajst (18) državnih
svetnikov zastopa funkcionalne interese in dvaindvajset (22) državnih svetnikov lokalne interese.
Vsaka interesna skupina izvoli izmed sebe vodjo, ki vodi in organizira delo ter sklicuje in vodi
njene seje.
Interesne skupine po področjih:
- Interesna skupina delodajalcev,
- Interesna skupina delojemalcev,
- Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev,
- Interesna skupina negospodarskih dejavnosti,
- Interesna skupina lokalnih interesov.
Tabela 1: Državni svetniki po interesnih skupinah v letu 2020
1.

INTERESNA SKUPINA

SESTAVA

ZASTOPSTVO

INTERESNA SKUPINA
DELODAJALCEV

Igor Antauer (vodja)

predstavniki delodajalcev

sekretarka Nataša Terzić

Mitja Gorenšček
Jože Smole
mag. Marija Lah

2.

INTERESNA SKUPINA
DELOJEMALCEV
sekretarka Mateja Faletič

Lidija Jerkič (vodja)

predstavniki delojemalcev

Oskar Komac
Ladislav Rožič
Branimir Štrukelj

3.

INTERESNA SKUPINA
KMETOV, OBRTNIKOV IN
SAMOSTOJNIH POKLICEV

Bojana Potočan (vodja)

predstavnica samostojnih poklicev

Branko Tomažič

predstavnik kmetov

sekretarka mag. Eva Obreza
Modic, mag. Mateja
Poljanšek (nadomeščanje)

Cvetko Zupančič

predstavnik kmetov

Alojz Kovšca

predstavnik obrtnikov
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4.

INTERESNA SKUPINA
NEGOSPODARSKIH
DEJAVNOSTI

prof. dr. Branka Kalenić
Ramšak (vodja)

predstavnica univerz, visokih
in višjih šol

mag. Peter Požun

predstavnik za področje zdravstva

prof. dr. Matjaž Gams

predstavnik raziskovalne dejavnosti

Tone Hrovat

predstavnik vzgoje in izobraževanja

Danijel Kastelic

predstavnik socialnega varstva

Janoš Kern
Milan Ozimič (vodja)

predstavnik kulture in športa
4. volilna enota (Slovenska Bistrica)

Dejan Crnek

1. volilna enota (Ljubljana)

Franc Rokavec

2. volilna enota (Kamnik)

Franc Kangler (do 15. 4.

3. volilna enota (Maribor)

sekretarka Neža Dular

5.

INTERESNA SKUPINA
LOKALNIH INTERESOV
sekretarka Meta Štembal

2020)
Željko Vogrin (od 1. 7.
2020)
mag. Marko Zidanšek

5. volilna enota (Celje)

Bojan Kontič (do 5. 8.

6. volilna enota (Velenje)

2020)
Franjo Naraločnik (od 11.
11. 2020)
Rajko Fajt

7. volilna enota (Ptuj)

Branko Šumenjak

8. volilna enota (Ljutomer)

mag. Igor Velov

9. volilna enota (Kranj)

Bogomir Vnučec

10. volilna enota (Jesenice)

Marjan Maučec

11. volilna enota (Murska Sobota)

Tomaž Horvat

12. volilna enota (Nova Gorica)

Bojan Režun

13. volilna enota (Tolmin)

Bojan Kekec

14. volilna enota (Novo mesto)

Samer Khalil

15. volilna enota (Črnomelj)

Davorin Terčon

16. volilna enota (Sežana)

mag. Miroslav Ribič

17. volilna enota (Logatec)

Boris Popovič

18. volilna enota (Koper)

Franc Golob

19. volilna enota (Slovenj Gradec)

Srečko Ocvirk

20. volilna enota (Krško)

Matjaž Švagan

21. volilna enota (Trbovlje)

Dušan Strnad

22. volilna enota (Grosuplje)
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2.4. DELOVNA TELESA DRŽAVNEGA SVETA
Državni svet ima stalna in občasna delovna telesa. Zakon o Državnem svetu glede sestave
delovnih teles določa, da morajo biti v njih ustrezno zastopani predstavniki interesnih skupin.
Sestavo in naloge delovnih teles podrobneje določa Poslovnik Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in 55/20, 123/20).
Delovna telesa v obliki komisij Državnega sveta so se v VI. mandatnem obdobju konstituirala na
2. redni seji Državnega sveta, 21. 12. 2017 (Sklep o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije z dne 21. 12. 2017; Sklep o dopolnitvah
Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike
Slovenije z dne 16. 5. 2018). Sestava interesnih skupin in komisij Državnega sveta se v času
mandata praviloma ne spreminja, z izjemo ob polovici mandata. V skladu z, na dan 10. 6. 2020,
veljavno poslovniško določbo je Državni svet ob polovici mandata na 30. redni seji opravil
ponovne volitve predsednika, podpredsednikov in članov komisij (Sklep o izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije z dne 10. 6. 2020).
Do sprememb v sestavi interesnih skupin in komisij Državnega sveta pa je v času VI. mandata
prihajalo tudi zaradi drugih okoliščin. Leta 2019 je Državni svet na podlagi nadomestnih volitev
(zaradi smrti državnega svetnika Borisa Šuštaršiča) na 14. seji, 23. 1. 2019, potrdil mandat za
člana Državnega sveta predstavniku socialnega varstva - Danijelu Kastelicu, in ga na 15. redni
seji, 27. 2. 2019, imenoval za podpredsednika Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide in za člana Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Na omenjeni 15. redni
seji, 27. 2. 2019, je Državni svet imenoval za predsednika Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide mag. Petra Požuna.
Leta 2020 je Državni svet na podlagi nadomestnih volitev (odstopna izjava državnega
svetnika Franca Kanglerja zaradi nezdružljivosti funkcij na 28. redni seji, 15. 4. 2020) na 31.
redni seji, 1. 7. 2020, na podlagi rezultata nadomestnih volitev, ki so bile 18. 6. 2020, potrdil
mandat Željku Vogrinu za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov 3.
volilne enote s sedežem v Mariboru in ga imenoval za člana Komisije Državnega sveta
Republike Slovenije za državno ureditev in za člana Komisije Državnega sveta za
mednarodne odnose in evropske zadeve.
Dne 5. 8. 2020 je državnemu svetniku Bojanu Kontiču, ki je bil v Državni svet izvoljen kot
predstavnik lokalnih interesov 6. volilne enote s sedežem v Velenju, zaradi smrti prenehal
mandat državnega svetnika. V skladu z rezultati nadomestnih volitev, ki so potekale dne
15. 10. 2020, je Državni svet na 34. redni seji, 11. 11. 2020, potrdil mandat državnemu
svetniku Franju Naraločniku za člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov 6.
volilne enote, in ga imenoval za člana Komisije Državnega sveta za državno ureditev in
člana Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Državni svet ima v VI. mandatnem obdobju osem (8) komisij, ki štejejo med 5 in 17 člani, in sicer
je številčno stanje članov komisij na dan 31. 12. 2020:
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- Komisija Državnega sveta za državno ureditev: 9 članov;
- Komisija Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve: 12 članov;
- Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance: 13 članov;
- Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide: 10 članov;
- Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj: 17 članov;
- Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport: 10 članov;
- Komisija Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 8 članov;
- Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta: 5 članov.
Tabela 2: Državni svetniki po komisijah
KOMISIJA

SESTAVA

FUNKCIJA

1.
KOMISIJA ZA DRŽAVNO UREDITEV
sekretarka mag. Mateja Poljanšek

Rajko Fajt
mag. Marko Zidanšek

predsednik
podpredsednik

Milan Ozimič
Franc Kangler (do 15. 4. 2020),
Željko Vogrin (od 1. 7. 2020),
Bojan Kekec
Bojan Kontič (do 5. 8. 2020)
Franjo Naraločnik (od 11. 11.
2020)
Marjan Maučec
Bojana Potočan
Branimir Štrukelj

člani

Bojan Kekec
Igor Antauer

predsednik
podpredsednik

prof.dr. Branka Kalenić Ramšak
Franc Kangler (do 15. 4. 2020)
Željko Vogrin (od 1. 7. 2020)
Samer Khalil
Bojana Potočan
mag. Peter Požun
mag. Miroslav Ribič
Branko Šumenjak
Davorin Terčon
mag. Igor Velov
Bogomir Vnučec

člani

2.
KOMISIJA ZA MEDNARODNE
ODNOSE IN EVROPSKE ZADEVE
sekretarka Lilijana Žurman
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3.
KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO,
OBRT, TURIZEM IN FINANCE
sekretar Miro Podlipec

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

5.
KOMISIJA ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO IN REGIONALNI
RAZVOJ
sekretarka Meta Štembal

6.
KOMISIJA ZA KULTURO, ZNANOST,
ŠOLSTVO IN ŠPORT
sekretarka mag. Damijana Zelnik

7.
KOMISIJA ZA KMETIJSTVO,
GOZDARSTVO IN PREHRANO
sekretarka mag. Eva Obreza Modic
8.
MANDATNO-IMUNITETNA KOMISIJA
sekretar/ka Neža Dular, Miha Plahutnik

mag. Marija Lah
Tomaž Horvat

predsednica
podpredsednik

Franc Golob, Mitja Gorenšček,
Danijel Kastelic,
Oskar Komac, Alojz Kovšca,
Srečko Ocvirk, Boris Popovič,
Jože Smole, Dušan Strnad,
Branko Tomažič,
mag. Marko Zidanšek
mag. Peter Požun
Danijel Kastelic,

člani

Igor Antauer,
prof. dr. Matjaž Gams,
Mitja Gorenšček,
Tomaž Horvat, Lidija Jerkič,
Alojz Kovšca, Ladislav Rožič,
Jože Smole
Dušan Strnad
Samer Khalil

člani

Dejan Crnek, Franc Golob, Janoš
Kern, Oskar Komac, Bojan Kontič
(do 5. 8. 2020), Franjo Naraločnik
(od 11. 11. 2020), Milan Ozimič,
Boris Popovič, Bojan Režun, Franci
Rokavec, Branko Šumenjak, Matjaž
Švagan, Davorin Terčon, mag. Igor
Velov, Bogomir Vnučec, Cvetko
Zupančič
Branimir Štrukelj
Bojan Režun

člani

Rajko Fajt, Tone Hrovat, prof. dr.
Branka Kalenić Ramšak, Dejan
Crnek, mag. Miroslav Ribič, Matjaž
Švagan, prof. dr. Matjaž Gams,
Janoš Kern
Cvetko Zupančič
Branko Tomažič

člani

Tone Hrovat, mag. Marija Lah,
Marjan Maučec, Franci Rokavec,
Srečko Ocvirk, Ladislav Rožič
Franci Rokavec
Lidija Jerkič

člani

Igor Antauer, prof. dr. Branka
Kalenić Ramšak, Cvetko Zupančič

člani
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2.5. DRŽAVNI SVET V ČASU EPIDEMIJE COVID-19
Državni svet je delo leta 2020 prilagodil spremenjenim razmeram v skladu z omejitvenimi
ukrepi, kot so jih določili predpisi, sprejeti za zajezitev širjenja bolezni COVID-19.
Epidemija novega korona virusa je odprla vprašanje o prilagoditvi delovnega procesa v
izrednih razmerah. Delo Državnega sveta je tesno vezano na delo Državnega zbora, ki je v
okoliščinah izjemnih razmer praviloma osredotočeno na obravnavanje nujne zakonodaje.
Zastavilo se je vprašanje, na kakšen način zagotoviti delo Državnega sveta in kako
ohraniti redno delo njegovih interesnih skupin in komisij, s tem pa tudi pomen Državnega
sveta, ki ga ta mora imeti tudi v izjemnih razmerah.
Potem ko je bila 27. redna seja Državnega sveta 16. 3. 2020 zaradi izbruha epidemije
odpovedana, je 28. redna seja, 15. 4. 2020, že potekala na podlagi spremenjenih pravil. Državni
svet je na 11. izredni (2. korespondenčni) seji med 27. in 30. marcem 2020 sprejel Sklep o načinu
dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), in sicer da
seje Državnega sveta in njegovih komisij, kolegija in interesnih skupin praviloma potekajo v obliki
videokonferenc. Na ta način so se osebni stiki čim bolj omejili, prisotnost na video sejah pa se je
upoštevala kot običajna prisotnost. Glasovanja, ki so potekala v obliki videokonference, so se
izvajala poimensko, z govorno izraženo odločitvijo posamezne članice in člana Državnega sveta
prek spletne aplikacije.
Državni svet je na 28. seji, 15. 4. 2020, tudi poslovniško opredelil izvedbo sej na daljavo, in sicer
z dopolnitvijo Poslovnika Državnega sveta z novim 33.a členom. Pobudo za spremembo je podal
državni svetnik Milan Ozimič. Interesna skupina negospodarskih dejavnosti in Interesna skupina
delodajalcev sta k predlogu podali amandma, s katerim bi se za alternativo glasovanju s
poimenskim klicanjem državnih svetnikov pri izvedbi sej na daljavo določilo glasovanje s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Mandatno imunitetna komisija Državnega sveta je na
9. izredni seji, 14. 4. 2020, pobudo in amandma podprla, temu pa je s sprejetjem dopolnjenega
poslovnika (PoDS-1E) sledil tudi Državni svet na 28. seji, 15. 4. 2020.
Za izvedbo sej na daljavo je Državni svet sprva uporabljal program Cisco Webex, od druge
polovice leta 2020 pa se za namene sej Državnega sveta uporablja konferenčno-glasovalni
sistem za oddaljeno sodelovanje in oddaljeno glasovanje na seji Državnega sveta. Delovna
telesa- komisije in interesne skupine Državnega sveta pa še naprej uporabljajo videokonferenčni
sistem Cisco Webex, pri čemer se seje lahko izvajajo kombinirano (z osebno prisotnostjo in na
daljavo), glasovanje pa poteka poimensko, to je s klicanjem državnih svetnikov.
Državni svet je v primeru sprejemanja interventne zakonodaje za odpravo posledic epidemije
korona virusa ravnal v konstruktivnem duhu in postopke sprejemanja in uveljavljanja vseh
protikoronskih zakonskih paketov oz. ukrepov za blažitev posledic epidemije skrajšal za teden
dni. To možnost je uzakonil Državni zbor v popravkih Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi,
ki je določil, da se lahko interventni zakoni, ob vnaprejšnji odpovedi veta Državnega sveta,
razglasijo takoj. Sprememba zakonodaje je omogočila, da se zakone, glede katerih referendum
po Ustavi ni dopusten, pošlje v razglasitev takoj, ko Državni svet sporoči Državnemu zboru, da ne
bo vložil odložilnega veta.
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2.6. URESNIČEVANJE USTAVNIH PRISTOJNOSTI DRŽAVNEGA SVETA
2.6.1. ZAKONODAJNA POBUDA
Državni svet lahko predlaga Državnemu zboru sprejem zakonov ali sprememb in dopolnitev
posameznih določb zakonov (prva alinea 97. člena Ustave RS). To je pomembna iniciativna
vloga Državnega sveta v zakonodajnem procesu. Izraža se s pobudami in zahtevami državnih
svetnikov (58. člen Zakona o Državnem svetu) in predlogi komisij ter interesnih skupin Državnega
sveta.
V tretjem letu VI. mandata je bilo na sejah Državnega sveta predlaganih dvanajst (12)
zakonodajnih pobud, ki jih je Državni svet tudi sprejel. Državni svet je en (1) predlog
zakona umaknil iz zakonodajnega postopka, ker je ta postal brezpredmeten. Državni svet
je v zakonodajnem postopku uspel s štirimi (4) zakonodajnimi predlogi, o treh (3)
zakonodajnih predlogih Državni zbor do 31. 12. 2020 še ni odločal, v treh (3) primerih je bil
zakonodajni postopek o predlogu zakona končan, v enem (1) primeru pa je Državni zbor
sprejel sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
1. Predlog Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-M), EPA 982-VIII (25. seja Državnega
sveta, 22. 1. 2020). DRŽAVNI ZBOR JE NA 17. SEJI, 27. 5. 2020, ZAKON SPREJEL.
Zakonodajno iniciativo je v obravnavo Državnemu svetu predložila Komisija za kulturo, znanost,
šolstvo in šport (20. seja komisije, 14. 1. 2020). Pred tem jo je obravnavala in podprla Komisija za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (7. izredna seja komisije, 16. 1. 2020). Zakonodajno
iniciativo je podprla Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev (24. seja
interesne skupine, 22. 1. 2020), amandmaje državnega svetnika Branimirja Štruklja k predlogu
zakona pa je podprla Interesna skupina delojemalcev (29. seja interesne skupine, 22. 1. 2020).
Cilj zakonodajne iniciative je bil odpraviti neenako in večletno brezizhodno stanje diplomantov
fizioterapije, ki so študij v Republiki Sloveniji končali v tujem jeziku, zaradi spremenjene
zakonodaje pa niso mogli opraviti strokovnega izpita kot pogoja za pridobitev poklicne
kvalifikacije. Kot je Državni svet zapisal v predlogu, ni nobenega razumnega in stvarnega
razloga, zakaj bi tuje študente, ki so študirali v Sloveniji in morajo v Sloveniji pridobiti tudi poklicno
kvalifikacijo, obravnavali strožje od tistih, ki poklicno kvalifikacijo pridobijo drugje in nato zaprosijo
za njeno priznanje tudi v Sloveniji. Za oboje mora veljati enak pogoj glede znanja slovenskega
jezika oziroma se mora pri obojih znanje jezika preverjati ob enakem trenutku, šele po priznani
poklicni kvalifikaciji in pred vstopom na trg delovne sile v Sloveniji. S predlagano dopolnitvijo
ZZDej se opisano neskladje odpravlja. Tujim diplomantom, ki so študirali v Sloveniji in ki
strokovnega izpita ne morejo opravljati na ministrstvu v svoji državi, ker tam ne obstaja, poklicno
kvalifikacijo pa potrebujejo zaradi priznavanja te v svoji državi, se zato omogoči opravljanje
strokovnega izpita s pomočjo tolmača. Ob tem se ohranja zahteva po znanju jezika za opravljanje
zdravstvene dejavnosti, saj je ob vpisu v register zdravstvenega delavca pred vstopom na trg
delovne sile treba izkazat znanje slovenskega jezika (73. člen ZZDej). Niti Direktiva 2005/36/ES
niti Zakon o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev ne
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določata znanja jezika kot pogoja za pristop k opravljanju strokovnega izpita, temveč se
preverjanje izvede šele po priznavanju poklicne kvalifikacije. Predlog zakona se dopolnjuje s 63.a
členom tako, da bodo lahko tuji državljani - diplomanti fizioterapije, ki so v Republiki Sloveniji
zaključili študij v tujem jeziku oz. so se v tak študijski program v Republiki Sloveniji vpisali še pred
oz. ob spremembi zakona, opravili strokovni izpit s pomočjo tolmača in si tako pridobili poklicno
kvalifikacijo, ki jo bodo nato predložili v priznanje v tujini oz. v svoji matični državi. Če bi dejavnost
želeli opravljati v Republiki Sloveniji, pa se za dokazovanje znanja jezika uporabljajo določbe
zakona, ki urejajo postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev.
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je v zvezi z zakonodajno iniciativo
večkrat izpostavila nujo po ureditvi nastale situacije, ki se razrešuje že nesprejemljivo dolgo in s
tem posredno meče slabo luč na državo kot celoto. Ob tem je izpostavila tudi vprašanje
retroaktivnosti leta 2016 sprejetih sprememb 63. člena ZZDej, s katerimi je bilo, kot eden od
predpogojev za pristop k strokovnemu izpitu, uvedeno dokazilo o znanju slovenskega jezika,ne
da bi bilo hkrati določeno ustrezno prehodno obdobje za primere, kot je trenutno obravnavani.
Komisija je izpostavila tudi predlagano pospešeno deregulacijo poklicev, tudi zdravstvenih, za kar
so se v povezavi z Direktivo 958/2018 in priporočili OECD glede regulacije poklicev zavzeli
predstavniki Alma Mater Europaea. V preteklosti je pri obravnavi določenih zakonodajnih rešitev
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide večkrat opozorila na negativne posledice
pospešene deregulacije posameznih dejavnosti in poklicev v Sloveniji v preteklih letih tako na trg
dela (pomanjkanje določenih poklicnih profilov in znanj) kot na izobraževalni sistem (zmanjšanje
interesa za vpis v posamezne poklicne izobraževalne programe; propad sistema vajeništva itd.).
Zaradi specifike zdravstvenih poklicev, kjer je ključnega pomena varna in kakovostna oskrba
potencialnih pacientov, bi bilo zato nujno ohraniti določeno stopnjo regulative navedenih poklicev.
Pri tem je dodatno poudarila, da je v okviru zdravstvenih, pa tudi drugih poklicev, kjer je
razumevanje stranke ključnega pomena za opravljanje storitve, nedvomno nujno preverjati tudi
znanje slovenskega jezika ob vstopu na trg dela in izvajanju dejavnosti. Komisija se je zavzela za
jasna pravila tako v izobraževalnem sistemu kot v sistemu pridobivanja poklicnih kvalifikacij ter za
dosledno zagotavljanje v osnovi določenih pravic vsem, ki vstopajo v slovenski izobraževalni
sistem.
2. Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), EPA 1041-VIII (26.
seja Državnega sveta, 26. 2. 2020). Ker na matičnem delovnem telesu členi predloga zakona
niso bili sprejeti, je bila obravnava predloga zakona na matičnem delovnem telesu končana.
Državni zbor je na 18. redni seji, 17. 6. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o
predlogu zakona končan.
Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predložil državni svetnik Branko Tomažič, obravnavala in
podprla pa jo je Komisija za državno ureditev (35. seja komisije, 29. 1. 2020).
Cilj vseh predlaganih sprememb je bilo povečanje učinkovitosti postopkov javnih naročil in
zmanjšanje stroškov oziroma izboljšanje učinkovitosti in transparentnosti postopkov javnega
naročanja. V praksi na področju postopkov javnega naročanja prihaja do vrste težav in počasnih
postopkov. S predlaganim zakonom se je želelo izboljšati učinkovitost sistema pojasnjevanja in
popravkov ponudb, saj je le tako mogoče doseči cilj, da bodo v postopkih javnega naročanja
izbrani ekonomsko najugodnejši ponudniki. Predlog zakona med drugim spreminja način
obveznega izločanja iz postopkov javnega naročanja, saj v praksi pogosto prihaja do primerov,
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ko so zaradi bagatelnih prekrškov iz postopkov izločene ekonomsko najugodnejše ponudbe.
Predlagani zakon želi doseči tudi večjo sorazmernost pri sankcioniranju prekrškov in s tem
ohraniti čim bolj konkurenčno okolje za gospodarske subjekte, ki tekmujejo na področju javnih
naročil. Predlog zakona upošteva načelo prostega pretoka blaga, načelo svobode ustanavljanja,
načelo prostega pretoka storitev, kot izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, načelo
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki,
transparentnosti javnega naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti,
predvsem pa načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, saj predvideva spremembo
določb, ki prestrogo sankcionirajo lažje kršitve pravil javnega naročanja, kar ima na slovenskem
trgu velik vpliv na konkurenco. Predlog zakona se iz istega razloga opira tudi na načelo
sorazmernosti, saj črta nesorazmerne sankcije za kršitev pravil. Načelo zagotavljanja konkurence
je izraženo tudi v spremembi člena, ki jasneje določa, kdaj ponudbe ni dopustno popravljati
oziroma dopolnjevati, ter odstranjuje določbe, ki pri omejitvah vnašajo zgolj zmedo in negotovost.
Sprememba bi pripomogla k temu, da ponudniki ne bi bili izločeni na podlagi formalizmov, kar bi
naročniku prineslo več ponudb, sami ponudniki pa bi ponudbe oddajali v konkurenčnejšem
okolju.
3. Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega
medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave (ZIOMVN-A), EPA 1036-VIII (26.
seja Državnega sveta, 26. 2. 2020). Ker je Ustavno sodišča z odločbo U-I-194/19-24 z dne 9. 4.
2020, razveljavilo Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos)
in volka (Canis lupus) iz narave (Uradni list RS, št. 43/19), je predlog zakona, katerega
predlagatelj je bil Državni svet, postal brezpredmeten. Državni svet je na 12. izredni (3.
korespondenčni) seji sprejel sklep, da predlog zakona umakne iz zakonodajnega
postopka.
Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predložil državni svetnik Branko Tomažič, obravnavala in
podprla pa jo je Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (18. seja komisije, 18. 2. 2020).
Določila predloga zakonodajne iniciative omogočajo interventni poseg v populacijo rjavega
medveda in volka ter s tem uravnavanje rasti števila obeh populacij. Trenutne razmere zahtevajo
učinkovit način uravnavanja števila velikih zveri tako, da se bo populacija ohranila v takšnem
stanju, ki bo omogočalo sobivanje ljudi in velikih zveri ter opravljanje kmetijske dejavnosti na
dosedanji ravni. Gre namreč za probleme, ki trajajo že nekaj let, pri čemer pa se državni organi
na situacijo niso vedno ustrezno odzivali in pravočasno ukrepali. Tudi napovedi vladnih
predstavnikov ob sprejemanju vladnega interventnega zakona, da bo sprejeti zakon omogočil
hitrejše ukrepanje pri interventnem odvzemu teh zveri, brez dodatnih administrativnih postopkov,
so se izkazale kot nerealne. Trenutne situacije se ne da več reševati z odstreli na podlagi odločb
in pričakovati je, da bosta z zamudo pri uravnavanju gostote populacij medveda in volka ti še
naprej rasli in povzročali večje škode tudi v naseljih. Glede na ugotovljeno stanje je velikih zveri
preveč, tako da na določenih območjih kmetje razmišljajo o prenehanju kmetovanja ali pa celo
opuščanju kmetijske dejavnosti, saj povračila škod in subvencije ne odtehtajo vloženih naporov
kmetovanja. Ob nakazanih trendih je upravičena tudi skrb, da se bo nadaljevalo praznjenje in
zaraščanje podeželja. Kmetje in prebivalstvo na podeželju težko sprejemajo razlage o nujnem
sobivanju z veliki zvermi, če je na drugi strani ogrožena njihova varnost in eksistenca. Državni
svet je opozoril, da se napake iz preteklosti pri gospodarjenju z zvermi ne smejo ponoviti in da
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mora biti upravljanje v prihodnje usmerjeno v ohranjanje števila zveri na vzdržni ravni, saj bodo
sicer zaradi objektivnih danosti in značilnosti terena v Sloveniji (gostota poseljenosti prebivalstva,
brez izrazitih neposeljenih področij) konflikti neizbežni. Ob ugodnih pogojih za razmnoževanje
živali zaradi razpoložljivosti hrane v gozdovih in sadovnjakih lani bi morali z načrtnim in
strokovnim poseganjem v populacijo zveri zmanjšati njihovo številčnost. Zaradi sodnega
zadržanja odstrela volka in medveda pa imamo nasprotno situacijo, ko se njihovo število še
povečuje, kar povzroča nestrpnost med ljudmi, ki se počutijo življenjsko ogroženi.
4. Predlog zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1B), EPA 1039-VIII (26. seja
Državnega sveta, 26. 2. 2020). Ker na matičnem delovnem telesu členi predloga zakona niso bili
sprejeti, je bila obravnava predloga zakona na matičnem delovnem telesu končana. Državni
zbor je na 18. redni seji, 17. 6. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu
zakona končan.
Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predložil državni svetnik Franc Kangler, obravnavala in
podprla pa jo je Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport (21. seja komisije,
19. 2. 2020).
Cilj zakonodajne iniciative je bil odpraviti neskladja oziroma ugotovljene pomanjkljivosti med
ZKnj-1 in ostalimi predpisi ter zagotoviti uravnoteženo sestavo organa upravljanja IZUM-a v
skladu z načelom tripartitnosti. Zakon o knjižničarstvu namreč opredeljuje naloge knjižničnega
informacijskega servisa v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu COBISS in obenem
določa, da izvajanje teh nalog opravlja Institut informacijskih znanosti, Maribor - IZUM. Od IZUM
je v regiji odvisnih prek 1.320 knjižnic in več kot 700.000 končnih uporabnikov. Slovenija je ena
redkih držav, ki ima vse vrste knjižnic povezane v enoten knjižnični informacijski sistem, in edina
država, kjer je nacionalni informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti (SICRIS) neposredno
povezan z nacionalnim knjižničnim informacijskim sistemom (COBISS.SI), nacionalna
bibliografija raziskovalcev pa neposredno povezana s svetovnimi bazami podatkov Web of
Science. Zakon o knjižničarstvu v 46. členu določa 9-člansko sestavo organa upravljanja IZUM.
Po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti ima IZUM status javnega infrastrukturnega
zavoda, ki izvaja infrastrukturno dejavnost kot podporo raziskovalni dejavnosti. V njegovem 33.
členu je določen tripartitni 5–9 članski upravni odbor, v katerem so predstavniki ustanoviteljice,
zaposlenih in uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Iz slednjega je razumeti, da sta si
omenjena zakona glede sestave organov upravljanja primerljiva: Zakon o knjižničarstvu v 46.
členu določa točno 9 članov, Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti pa v 33. členu ponuja
možnost izbire, in sicer med 5 in 9 članov. Vendar pa pri sestavi upravnega odbora po Zakonu o
knjižnicah ni upoštevano načelo tripartitnosti. Republika Slovenija in Organizacija Združenih
narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) sta 18. 9. 2012 podpisali Sporazum o
preoblikovanju in delovanju IZUM – regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in
informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unescov center II. kategorije. Nastali Unescov
center na podlagi dosedanjih izkušenj sodeluje z mrežo nacionalnih knjižnic ter univerzami v
regiji, kar pomembno krepi multikulturno sodelovanje in pretok informacij o intelektualni produkciji
v regiji. Sporazum je IZUM določil vlogo regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme
in informacijske sisteme za raziskovalno dejavnost v mreži COBISS.net in obenem določil 5člansko sestavo upravnega odbora z obveznim zastopstvom predstavnika UNESCO in
predstavnika Sveta COBISS.net. 9-članski upravni odbor IZUM pa po Zakonu o knjižničarstvu
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sestavlja pet predstavnikov različnih knjižnic, dva predstavnika za knjižnice pristojnih ministrstev,
enega predstavnika ministrstva, pristojnega za informacijsko družbo in enega predstavnika
zaposlenih. Po sporazumu bi moral biti 5-članski odbor sestavljen iz po enega predstavnika
Vlade, generalnega direktorja UNESCO, predstavnika Sveta COBISS.net, uporabnika (knjižnic)
in zaposlenega. Zaradi različnih vsebinskih razlogov obstajajo različni pogledi na sestavo
upravnega odbora IZUM zlasti z vidika zadostne zastopanosti vseh knjižnic.
5. Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z
odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE-1), EPA 1037-VIII (26. seja Državnega sveta, 26.
2. 2020). Odbor Državnega zbora za infrastrukturo, okolja in prostor je na 18. seji 29. 5. 2020
(zaradi interventne zakonodaje, ki je v vmesnem času zadevno problematiko začasno uredila in
na podlagi pojasnila državnega svetnika mag. Marka Zidanška, da v tistem trenutku ni več
potrebe za sprejem zakona, ki ga je predlagal Državni svet) sprejel sklep, da predlog zakona ni
primeren za nadaljnjo obravnavo. Državni zbor je na 18. seji, 16. 6. 2020, sprejel sklep, da
predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predložil državni svetnik mag. Marko Zidanšek,
obravnavala in podprla pa jo je Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj (42. seja komisije, 24. 2. 2020).
Cilj predlaganega zakona je bil zagotovitev pravne podlage za interventno ukrepanje države, ker
komunalna odpadna embalaža in odpadne nagrobne sveče, ki se nahajajo pri izvajalcih obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov in upravljavcih
nekaterih pokopališč, ni bila prevzeta na predpisan način in ni bilo zagotovljenega predpisanega
ravnanja s temi odpadki ter niti ni predvidevati, da bi bilo prevzemanje teh odpadkov tekoče.
Konec 2018 se je pričakovalo, da bo prvi interventni zakon do konca 2019 uredil problem
kopičenja komunalne odpadne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javnih služb, a
se to ni zgodilo. Medtem ko v tem času niso bile sprejete napovedane sistemske rešitve, ki bi
uredile problematiko kopičenja tovrstnih odpadkov, pa ključno težavo predstavlja odločitev
Upravnega sodišča Republike Slovenije (december 2019) o odpravi sprememb okoljevarstvenih
dovoljenj družbam za ravnanje z odpadno embalažo, ki so na podlagi tega začele strogo
upoštevati določila prvotnih okoljevarstvenih dovoljenj, na podlagi katerih lahko poskrbijo le za
tisto embalažo, ki jo dajo na trg njihovi pogodbeni zavezanci. Ker za približno 53 % zbrane
embalaže ni plačana embalažnina, ta delež ostaja neprevzet, kar pomeni, da je sedanje stanje še
slabše kot pred dobrim letom. Predlog zakona je predvidel povračilo stroškov državi zaradi
izvedbe interventnih ukrepov s strani družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki zaračunavajo
embalažnino in imajo prihodek s sekundarnimi surovinami. Predmetni interventni predlog zakona
je, za razliko od prvega interventnega zakona iz leta 2018, opredelil ceno glede na obdelavo
embalaže in logistiko, količina embalaže pa se ugotavlja evidenčno na podlagi dokumentacije in
ne več v okviru inšpekcijskih ogledov. Z interventnim zakonom se ureja problematiko zgolj
začasno, zato bi čim prej morali vzpostaviti dolgoročno vzdržno sistemsko ureditev ravnanja z
odpadno embalažo in odpadnimi nagrobnimi svečami. Resorno ministrstvo je leta 2018, ko se je
sprejel prvi interventni zakon, napovedalo sprejem sistemskih rešitev, ki pa jih še do zdaj ni
predložilo v zakonodajni postopek, zato bi bilo treba poiskati tudi odgovorne za sedanje
alarmantno stanje. Sedanja ureditev je sporna, saj proizvajalcem ni treba plačati embalažnine, če
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dajejo na trg manj kot 15 ton embalaže. Dokler ne bomo odpravili te meje ter kot zavezance za
plačilo embalažnine določili vse, ki dajo odpadno embalažo na trg, se bomo soočali s kopičenjem
komunalne odpadne embalaže in posledično tveganji za zdravje ljudi in okolje ter s požarno
ogroženostjo pri izvajalcih javne službe, kjer se skladiščijo ti odpadki. Ob tako stihijskem stanju
veliko breme nosijo občine kot ustanoviteljice komunalnih podjetij in ki so ob odsotnosti pokrajin
vzpostavile regijske centre za ravnanje z odpadki, ki se danes tudi zaradi spremenjene strukture
odpadkov soočajo z velikimi izzivi. Ravnanje z odpadki bi morali opredeliti kot gospodarsko javno
službo in določiti enotne cene v vseh občinah. Poseben problem predstavlja kopičenje
komunalnega blata iz čistilnih naprav, ki so jih občine v skladu z evropsko zakonodajo zavezane
zgraditi, a se soočajo s problemom, kam z njim, saj se je madžarski trg zaprl, država pa še ni
sprejela ustrezne rešitve. Medtem ko je bil pred leti strošek odvoza tone blata iz čistilnih naprav 4
evre, je danes strošek narastel že na več kot 200 evrov. Ključen problem področja ravnanja z
odpadki je pomanjkanje celovite strategije, ki bi odgovorila na vrsto odprtih vprašanj in opredelila
dolgoročno usmeritev države ter porazdelila odgovornost med vse deležnike – npr. odločitev o
sežigalnici; sledljivost odpadkov, za katere danes sploh ne vemo, kje končajo; ceno; vlogo
komunalnih podjetij in regionalnih centrov za ravnanje z odpadki ter družb za ravnanje z odpadno
embalažo.
6. Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A), EPA 1101 – VIII (11. izredna (2.
korespondenčna) seja Državnega sveta). DRŽAVNI ZBOR JE NA 35. IZREDNI SEJI, 29. 4.
2020, ZAKON SPREJEL.
Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predložil državni svetnik Alojz Kovšca, obravnavala in
podprla pa jo je Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (10.
izredna (1. korespondenčna seja), 18. 3. 2020). Temeljni cilj predlagane spremembe zakona je bil
zagotoviti možnost čim več izvajalcem del v gradbeništvu, da izpolnijo zahteve, ki jih za nadaljnje
opravljanje del v gradbeništvu določa Gradbeni zakon (v nadaljevanju: GZ), zato bi bilo treba
podaljšati prehodno obdobje, ki se bo, skladno s trenutno ureditvijo, izteklo 31. 5. 2020.
Zakon je začel veljati dne 17. 11. 2017 in se začel uporabljati s 1. 6. 2018. GZ v 120. členu
določa, da se morajo izvajalci, ki so do začetka uporabe tega zakona opravljali dejavnost
gradbeništva in ne izpolnjujejo pogojev za opravljanje dejavnosti po tem zakonu, uskladiti s 14.
členom tega zakona v dveh letih od začetka uporabe tega zakona. Prehodno obdobje, določeno
v prvem odstavku 120. člena GZ, se izteče 31. 5. 2020. V tem obdobju bi se morali izvajalci del v
gradbeništvu (gradbena, zaključna gradbena in inštalacijska dela) prilagoditi novim zahtevam, ki
jih za izvajalce del prinaša GZ. Že pred začetkom uporabe zakona je Obrtno-podjetniška zbornica
Slovenije opozarjala na kratko prehodno obdobje predvsem zaradi pomanjkanja ustreznega
strokovno izobraženega kadra. Zakonodajna pobuda je nastala na predlog Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije, ki si je prizadevala za pravočasno podaljšanje prehodnega obdobja, saj bi v
nasprotnem primeru večje število izvajalcev del z dolgoletnimi izkušnjami izgubilo možnost
opravljanja dejavnosti na področju novogradenj, to pa bi lahko imelo negativen vpliv na gradbeno
dejavnost. Problem je izhajal iz določbe 2. alineje prvega odstavka 14. člena GZ, skladno s
katero mora izvajalec, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva, za opravljanje te dejavnosti (razen
dejavnosti izvajanja zaključnih gradbenih del, ki ne vplivajo na izpolnjevanje bistvenih zahtev)
imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas (ali za krajši delovni čas v posebnih
primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja), z najmanj enim delavcem, ki izpolnjuje
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izobrazbene pogoje, določene v 14. členu GZ (in ki je vpisan v imenik vodij del). Navedeno
zakonsko zahtevo veliko izvajalcev, predvsem manjših, v zakonsko predvidenem roku ne bi
moglo izpolniti. Razlogov za to je več, med drugim tudi v tem, da v Republiki Sloveniji primanjkuje
strokovno usposobljenih vodij del, zaradi česar bodo morali nekateri kadri opravljati dodatno
izobraževanje (poklicno, srednje, višje, visoko) in dodatne izpite, kar pa glede na to, da so to
kadri, ki so že polno vključeni v delovni proces, zahteva več časa, kot ga nudi trenutno veljavno
prehodno obdobje. S spremembo Gradbenega zakona se, zaradi zagotovitve možnosti čim
večjemu številu izvajalcev del v gradbeništvu, izpolnijo zahteve, ki jih za nadaljnje opravljanje del
v gradbeništvu določa 14. člen GZ zakona in predlaga podaljšanje prehodnega obdobja za
uskladitev izvajalcev z zakonskimi zahtevami. Medtem ko se po trenutni ureditvi prehodno
obdobje izteče 31. 5. 2020, je Državni svet predlagal podaljšanje prehodnega obdobja za dve leti
oz. do 31. 5. 2022. V okviru podaljšanega prehodnega obdobja bodo lahko vsi potencialni
izvajalci del opravili obveznosti za vpis v ustrezen imenik vodij del.
7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), EPA 1159-VIII (29. seja Državnega sveta, 13. 5. 2020).
Državni svet je predlog sprejel, Državni zbor o predlogu na dan 31. 12. 2020 še ni odločal.
Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predložil državni svetnik mag. Peter Požun, obravnavala in
podprla pa jo je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (38. seja komisije, 21. 4.
2020), ki je prav tako podprla predložene amandmaje pobudnika zakonodajne iniciative.
Predlog zakonodajne iniciative daje enemu od staršev, ki sobiva ob hospitaliziranem otroku za
čas sobivanja, pravico do nadomestila za čas začasne zadržanosti z dela. Poleg tega zakon
zvišuje starostno mejo otrok, ki so upravičeni do sobivanja z enim od svojih staršev v
zdravstvenem zavodu v času svoje bolezni. S predlogom zakona se prav tako določa zgornja
meja trajanja nege ožjega družinskega člana v koledarskih in ne več v delovnih dnevih in s tem
izenačuje položaj vseh staršev, ki so odsotni zaradi nege ožjega družinskega člana ne glede na
to, koliko dni na teden delajo. Navedena rešitev poleg tega zmanjšuje administrativno breme za
izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Cilj prevedbe delovnih dni v koledarske dneve
je izenačenje vseh upravičencev pri določitvi zgornje meje trajanja nege ožjega družinskega
člana ne glede na število delovnih dni v tednu posameznika ter zmanjšanje administrativnega
bremena za izvajalce zdravstvene dejavnosti na primarni ravni. Ob obravnavi predloga
zakonodajne iniciative na seji Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je bila med
drugim izpostavljena dilema o tem, ali je ustreznejše parcialno ali celovito oziroma sistematično
poseganje v veljavno zakonodajo. Pri tem je bilo opozorjeno tako na negativne plati parcialnih
posegov v veljavne določbe, še zlasti v povezavi z blagajno ZZZS, kot tudi na to, da se je do zdaj
že (pre)večkrat izkazalo, da čakanje na celovite rešitve, še zlasti kar se tiče zakonodaje s
področja zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, ne obrodi sadov. Prav tako je bila
podana ocena, da bi glede na problematiko, ki se je dotika predložena zakonska novela, bilo
treba rešitve uzakoniti in uveljaviti čim prej, saj otroci, ki potrebujejo podporo staršev v času
hospitalizacije, ki je zlasti za otroke s posebnimi potrebami lahko izrazito stresna izkušnja, nimajo
časa čakati na celovite posege v zakonsko materijo. Člani komisije so razpravljali tudi o
obremenitvah blagajne ZZZS, pri čemer je bilo posebej opozorjeno na nekatere stroškovne
obremenitve, ki prav tako nimajo zakonske podlage (npr. t. i. Terciar I. v višini 30 milijonov evrov),
a bi se v primeru, da bi se zanj zagotovilo druge vire financiranja, lahko navedena sredstva
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namenilo za financiranje prav takšnih rešitev, kot so trenutno predložene v sprejem. Komisija je
razpravljala tudi o ideji, da bi se vsebino predložene zakonske iniciative razširilo na način, da bi
se predložene spremembe in dopolnitve ZZVZZ združilo s tistimi, ki so še v pripravi znotraj
Državnega sveta, in morebitnimi rešitvami ostalih odprtih vprašanj, na katere je bilo opozorjeno v
razpravi (npr. glede 90 milijonov evrov sredstev, ki naj bi se jih namenilo za varno in zdravo delo,
a se jih ne, medtem ko manjka sredstev za preventivne aktivnosti na tem področju, ki so jih v
preteklosti uspešno izvajali socialni partnerji, dokler ni Računsko sodišče RS opozorilo na to, da
za takšen način financiranja navedenih programov ni zakonske podlage). Komisija je, ne glede
na pomisleke glede parcialnega urejanja zakonskega področja, ki so bili izraženi ob obravnavi
predložene zakonske novele, ugotovila, da je zaradi kompleksnosti raznolikih še odprtih vprašanj
težko pričakovati, da se bo celovite rešitve lahko pripravilo in sprejelo v kratkem času ter da je
zato premišljeno parcialno poseganje v veljavno zakonodajo trenutno najboljša možnost, da se
določena odprta vprašanja čim prej razreši. Še zlasti v zvezi s problematiko, ki jo obravnava
trenutno predložena zakonska iniciativa in je izrednega pomena za otroke in njihove starše.
8. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (ZZVZZ-T), EPA 1208 - VIII (30. seja Državnega sveta, 10. 6. 2020). Državni svet
je predlog sprejel, Državni zbor o predlogu na dan 31. 12. 2020 še ni odločal.
Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predložil državni svetnik Danijel Kastelic, obravnavala in
podprla jo je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (40. seja komisije, 28. 5.
2020). Predlog je obravnavala Interesna skupina delojemalcev (33. seja interesne skupine, 10. 6.
2020). Interesna skupina delodajalcev (13. izredna seja, 28. 5. 2020) in Interesna skupina
delojemalcev (6. izredna seja, 28. 5. 2020) sta na skupni seji k predlogu zakona predlagali
amandma, predlog za amandma pa sta vložila tudi predlagatelj zakona, državni svetnik Danijel
Kastelic in državni svetnik Tomaž Horvat.
Cilj zakonodajne iniciative je sprememba potencialno protiustavne ureditve tako, da bi se
skupinsko obnovitveno rehabilitacijo in zdravstveno letovanje otrok uredilo na zakonskem nivoju.
To bi odpravilo težave, ki jih je prepoznalo tudi Računsko sodišče, med katerimi velja omeniti
predvsem neprimerno pravno podlago. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja trenutno
niso v skladu z določbami ZZVZZ, poleg tega zavarovane osebe oziroma udeleženci nimajo
omogočenega dostopa do učinkovitega pravnega sredstva. Cilj predloga zakona je tudi razširiti
krog upravičencev do skupinske obnovitvene rehabilitacije na osebe s Parkinsonovo boleznijo,
osebe s težjo oz. težko motnjo v duševnem razvoju in osebe s poškodbo glave. Poleg tega
predlog predvideva tudi financiranje udeležbe na skupinskih usposabljanjih za obvladovanje
bolezni oz. stanja tudi za otroke s poškodbo glave in otrokom s prekomerno telesno težo. Pri
pripravi predloga zakona so sodelovali tudi deležniki, ki delujejo na relevantnih področjih, z
namenom pripraviti čim bolj strokovno ustrezno zakonsko besedilo. Namen predlagane
spremembe drugega odstavka 23. člena ZZVZZ je sistemska ureditev financiranja razširjanja
dobre prakse in višja učinkovitost ukrepanja na ravni delovnega mesta za ohranjanje in krepitev
poklicnega zdravja, preprečevanja poškodb in s tem posledično za preprečevanje zlasti delovne
invalidnosti.
Interesna skupina delodajalcev in Interesna skupina delojemalcev sta k predlogu zakona
predlagali amandma za novi 1. člen ter spremembo naslova predloga zakona. Pri tem je bil
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namen amandmaja ureditev sistemskega financiranja razširjanja dobre prakse in višja
učinkovitost ukrepanja na ravni delovnega mesta za ohranjanje in krepitev poklicnega zdravja ter
s tem posledično preprečevanje zlasti delovne invalidnosti. Analiza učinkov preventivnih
projektnih programov, ki so jih v obdobju 2013–2016 izvajali socialni partnerji, so pokazali na
pomembne, ne le zdravstvene, ampak tudi pozitivne finančne učinke na javna sredstva za
zdravje prebivalstva. Na podlagi zabeleženega zgodovinsko najnižjega absentizma so bili
finančni učinki desetkratni v primerjavi s sredstvi, namenjenimi za te projektne programe.
Uporaba prispevkov za zavarovanje za primer poškodb pri delu in poklicnih bolezni za
preventivne projekte je v skladu z dobro evropsko prakso, usmeritvami EK in EU OSHA. Ob
obravnavi predloga zakonodajne iniciative je bila Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide seznanjena, da se v okviru upravnega odbora zavoda že leta opozarja na neustrezno
urejeno področje obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja otrok, ki ostaja zgolj
podzakonsko urejena, čeprav se v praksi redno izvaja. Vsakoletna odobritev sredstev za
navedene programe torej nima ustrezne zakonske podlage, na kar je opozorilo Računsko
sodišče, zato bi bilo obstoječe stanje nujno čim prej postaviti v zakonske okvire. Komisija
ocenjuje, da so predložene zakonske dopolnitve korak v pravo smer pri reševanju dolgoletne
problematike, ki v bistveni meri lahko vpliva na najbolj ranljive skupine v družbi. Ob tem je
komisija izrekla pohvale organizatorjem in izvajalcem obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega
letovanja, da ob trenutnih pogojih sploh lahko izvajajo vse, k čemur so zavezani, saj so vsako leto
v nelagodni situaciji, ker ne vedo, ali bodo sploh dobili ustrezna sredstva za izvajanje svojih
programov. Člani komisije so se strinjali, da bi bilo treba najti sistemsko rešitev, ki pa je še nista
ponudila ne Zavod ne Ministrstvo za zdravje. Komisija je bila seznanjena tudi s pojasnilom
pobudnika glede domnevno manjkajoče ureditve pravne varnosti potencialnih upravičencev do
pravic iz naslova obnovitvene rehabilitacije in zdravstvenega letovanja, na kar je opozorilo
Ministrstvo za zdravje. Predvideno je, da se tudi v primeru predloženih novih pravic pravno
varstvo potencialnim upravičencem do teh pravic omogoča v skladu z že obstoječimi določbami
84. in v povezavi s 85. členom ZZVZZ. Slednja v zvezi s postopki, v katerih se odloča o pravicah
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, napotujeta na uporabo Zakona o splošnem upravnem
postopku. V skladu z omenjenima členoma o pravicah iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
na prvi stopnji odloča območna enota zavoda, na drugi stopnji pa direkcija zavoda. Komisija je v
zvezi s pomisleki glede domnevne nesistemskosti predlaganih rešitev ugotavljala, da trenutno
drugačen pristop k reševanju vseh težav, ki so se v preteklih, skoraj že treh desetletjih nakopičile
v sistemu zdravstvenega varstva, ni mogoč, saj, kot kaže, sistemskega posega v veljavne
zakonske določbe še nekaj časa ni pričakovati, zato je podprla predloženo zakonodajno iniciativo
in vse predložene amandmaje. Podprla je tudi namero pobudnika, da se bo s pristojnim
Ministrstvom za zdravje do seje Državnega sveta skušal dogovoriti o možnosti izboljšanja
predloženih zakonskih sprememb in dopolnitev glede na podane pripombe ministrstva. Državni
svet je k predlogu zakona sprejel amandma Interesne skupine delodajalcev in Interesne skupine
delojemalcev za novi 1.a člen, amandma državnega svetnika Tomaža Horvata k 1. členu in
amandma državnega svetnika Danijela Kastelica, prav tako k 1. členu, ter predlog zakona podprl
in ga vložil v zakonodajno proceduro po rednem postopku. Vlada v svojem mnenju z dne 16. 7.
2020 predlogu zakona ni izrekla podpore, saj naj ne bi ponujal ustreznih sistemskih rešitev.
9. Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
(ZSDP-1D), EPA 1207-VIII (30. seja Državnega sveta, 10. 6. 2020). DRŽAVNI ZBOR JE NA 21.
SEJI, 21. 10. 2020, ZAKON SPREJEL.
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Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predložil državni svetnik Ladislav Rožič, obravnavala in
podprla jo je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (40. seja komisije, 28. 5.
2020). Predlog je obravnavala in podprla tudi Interesna skupina delojemalcev (33. seja interesne
skupine, 10. 6. 2020).
Cilj zakonodajne iniciative je bila izenačitev delavcev, ki so zaposleni za krajši delovni čas zaradi
koriščenja pravice do krajšega delovnega časa po 50. členu ZSDP-1, s tistimi delavci, ki te
pravice ne koristijo, glede višine plačanih prispevkov za socialno varnost. S tem bi se odpravil
neenakopraven položaj delavcev, ki so zaposleni za krajši delovni čas. Cilj predloga zakona je bil
tudi preprečiti poslabšanje finančnega položaja tistih staršev, ki se, v skladu s 50. členom ZSDP1, odločijo za koriščenje pravice do krajšega delovnega časa z namenom varstva otrok. Po
obstoječi zakonodaji država staršem zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost do polne
delovne obveznosti od sorazmernega dela minimalne plače, zaradi česar je lahko pokojninska
osnova nižja od tiste, ki bi jo ti delavci imeli, če bi delali polni delovni čas. Predlog zakona
zasleduje načelo enakopravnosti in načelo solidarnosti. Poglavitna rešitev predloga zakona je
sprememba obstoječega sedmega odstavka 50. člena ZSDP-1 na način, da država tistim
staršem, ki koristijo krajši delovni čas zaradi uveljavljanja pravice do krajšega delovnega časa,
omogoči oziroma zagotovi plačilo prispevkov za socialno varnost do polne delovne obveznosti od
sorazmernega dela svoje povprečne mesečne bruto plače. S to spremembo bi se preprečilo, da
bi se staršem, ki koristijo pravico do krajšega delovnega časa, zaradi razlike v vplačanih
prispevkih za socialno varnost, znižala pokojninska osnova in s tem njihova višina pokojnine.
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je pravico do skrajšanega delovnega
časa zaradi nege in varstva otrok prepoznala kot utemeljeno pozitivno diskriminacijo, ki starša, ki
se odloči za njeno uveljavitev, ne bi smela postaviti v slabši položaj z vidika vplačanih prispevkov
za socialno varnost v primerjavi s tistimi, ki te pravice ne koristijo. Obenem je opozorila tudi na
nujnost razumevanja potreb delodajalcev in omejitev delovnega procesa, ki ga je včasih zelo
težko prilagoditi posamezniku (npr. v zdravstvu, v okviru katerega so v prevladujoči meri
zaposlene ženske in v okviru katerega je delež dela s skrajšanim delovnim časom občuten), zato
so nujne prilagoditve in razumevanje na obeh straneh. Komisija je v razpravi izpostavila, da je
predlagana sprememba lahko eden od načinov za nadgradnjo naporov države za družini prijazno
družbo, in menila, da bi se v primeru zagotavljanja plačila prispevkov za socialno varnost za
razliko do polne delovne obveznosti od sorazmernega dela posameznikove bruto plače, morebiti
več moških spodbudilo k odločitvi za krajši delovni čas in s tem k prevzemu večje odgovornosti
za nego in varstvo otrok. Komisija je bila seznanjena tudi z aktivnostmi delodajalcev za
zagotovitev pogojev za čim lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja zaposlenih.
Tako je npr. Združenje delodajalcev Slovenije aktivno sodelovalo v projektu, s katerim se je
želelo očete spodbuditi k večjemu vključevanju v skrb za otroke tudi na podlagi koriščenja pravice
do skrajšanega delovnega časa in ostalih pravic iz naslova starševstva. Kot možen način za lažje
usklajevanje družinskega in poklicnega življenja so predstavniki interesov delodajalcev izpostavili
delo na domu, ki bi, poleg dela s skrajšanim delovnim časom, lahko ponudilo veliko prednost za
zaposlenega z vidika izvajanja starševske skrbi. Po obsegu izrabe instrumenta dela na domu se
sicer Slovenija trenutno nahaja na repu evropskih držav, kar lahko kaže na to, da navedeni
instrument ni ustrezno zastavljen, da bi bil dovolj zanimiv za zaposlene in hkrati zadostil
pričakovanjem delodajalcem. S tega vidika bi kazalo v okviru socialnega dialoga razmisliti o
njegovi nadgradnji ali uporabiti kakšne druge pristope k doseganju zadanih ciljev na področju
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usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Komisija je izrazila upanje, da se bo država
držala svojih zavez, zapisanih v Resoluciji o družinski politiki 2018–2028, ter izvajala družini
prijazno politiko tudi tako, da bo zagotovila proračunska sredstva za financiranje predlagane
zakonske spremembe.
Na 21. redni seji Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, 2.
9. 2020, je predlog zakona doživel določene vsebinske spremembe, ki se jih je nato s
predloženimi amandmaji in v soglasju z Državnim svetom nomotehnično in deloma
vsebinsko nadgradilo še v okviru druge obravnave na seji Državnega zbora, 24. 9. 2020.
Tako sta bila sprejeta amandmaja k 1. členu (plačilo prispevkov za socialno varnost od
sorazmernega dela osnove iz 43. in prvega odstavka 46. člena zakona, vendar ne manj od
sorazmernega dela minimalne plače) ter za novi naslov in novi 1.a člen (prehod na novo
ureditev za tiste starše, ki jim je bila ali jim bo pravica iz sedmega odstavka 50. člena
ZSDP-1 priznana še pred uveljavitvijo novele ZSDP-1D, z avtomatizmom pri izdaji novih
odločb) z namenom lažje implementacije zakonskih določb. Državni zbor je zakon sprejel
na 21. seji, 21. 10. 2020.
10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-B),
EPA 1209-VIII (30. seja Državnega sveta, 10. 6. 2020). Ker na seji matičnega delovnega telesa
členi predloga zakona niso bili sprejeti, je bila obravnava predloga zakona na matičnem
delovnem telesu končana. Državni zbor je na 20. seji, 24. 9. 2020, ugotovil, da je zakonodajni
postopek o predlogu zakona končan.
Zakonodajno iniciativo - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem
svetu, je v obravnavo Državnemu svetu predložil državni svetnik Alojz Kovšca, obravnavala pa jo
je Mandatno-imunitetna komisija (9. seja komisije, 1. 6. 2020) in jo podprla.
Cilj predloga zakona je bil natančno urediti postopek volitev v Državni svet, predvsem pa ureditev
volilnega spora, saj v praksi pri volitvah v Državni svet prihaja do številnih težav, za katere
trenutna pomanjkljiva ureditev ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva in ne nudi ustreznih
rešitev. S predlagano ureditvijo se je zasledoval cilj, da v praksi ne bi tako pogosto prihajalo do
težav, s katerimi se zaradi podnormiranosti volilnega spora sooča Državni svet ob vsakokratnih
volitvah. Predlog zakona je zato temeljito uredil volilni spor, v katerega po novem Državni svet ne
bi bil neposredno vpleten, saj glede na svojo sestavo in vlogo v slovenski ustavni ureditvi ni
primeren organ za odločanje v volilnih sporih. Zaradi navedenih razlogov je bolj primeren organ
za odločanje o volilnih sporih po volilnem dnevu na prvi stopnji Vrhovno sodišče, zoper njegovo
odločbo pa je predvidena pritožba na Ustavno sodišče. Kot je pred tem že ugotavljala Mandatnoimunitetna komisija (9. seja komisije, 1. 6. 2020), predlog zakona celovito ureja volilni spor,in
sicer ga po vzoru avstrijske ureditve v celoti ureja kot naknadni volilni spor. Cilj predlagane
ureditve ni bil zgolj odpraviti protiustavnosti 50. člena ZDsve, ampak tudi odpraviti pomanjkljivosti,
na katere je v obrazložitvi odločbe opozorilo Ustavno sodišče in na katere opozarja stroka. Na
podlagi predlagane ureditve na prvi stopnji o volilnem sporu odloča Vrhovno sodišče. To že na
podlagi 12. člena Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10,
98/11 – odl. US, 109/12 in 10/17 – ZPP-E) odloča o zakonitosti aktov volilnih organov za volitve v
Državni zbor, Državni svet in volitve predsednika države ter prav zato na prvi stopnji predstavlja
najprimernejšega volilnega sodnika. Tožbo na Vrhovno sodišče lahko vloži tudi vsaka lokalna
skupnost in interesna organizacija. Zoper odločitev Vrhovnega sodišča je mogoča pritožba na
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Ustavno sodišče. Po predlagani ureditvi Državni svet v volilni spor ne bi bil več neposredno
vpleten. Državni svet bi tako po volitvah potrdil vse mandate in ne bi imel več pristojnosti odločati
o spornosti mandatov. Če bi bile volitve razveljavljene na podlagi odločbe bodisi Vrhovnega
bodisi Ustavnega sodišča, bi se odločba vročila Državnemu svetu, ki bi na podlagi odločbe
ugotovil, da je posamezniku mandat prenehal. Ker predlog zakona v zakonodajnem postopku ni
bil sprejet, bo treba rešitev problema iskati v okviru enotne ureditve volilnega spora v okviru nujne
prenove zakonodaje, ki se nanaša na volitve poslancev v Državni zbor, lokalne volitve, volitve
poslancev v Evropski parlament in ureditev referendumskega sodnika v okviru Zakona o
referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07 – uradno prečiščeno besedilo, 6/18 –
odl. US in 52/20). V skrajnem primeru bo problem moralo razrešiti Ustavno sodišče ob izdaji nove
odločbe, v kateri bo natančneje določilo način njene izvršitve (t. i. revotacija). Kot primer tovrstne
odločitve je bila navedena odločba U-I-248/08, na podlagi katere se funkcija predsednika
Državnega sveta opravlja poklicno, in odločba U-I-114/11, s katero je Ustavno sodišče odločilo,
da ustanovi občino Ankaran.
11. Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah (ZPacP-B), EPA 1347VIII (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020), JE DRŽAVNI ZBOR SPREJEL NA 48. IZREDNI
SEJI, 20. 11. 2020.
Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predložil državni svetnik mag. Peter Požun, obravnavala in
podprla jo je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (44. seja komisije, 27. 8.
2020).
Pobuda za sprejem zakonske novele je bila vložena na predlog predstavnikov stroke družinske
medicine z Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Združenja zdravnikov družinske medicine
pri Slovenskem zdravniškem društvu. Cilj predlaganega zakona je bila poenostavitev postopkov
tako za izvajalce zdravstvenih storitev na primarni ravni kot tudi za paciente, s čimer bi se
povečala učinkovitost delovanja zdravstvenega sistema, tudi s pomočjo digitalizacije, in
razbremenilo zdravnike na primarni ravni (omejitev obsega podatkov, ki so nujni za vpis v
naročilno knjigo; podaljšanje časa, v katerem morajo pacienti izvajalcu zdravstvene storitve
predložiti napotnico (v sedmih dneh in ne petih, če gre za stopnjo nujnosti zelo hitro oziroma v 21
dneh, ne 14 dneh, če gre za stopnjo nujnosti hitro ali redno)). V predlogu zakona se je prav tako
izrecno predvidelo vodenje podatkov v elektronski naročilni knjigi in ne v fizični obliki, kar sicer
informacijski sistem izvajalcev zdravstvenih dejavnosti že omogoča. Predlog zakona je predvidel,
da bi izvajalci nekaterih zdravstvenih storitev (npr. v ambulantah družinske medicine) v naročilno
knjigo vpisali le podatke, ki so nujni. Po drugi strani predlog zakona tudi podaljšuje čas, v katerem
morajo pacienti izvajalcu zdravstvene storitve, za katero se potrebuje napotnica, to predložiti. Čas
za predložitev napotnice v nujnih primerih sicer ostaja enak. Komisija za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide (44. seja komisije, 27. 8. 2020) se je ob predstavitvi zakonodajne iniciative
med drugim seznanila tudi s stališčem Ministrstva za zdravje, ki je vse predlagane rešitve podprlo
in predlagalo zgolj nekaj nomotehničnih popravkov ter predlagalo tudi, da se doda dolžnost
zamenjave vodenja čakalnega seznama z elektronsko naročilno knjigo tudi pri izbranih
zobozdravnikih (razen za protetične storitve, za katere se vodijo čakalni seznami). Pobudnik za
sprejem zakonske novele je zato na podlagi predlogov pristojnega ministrstva predložil dva
amandmaja k osnovnemu tekstu zakonodajne iniciative. Podporo zakonodajni iniciativi je izrazilo
tudi Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije, ki ugotavlja, da je tudi reševanje obstoječih težav
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korak za korakom boljše kot ohranjanje obstoječega stanja. Da gre za pozitivne premike, četudi
manjšega obsega, je menila tudi zastopnica pacientovih pravic, ki je sicer poudarila, da bodo
predložene spremembe rešile zgolj droben del vseh težav, ki so se skozi leta nakopičile v
zdravstvu in ki v bistveni meri vplivajo na pravice pacientov do pravočasne in kakovostne oskrbe
v zdravstvu, saj nekateri čakajo na obravnavo na sekundarni ravni tudi pol leta ali več. Komisija je
v predlagani zakonski noveli prepoznala pomemben korak na poti do razbremenitve primarne
zdravstvene ravni, pri tem pa je poudarila, da je treba pri razpravah o pretirani birokratizaciji
zdravstva ločevati med resničnimi administrativnimi ovirami, kot je aktualni primer naročilne
knjige na primarni ravni, in tistimi administrativnimi zahtevami, ki so smiselne in pripomorejo k
boljšemu delovanju sistema. Izraženo je bilo tudi začudenje, da se v času pospešene
informatizacije v veljavni zakonodaji še vedno predvideva toliko ročnega vpisovanja različnih
podatkov v naročilno knjigo, če ima vsak pacient na podlagi zdravstvene kartice že določeno
identifikacijsko številko in bi se torej naročilo na pregled moralo izvesti že elektronsko. Komisija je
na podlagi podanega orisa dogajanja na primarnem zdravstvenem nivoju v praksi pozvala
Ministrstvo za zdravje in druge deležnike k poglobljeni analizi vseh procesov na primarni
zdravstveni ravni, saj predvideva, da bi se našlo še kakšno ozko grlo, ki bi se ga dalo odpraviti.
Po mnenju komisije je namreč smiselno uvajati vse spremembe, ki lahko pripomorejo k hitrejši
uveljavitvi pravic pacientov, četudi z več manjšimi posegi v sistem. V zakonodajnem postopku je
Odbor Državnega zbora na 11. seji, 4. 11. 2020, k predlogu zakona sprejel amandma odbora k 3.
členu ter amandmaja k 1. in 2. členu, ki ju je predlagala Vlada republike Slovenije. Državni zbor je
zakon brez nadaljnjih sprememb in dopolnitev sprejel na 48. izredni seji, 20. 11. 2020.
12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2J), EPA 1348-VIII (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020), Državni svet je
predlog sprejel, Državni zbor o predlogu do 31. 12. 2020 še ni odločal.
Zakonodajno iniciativo je v obravnavo predložila Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide in jo obravnavala in podprla na 45. seji komisije, 10. 9. 2020.
Cilj zakona je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki so upravičeni do invalidnine, ker imajo
telesno okvaro, ki je nastala kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in zavarovanci,
ki do invalidnine od 1. 1. 2013 niso upravičeni, ker je njihova telesna okvara nastala kot posledica
bolezni ali poškodbe izven dela. S tem se želi osebam, katerih telesna okvara je nastala izven
dela, ponovno omogočiti dostop do pravice do invalidnine, ki je po 1. 1. 2013 niso mogli več
pridobiti. Še pomembnejši cilj zakona je odpraviti neenakost med zavarovanci, ki imajo telesno
okvaro, ki je nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela pred 1. 1. 2013, in tistimi, ki jim
je iz enakih razlogov nastala telesna okvara po tem datumu. Pri teh osebah namreč ni nobene
osebne razlike, zato je neenakopravnost še toliko večja. Posameznikom, ki se v življenju
navadno, poleg zmanjšane zmožnosti za delo, soočajo tudi s povečanimi življenjskimi stroški, bo
s tem vsaj deloma olajšano njihovo vsakodnevno preživljanje, saj bodo s tem prišli do pravice, ki
jim bo predstavljala pomemben finančni dodatek. Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide je na 42. seji, 8. 7. 2020, ob obravnavi Analize socialnega položaja prejemnikov
invalidskih pokojnin, ki ne presegajo višine 300 evrov oziroma 402,18 evra, v povezavi s
problematiko invalidskih pokojnin in nadomestil za telesne okvare v enem od sprejetih sklepov
podprla pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica za pripravo zakonodajne iniciative, s
katero bi se odpravilo obstoječo diskriminacijo med osebami s telesnimi okvarami, ki so nastale
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kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in osebami s telesnimi okvarami, ki so
nastale kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela. Slednje od uveljavitve Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju namreč niso več upravičene do nadomestila za telesno
okvaro. Državni svet se s problematiko invalidnin ukvarja že dlje časa, saj je trenutna ureditev
diskriminatorna za tiste zavarovance, ki so v preteklosti vplačevali prispevke za invalidsko
zavarovanje, a njihova trenutna ali novo nastala telesna okvara ni povezana s poškodbo pri delu
ali poklicno boleznijo. Slednji so torej na podlagi trenutne ureditve v ZPIZ-2 v neenakopravnem
položaju glede možnosti uveljavljanja pravice do kakršnegakoli nadomestila za telesno okvaro.
Do nadomestila namreč niso upravičeni, medtem ko se istočasno invalidnino osebam z enako
telesno okvaro, ki so to pravico pridobile pred uveljavitvijo ZPIZ-2, še naprej izplačuje. Ob
uveljavitvi ZPIZ-2 je bilo sicer predvideno, da se bo pravica do invalidnine uredila v posebni
področni zakonodaji za vse primere, vendar se na pripravo in sprejem slednje čaka že skoraj
osem let. Po skoraj osmih letih čakanja na sistemske rešitve v povezavi s telesnimi okvarami in
slabo odzivnostjo pristojnih državnih organov je po mnenju komisije nastopil čas, da se do
sprejema slednjih skuša vsaj malo premakniti z mrtve točke in na podlagi parcialne ureditve
odpraviti trenutno zaznano neenakost med sicer primerljivimi kategorijami oseb s telesnimi
okvarami. Dejstvo je, da je zaradi nesprejetja ustreznega predpisa po uveljavitvi ZPIZ-2 sistem
invalide izigral, saj še vedno ni izpolnil dane obljube o celoviti ureditvi področja telesnih okvar.
Posledično je bilo v okviru komisije ugotovljeno, da bi bilo najbolje nastalo neenakopravnost
odpraviti na način, da bi se vsem osebam s telesno okvaro do uveljavitve nove področne
sistemske zakonodaje omogočilo pridobitev pravice do invalidnine, ne glede na razlog nastanka
telesne okvare. Cilj predlaganega zakona je torej odpraviti neenakost med zavarovanci, ki so
upravičeni do invalidnine, ker imajo telesno okvaro, ki je nastala kot posledica poškodbe pri delu
ali poklicne bolezni, in zavarovanci, ki do invalidnine od uveljavitve ZPIZ-2 niso upravičeni, ker je
njihova telesna okvara nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela. S tem se želi
osebam, katerih telesna okvara je nastala izven dela, ponovno omogočiti možnost uveljavljanja
pravice do invalidnine, ki je po 1. 1. 2013 niso mogli več pridobiti. Kot še bolj pomemben cilj
predloga zakona pa je odprava neenakosti med zavarovanci, ki imajo telesno okvaro, ki je
nastala kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela pred 1. 1. 2013, in tistimi, ki jim je iz enakih
razlogov nastala telesna okvara po tem datumu. Med temi osebami namreč ni nobene osebne
razlike. Edino razliko predstavlja čas nastanka telesne okvare, zato je neenakopravnost med
njimi še toliko večja. Posameznikom, ki se v življenju, poleg zmanjšane zmožnosti za delo,
soočajo tudi s povečanimi življenjskimi stroški, bo tako na podlagi predlagane rešitve vsaj deloma
olajšano njihovo vsakodnevno preživljanje, saj bodo s tem prišli do pravice, ki jim bo predstavljala
pomemben dodatni finančni prejemek. Navedeni cilj bo dosežen s črtanjem tistih delov določb
403. in 429. člena ZPIZ-2, ki se nanašajo na pogoj, da lahko posameznik prejme nadomestilo za
telesno okvaro le, če je telesna okvara nastala zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. S
tem se bo vsem zavarovancem s telesno okvaro, ne glede na vzrok njenega nastanka,
omogočilo, da pridobijo pravico do izplačila invalidnine. Državni svet je v VI. mandatu uspel z že
kar nekaj zakonodajnimi iniciativami, ki so jim pristojni državni organi sprva nasprotovali, nato pa
se je v zakonodajnem postopku izkazalo, da se z njimi rešuje konkretne probleme in da so
slednje tako vsebinsko kot nomotehnično ustrezne, zaradi česar so med poslanci Državnega
zbora prejele precejšnjo podporo, ne glede na to, da niso predstavljale sistemskih rešitev. Vlada
Republike Slovenije v svojem mnenju z dne 14. 10. 2020 sicer predlogu zakona ni izrekla
podpore in je napovedala sistemsko ureditev izpostavljene problematike na podlagi priprave
posebne zakonodaje s področja varstva invalidov.
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2.6.2. MNENJA DRŽAVNEGA SVETA
Državni svet sprejema in daje Državnemu zboru mnenja o zadevah iz svoje pristojnosti. S
podanimi mnenji Državni svet uresničuje svojo svetovalno vlogo in v zakonodajnem procesu
uveljavlja interese interesnih skupin, ki so zastopane v Državnem svetu, v povezavi s civilno
družbo in strokovno javnostjo.
Državni svet je v tretjem letu VI. mandata na sejah Državnega sveta obravnaval petnajst
(15) mnenj, in sicer deset (10) mnenj k predlogom zakonov, eno (1) mnenje k predlogu
resolucije ter štiri (4) mnenja k poročilom državnih organov.
Državni svet je posredoval Državnemu zboru petnajst (15) mnenj.
2.6.2.1. MNENJA K PREDLOGOM ZAKONOV
1. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F) –
skrajšani postopek, EPA 959-VIII (28. seja Državnega sveta, 15. 4. 2020). Predlog je v
obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Državni svet je predlog
zakona podprl.
Predlog zakona je obravnavala Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj (40. seja komisije, 20. 1. 2020) in ga podprla.
Predlog zakona vzpostavlja mehanizem za dopolnilno financiranje občinskih projektov, sistemov
oskrbe s pitno vodo in javne kanalizacije v aglomeracijah pod 2000 PE, ki jih ni mogoče
sofinancirati s sredstvi EU. Državni svet je ob tem izpostavil, da se to nanaša zgolj na izvajanje
izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti oz. po naravni nesreči zaradi škodljivega
delovanja voda. Taka zakonska rešitev, ki predvideva rezervacijo sredstev Sklada za vode zgolj v
višini 5 mio evrov oz. največ 10 mio evrov na letni ravni, ne upošteva širšega vidika varstva voda
v povezavi z varovanjem okolja. Medtem ko je predlagano dopolnilno financiranje ukrepov
vezano le za primere v času povečane ogroženosti oz. po naravni nesreči zaradi škodljivega
delovanja voda, pa morajo občine opremiti z javno infrastrukturo (kanalizacijo) še vrsto
aglomeracij pod 2000 PE, kar predlog zakona ne razrešuje. Ob finančni podhranjenosti občin, ki
otežuje izpolnjevanje obveznosti opremljanja aglomeracij z javno infrastrukturo, so občine do
vključno 2023 upravičene tudi do manjšega deleža dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij
v lokalno javno infrastrukturo, kot bi jih morala prejemati iz državnega proračuna v skladu z 21.
členom Zakona o financiranju občin (ZFO-1). Ob pomanjkanju proračunskih sredstev in
nezadostnem financiranju občin je Državni svet pozval Vlado, da se v okviru priprav na finančno
perspektivo 2021–2027 maksimalno potrudi, da bo v prihodnjem programskem obdobju možno
financirati lokalno infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo in odvajanje in čiščenje komunalne
odpadne vode v aglomeracijah pod 2000 tudi s sredstvi EU. Medtem ko bodo sistemi v
aglomeracijah nad 2000 PE več ali manj urejeni, pa ostajajo v manjših občinah projekti
nedokončani, pri čemer ne gre pozabiti, da je okoljske zaveze s predpisanimi roki do EU sprejela
država in ne občine. Po nekaterih ocenah bi za izpolnitev teh zavez potrebovali nekaj sto
milijonov evrov. Postavlja se tudi vprašanje, kaj se bo zgodilo, če občine v predpisanem roku ne
bodo uspele zgraditi kanalizacije v vseh aglomeracijah. V zvezi s predlagano rešitvijo, da se bodo
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sredstva Sklada za vode dodeljevala na podlagi javnega razpisa ali javnega poziva, je Državni
svet opozoril na slabe izkušnje, ki jih imajo občine s tovrstnim načinom razpisovanja sredstev za
izvajanje javnih del. Po mnenju Državnega sveta bi bilo bolje, da bi namesto kriterija vrstnega
reda prispelih vlog razmislili o upoštevanju drugih kriterijev (npr. gradnja kanalizacije nad izvirom
pitne vode, obseg manjkajoče infrastrukture, itd.). V zvezi s tem je Državni svet ugotavljal, da je
dodeljevanje sredstev na podlagi javnega poziva oz. ZUP zahtevalo Ministrstvo za finance zaradi
transparentnosti, pri čemer bodo morali biti projekti v času razpisa že pripravljeni. Državni svet je
opozoril, da je pripravljenost projektov v času razpisa nerazumljiva zahteva, predvsem pa bodo
morale občine zaradi prednostne obravnave prej oddanih vlog zelo pohiteti s pripravo projektov,
če bodo želele pravočasno oddati vlogo, s čimer se daje prednost hitrosti in ne kakovostni
pripravi projekta. Na ta način se stvarni problemi zagotovo ne bodo reševali. Ob nujnosti zaščite
vode je Državni svet opozoril na vprašanje dolgotrajnega urejanja vprašanja pravičnih denarnih
nadomestil za kmete, ki kmetujejo na vodovarstvenih območjih in imajo zaradi omejenih pogojev
(npr. prepoved uporabe gnojevke in fitofarmacevtskih sredstev) izpad prihodka iz kmetijske
dejavnosti oz. ne morejo konkurirati kmetom, ki kmetujejo izven vodovarstvenih območij. Ob
upoštevanju trenda povečevanja števila oz. obsega vodovarstvenih območij se je treba zavedati
tudi omejenega obsega obdelovalnih površin in dejstva, da Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Slovenije nima nadomestnih zemljišč. Kmetom na vodovarstvenih območjih je treba priznati
pravično odškodnino za izpad dohodka zaradi omejenega kmetovanja, pri čemer se je treba
odločiti, ali to urediti sistemsko na ravni države ali upravljavcev. To je pogoj za ohranitev
kmetovanja na vodovarstvenih območjih in istočasnega zagotavljanja ugodnega stanja vodnega
potenciala, ki ga ima Slovenija. Državni svet je ob tem opozoril na primer Avstrije, kjer upravljavci
plačujejo kmetom na vodovarstvenih območjih nadomestilo zaradi izpada dohodka iz kmetijske
dejavnosti. Državni svet je ugotovil, da je pristojno ministrstvo na seji Komisije Državnega sveta
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj pojasnilo, da izvaja aktivnosti za ureditev tega
problema in pričakuje sprejem ustrezne rešitve.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru. Državni zbor je zakon
sprejel na 35. izredni seji, 29. 4. 2020.
2. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1A) skrajšani postopek, EPA 1000-VIII (28. seja Državnega sveta, 15. 4. 2020). Predlog je v
obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Državni svet je predlog
zakona podprl.
Predlog zakona je obravnavala Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport
(21. seja komisije, 19. 2. 2020) in ga podprla.
Predlog zakona določa pravno podlago za javno objavo določenih podatkov iz razvidov poklicnih
športnikov, zasebnih športnih delavcev, strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih
delavcev v športu ter evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Pri spremembah zakona
gre za uskladitev s pravnim redom EU. 25. maja 2018 je začela veljati Uredba (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi
osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov), ki je s svojimi določbami posegla na področje vodenja
javnih evidenc in načina zbiranja ter objavljanja podatkov v teh evidencah. V splošnem javnem
interesu je, da se zagotovi dostop do podatkov v javnih evidencah, ki jih je določil Zakon o športu.
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Predlagana novela zakona določa, kateri podatki iz razvidov in evidenc poklicnih športnikov,
zasebnih športnih delavcev, strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu
so javni oz. dostopni uporabnikom. Predlagana novela naj bi državljanom omogočila dostop do
informacij, kateri strokovni delavci v športu izpolnjujejo pogoje za opravljanje dela, ter zagotovila
večjo integriteto športa. Predlaga se jasna ureditev načina zbiranja podatkov, saj gre za
specifično evidenco, v kateri podatke zbirajo društva, nacionalne panožne športne zveze in
Zveza za šport invalidov Slovenije, ali pa jih športniki OKS-ZŠZ posredujejo sami. Osnovni
princip zbiranja mora biti zakonsko opredeljen v smislu, kdo lahko zbira podatke za vodenje
evidence registriranih in kategoriziranih športnikov. Državni svet se je seznanil tudi s predlogi
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez in državnega svetnika Dejana Crneka
za dopolnitev predloga zakona. Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je v obravnavi
podprla predloge za dopolnitev predloga zakona, oblikovala besedilo njegovih sprememb in
dopolnitev ter predlagala kvalificiranim predlagateljem amandmajev, da predlagane spremembe
in dopolnitve v obliki amandmajev predložijo v obravnavo Odboru za izobraževanje, znanost,
šport in mladino. Odbor Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šolstvo in šport je sprejel
dopolnjen predlog (11. redna seja, 13. 5. 2020), v katerem so bili predlogi Državnega sveta
deloma upoštevani.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru. Državni zbor je zakon
sprejel na 17. redni seji, 27. 5. 2020.
3. Mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek, EPA
1327-VIII (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020). Predlog je v obravnavo Državnemu zboru
predložila Vlada Republike Slovenije. Državni svet je predlog zakona podprl.
Predlog zakona sta kot zainteresirani na skupni seji obravnavali Komisija Državnega sveta za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj (50. seja komisije, 7. 9. 2020) in Interesna skupina
lokalnih interesov (49. seja interesne skupine, 7. 9. 2020) in ga podprli. Prav tako je predlog
zakona podprla Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (15. izredna
seja komisije, 10. 9. 2020), do predloga zakona pa je zavzela stališče tudi Interesna skupina
delodajalcev (26. seja interesne skupine, 16. 9. 2020) in ga prav tako podprla.
Predlog zakona pomeni poenostavitev in s tem pospešitev postopka zagotavljanja sredstev iz
državnega proračuna za financiranje investicij iz drugega odstavka 21. člena Zakona o
financiranju občin. Veljavni zakon se spreminja zgolj v obsegu, ki je nujen za izvrševanje
proračuna države za leto 2020. Omogoča se prevzemanje plačevanja obveznosti, ki se
financirajo iz namenskih sredstev EU prek načrtovanih pravic porabe v sprejetem proračunu
države. S tem se želi pospešiti črpanje sredstev EU. Prav tako se predlaga pospešitev postopkov
pri dodeljevanju sredstev za financiranje investicij iz drugega odstavka 21. člena Zakona o
financiranju občin tako, da o uvrščanju in spremembah vrednosti projektov odloča Ministrstvo za
finance in ne več Vlada. Spreminja se obseg zadolževanja države za leto 2020, in sicer za 2.167
mio evrov ter omogoča financiranje materialnih stroškov, povezanih z epidemijo novega korona
virusa, za izvajalce zdravstvene dejavnosti do 50 mio evrov. Predlog zakona nima finančnih
posledic za občinske proračune, saj se višina povprečnine ne spreminja. Višina povprečnine je
bila za leto 2020 spremenjena z Zakonom o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za
omilitev posledic epidemije COVID-19, in sicer se je s 589,11 evra zvišala na 623,96 evra.
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Državni svet je izrazil pričakovanje, da bodo ukrepi na področju kohezijske politike dosegli svoj
namen in pospešili črpanje EU sredstev v iztekajoči se finančni perspektivi, saj imajo EU sredstva
kot ključna razvojna sredstva pomembno vlogo pri lažjem okrevanju gospodarstva.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru. Državni zbor je zakon
sprejel na 20. seji, 23. 9. 2020.
4. Mnenje k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (RB2020), EPA
1328-VIII (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020). Predlog je v obravnavo Državnemu zboru
predložila Vlada Republike Slovenije. Državni svet je predlog rebalansa proračuna podprl.
Predlog rebalansa je podprla Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
(15. izredna seja komisije, 10. 9. 2020). Prav tako sta predlog rebalansa na skupni seji podprli
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (50. seja, 7. 9. 2020) in
Interesna skupina lokalnih interesov (49. seja interesne skupine, 7. 9. 2020), predlog rebalansa
pa je podprla tudi Interesna skupina delodajalcev (26. seja interesne skupine, 16. 9. 2020),
medtem ko Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport predloga rebalansa ni
podprla (26. seja komisije, 9. 9. 2020).
Rebalans proračuna 2020 je bil pripravljen v času negotovih razmer zaradi epidemije COVID-19,
ki je povzročila nenadno zaustavitev gospodarske aktivnosti, temu pa je sledil velik upad
prihodkov državnega proračuna in dvig izdatkov za izvedbo ukrepov države za omilitev posledic
epidemije in ohranitev aktivnosti gospodarstva. Z namenom ublažitev posledic epidemije je Vlada
Republike Slovenije že marca 2020 z znižanjem sredstev pri vseh proračunskih uporabnikih za
30 % preusmerila del proračunskih sredstev v ukrepe za omejitev širjenja virusa in v nakupe
zaščitne opreme. Na ta način je bilo zbranih 389 mio evrov, v nadaljevanju pa se je država
dodatno zadolžila za 2.167 mio evrov. Ukrepi, ki se financirajo z izvrševanjem državnega
proračuna, so primarno usmerjeni v ohranjanje gospodarske aktivnosti in delovnih mest ter
zaščito ranljivih skupin prebivalstva. Kot so poudarili na Ministrstvu za finance, predlog rebalansa
pomeni uskladitev z dejanskim stanjem in načrt financiranja aktivnosti do konca leta, pri čemer je
v tem trenutku dodatno zadolževanje države nujno.
Ob zaskrbljenosti zaradi hitre rasti zadolževanja države in načrtovanega zgodovinsko visokega
javnofinančnega primanjkljaja je prevladala ocena, da je z vidika širše družbene koristi in
uspešnosti okrevanja gospodarstva, zadolževanje države za financiranje ukrepov za omilitev
posledic koronakrize upravičeno. Državni svet je ocenil, da je predlagani rebalans proračuna
odraz večjega posluha aktualne vlade za probleme na področju lokalne samouprave. Ob
relativno nizki stopnji zadolženosti slovenskih občin, ki k slovenskemu javnemu dolgu prispevajo
minimalen delež, je Državni svet pozitivno ocenil letošnji dvig omejitve splošne zadolžitve za dve
odstotni točki, s čimer so občine dobile možnost dodatnega zadolževanja za izvajanje občinskih
investicij. V povezavi s financiranjem investicij v okviru aktualne in prihodnje finančne perspektive
ter mehanizma EU za okrevanje in odpornost je Državni svet opozoril na težave občin pri
izvajanju investicijskih projektov, saj so v preteklosti več ali manj porabile finančne rezerve za
financiranje zakonskih nalog in so zato nezmožne zagotavljati lastno finančno soudeležbo. Pri
tem je še posebej izpostavil 21. člen Zakona o financiranju občin in njegove prehodne določbe,
saj so občine že nekaj let upravičene do manjšega obsega sredstev iz državnega proračuna za
sofinanciranje investicij, kot jih je v osnovi predvidel zakon, v obdobju 2018–2023 pa se jim del
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sredstev zagotavlja celo v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu države. To dodatno
prispeva k slabši finančni sposobnosti občin. Državni svet je zato izrazil pričakovanje, da bodo
občine že leta 2021 upravičene do sredstev državnega proračuna za financiranje investicij v višini
6 % skupne primerne porabe, kot je predvidel zakon leta 2006. Prav tako je izrazil pričakovanje,
da bodo ukrepi na področju kohezijske politike dosegli svoj namen in pospešili črpanje EU
sredstev v iztekajoči se finančni perspektivi, saj imajo sredstva EU kot ključna razvojna sredstva
pomembno vlogo pri lažjem okrevanju gospodarstva. Ob podpori predlogu rebalansa je bila
izražena tudi skrb zaradi zmanjševanja sredstev za kulturo kot temelja narodne identitete in za
šport, ki sta bila zaradi omejevalnih ukrepov v času epidemije COVID-19 najbolj prizadeti
področji. Sredstva za znanost se zmanjšujejo za 22 milijonov evrov. Integralna sredstva so
manjša za dobra 2 milijona evrov predvsem zaradi zamika dinamike mednarodnih projektov
EraNet, nižanja potnih stroškov zunanjih sodelavcev in promocije znanosti. Sredstva ARRS se
niso spremenila, aktivnosti pa bodo izpeljane skladno s predvidenim rokovnikom in letnim
programom dela. Vlada Republike Slovenije kot tudi resorna ministrstva so, ne glede na razloge
za spremembe oz. zmanjšanje proračunskih sredstev za kulturo in znanost za leto 2020, po oceni
Državnega sveta premalo ambiciozni v postavljanju trdnejših standardov pri doseganju strateških
ciljev na področju znanosti in kulture. Premalo in prepočasi se odzivajo na predloge zaposlenih v
kulturi ter ne upoštevajo specifike njihovega dela in ustvarjanja. Izbruh pandemije je sprožil
eskalacijo že do zdaj nerešenih eksistenčnih vprašanj in pokazal na neurejene razmere na
področju kulture. Pandemija je tudi izzvala pripravljenost Slovenije na digitalizacijo družbe in
jasno dokazala, da so posamezni segmenti družbe slabo odzivni na spremenjene razmere na
trgu dela in v izobraževanju ter tudi na področju znanosti, v okviru katerega so investicije v
infrastrukturo prepočasne in premalo obsežne. Državni svet je izpostavil, da Vlada ne razume
pomena kulture in znanosti za delovanje družbe in njenega vpliva na kakovost življenja
državljanov. Zmanjšanje deleža proračuna za kulturo in znanost celo v kriznih razmerah pomeni
nerazumevanje položaja kulture in izobraževanja, kar se lahko označi kot napačno strategijo. Ne
glede na negotove razmere zaradi pandemije pa z njo ni mogoče opravičevati zmanjšanja
proračunskih sredstev, nenačrtovanja investicij ali celo odlašanja s sistemskim zakonom na
področju raziskovalne dejavnosti, tehnologije in inovacij, ki bi vendarle zagotovil stabilno
financiranje področja in s tem utrdil temelje za razvoj. Državni svet je ocenil, da se s predlogom
rebalansa ponovno marginalizirata področji kulture in znanosti in zato resorni ministrstvi za
kulturo in znanost pozval k razmisleku o možnosti, da je lahko pandemija, namesto razlog za
zmanjšanje sredstev v rebalansu proračuna, priložnost za drugačen fokus in odmik od
podcenjujočega odnosa do kulture in znanosti, ter za afirmativno spoznanje, da je vlaganje v
kulturo in znanost investicija v prihodnost, ki ima multiplikativne in trajne učinke.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru. Državni zbor je zakon
sprejel na 20. seji, 23. 9. 2020.
5. Mnenje k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A),
EPA 1385-VIII (33. seja Državnega sveta, 14. 10. 2020). Predlog je v obravnavo Državnemu
zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Državni svet je predlog sprememb podprl.
Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 je obravnavala in podprla
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (39. seja komisije, 12. 10.
2020). Predlog sprememb zakona sta kot zainteresirano delovno telo na skupni seji obravnavali
in podprli Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (52. seja komisije, 9. 10. 2020) in
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Interesna skupina lokalnih interesov (51. seja interesne skupine, 9. 10. 2020), podprla pa ga je
tudi Interesna skupina delodajalcev (27. seja interesne skupine, 14. 10. 2020).
Državni svet je pozitivno ocenil predlagane proračunske dokumente, zlasti z vidika primernega
financiranja občin. Pohvalil je izrazito pripravljenost Ministrstva za finance in Ministrstva za javno
upravo oz. nove Vlade na dialog s predstavniki interesnih združenj občin glede vprašanja
financiranja lokalnih skupnosti že v načrtovanju rebalansa proračuna za leto 2020 ter pri pripravi
proračunov za leti 2021 in 2022. Lokalne skupnosti so se namreč zadnja leta trdo, a manj
uspešno pogajale za sicer zakonsko zagotovljeno pravico do primernega obsega sredstev za
financiranje z zakonom določenih nalog občin, tokratna Vlada pa je pokazala večje razumevanje
za občine, zavedajoč se, da razvitost celotne države temelji na razvojnem potencialu občin.
Državni svet se je zavzel za izboljšanje črpanja evropskih finančnih sredstev iz zadnje finančne
perspektive 2014–2020 v smislu hitrosti črpanja in večje učinkovitosti porabe sredstev. V prejšnji
finančni perspektivni 2007–2014 so bile občine s svojimi projekti glavno gonilo črpanja. Občine si
želijo infrastrukturnih projektov z dodano vrednostjo, ki bodo zagotavljali izboljšanje življenja v
občini. Infrastrukturni projekti so pomembni za razvoj občin, zlasti ker Slovenija ni enakomerno
razvita, brez razvite infrastrukture pa si ni mogoče predstavljati razvoja skupnosti. Črpanje
finančnih sredstev v letih 2021 in 2022 je zato ključnega pomena, zato je treba v sodelovanju s
pristojnimi ministrstvi dostop do teh sredstev v birokratskem smislu poenostaviti tako, da bo z že
izdelanimi investicijskimi projekti omogočen hiter dostop do finančnih sredstev. Glede na
možnosti, ki so ponujene Sloveniji, da že letos koristi več kot 300 mio EUR sredstev iz evropskih
skladov za okrevanje, je nujna hitra priprava in izvedba programov in projektov. Državni svet je
opozoril, da so številne občine za namen pridobivanja projektov tudi zadolžene, zato je še toliko
pomembneje, da bodo finančna sredstva na voljo v najkrajšem možnem času. Prav odprava
birokratskih ovir in poenostavitev sistema sta poroka za bolj uspešno črpanje evropskih sredstev,
pri čemer imajo pri tem tudi občine velik del odgovornosti, saj morajo za začetek prepoznati in
pravilno ter pravočasno oceniti potrebe občin in na tej osnovi oblikovati posamezne projekte.
Glede sredstev, namenjenih sanaciji posledic naravnih nesreč, se pričakuje hitrejši odziv države,
saj občine nimajo dovolj sredstev, ki bi bila rezervirana za ta namen, zagotovitev nadaljevanja
normalnega življenja v občini ob škodah pa terja hitro obnovo poškodovane infrastrukture.
Državni svet opozarja tudi na problem izgradnje širokopasovnega omrežja v nekaterih občinah,
za rešitev katerega se pričakuje povezovanje pristojnih ministrstev in ustrezne rešitve. Prav tako
je bil dan predlog glede razmisleka o podaljšanju uporabe turističnih vavčerjev v prve mesece
prihodnjega leta. Spremembe proračuna za leto 2021 še ne vključujejo finančne izravnave, se pa
sredstva tekočega transfera občinam za leto 2021 z 21 mio EUR povečujejo na 30, v letu 2022
pa na 48 mio EUR. Zvišujejo se tudi investicijski transferji, in sicer z 207 mio EUR na 349 mio
EUR v letu 2021 in v letu 2022 na 280 mio EUR. Zaradi ocenjeno nižjih vplačil dohodnine v letu
2022 se načrtuje 17 mio EUR finančne izravnave iz državnega proračuna za financiranje
primerne porabe v občinah. Proračun Ministrstva za javno upravo za leto 2021 znaša 242,5 mio
EUR oz. 13 % več od sprejetega rebalansa za 2020, predvsem zaradi povišanih sredstev iz
naslova kohezijske politike, za leto 2022 pa je proračun prav tako višji in se načrtuje v višini 233
mio EUR. Glavnina sredstev ministrstva je namenjena za izvrševanje nalog iz naslova
centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem in izvajanju nalog v zvezi s komunikacijskoinformacijsko infrastrukturo; 80 mio EUR je namenjenih za delovanje upravnih enot, 34 mio EUR
pa za projekte iz kohezijske politike (razvoj širokopasovnih storitev, sofinanciranje gradenj
širokopasovnih omrežij naslednje generacije) in 10 mio EUR za izvedbo javnega razpisa za
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pametna mesta in skupnosti, s katerim se želi podpreti občine oz. konzorcije občin na poti v
digitalno transformacijo. 6 mio EUR je namenjenih sofinanciranju skupnih občinskih uprav in za
delovanje vseh treh interesnih združenj občin. V proračunih za leti 2021 in 2022 je upoštevana
tudi povprečnina v višini 628,2 evra, dogovorjena med združenji in Vlado, kar je slabih 40 evrov
več od že sprejete, pri čemer se je z rebalansom proračuna za leto 2020 povečala za 34,85 evra.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru. Državni zbor je
spremembe proračuna sprejel na 48. izredni seji, 18. 11. 2020.
6. Mnenje k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), EPA 1386-VIII
(33. seja Državnega sveta, 14. 10. 2020). Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložila
Vlada Republike Slovenije. Državni svet je predlog proračuna podprl.
Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 je obravnavala in podprla
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (39. seja komisije, 12. 10.
2020). Predlog sprememb zakona sta kot zainteresirano delovno telo obravnavali in podprli tudi
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (52. seja komisije, 9. 10. 2020) in Interesna
skupina lokalnih interesov (51. seja interesne skupine, 9. 10. 2020), podprla pa ga je tudi
Interesna skupina delodajalcev (27. seja interesne skupine, 14. 10. 2020).
Javnofinančna politika Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 je, ob upoštevanju tekočih in
ocenjenih gibanj v makroekonomskem okolju, utemeljena s proračunskim memorandumom, pri
čemer je bila pri pripravi predlogov državnega proračuna uporabljena Jesenska napoved
gospodarskih gibanj 2020. Ob predpostavki postopnega okrevanja gospodarske aktivnosti se
napoveduje dvig BDP za 5,1 % za 2021 in 3,7 % za 2022. Predlagani proračunski dokumenti
predstavljajo odziv na letošnje zaostrene razmere z ukrepanjem, ki bo vodilo v okrevanje in
krepitev odpornosti gospodarstva, ob tem pa bo poskrbljeno tudi za blaginjo posameznika, zato
se bodo krepile predvsem investicije v področja prometne infrastrukture, zdravstva, socialnega
varstva in okolja. Vlada je, glede na možnost koriščenja dodatnih sredstev EU, že obravnavala in
potrdila Izhodišča za pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost za izboljšave na
trgu dela, zdravstvenega sistema, sistema socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe ter za
izboljšave na področju finančnega in fiskalnega sistema ter zmanjšanja administrativnih ovir. V
negotovih razmerah, povezanih z epidemijo, se sprejemajo ukrepi, ki na eni strani omejujejo
širjenje novega korona virusa, na drugi strani pa onemogočajo prevelike obremenitve
gospodarstva in prebivalstva. Učinki navedenih ukrepov se zrcalijo tako na znižani prihodkovni
kot povečani odhodkovni strani pripravljenih proračunskih dokumentov. Manjkajoče finančne vire
za nujne ukrepe se zagotavlja predvsem z dodatnim zadolževanjem države. V predlogu
proračuna je za leto 2022 načrtovanih 11 mlrd EUR prihodkov, od tega za 8,8 mlrd EUR davčnih
prihodkov, 529 mio EUR nedavčnih prihodkov, 101 mio EUR za kapitalske prihodke, donacije in
transferne prihodke in 1,56 mlrd EUR prejetih sredstev iz proračuna EU. Prihodki 2022 so v
primerjavi s predlogom proračuna 2021 višji za 283 mio EUR oz. 2,6 %. Odhodki so načrtovani v
višini 12,6 mlrd EUR, torej za 870 mio EUR manj, kot je načrtovanih odhodkov v predlogu
proračuna 2021. Glede virov financiranja se predvideva uporaba integralnih sredstev v višini 10,5
mlrd EUR in 1,55 mlrd EUR evropskih sredstev, 397 mio EUR namenskih sredstev in 168 mio
EUR integralnih sredstev slovenske udeležbe. Načrtovani primanjkljaj za leto 2022 znaša 1,6
mlrd EUR oz. 3,1 % BDP. Državni svet je pozitivno ocenil predlagane proračunske dokumente,
zlasti z vidika primernega financiranja občin. Lokalne skupnosti so se namreč zadnja leta trdo, a
40

POROČILO O DELU 2020
manj uspešno pogajale za sicer zakonsko zagotovljeno pravico do primernega obsega sredstev
za financiranje z zakonom določenih nalog občin, tokratna Vlada pa je pokazala večje
razumevanje za potrebe občin, zavedajoč se, da razvitost celotne države temelji na razvojnem
potencialu občin. Državni svet se zavzema za izboljšanje črpanja evropskih finančnih sredstev iz
zadnje finančne perspektive 2014–2020 v smislu hitrosti črpanja in večje učinkovitosti porabe
sredstev. V prejšnji finančni perspektivni 2007–2014 so bile občine s svojimi projekti glavno
gonilo črpanja. Občine si želijo infrastrukturnih projektov z dodano vrednostjo, ki bodo zagotavljali
izboljšanje življenja v občini. Infrastrukturni projekti so pomembni za razvoj občin, zlasti ker
Slovenija ni enakomerno razvita, brez razvite infrastrukture pa si ni mogoče predstavljati razvoja
skupnosti. Črpanje finančnih sredstev v letih 2021 in 2022 je zato ključnega pomena, zato je
treba v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi dostop do teh sredstev v birokratskem smislu
poenostaviti, tako da bo z že izdelanimi investicijskimi projekti omogočen hiter dostop do
finančnih sredstev. Glede na možnosti, ki so ponujene Sloveniji, da že letos koristi več kot 300
mio EUR sredstev iz evropskih skladov za okrevanje, je hitra priprava in izvedba programov in
projektov nujna. Državni svet je opozoril, da so številne občine za namen pridobivanja projektov
tudi zadolžene, zato je še toliko pomembneje, da bodo finančna sredstva na voljo v najkrajšem
možnem času. Prav odprava birokratskih ovir in poenostavitev sistema sta poroka za bolj
uspešno črpanje evropskih sredstev, pri čemer imajo pri tem tudi občine velik del odgovornosti,
saj morajo za začetek prepoznati in pravilno ter pravočasno oceniti potrebe občin in na tej osnovi
oblikovati posamezne projekte. Glede sredstev, namenjenih sanaciji posledic naravnih nesreč, se
pričakuje hitrejši odziv države, saj občine nimajo dovolj sredstev, ki bi bila rezervirana za ta
namen, zagotovitev nadaljevanja normalnega življenja v občini ob škodah pa terja hitro obnovo
poškodovane infrastrukture. Državni svet je opozoril tudi na problem izgradnje širokopasovnega
omrežja v nekaterih občinah, za rešitev katerega se pričakuje povezovanje pristojnih ministrstev
in ustrezne rešitve. Prav tako je bil dan predlog glede razmisleka o podaljšanju uporabe
turističnih vavčerjev v prve mesece prihodnjega leta. Spremembe proračuna za leto 2021 še ne
vključujejo finančne izravnave, se pa sredstva tekočega transfera občinam za leto 2021 iz 21 mio
EUR povečujejo na 30, v letu 2022 pa na 48 mio EUR. Zvišujejo se tudi investicijski transferji, in
sicer z 207 mio EUR na 349 mio EUR v letu 2021 in v letu 2022 na 280 mio EUR. Zaradi
ocenjeno nižjih vplačil dohodnine v letu 2022 se načrtuje 17 mio EUR finančne izravnave iz
državnega proračuna za financiranje primerne porabe v občinah. Proračun Ministrstva za javno
upravo za leto 2021 znaša 242,5 mio EUR oz. 13 % več od sprejetega rebalansa za 2020,
predvsem zaradi povišanih sredstev iz naslova kohezijske politike, za leto 2022 pa je proračun
prav tako višji in se načrtuje v višini 233 mio EUR. Glavnina sredstev ministrstva je namenjena za
izvrševanje nalog iz naslova centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem in izvajanju nalog
v zvezi s komunikacijsko-informacijsko infrastrukturo, 80 mio EUR je namenjenih za delovanje
upravnih enot, 34 mio EUR pa za projekte iz kohezijske politike (razvoj širokopasovnih storitev,
sofinanciranje gradenj širokopasovnih omrežij naslednje generacije) in 10 mio EUR za izvedbo
javnega razpisa za pametna mesta in skupnosti, s katerim se želi podpreti občine oz. konzorcije
občin na poti v digitalno transformacijo. 6 mio EUR je namenjenih sofinanciranju skupnih
občinskih uprav in za delovanje vseh treh interesnih združenj občin. V proračunih za leti 2021 in
2022 je upoštevana tudi povprečnina v višini 628,2 evra, dogovorjena med združenji in Vlado, kar
je slabih 40 evrov več od že sprejete, pri čemer se je z rebalansom proračuna za leto 2020
povečala za 34,85 evra.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru. Državni zbor je sprejel
proračun za leto 2022 na 48. izredni seji, 18. 11. 2020.
41

POROČILO O DELU 2020
7. Mnenje k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in
2022 (ZIPRS2122) - nujni postopek, EPA 1383-VIII (33. seja Državnega sveta, 14. 10. 2020).
Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Državni svet je
predlog zakona podprl.
Predlog sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 je obravnavala in podprla
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (39. seja komisije, 12. 10.
2020). Predlog sprememb zakona sta kot zainteresirano delovno telo obravnavali in podprli tudi
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (52. seja komisije, 9. 10. 2020) in Interesna
skupina lokalnih interesov (51. seja interesne skupine, 9. 10. 2020), podprla pa ga je tudi
Interesna skupina delodajalcev (27. redna seja, 14. 10. 2020).
Javnofinančna politika Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 je, ob upoštevanju tekočih in
ocenjenih gibanj v makroekonomskem okolju, utemeljena s proračunskim memorandumom, pri
čemer je bila pri pripravi predlogov državnega proračuna uporabljena Jesenska napoved
gospodarskih gibanj 2020. Ob predpostavki postopnega okrevanja gospodarske aktivnosti se
napoveduje dvig BDP za 5,1 % za 2021 in 3,7 % za 2022. Predlagani proračunski dokumenti
predstavljajo odziv na letošnje zaostrene razmere z ukrepanjem, ki bo vodilo v okrevanje in
krepitev odpornosti gospodarstva, ob tem pa bo poskrbljeno tudi za blaginjo posameznika, zato
se bodo krepile predvsem investicije v področja prometne infrastrukture, zdravstva, socialnega
varstva in okolja. Vlada je, glede na možnost koriščenja dodatnih sredstev EU, že obravnavala in
potrdila Izhodišča za pripravo nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost za izboljšave na
trgu dela, zdravstvenega sistema, sistema socialnega varstva in dolgotrajne oskrbe ter za
izboljšave na področju finančnega in fiskalnega sistema ter zmanjšanja administrativnih ovir. V
negotovih razmerah, povezanih z epidemijo, se sprejemajo ukrepi, ki na eni strani omejujejo
širjenje novega korona virusa, na drugi strani pa onemogočajo prevelike obremenitve
gospodarstva in prebivalstva. Učinki navedenih ukrepov se zrcalijo tako na znižani prihodkovni
kot povečani odhodkovni strani pripravljenih proračunskih dokumentov. Manjkajoče finančne vire
za nujne ukrepe se zagotavlja predvsem z dodatnim zadolževanjem države. V predlogu
proračuna je za leto 2022 načrtovanih 11 mlrd EUR prihodkov, od tega za 8,8 mlrd EUR davčnih
prihodkov, 529 mio EUR nedavčnih prihodkov, 101 mio EUR za kapitalske prihodke, donacije in
transferne prihodke in 1,56 mlrd EUR prejetih sredstev iz proračuna EU. Prihodki 2022 so v
primerjavi s predlogom proračuna 2021 višji za 283 mio EUR oz. 2,6 %. Odhodki so načrtovani v
višini 12,6 mlrd EUR, torej za 870 mio EUR manj, kot je načrtovanih odhodkov v predlogu
proračuna 2021. Glede virov financiranja se predvideva uporaba integralnih sredstev v višini 10,5
mlrd EUR in 1,55 mlrd EUR evropskih sredstev, 397 mio EUR namenskih sredstev in 168 mio
EUR integralnih sredstev slovenske udeležbe. Načrtovani primanjkljaj za leto 2022 znaša 1,6
mlrd EUR oz. 3,1 % BDP. Državni svet je pozitivno ocenil predlagane proračunske dokumente
zlasti z vidika primernega financiranja občin. Lokalne skupnosti so se namreč zadnja leta trdo, a
manj uspešno pogajale za sicer zakonsko zagotovljeno pravico do primernega obsega sredstev
za financiranje z zakonom določenih nalog občin, tokratna Vlada pa je pokazala večje
razumevanje zanje, zavedajoč se, da razvitost celotne države temelji na razvojnem potencialu
občin. Državni svet se je zavzel za izboljšanje črpanja evropskih finančnih sredstev iz zadnje
finančne perspektive 2014–2020 v smislu hitrosti črpanja in večje učinkovitosti porabe sredstev.
V prejšnji finančni perspektivi 2007–2014 so bile občine s svojimi projekti glavno gonilo črpanja.
Občine si želijo infrastrukturnih projektov z dodano vrednostjo, ki bodo zagotavljali izboljšanje
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življenja v občini. Infrastrukturni projekti so pomembni za razvoj občin, zlasti ker Slovenija ni
enakomerno razvita, brez razvite infrastrukture pa si ni mogoče predstavljati razvoja skupnosti.
Črpanje finančnih sredstev v letih 2021 in 2022 je zato ključnega pomena, zato je treba v
sodelovanju s pristojnimi ministrstvi dostop do teh sredstev v birokratskem smislu poenostaviti,
tako da bo z že izdelanimi investicijskimi projekti omogočen hiter dostop do finančnih sredstev.
Glede na možnosti, ki so ponujene Sloveniji, da že letos koristi več kot 300 mio EUR sredstev iz
evropskih skladov za okrevanje, je hitra priprava in izvedba programov in projektov nujna.
Državni svet je opozoril, da so številne občine za namen pridobivanja projektov tudi zadolžene,
zato je še toliko pomembneje, da bodo finančna sredstva na voljo v najkrajšem možnem času.
Prav odprava birokratskih ovir in poenostavitev sistema sta poroka za bolj uspešno črpanje
evropskih sredstev, pri čemer imajo pri tem tudi občine velik del odgovornosti, saj morajo za
začetek prepoznati in pravilno ter pravočasno oceniti potrebe občin in na tej osnovi oblikovati
posamezne projekte. Glede sredstev, namenjenih sanaciji posledic naravnih nesreč, se pričakuje
hitrejši odziv države, saj občine nimajo dovolj sredstev, ki bi bila rezervirana za ta namen,
zagotovitev nadaljevanja normalnega življenja v občini ob škodah pa terja hitro obnovo
poškodovane infrastrukture. Državni svet je opozoril tudi na problem izgradnje širokopasovnega
omrežja v nekaterih občinah, za rešitev katerega se pričakuje povezovanje pristojnih ministrstev
in ustrezne rešitve. Prav tako je bil dan predlog glede razmisleka o podaljšanju uporabe
turističnih vavčerjev v prve mesece prihodnjega leta. Spremembe proračuna za leto 2021 še ne
vključujejo finančne izravnave, se pa sredstva tekočega transfera občinam za leto 2021 iz 21 mio
EUR povečujejo na 30, v letu 2022 pa na 48 mio EUR. Zvišujejo se tudi investicijski transferji, in
sicer z 207 mio EUR na 349 mio EUR v letu 2021 in v letu 2022 na 280 mio EUR. Zaradi
ocenjeno nižjih vplačil dohodnine v letu 2022 se načrtuje 17 mio EUR finančne izravnave iz
državnega proračuna za financiranje primerne porabe v občinah. Proračun Ministrstva za javno
upravo za leto 2021 znaša 242,5 mio EUR oz. 13 % več od sprejetega rebalansa za 2020,
predvsem zaradi povišanih sredstev iz naslova kohezijske politike, za leto 2022 pa je proračun
prav tako višji in se načrtuje v višini 233 mio EUR. Glavnina sredstev ministrstva je namenjena za
izvrševanje nalog iz naslova centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem in izvajanju nalog
v zvezi s komunikacijsko-informacijsko infrastrukturo, 80 mio EUR je namenjenih za delovanje
upravnih enot, 34 mio EUR pa za projekte iz kohezijske politike (razvoj širokopasovnih storitev,
sofinanciranje gradenj širokopasovnih omrežij naslednje generacije) in 10 mio EUR za izvedbo
javnega razpisa za pametna mesta in skupnosti, s katerim se želi podpreti občine oz. konzorcije
občin na poti v digitalno transformacijo. 6 mio EUR je namenjenih sofinanciranju skupnih
občinskih uprav in za delovanje vseh treh interesnih združenj občin. V proračunih za leti 2021 in
2022 je upoštevana tudi povprečnina v višini 628,2 evra, dogovorjena med združenji in Vlado, kar
je slabih 40 evrov več od že sprejete, pri čemer se je z rebalansom proračuna za leto 2020
povečala za 34,85 evra.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru. Državni zbor je zakon
sprejel na 48. izredni seji, 18. 11. 2020.
8. Mnenje k Dopolnjenemu predlogu zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) – druga
obravnava, EPA 953-VIII (34. seja Državnega sveta, 11. 11. 2020). Predlog je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Državni svet je dopolnjen predlog
zakona podprl.
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Predlog zakona sta na skupni seji podprli Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj (14. izredna seja komisije, 2. 11. 2020) in Interesna skupina lokalnih interesov
(19. izredna seja interesne skupine, 2. 11. 2020).
Predlagane rešitve so bile z amandmaji koalicijskih poslanskih skupin nato še nadgrajene na
matičnem odboru Državnega zbora in so sledile dolgoletnim opozorilom Državnega sveta o
finančni podhranjenosti lokalne samouprave in njegovemu zavzemanju za zmanjšanje stroškov
oz. njegovemu nasprotovanju zniževanja primerne porabe za financiranje zakonskih nalog ob
istočasnem nalaganju novih obveznosti brez zagotavljanja finančnih virov. Osnovni namen
zakonodajnih rešitev je bilo zmanjšanje stroškov občin za izvajanje z zakonom določenih nalog in
administrativnih postopkov ter povečanje nekaterih prihodkov občin. Predlog zakona oz.
dopolnjen predlog zakona je zasledoval načelo uskladitve nalog ustavnemu načelu, da v
pristojnost občin sodijo lokalne zadeve, ki jih občina lahko samostojna ureja in ki zadevajo samo
prebivalce občine, in načelu racionalnejše porabe javnih sredstev. Državni svet je ugotavljal, da
je predlog zakona s ciljem finančne razbremenitve občin posegel v devet področnih zakonov,
dopolnjen predlog zakona s sprejetimi amandmaji pa posega v dvanajst področnih zakonov.
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna skupina
lokalnih interesov sta se na skupni seji seznanili s stališči Združenja občin Slovenije in Skupnosti
občin Slovenije, pri čemer so reprezentativna združenja občin pozdravila predlagane
zakonodajne rešitve in izrazila pričakovanja, da bo Vlada Republike Slovenije tudi v prihodnje v
okviru nadgradnje stroškovno učinkovite in birokratsko razbremenjene lokalne samouprave
prisluhnila lokalni ravni. Državni svet je pozdravil napor Vlade Republike Slovenije, ki je po
dolgoletnih prizadevanjih občin in njihovih reprezentativnih združenj končno prisluhnila
opozorilom o nujnosti stroškovne razbremenitve občin v smislu prenosa tistih nalog z občin na
državo, ki so po svoji naravi državne in ne sodijo v delokrog občin oz. nanje občine niti nimajo
vpliva. Ob dvigu povprečnine za letošnje in prihodnje leto predstavlja dopolnjen predlog zakona,
ki poleg finančne razbremenitve občin prinaša tudi nekatere dodatne prihodke in odpravlja
birokratske ovire v nekaterih postopkih, pomemben korak h konsolidaciji finančnega stanja
slovenskih občin. Državni svet je še posebej pozdravil spremembo glede sredstev za
sofinanciranje občinskih investicij, saj je bil ukrep, na podlagi katerega so bile občine v
prehodnem obdobju upravičene do bistveno manj razvojnih sredstev, kot jih je predvideval 21.
člen Zakona o financiranju občin, škodljiv, saj se je manjšim in razvojno šibkejšim občinam
zmanjšala možnost enakopravnega zagotavljanja lastnih virov za sofinanciranje evropskih
razvojnih projektov. Državni svet je bil dodatno seznanjen, da so se s sprejetjem amandmaja na
matičnem odboru Državnega zbora za novi 18.a člen dosedanja sredstva za sofinanciranje
investicij v višini 6 % primerne porabe občin iz namenskih sredstev investicijskih projektov občin
preoblikovala v sredstva za uravnoteženje razvitosti. Na ta način se bodo namesto namenskih
sredstev za občinske investicije sredstva namenjala kot tekoči transfer za tekoče naloge primerne
porabe. Državni svet je predlagal, da se v nadaljnjem procesu iskanja rešitev za zagotavljanje
normalnega financiranja lokalne samouprave naslovi tudi vprašanje raznolikosti občin in
posledično s primernimi mehanizmi v okviru reforme sistema financiranja občin zagotovi
upoštevanje njihovih različnih razvojnih potreb in specifik (npr. naraščanje števila prebivalstva ali
odseljevanje, obmejne občine, mestne občine, obsežnost gozdnih cest, itd.).
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru. Državni zbor je dopolnjeni
zakon sprejel na 52. izredni seji, 7. 12. 2020.
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9. Mnenje k Predlogu zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in
vedenjskimi težavami in motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI) - druga obravnava,
EPA 1380-VIII (35. seja Državnega sveta, 9. 12. 2020). Predlog je v obravnavo Državnemu zboru
predložila Vlada Republike Slovenije. Državni svet je predlog zakona podprl.
Predlog zakona je obravnavala in podprla Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo
in šport (28. seja komisije, 18. 11. 2020).
V Sloveniji deluje devet zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami za otroke in mladostnike s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 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, in sicer da je treba sistem na nekaterih področjih
preoblikovati oz. dograditi. Komisija in Državni svet sta se seznanila 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 vzgojno-izobraževalnim 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 je podprl
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.
Državni svet je podprl prizadevanje pristojnega ministrstva za sistemsko rešitev problematike in
izpostavil, 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. Odbor Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino 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
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predlog zakona. Dopolnjen predlog zakona je Državni svet obravnaval na 35. seji, 9. 12. 2020.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru in v vednost Odboru za
delo, družino, socialne zadeve in invalide, Zagovorniku načela enakosti in državnemu
svetniku mag. Petru Požunu. Državni zbor je zakon sprejel na 53. izredni seji, 17. 12. 2020.
10. Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) –
skrajšani postopek, EPA 1441-VIII (35. seja Državnega sveta, 9. 12. 2020). Predlog je v
obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Državni svet je predlog
podprl.
Predlog zakona je obravnavala in podprla Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo
in šport (29. seja komisije, 3. 12. 2020). Predlog zakona je kot zainteresirana komisija
obravnavala tudi Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (55. seja komisije, 23. 11.
2020), ki se je ob tem seznanila tudi s stališči Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin
Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije ter Mestne občine Ljubljana.
Predlagani zakon ureja nekatera bistvena vprašanja, ki so se v preteklosti izkazala za
problematična, vendar po mnenju Državnega sveta nekaterih vprašanj sploh ne naslavlja. V
praksi izstopa problem, ko mora občina financirati zasebne vrtce, čeprav so v javnih vrtcih prosta
mesta. Državni svet je prav tako ugotavljal, da se ob podpori namenu po večji vključitvi otrok v
javne vrtce z uvedbo brezplačnega vrtca za drugega otroka 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 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 je opozoril
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. Državni svet je poudaril nujnost čimprejšnje ureditve problematike ustanavljanja
in financiranja zasebnih vrtcev. Državni svet je podprl predlog za spremembo 34. člena Zakona o
vrtcih 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. 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 je Državni svet opozoril, 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, je Državni svet opozoril na neprimernost takega načina zagotavljanja dodatne
strokovne pomoči in opozoril, 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. S podporo povečevanja vključevanja drugega otroka pod
ugodnejšimi pogoji se v vrtcih povečuje prostorska stiska. Država bi ta problem morala
obravnavati dolgoročno in kompleksno v povezavi s sistemom organiziranosti mreže javnih
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vrtcev, občinam pa podeliti več pristojnosti pri ustanavljanju in financiranju vrtcev oz. organizaciji
mreže vrtcev na svojem območju. Ob tem se postavlja vprašanje smiselnosti financiranja
zasebnih vrtcev, če javni vrtci niso polno zasedeni. Glede prostorskih normativov Slovenija
zaostaja za primerljivimi državami, po kakovosti strokovnih vzgojnih standardov pa se uvršča v
sam vrh. Vključevanje čim večjega števila otrok v vrtce ter stiki otrok z vrstniki je pomembno tudi
z vidika njihovega kognitivnega in socialnega razvoja. Državni svet je izrazil pričakovanje, da bo
pristojno ministrstvo 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.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru in v vednost Odboru
Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino. Državni zbor do 31. 12. 2020
zakona še ni obravnaval.
2.6.2.2.

MNENJA K PREDLOGOM RESOLUCIJ

1. Mnenje k Predlogu resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–
2030 (ReNPVO20–30), EPA 960-VIII (25. seja Državnega sveta, 22. 1. 2020). Predlog je v
obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije. Državni svet je predlog
podprl.
Predlog resolucije je obravnavala Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj (40. seja komisije, 20. 1. 2020), ki je predlog podprla.
Državni svet je sledil mnenju komisije in podprl strateški dokument na področju varstva okolja za
obdobje 2020–2030 z ambiciozno zastavljenimi cilji in usmeritvami, pri čemer je izrazil
pričakovanje, da bodo sredstva za izvedbo načrtovanih ukrepov za doseganje ciljev varstva
okolja, ohranjanja narave in upravljanja voda dejansko zagotovljena v vsakoletnih proračunih in
da ne bodo na koncu cilji ostali le črka na papirju. V povezavi z dosedanjim nezadostnim
financiranjem izvajanja gospodarske javne službe, rednega vzdrževanja vodotokov, vodne
infrastrukture ter vodnih in priobalnih zemljišč, je Državni svet poudaril, da je za preprečevanje
nastanka naravnih nesreč večjega obsega oz. omilitev posledic škodljivega delovanja voda nujno
spremeniti trend in slediti predlogu resolucije, na podlagi katere bi morali temu področju v
prihodnjih letih nameniti najmanj 25 mio evrov proračunskih sredstev na leto. Glede na
prepletenost ukrepov varstva okolja in ohranjanja narave z ukrepi na področju kmetijstva in
gozdarstva, pa je Državni svet menil, da bi bilo treba uvrstiti javno službo kmetijskega svetovanja,
ki jo zagotavlja Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, med nosilce izvajanja ukrepov, ki jih
predvideva predlog resolucije. Eno takih področjih zagotovo predstavljajo posegi v populacijo
medveda in volka. Državni svet je izpostavil, da bi morali v luči uresničevanja ciljev na področju
kmetijstva, gozdarstva in prehrane financirati okoljevarstvene ukrepe iz sredstev izven proračuna
kmetijskega resorja. V povezavi z razvojno vizijo države s čim nižjim okoljskim odtisom in
ambicioznim vključevanjem okoljskih vsebin v politike drugih resorjev obstaja namreč bojazen o
preobremenjevanju kmetijskega dela proračuna na račun okoljskih ukrepov. V okviru varstva
narave se med drugim predvideva posodobitev programov in akcijskih načrtov in v tem okviru tudi
posodobitev Programa upravljanja območij Nature 2000. V zvezi z omejitvenimi dejavniki, ki jih
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prinaša Natura 2000, se postavlja vprašanje, kaj bo posodobitev navedenega programa prinesla
– ali se bodo spreminjale tudi meje posebnih varstvenih območij. Ob zavedanju nujnosti
ohranjanja in izboljšanja naravnega kapitala Slovenije je Državni svet opozoril, da ima Slovenija
velik delež Nature 2000 - v primerjavi z drugimi evropskimi državami - ki v veliko primerih zelo
otežuje življenje lokalnega prebivalstva in zavira uresničevanje razvojnih projektov. Eden takih
primerov je prav gotovo projekt 3a 3 razvojne osi, ki predstavlja pomemben segment razvojnega
potenciala občin ob tej cestni povezavi, ta pa bi bistveno pripomogla k zmanjševanju negativnih
vplivov prometa na okolje. Medtem ko se v okviru varstva tal med drugim predvideva ukrep
vračanja nepozidanih zemljišč, ki so namenjena pozidavi, v kmetijsko ali gozdno rabo, kjer je to
ustrezno, je Državni svet poudaril, da bi kazalo vzpostaviti mehanizem za poenostavitev
postopka vračanja tovrstnih zemljišč v kmetijsko/gozdno rabo, saj so postopki spreminjanja OPN
dolgotrajni, pri čemer so občine zainteresirane za učinkovitejše reševanje težav na področju
upravljanja z zemljišči. Ob obravnavi predloga resolucije je bilo tudi opozorjeno, da bi morali pri
izvajanju ukrepov z namenom ohranjanja biotske raznovrstnosti v večji meri upoštevati naravo
dela in ukrepe na področju kmetijstva in okoljski vidik uskladiti s kmetijskim – kot primer se navaja
določitev datuma košnje travinja, ki je določen z naravovarstvenega vidika. Ker je predlog
resolucije kot strateški dokument varstva okolja podlaga za pripravo izvedbenih aktov in ukrepov,
je prav, da se te dileme odpravi že v okviru njegovega sprejemanja. Odbor Državnega zbora za
infrastrukturo, okolje in prostor je na 15. seji, 12. 2. 2020, pripravil dopolnjen predlog resolucije.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru in v vednost Odboru
Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Državni zbor je resolucijo sprejel na
16. seji, 5. 3. 2020.
2.6.2.3.

MNENJA K POROČILOM DRŽAVNIH ORGANOV

1. Mnenje k Rednemu letnemu poročilu Zagovornika načela enakosti za leto 2019, EPA
1135-VIII (31. seja Državnega sveta, 1. 7. 2020). Redno letno poročilo je v obravnavo
Državnemu zboru predložil Zagovornik načela enakosti. Državni svet se je seznanil s
poročilom.
Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2019 je obravnavala Komisija za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (39. seja komisije, 20. 5. 2020) in se z njim seznanila.
Državni svet je sledil mnenju komisije in poročilo ocenil kot pregledno in informativno,
Zagovornika pa kot čedalje bolj prepoznaven organ. Državni svet je ob seznanitvi posebej
izpostavil vprašanje stopnje razvoja naše družbe z vidika zaznavanja oz. prepoznavanja
diskriminacije ter ugotavljal, da je težko sklepati o dejanskem obsegu diskriminacije na
posameznem področju zgolj na podlagi števila obravnavanih primerov. Posamezna področja, kjer
je diskriminacija prisotna v večji meri, lahko ostajajo v ozadju, ker so tisti, ki so v njihovem okviru
deležni diskriminacije, morebiti manj aktivni pri zagovarjanju svojih pravic oz. se iz različnih
razlogov ne želijo izpostavljati. Področja z večjo pojavnostjo diskriminacije bi lahko bolj objektivno
pokazala vseslovenska javnomnenjska raziskava na to temo, ki pa je Zagovornik 2019 zaradi
zamrznitve sredstev Ministrstva za finance ni mogel izvesti. Državni svet je v razpravi ponovno
opozoril na diskriminacijo mladih žensk, v zvezi z oceno ustreznosti in predvsem učinkovitosti
trenutnih ukrepov na področju zagotavljanja enakosti žensk in moških z vidika obremenitev,
povezanih z družinskim življenjem (npr. ukrep spodbujanja intenzivnejšega koriščenja
očetovskega dopusta) pa je pozval k iskanju še drugih, preverjeno učinkovitih rešitev oziroma
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dobrih praks za razbremenitev žensk v povezavi s poklicnim in družinskim življenjem. Kot
posebej ranljivo skupino je izpostavil mlade raziskovalke, ki imajo bistveno manj možnosti
napredovanja od moških kolegov. V povezavi s področjem znanosti in raziskovanja je Državni
svet opozoril tudi na diskriminatorno obravnavo raziskovalcev v zasebnem in javnem sektorju v
Predlogu zakona o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, ki je bil dan v javno razpravo 2019, a nato
ni bil predložen v zakonodajno proceduro. V skladu z njim bi znanstveniki, ki izpolnjujejo pogoje
za upokojitev, lahko ohranili svoje položaje le do izteka tekočega financiranja, nato pa bi bile
njihove raziskovalne aktivnosti iz javnih sredstev plačane do največ 50 %, kar pomeni, da bi
takšna ureditev lahko vodila v prisilno upokojevanje in starostno diskriminacijo. Državni svet je
zato pozval k podrobnejši proučitvi celotnega spektra zakonodaje s področja znanosti in
raziskovanja z vidika morebitnih diskriminatornih zakonskih določb. Izpostavil je tudi vprašanje
ustreznosti sledenja trenutnemu zakonsko podkrepljenemu načelu enakosti v povezavi z
uravnoteženo zastopanostjo spolov v organih upravljanja in nadzora oseb javnega prava in
pozval k nadaljnji poglobljeni razpravi in analizi ustreznosti trenutne ureditve tega področja.
Državni svet je opozoril tudi na primere prikrite in večdimenzionalne diskriminacije romskih otrok,
ko gre za izobraževalni proces. Medtem ko se jim v precej rigidno zastavljenem javnem šolskem
sistemu ne omogoča razvijati sposobnosti, ki so pri njih morda bolj izražene (npr. umetniško
izražanje), se jim po drugi strani omogoča napredovanje v višje razrede brez zahtev po
doseganju veljavnih minimalnih standardov na posamezni stopnji izobraževalnega procesa ali pa
se jih vključuje v programe za otroke s posebnimi potrebami zgolj zaradi njihovega socialnega
položaja. S tem, ko se jih ne spodbuja k doseganju dovolj visoke ravni znanja, se jih na dolgi rok
avtomatično postavlja v slabši izhodiščni položaj. Takšen pristop je nekorekten tudi do njihovih
sovrstnikov, ki so vseeno zavezani dosegati standarde v izobraževalnem procesu. Zato je
umesten razmislek o drugačnem pristopu do izobraževanja romskih otrok (primer Waldorfska
šola). Ključnega pomena je usposobljenost delavcev v izobraževanju za vključevanje romskih
otrok v proces izobraževanja. V oteženih pogojih, kot je primer epidemije COVID-19, imajo
romski otroci tudi velike težave pri vključevanju v pouk na daljavo. Pri iskanju konkretnih rešitev
na to temo je bila dana pobuda tesnejšega sodelovanja Zagovornika, Državnega sveta in
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Na Zagovornika se glede posameznih primerov
domnevne diskriminacije obračajo tudi invalidi, ob čemer je Državni svet opozoril, da se primere
diskriminacije pri več kot 200.000 invalidih v državi še vedno spremlja premalo sistematično. Čim
prej bi bilo treba sprejeti že dlje časa napovedani Zakon o svetu za invalide Republike Slovenije
in izpolniti določbe iz Konvencije o pravicah invalidov, ki napotujejo na vzpostavitev neodvisnega
organa na državni ravni, ki bi spremljal implementacijo navedene konvencije. Kot je Državni svet
opozoril že pri obravnavi poročila Zagovornika za 2018, bi morali vsi organi, katerih pristojnosti se
trenutno dotikajo segmenta človekovih pravic invalidov, delovati čim bolj povezano in se med
seboj dopolnjevati. Da ostaja še vedno veliko nerešenih vprašanj, nakazuje tudi precej skromno
število strani, namenjenih vprašanjem pravic invalidov v poročilu Zagovornika in Varuha. Čeprav
so nekatere krivice vendarle že odpravljene, lahko vsak nepremišljen poseg v zakonodajo sproži
nove krivice, kar se je zgodilo tudi v primeru gibalno oviranih oseb, ki potrebujejo brezplačen
prilagojen prevoz za lažje vključevanje v družbo. Državni svet je ob tem ugotavljal, da se bo
moralo v skladu z določbami Zakona o izenačevanju možnosti invalidov najkasneje 2021 vsem
skupinam gibalno in senzorno oviranih invalidov zagotoviti njihovim potrebam prilagojen javni
prevoz. V zvezi z zaposlovanjem in plačilom za delo je Državni svet izpostavil precejšnje
nepravilnosti, ko gre za izplačilo t. i. trinajste plače oz. za diskriminatoren način obravnave tistih
zaposlenih, ki so bili v posameznem letu v večji meri odsotni z dela zaradi koriščenja
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porodniškega dopusta ali bolezni, saj jim navedenega dodatka niso izplačali. Državni svet je
glede epidemije COVID-19 in njenih posledic opozoril, da moramo biti v kriznih razmerah še
toliko bolj pozorni na morebitno diskriminacijo, saj se v želji po reševanju gospodarskega
napredka države lahko hitro pozabi na še posebej ranljive družbene skupine. Državni svet je bil
seznanjen tudi z opozorili Zagovornika glede neprimernih podlag za njegovo financiranje.
Pristojna Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je že ob obravnavi Predloga
zakona o varstvu pred diskriminacijo 2014 poudarila pomen vloge neodvisnega organa
Zagovornika načela enakosti, ki se mu mora zagotoviti pogoje za samostojno in suvereno
izvajanje nalog, čemur je sledil tudi Državni svet. Na nujnost drugačne ureditve financiranja
samostojnih in neodvisnih državnih organov pa sta že opozorila tudi Računsko sodišče Republike
Slovenije in Varuh. Državni svet je leta 2018 na to temo na Ustavno sodišče Republike Slovenije
vložil zahtevo za ustavno presojo določenih členov Zakona o javnih financah. Do zahteve se
Ustavno sodišče še ni opredelilo. Državni svet je podprl aktivnosti Zagovornika za zagotovitev
neodvisnega vira financiranja in menil, da izvršna oblast ne bi smela neutemeljeno posegati v
poslovanje samostojnih in neodvisnih državnih organov.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru in v vednost Odboru za
delo, družino, socialne zadeve in invalide, Zagovorniku načela enakosti in državnemu
svetniku mag. Petru Požunu. Odbor Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide se je na 23. seji, 1. 10. 2020, seznanil s poročilom Zagovornika načela enakosti, s
čimer se je njegova obravnava zaključila.
2. Mnenje k Petindvajsetemu rednemu letnemu poročilu Varuha človekovih pravic
Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1283-VIII (33. seja Državnega sveta, 14. 10. 2020).
Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložil Varuh človekovih pravic Republike Slovenije.
Državni svet se je seznanil s poročilom.
Petindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019 sta
na skupni seji obravnavali in se z njim seznanili Komisija za državno ureditev kot pristojna
komisija (43. seja komisije, 28. 9. 2020) in Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide kot zainteresirano delovno telo (47. seja komisije, 28. 9. 2020) in pripravili skupno
mnenje k poročilu, ki ga je povzel Državni svet.
Državni svet je izrazil pohvalo, da je poročilo pripravljeno konsistentno, informativno, skrbno in
natančno, hkrati pa predstavlja pomembno ogledalo družbe in v veliko primerih tudi njeno
utemeljeno slabo vest. Varuh v poročilu ponavlja svoja priporočila iz preteklih let glede nujnosti
čimprejšnje ureditve lastništva vseh kategoriziranih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, in
ponovno poziva Vlado, da pripravi, sprejme in zagotovi izvedbo konkretnih ukrepov na
navedenem kompleksnem področju. Tudi Državni svet na navedeno problematiko opozarja že
kar nekaj časa, v njegovem okviru pa se je odvilo že kar nekaj konkretnih poskusov ureditve
nastale situacije; nazadnje prek vprašanja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj v zvezi s celovitim reševanjem problematike lastništva kategoriziranih občinskih
(in državnih) cest, ki tečejo preko zemljišč v lasti fizičnih oseb, ki ga je Državni svet sprejel na 25.
seji, 22. 1. 2020, in ga naslovil na Vlado. Razrešitev te, že več kot desetletje trajajoče
problematike, je nujna in terja večji angažma države oziroma več njenih ministrskih resorjev
(Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za finance, Ministrstva za pravosodje in Ministrstva
za javno upravo) ter tudi velik obseg finančnih sredstev, kar je, kot kaže, ena od ključnih ovir na
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poti do večjih premikov v njeni razrešitvi. Kot prvi korak k napredku na tem področju Državni svet
prepoznava jasno opredelitev celotnega obsega izpostavljene problematike tako z vidika obsega
navedenih cest (po ocenah naj bi šlo za več kot 20.000 km cest) kot finančnih obremenitev. Z
ohranjanjem statusa quo v zvezi s kategoriziranimi cestami, ki so v zasebni lasti, se kršijo pravice
državljanov, s tem ko se posega v njihovo lastnino, pri čemer so občine postavljene v
brezizhoden položaj, saj jim omejena finančna sredstva ne omogočajo, da bi nastalo situacijo
reševale same. Nastalo situacijo občine trenutno rešujejo v okviru svojih finančnih zmožnosti, ki
pa so pogosto zelo omejene in ne zadoščajo za razrešitev težav, ki bi pri marsikateri občini terjale
njen celoten letni proračun. Državni svet je zato podprl varuhov poziv, da je država tista, ki mora
konkretneje ukrepati in zagotoviti zakonske podlage ter sistemski finančni vir za poplačilo
odškodnin lastnikom zemljišč, preko katerih so speljane javne ceste. Državni svet je, kot že
večkrat poprej, opozoril na še vedno slabo zaščitene pravice mladih, predvsem žensk, ki jim
neustrezni pogoji za življenje in delo v državi (delo za določen čas, delo za krajši časa,
nedostopnost stanovanj, nadurno delo, delo v več izmenah, ipd.), ne omogočajo dovolj visoke
stopnje socialne zaščite, kar lahko v pomembni meri vpliva na njihovo odločitev za rojstvo otroka.
Delovna mesta mladim ženskam po vrnitvi z materinskega dopusta niso več zagotovljena, saj jih
čedalje manj dela na podlagi pogodb o zaposlitvi za nedoločen čas. Opisane razmere so se v
času soočanja z novim korona virusom še poslabšale, saj so mlade ženske na začetku svojih
karier, z zaposlitvijo za določen čas, pogosto prve, ki v kriznih razmerah izgubijo službo. Državni
svet je že večkrat opozoril, da bi bilo zaščito prej omenjenih pravic mladih žensk treba uzakoniti,
a za to še vedno ni dovolj političnega posluha, kljub temu da je razrešitev tovrstnih problematik
lahko tudi ena od rešitev v povezavi s problematiko nizke rodnosti v državi in slabšanja
demografske slike. Državni svet je izpostavil tudi vprašanje pravice do cepljenja, ki zlasti v
zadnjem času deli slovensko javnost, in na katero je možno gledati z različnih zornih kotov, med
drugim tudi z vidika kršenja pravic otrok do zaščite njihovega zdravja pred nalezljivimi boleznimi,
če se njihovi starši odločijo, da jih ne bodo cepili, pa za to ni utemeljenega medicinskega razloga.
V okviru Državnega sveta je bilo sicer na temo zakonodaje s področja nalezljivih bolezni
opravljenih kar nekaj poglobljenih razprav s strokovno javnostjo, pa tudi s predstavniki civilne
družbe. Nekatera priporočila Varuha so res vezana na precejšnja finančna sredstva, medtem ko
je veliko tudi takšnih, kjer bi morebitno rešitev lahko predstavljala že zgolj samo boljša
organizacija dela ali dodaten angažma vseh deležnikov, zato je Državni svet pozval Vlado, da se
na priporočila Varuha odzove tudi tako, da naredi podrobno oceno finančnih posledic v primeru
uresničevanja vseh njegovih priporočil in da se v prvi vrsti skuša odpraviti predvsem tiste
pomanjkljivosti sistemov v državi, kjer je možno premike narediti hitro in brez večjih finančnih
posledic. Na področju zdravstva je Državni svet opozoril na še vedno pogoste težave z dostopom
do osebnega zdravnika in dolge čakalne dobe na obravnavo na specialistični ravni, ki jih je
trenutno stanje, povezano z epidemijo novega korona virusa, samo še okrepilo. Državni svet je
bil seznanjen tudi z opozorili Varuha o nesprejemljivih zamudah Zavoda za zdravstveno
zavarovanje pri odločanju o pravicah iz naslova zdravstvenega zavarovanja (pogosto
zavarovanci odločbe o dolgotrajnejši odsotnosti z dela zaradi bolezni prejmejo šele, ko se že
vrnejo v službo, kar povzroča težave tako delodajalcem kot zaposlenim) in podprl varuhovo
vztrajanje pri čimprejšnji razrešitvi navedene situacije. Varuh v poročilu ponovno izpostavlja
problematiko staršev, ki jim za čas bivanja otroka v bolnišnici ne pripada nadomestilo plače za
nego otroka, kar je v neskladju s 56. členom Ustave RS. Ministrstvo za zdravje je sicer obljubilo,
da bo Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ustrezno spremenjen do
konca 2019, a navedenih obljub ni uresničilo. Varuh je opozoril, da bi bilo v istem zakonu treba
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urediti tudi vprašanje pravic do nege širšega družinskega člana. Državni svet je v zvezi z
navedeno problematiko pojasnil, da je ravno na podlagi opozoril Varuha in zaznanih izkušenj v
praksi in na pobudo državnega svetnika mag. Petra Požuna v zakonodajno proceduro vložil
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, ki rešuje omenjeno problematiko in čaka na obravnavo na pristojnem Odboru
Državnega zbora za zdravstvo. Slednjemu sicer ne pristojno ministrstvo ne Vlada nista izrekla
podpore, saj, kot navajata v svojem mnenju, se namerava navedeno problematiko urediti v okviru
celovite prenove sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja, s čimer pa se prav tako odlaša
že leta. Posledično je Državni svet predlagal Varuhu, da izrecno podpre napore Državnega sveta
in sprejem navedenega predloga zakona. Državni svet je izpostavil tudi področje obvladovanja
bolnišničnih okužb v domovih za starejše, ki se mu je Varuh 2019 posebej posvetil. Ne glede na
to, da je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Varuhu poročalo o
napredku pri razreševanju navedene problematike, je Državni svet ugotavljal, da sta tako prvi kot
drugi val okužb z novim korona virusom jasno pokazala, da to področje ostaja neustrezno
urejeno. Državni svet je tudi ugotavljal, da je bila v razpravi na skupni seji Komisije za državno
ureditev in Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide izrečena tudi zahvala Varuhu
za visoko stopnjo odzivnosti na različne pobude in vprašanja, med drugim na pripravljenost
aktivnega sodelovanja in iskanja možnih rešitev s predstavniki delojemalcev, ki se zavedajo
omejenih pristojnosti Varuh v zasebni sferi, kjer pa je pogosto zaznanih največ kršitev, predvsem
na področju plač in prispevkov za socialno varnost. Iz poročila Varuha za 2019 sicer izhaja, da je
bilo v zvezi z neizplačili plač in obračuni prispevkov za socialno varnost v navedenem letu
zaznanih manj primerov kot v preteklih letih, a je slednje moč v večji meri pripisati zlasti visoki
stopnji gospodarske rasti v navedenem letu in posredno večji vestnosti delodajalcev pri
uresničevanju svojih obvez do delavcev. Kljub temu navedena področja na dolgi rok ostajajo
pereča. Državni svet je opozoril tudi, da nihče v državi, ne pristojno ministrstvo, ne Varuh in ne
sindikati dejansko nimajo popolne slike o obsežnosti navedene problematike, ki bi lahko
predstavljala pomembno izhodišče za njeno razrešitev. Državni svet je ugotavljal, da tudi na
področju brezposelnih in zaposlenih po poročanju Varuha ostaja nerešenih več vprašanj (npr.
težave invalidnih oseb pri iskanju primerne zaposlitve), med drugim tudi problematika
neplačevanja prispevkov za socialno varnost in pomanjkanje nadzora nad izplačilom plač. Varuh
se v poročilu sprašuje tudi o tem, ali je bilo sploh narejenega kaj napredka pri razreševanju
problematike prekarnosti. Državni svet prekarnost prepoznava kot ogromno črno liso na trgu
dela. V času epidemije COVID-19 je bilo še toliko bolj razvidno, da so prav delovna mesta, ki
imajo značaj prekarnosti, prva na listi za ukinitev v primeru zmanjšanja potreb po delovni sili.
Državni svet je Varuha pozval, da nadaljuje svoje delo tudi v smislu dodatne zaščite zaposlenih
kot praviloma šibkejše strani v primerih, povezanih s kršenjem pravic iz dela. Izpostavil je tudi
vprašanje minimalne plače. Ocena predstavnikov interesov delojemalcev v Državnem svetu je,
da se je slednjo z zadnjimi spremembami končno dvignilo na neko dostojno raven, zaradi česar
nasprotujejo aktualnim predlogom delodajalske strani o dodatnih posegih v sistem njenega
urejanja in zahtevajo, da je slednja opredeljena v pravični višini, ki bo zaposlenim zagotavljala
dostojno življenje. Državni svet je opozoril, da bi se morali bolj zavedati tako pozitivnih kot
negativnih premikov v načinu odzivanja posameznika in družbe na čedalje bolj intenzivno
informatizacijo družbe, pa tudi na popolnoma nove razmere, povezane z novim korona virusom, v
katerih smo se znašli. Dogajanje na svetovni ravni zaradi globalizacijskih valov slej ko prej vpliva
tudi na našo družbo, zato bi bilo treba okrepiti zavedanje o nujnosti zaščite človekovih pravic in
ukrepanje v primeru zaznanih kršitev na nekaterih novih problematičnih področjih (npr. v
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povezavi z versko svobodo ali pravicami manjšin v družbi, negativnim vplivom elit in kapitala). Pri
tem morajo ključno vlogo odigrati različni državni organi, ki delujejo na področju preprečevanja
neenakosti, diskriminacije in zaščite človekovih pravic, med njimi tudi Varuh.
Mnenje Državnega sveta je bilo posredovano Državnemu zboru. Državni zbor je redno
letno poročilo varuha sprejel na 21. seji, 27. 10. 2020.
3. Mnenje k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
za leto 2019, EPA 1289-VIII (34. seja Državnega sveta, 11. 11. 2020). Predlog je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije, pripravil pa ga je Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije. Državni svet se je seznanil s poročilom.
Pred obravnavo na seji Državnega sveta se je s poročilom seznanila Komisija za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide (49. seja komisije, 8. 10. 2020). Državni svet je povzel mnenje
komisije.
Državni svet je poročilo Zavoda ocenil kot dobro strukturirano, pregledno in informativno. V okviru
izčrpnega poročanja je Zavod med drugim poročal tudi o povečanju števila prejemnikov letnega
dodatka (leta 2019 648.316 oseb, kar je 0,4 % več kot leta 2018), o dvigu števila uživalcev
dodatka za pomoč in postrežbo (leta 2019 v povprečju 34.607 uživalcev, kar je 4 % več kot leta
2018), hkrati pa tudi o zmanjšanju števila uživalcev invalidnine za telesno okvaro za 4,7 odstotka
v primerjavi z letom 2018 (leta 2019 jih je bilo 41.869). Slednje je posledica sprememb
zakonodaje po letu 2013, ki pravico do dodatka za telesno okvaro daje zgolj tistim osebam s
telesno okvaro, ki so slednjo pridobile med delom oziroma v povezavi s poklicno boleznijo.
Državni svet je ob tem izpostavil, da se navedeno neenakost med osebami s telesno okvaro trudi
odpraviti že nekaj časa, med drugim tudi z lastno zakonodajno iniciativo. Oktobra 2020 je namreč
Državni svet v obravnavo Državnemu zboru predložil Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki trenutno še čaka na
obravnavo na pristojnem odboru Državnega zbora in ki razrešuje navedeno problematiko.
Državni svet je ugotavljal, da so bile pokojnine leta 2019 usklajene dvakrat, in sicer redno s 1. 1.
2019 za 2,7 % (na podlagi 105., 106. in 107. člena ZPIZ-2), s 1. 12. 2019 pa izredno še za 1,5 %,
na podlagi ugotovljene gospodarske rasti leta 2018 (4,1 odstotka bruto domačega proizvoda). V
skladu s 66.a členom ZIPRS1819 so se s 1. 1. 2019 izjemoma uskladili tudi dodatek za pomoč in
postrežbo in invalidnine za telesno okvaro, prav tako za 2,7 %, dodatno pa 1. 12. 2019 (razen
dodatka za pomoč in postrežbo) še za 1,5 %. Manko v rasti pokojnin, ki je nastal zaradi
neusklajevanja med letoma 2010 in 2015, se torej postopoma z leti zmanjšuje, po uskladitvi
pokojnin ob koncu 2020 za 2 % naj bi ga bilo treba nadoknaditi še približno 3,5 %. Zavod je ob
tem izpostavil, da so prejemniki pokojnin z vidika neusklajevanja pokojnin v različnih položajih, v
odvisnosti od časa njihove upokojitve (do 2010 ali po 2010 oz. 2011). Državni svet je ocenil, da
Zavod svoje zakonsko dodeljene naloge izvajalca obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja dobro obvladuje, da pa je njegova uspešnost v veliki meri povezana z aktualno
uspešnostjo slovenskega gospodarstva, kar je bilo razvidno tudi 2019, na kar sam nima
neposrednega vpliva. Državni svet je kot enega od pomembnih elementov, ki bodo krojili vsebino
in vplivali na vzdržnost sistema pokojninskega zavarovanja v prihodnje, izpostavil še vedno
zaskrbljujoče demografske trende, s poudarkom na nizki stopnji rodnosti in nizkem deležu aktivne
delovne sile. Predvidoma se bo nekatere od navedenih trendov začasno še lahko blažilo z
migracijami, a se je pri tem treba zavedati, da se in se še bodo z enakimi težavami soočale tudi
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druge evropske države, ki prav tako računajo na to, da bodo svojo delovno silo skušale okrepiti in
pomladiti iz istih virov kot Slovenija (npr. iz držav na Balkanskem polotoku), ki pa tudi že občutijo
določene trende staranja populacije in nižanja stopenj rodnosti. Pospešiti bi bilo treba socialni
dialog na navedenem področju, pri tem pa se, glede na dano situacijo, na dolgi rok zelo verjetno
ne bomo mogli izogniti postopnemu prilagajanju pogojev za starostno upokojitev tako z vidika
zahtev glede dosežene pokojninskega dobe kot tudi najnižje starostne meje za upokojitev.
Državni svet je v zvezi z načini za zagotavljanje dolgoročne vzdržnosti pokojninske blagajne
razpravljal tudi o nedavnih zakonskih spremembah, uveljavljenih 2020, ki sicer še niso bile
predmet poročila Zavoda za leto 2019, in sicer o pravici zavarovanca, vključenega v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom, da se mu,
v skladu z 39.a členom ZPIZ-2 na podlagi njegovega zahtevka od dneva izpolnitve pogojev za
starostno upokojitev po določbah ZPIZ-2 ali ZPIZ-1, tri leta lahko izplačuje 40 % starostne
pokojnine, do katere bi bil sicer upravičen ob izpolnitvi pogojev za upokojitev. Državni svet je bil
seznanjen, da je o navedeni rešitvi, ki naj bi zavarovance spodbudila k vztrajanju v zavarovanju
ali ponovni aktivaciji, pristojna Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide razpravljala že ob obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2I), EPA 813-VIII, pri čemer so bila izražena
različna stališča. Med drugim je bilo izpostavljeno vprašanje morebitnega pretirano liberalnega
pristopa pri uvajanju navedene pravice, predvsem z vidika opuščanja pogoja soglasja delodajalca
pri nadaljevanju delovne aktivnosti zavarovanca tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev, pa tudi
vprašanje ustreznosti višine izplačanega dela pokojnine in ekonomske utemeljenosti takšne
odločitve. Državni svet je predlagal, da se z namenom razjasnitve navedenega vprašanja in
zaradi boljše informiranosti zainteresirane javnosti čim prej opravi uradne izračune in se jih
predstavi javnosti, saj je od uveljavitve navedenih določb (1. 1. 2020) že preteklo dovolj časa za
prve realne ocene.
Mnenje je bilo posredovano Državnemu zboru in v vednost Odboru Državnega zbora za
delo, družino, socialne zadeve in invalide, državnemu svetniku mag. Petru Požunu in
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Državni zbor se do 31. 12.
2020 s poročilom še ni seznanil.
4. Mnenje k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019, EPA
1239-VIII (34. seja Državnega sveta, 11. 11. 2020). Predlog je v obravnavo Državnemu zboru
predložila Vlada Republike Slovenije, pripravil pa ga je Inšpektorat Republike Slovenije za delo.
Državni svet se je seznanil s poročilom.
Pred obravnavo na seji Državnega sveta se je s poročilom seznanila Komisija za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide (49. seja komisije, 8. 10. 2020). Državni svet je povzel mnenje
komisije.
Državni svet je poročilo inšpektorata označil kot izčrpno in informativno ter izpostavil kršitve glede
evidentiranja delovnega časa, kar bi bilo čim prej treba urediti v okviru zakonodaje ter uvesti
enotno elektronsko evidentiranje, ki bi onemogočalo posege in manipulacijo z evidencami. Za
kršitve na področju plačila za delo je opozoril, da so mnoga neplačila posledica nepoznavanja
predpisov, prenormiranja ureditve področja ter pomanjkanja znanja na področju pravilnega
obračunavanja minimalnih plač in nadomestil ter nadurnega dela, kar bi bilo treba prav tako
razreševati sistematično. Ponovno je opozoril tudi na pomanjkanje ozaveščanja ter izvajanja
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preventivnih ukrepov zlasti na področju varnosti in zdravja pri delu, na pomanjkljiv nadzor nad
stanjem delovnih naprav in na ocene tveganja, ki se pogosto pripravljajo zgolj z namenom
zadostitve zahtevam po njihovi izdelavi namesto resne skrbi za varnost in zdravje zaposlenih. Kot
izjemno problematično je Državni svet izpostavil tudi področje medicine dela, kjer so se 2020
največji problemi pokazali v času epidemije COVID-19, pri čemer težave na tem področju izvirajo
že iz preteklih let. Državni svet se je dotaknil tudi vprašanja povečanega porasta števila
napotenih tujih delavcev v Slovenijo, ki bi prav tako morali biti deležni ustrezne socialne zaščite in
enakih pogojev za delo kot ostali zaposleni v Sloveniji. Pozval je tudi k usklajenemu delovanju
inšpektorjev na terenu in njihovi dobri obveščenosti o spremembah veljavnih predpisov. Opozoril
je tudi na to, da so bila navodila glede preventivnih ukrepov v prvem valu epidemije COVID-19 s
strani medicinske stroke nejasna, neenotna ter premalo konkretna. Ob tem je podprl predloge za
kadrovsko okrepitev inšpektorata.
Mnenje je bilo posredovano Državnemu zboru in v vednost Odboru Državnega zbora za
delo, družino, socialne zadeve in invalide, državni svetnici Lidiji Jerkič in Inšpektoratu
Republike Slovenije za delo. Državni zbor se do 31. 12. 2020 s poročilom še ni seznanil.

2.6.3. ODLOŽILNI VETO
Na temelju pristojnosti iz tretje alinee 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije lahko
Državni svet zahteva od Državnega zbora, da ponovno odloča o izglasovanem zakonu, tokrat z
zahtevnejšo večino (potrebnih 46 glasov). Državni svet lahko uveljavi svojo zahtevo za ponovno
odločanje o zakonu v sedmih dneh od sprejetja zakona.
Državni svet je v tretjem letu VI. mandata odločal o dvanajstih (12) predlogih odložilnih
vetov. Enajst (11) predlogov ni bilo sprejetih, od tega je bilo deset (10) predlogov vloženih
z namenom pospešitve postopka uveljavitve zakonov, ki so spadali v kategorijo zakonov
za blažitev posledic krize zaradi epidemije COVID-19. Državni svet leta je 2020 v želji, da bi
pripomogel k čimprejšnji uveljavitvi zakonodaje v okviru ustavnih, zakonskih in
poslovniških določb, postopal na edini možen način, ki mu ga omogoča pravni okvir.
Upravičeni predlagatelji so vložili predlog za sprejem odložilnega veta, nato pa Državni
svet odložilnega veta na zakon ni izglasoval.
Državni svet je bil uspešen v primeru enega (1) sprejetega odložilnega veta, ki ga Državni
zbor na 22. redni seji, 27. 1. 2021, pri ponovnem odločanju NI ponovno izglasoval.
1. Odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
(ZIUZEOP-A), EPA 1122-VIII (14. izredna seja Državnega sveta, 30. 4. 2020). Predlog
odložilnega veta je bil vložen z namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona, ki je spadal v
kategorijo zakonov za blažitev posledic krize zaradi epidemije COVID-19. Predlog odložilnega
veta ni bil sprejet.
Zakon je v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada Republike
Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel na 35. izredni seji, 28. 4. 2020. Predlog za odložilni veto
na zakon je predlagala skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim Milanom Ozimičem.
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Predlog je obravnavala Interesna skupina lokalnih interesov (14. izredna seja, 30. 4. 2020), ki ni
podprla predlog odložilnega veta ter poudarila, da je treba za omilitev posledic epidemije COVID19 čim prej uveljaviti zakonodajne rešitve iz. t. i. drugega paketa korona zakonov.
Državni svet je poslal Državnemu zboru (in v vednost predsedniku Vlade in predsedniku
države) obvestilo, da Državni svet ne bo zahteval, da bi Državni zbor pred razglasitvijo o
zakonu še enkrat odločal in jih obvestil, da v primeru, da Državni svet po opravljeni
razpravi ne sprejme odložilnega veta, pobude za sprejem odložilnega veta na isti zakon ni
mogoče ponovno obravnavati.
2. Odložilni veto na Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev
posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), EPA 1120-VIII (14. izredna seja Državnega sveta,
30. 4. 2020). Predlog odložilnega veta je bil vložen z namenom pospešitve postopka uveljavitve
zakona, ki je spadal v kategorijo zakonov za blažitev posledic krize zaradi epidemije COVID-19.
Predlog odložilnega veta ni bil sprejet. Zakon je v obravnavo Državnemu zboru po nujnem
postopku predložila Vlada Republike Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel na 35. izredni seji,
28. 4. 2020. Predlog za odložilni veto na zakon je podala skupina državnih svetnikov s
prvopodpisanim Milanom Ozimičem. Predlog je obravnavala Interesna skupina lokalnih interesov
(14. izredna seja, 30. 4. 2020), ki ni podprla predloga odložilnega veta ter poudarila, da je treba
za omilitev posledic epidemije COVID-19 čim prej uveljaviti zakonodajne rešitve iz. t. i. drugega
paketa korona zakonov.
Državni svet je poslal Državnemu zboru (in v vednost predsedniku Vlade in predsedniku
države) obvestilo, da Državni svet ne bo zahteval, da bi Državni zbor pred razglasitvijo o
zakonu še enkrat odločal in jih obvestil, da v primeru, da Državni svet po opravljeni
razpravi ne sprejme odložilnega veta, pobude za sprejem odložilnega veta na isti zakon ni
mogoče ponovno obravnavati.
3. Odložilni veto na Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi
s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), EPA 1121-VIII (14. izredna seja
Državnega sveta, 30. 4. 2020). Predlog odložilnega veta je bil vložen z namenom pospešitve
postopka uveljavitve zakona, ki je spadal v kategorijo zakonov za blažitev posledic krize zaradi
epidemije COVID-19. Predlog odložilnega veta ni bil sprejet. Zakon je v obravnavo Državnemu
zboru po nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel na
35. izredni seji, 28. 4. 2020. Predlog za odložilni veto na zakon je podala skupina državnih
svetnikov s prvopodpisanim Milanom Ozimičem. Predlog je obravnavala Interesna skupina
lokalnih interesov (14. izredna seja, 30. 4. 2020), ki ni podprla predloga odložilnega veta ter
poudarila, da je treba za omilitev posledic epidemije COVID-19 čim prej uveljaviti zakonodajne
rešitve iz. t. i. drugega paketa korona zakonov.
Državni svet je poslal Državnemu zboru (in v vednost predsedniku Vlade in predsedniku
države) obvestilo, da Državni svet ne bo zahteval, da bi Državni zbor pred razglasitvijo o
zakonu še enkrat odločal in jih obvestil, da v primeru, da Državni svet po opravljeni
razpravi ne sprejme odložilnega veta, pobude za sprejem odložilnega veta na isti zakon ni
mogoče ponovno obravnavati.
4. Odložilni veto na Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za
začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po
izbruhu COVID-19 (ZPEIPUTB), EPA 1171-VIII (15. izredna seja Državnega sveta, 30. 5. 2020).
Predlog odložilnega veta je bil vložen z namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona, ki je
spadal v kategorijo zakonov za blažitev posledic krize zaradi epidemije COVID-19. Predlog
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odložilnega veta ni bil sprejet. Zakon je v obliki zakonodajnega predloga v obravnavo
Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. Zakon je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel na 38. izredni seji, 29. 5. 2020. Predlog za odložilni veto na
zakon je sprejela Interesna skupina lokalnih interesov na 15. izredni seji, 30. 5. 2020.
Državni svet je poslal Državnemu zboru (in v vednost predsedniku Vlade in predsedniku
države) obvestilo, da Državni svet ne bo zahteval, da bi Državni zbor pred razglasitvijo o
zakonu še enkrat odločal in da v primeru, da Državni svet po opravljeni razpravi ne
sprejme odložilnega veta, pobude za sprejem odložilnega veta na isti zakon ni mogoče
ponovno obravnavati.
5. Predlog odložilnega veta na Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG), EPA 1172-VIII (15.
izredna seja Državnega sveta, 30. 5. 2020). Predlog odložilnega veta je bil vložen z namenom
pospešitve postopka uveljavitve zakona, ki je spadal v kategorijo zakonov za blažitev posledic
krize zaradi epidemije COVID-19. Predlog odložilnega ni bil sprejet. Zakon je v obliki
zakonodajnega predloga v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada
Republike Slovenije. Zakone je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 38. izredni seji, 29. 5.
2020. Predlog za odložilni veto na zakon je sprejela Interesna skupina lokalnih interesov na 15.
izredni seji, 30. 5. 2020.
Državni svet je poslal Državnemu zboru (in v vednost predsedniku Vlade in predsedniku
države) obvestilo, da Državni svet ne bo zahteval, da bi Državni zbor pred razglasitvijo o
zakonu še enkrat odločal in da v primeru, da Državni svet po opravljeni razpravi ne
sprejme odložilnega veta, pobude za sprejem odložilnega veta na isti zakon ni mogoče
ponovno obravnavati.
6. Odložilni veto na Zakon o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije
COVID-19 (ZIUOOPE), EPA 1173-VIII (15. izredna seja Državnega sveta, 30. 5. 2020). Predlog
odložilnega veta je bil vložen z namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona, ki je spadal v
kategorijo zakonov za blažitev posledic krize zaradi epidemije COVID-19. Predlog odložilnega
veta ni bil sprejet. Zakon je v obliki zakonodajnega predloga v obravnavo Državnemu zboru po
nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije. Zakon je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel na 38. izredni seji, 29. 5. 2020. Predlog za odložilni veto na zakon je sprejela
Interesna skupina lokalnih interesov na 15. izredni seji, 30. 5. 2020. Predlog zakona sta pred
plenarno obravnavo na skupni seji obravnavali Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide (10. izredna seja komisije, 25. 5. 2020) in Interesna skupina negospodarskih dejavnosti
(6. izredna seja interesne skupine, 25. 5. 2020) ter ga podprli. Predlog zakona je kot
zainteresirana komisija obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (13.
izredna seja komisije, 25. 5. 2020), ki je podprla predlog zakona in poročilo posredovala Komisiji
za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. S predlogom zakona se je želelo uvesti začasne
ukrepe v višini milijarde evrov na različnih področjih (npr. odreditev dela s skrajšanim delovnim
časom, možnost delnega povračila nadomestila plače delavcem na začasnem čakanju na delo,
pomoč izvajalcem socialnovarstvene storitve pomoči na domu, povračilo sredstev izvajalcem
zdravstvene dejavnosti zaradi izpada opravljanja dejavnosti, uvedba bona za izboljšanje
gospodarskega položaja na področju domače potrošnje v panogi turizma, podaljšanje sezonskih
dovoljenj za sezonsko delo v kmetijstvu in gozdarstvu itd.), in sicer z namenom omilitve in
odprave posledic epidemije COVID-19. Ukrepi bi po predlogu Vlade začeli veljati 1. 6. 2020,
potem ko bi 31. 5. 2020 prenehali veljati ukrepi iz Zakona o interventnih ukrepih za omilitev
posledic epidemije COVID-19 za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
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Državni svet je poslal Državnemu zboru (in v vednost predsedniku Vlade in predsedniku
države) obvestilo, da Državni svet ne bo zahteval, da bi Državni zbor pred razglasitvijo o
zakonu še enkrat odločal in da v primeru, da Državni svet po opravljeni razpravi ne
sprejme odložilnega veta, pobude za sprejem odložilnega veta na isti zakon ni mogoče
ponovno obravnavati.
7. Odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega
prometa (ZPrCP-E), EPA 1034-VIII (16. izredna seja Državnega sveta, 22. 6. 2020). Predlog
odložilnega veta ni bil sprejet.
Zakon je Državni zbor sprejel na 18. redni seji, 18. 6. 2020. Predlog za odložilni veto na zakon je
sprejela Interesna skupina delojemalcev na 7. izredni seji, 22. 6. 2020. Komisija Državnega sveta
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj predloga odložilnega veta na novelo Zakona o pravilih
cestnega prometa ni podprla (47. seja komisije, 22. 7. 2020). Predlagatelji odložilnega veta so
noveli zakona očitali, da nedopustno znižuje standarde glede varnosti na naših cestah.
Predlagatelje je zmotila predvsem obvezna uporaba tahografov pri prevozih skupin otrok, ki jih
opravljajo društva in druge nevladne organizacije. Novela spreminja definicijo izraza »skupina
otrok« in dodaja nov 90.a člen, ki določa manj stroge pogoje za prevoz skupine največ osmih
otrok, ki jih opravljajo društva, zveze društev in ustanove. Tako se med izjeme, ki niso skupine
otrok, za katere veljajo strožje omejitve pri prevozu, uvršča pet in več otrok razširjene družine do
vštetega tretjega kolena. Predlagatelji odložilnega veta so se sklicevali na pomisleke številnih
deležnikov, med njimi tudi na nekdanjo evropsko komisarko za promet Violeto Bulc, ki je je
poudarila pomen tahografov, saj so po njenem prepričanju edini način, da se preveri število
opravljenih delovnih ur, obvezne počitke in nujne prekinitve dela profesionalnih voznikov, z
njihovo ukinitvijo pa se zmanjšuje varnost otrok in vseh ostalih udeleženih v prometu. Odprto
pismo so poslancem Državnega zbora poslali tudi iz Zavoda Varna pot, v katerem so jih pozvali,
naj ne znižujejo standardov varnosti v cestnem prometu. V predlogu odložilnega veta so
predlagatelji izpostavili, da tahograf ni administrativna ovira, temveč gre za nadzorno napravo, s
katero zagotavljamo varno vožnjo. Sprejeti amandmaji k predlogu zakona in posledično končno
besedilo sprejetega zakona pa prispevajo tudi k deregulaciji poklica voznika in sproščanju
ukrepov, katerih namen je zagotavljanje varnosti v cestnem prometu. Dilema neenakega položaja
poklicnih voznikov, ki bi morali uporabljati tahograf, in nepoklicnih voznikov, ki jim tahografa po
prvotnem predlogu zakona ne bi bilo treba uporabljati, je bila v zakonodajnem postopku rešena
na način, da je bila odpravljena obvezna uporaba tahografa pri prevozih otrok, ki ne sodijo v okvir
definicije skupine otrok iz 38. točke prvega odstavka 3. člena ZPrCP. Sprejeto besedilo zakona
torej ne povečuje prometne varnosti, temveč jo znižuje. Na koncu je treba izpostaviti predvsem
dejstvo, da so bila strožja pravila na področju pravil v cestnem prometu in obvezna uporaba
tahografa v slovenski pravni red sprejeta prav zaradi tragične prometne nesreče na gorenjski hitri
cesti pri Naklem januarja 1998, ko je voznik kombija z mladimi smučarskimi skakalci za trenutek
zadremal in zapeljal na nasprotni vozni pas, med petimi smrtnimi žrtvami pa sta bila tudi dva
dečka. Od takrat je sicer res minilo že 22 let, izboljšala se je tudi avtomobilska tehnika in varnost
na slovenskih cestah, vendar to ne sme biti opravičilo za rahljanje pravil v cestnem prometu. Po
številnih tragedijah je Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih uspelo neverjetno napredovati in danes
na področju varnosti v cestnem prometu sodi v vrh držav Evropske unije. Vsaka smrtna žrtev na
cesti je preveč, zato bi morali stremeti k višanju varnostnih standardov v cestnem prometu, ne pa
nižanju, saj bomo le na ta način še naprej zagotavljali visoko raven varnosti v cestnem prometu.
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8. Odložilni veto na Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19
(ZIUPDV), EPA 1249-VIII (17. izredna seja Državnega sveta, 10. 7. 2020). Predlog odložilnega
veta ni bil sprejet.
Zakon je v obliki zakonodajnega predloga v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku
predložila Vlada Republike Slovenije. Zakon je Državni zbor sprejel na 19. redni seji, 9. 7. 2020.
Odložilni veto je predlagala Interesna skupina lokalnih interesov (17. izredna (1.
korespondenčna) seja interesne skupine, 10. 7. 2020). Predlog odložilnega veta je obravnavala
Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (12. izredna seja, 10. 7.
2020), ki je podprla predlog odložilnega veta, ne pa tudi njegove obrazložitve, kot jo je predlagala
Interesna skupina lokalnih interesov, in je zato predlagala njeno nadomestitev z vidika ustavno
varovane pravice do varstva osebnih podatkov. Amandma Komisije Državnega sveta za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide k predlogu zahteve odložilnega veta je podprla tudi Interesna
skupina delojemalcev (8. izredna seja, 10. 7. 2020).
S predloženo zakonsko novelo se je spreminjalo in dopolnjevalo začasne ukrepe za omilitev in
odpravo posledic epidemije COVID-19 na področju dela, delovnih razmerij in socialnega varstva,
ki so se nanašali na podaljšanje ukrepa čakanja na delo; določitev in plačilo nadomestila za
odrejeno karanteno; ukrepe s področja institucionalnega varstva po Zakonu o socialnem varstvu
ter mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi. Z amandmajem Komisije Državnega
sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide k predlogu zahteve odložilnega veta naj bi
Državni svet večji del določb ZIUPDV prepoznal kot ustrezen in nujen za podporo gospodarstvu
in državljanom, kot problematične pa izpostavil vse tiste določbe ZIUPDV, povezane s
prekomernim posegom v integriteto posameznika in njegove ustavne pravice do varstva osebnih
podatkov, ki izhaja iz 38. člena Ustave Republike Slovenije (npr. dostop do evidence izdanih
odločb o karanteni tudi Policiji in ne zgolj Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije;
predvidena obdelava občutljivih osebnih podatkov, povezanih z zdravstvenim stanjem
posameznika, s strani Policije itd.). Tudi Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem
pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES zdravstvene podatke izrecno šteje za
posebne vrste osebnih podatkov. V skladu s tem je namreč treba posebno skrb nameniti
občutljivim osebnim podatkom, med katere uredba EU vključuje podatke, ki razkrivajo rasno ali
etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu,
podatke v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo, pa tudi podatkov
v zvezi z zdravjem. Kot občutljivo določa tudi obdelavo genetskih podatkov ter biometričnih
podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika. Vsi ti podatki predstavljajo izjemno
občutljive osebne podatke, ki posegajo globoko v zasebnost vsakega posameznika, njegovih
bližnjih in okolja. Glede na določbe uredbe EU je obdelava tovrstnih podatkov praviloma
prepovedana, izjemoma pa je dopustna v posebej navedenih primerih, pri čemer med upravičenci
do obdelave navedenih podatkov Policija ni omenjena. Pristojnost vodenja in vpogleda v
evidence občutljivih osebnih podatkov o zdravstvenem stanju posameznika zaradi interesa
javnega zdravja, ki se predvideva v 24. členu ZIUPDV, se lahko dodeli Zdravstvenemu
inšpektoratu Republike Slovenije, nikakor pa ne organom pregona. Dopustitev takšne prakse
lahko v naslednjih korakih vodi k temu, da bo Policija imela dostop do vseh zdravstvenih
podatkov posameznika, kar pa zagotovo predstavlja enega najhujših posegov v človeško
zasebnost in gre v tem primeru za popolno kršenje ustavnega načela posebnega varstva osebnih
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podatkov kakor tudi zakonskega načela sorazmernosti. Osebni podatki, ki se jih obdeluje, morajo
biti ustrezni in po obsegu skladni z namenom, za katerega se jih zbira in nadalje obdeluje.
Državni svet, tudi na podlagi opozoril ZPS Državnega zbora, ugotavlja, da samostojna pravna
podlaga, na podlagi katere bi Policija smela samostojno izvajati pooblastila v zvezi s
spoštovanjem oziroma zagotavljanjem izvajanja določb, s katerimi je odrejena karantena, ne
obstaja. Prav tako v 24. členu ZIUPDV ni izrecno naveden namen dostopa Policije do evidence iz
drugega odstavka tega člena, zato po oceni ZPS Državnega zbora dostop Policije do prej
navedene evidence ne predstavlja ustavno-skladnega posega v pravice do varstva osebnih
podatkov iz 38. člena Ustave RS. Državni svet ni podprl predlaganega amandmaja Komisije
Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide.
Državni svet je poslal Državnemu zboru (in v vednost predsedniku Vlade in predsedniku
države) obvestilo, da Državni svet ne bo zahteval, da bi Državni zbor pred razglasitvijo o
zakonu še enkrat odločal in da v primeru, da Državni svet po opravljeni razpravi ne
sprejme odložilnega veta, pobude za sprejem odložilnega veta na isti zakon ni mogoče
ponovno obravnavati.
9. Odložilni veto na Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE), EPA 1472-VIII (18. izredna seja Državnega sveta, 26. 11.
2020). Predlog odložilnega veta je bil vložen z namenom pospešitve postopka uveljavitve
zakona, ki je spadal v kategorijo zakonov za blažitev posledic krize zaradi epidemije COVID-19.
Predlog odložilnega veta ni bil sprejet.
Zakon je v obliki zakonodajnega predloga v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku
predložila Vlada Republike Slovenije. Zakon je Državni zbor sprejel na 49. izredni seji, 25. 11.
2020. Predlog odložilnega veta na zakon je sprejela Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance na 41. seji, 26. 11. 2020. K predlogu zahteve za odložilni veto sta podala amandmaja
državna svetnika mag. Peter Požun in Branimir Štrukelj. Mag. Peter Požun je amandma podal z
vidika enakopravne obravnave vseh zaposlenih v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer da se
zagotovijo ustrezne nagrade za delo v razmerah, povezanih z drugim valom epidemije COVID19
tudi za najpogosteje prezrte zaposlene v javnih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodih, ki
sicer niso v neposrednem stiku s pacienti ali obolelimi s COVID-19, a vseeno v veliki meri
pripomorejo k temu, da sistem deluje nemoteno in lahko zdravniki in medicinske sestre izvajajo
oskrbo pacientov in varovancev. Že pristojna Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance (16. izredna seja komisije, 17. 11. 2020) ter zainteresirana Komisija Državnega
sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (14. izredna seja komisije, 17. 11. 2020) sta
v okviru skupnega mnenja predlagatelja zakona in ostale kvalificirane predlagatelje amandmajev
pozvali, da kot lastnega povzamejo predlog amandmaja komisij za novi 127.a člen, ki se je
nanašal na zagotovitev ustreznih nagrad za delo v razmerah, povezanih z drugim valom
epidemije COVID19. Komisiji sta predlagali uvedbo dodatka za nevarnost in posebne
obremenitve do največ 100 % urne postavke, po zgledu dodatka iz paketa ukrepov v okviru
blaženja posledic prvega vala epidemije COVID-19. Do navedenega dodatka bi bili tako lahko
upravičeni zaposleni na področju zdravstva in socialnega varstva, ki dodatka ne dobijo na podlagi
ZZUOOP, so pa zaradi opravljanja svojega dela nadpovprečno izpostavljeni tveganju za svoje
zdravje oziroma so prekomerno obremenjeni zaradi obvladovanja in preprečevanja širjenja
nalezljive bolezni COVID-19. Osnova za obračun dodatka bi bila urna postavka osnovne plače
zaposlenega za delo v Sloveniji. Zaposleni bi tako lahko prejel dodatek za nevarnost in posebne
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obremenitve v višini največ 100 odstotkov urne postavke osnovne plače. Višino tega dodatka bi s
sklepom določila oseba oziroma organ, ki je po zakonu opredeljena kot predstojnik, pri čemer
zoper navedeni sklep ne bi bila dovoljena pritožba. Pri odločanju o višini dodatka bi predstojnik
moral upoštevati stopnjo izpostavljenosti in obremenjenosti zaposlenega ter obseg sredstev, ki
bodo delodajalcu oziroma organu dodeljena za plačilo dodatka iz tega člena in dodatka za delo v
rizičnih razmerah iz Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS). Sredstva za financiranje dodatka
za nevarnost in posebne obremenitve bi se zagotovila v proračunu Republike Slovenije.
Predlagani ukrep bi bil tudi časovno zamejen od 1. 6. 2020 do 31. 12. 2021, pri čemer bi se
dopustilo možnost podaljšanja njegove veljavnosti s sklepom Vlade Republike Slovenije za
največ šest mesecev. Predlog amandmaja je bil podrobno predstavljen in obrazložen tudi na 45.
nujni seji Odbora Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je 23. 11.
2020 predlog ZIUOPDVE obravnaval kot zainteresirano delovno telo Državnega zbora. Z
amandmajem koalicijskih poslanskih skupin za novi 127.b člen predloga ZIUOPDVE (v sprejetem
ZIUOPDVE 125. člen), ki je bil sprejet na 49. nujni seji Odbora Državnega zbora za finance in se
nanaša na dodatek za delo v rizičnih razmerah direktorjem v javnem sektorju v dejavnosti
zdravstva in socialnega varstva, se je zanemarilo pomemben in z vidika stopnje socialne zaščite
veliko bolj rizičen del delavcev v zdravstvu in socialnem varstvu - tistih »nevidnih«, ki povečini
prejemajo minimalno plačo in ki bi jim prav tako moral pripasti navedeni dodatek. 125. člen
ZIUOPDVE je tako vsebinsko bistveno preozek, do posameznih skupin zaposlenih v zdravstvu in
socialnem varstvu izrazito nepravičen ter neskladen z razmerami v praksi, obenem pa
zaposlenim z najnižjimi dohodki sporoča, da država ne ceni in ne spoštuje njihovega
pomembnega prispevka k reševanju aktualnih razmer. S členom se hkrati ustvarja diskriminacijo
med zaposlenimi, predvsem pa bodo na tak način najbolj prikrajšani ravno tisti, ki so v tej krizi
tudi najbolj prizadeti. Branimir Štrukelj je amandma podal z vidika vprašljivosti določb
ZIUOPDVE, ki so sistemske narave in z nevtralizacijo negativnih učinkov epidemije niso na
noben način povezane. Eno od takih določb predstavlja 52. člen ZIUOPDVE, ki s posegom v 38.
člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu spreminja pogoje za
podaljšanje akreditacij za področje visokošolskih zavodov. Pogoji se spreminjajo tako, da
Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu izpolnjevanje pogojev
preverja šele pri drugem naslednjem podaljšanju akreditacije visokošolskega zavoda in ne pri
prvem naslednjem podaljšanju, kot to trenutno določa 38. člen ZViS-K. Gre za sistemsko
spremembo, ki omogoča, da lahko visokošolski zavod brez izpolnjevanja osnovnih pogojev deluje
dodatnih pet let. Pri akreditacijskem postopku se med drugim preverja, ali ima visokošolski zavod
ustrezne prostore za izvedbo študija, knjižnico za študente in zaposlene, zadostno število
strokovnega kadra in visokošolskih učiteljev za ustrezno izvajanje študijskih programov in da je
zagotovljena zadostna mera znanstveno raziskovalnega dela. 52. člen ZIUOPDVE roke
preverjanj podaljšuje in tako zmanjšuje varnost študentov ob vprašanju, ali visokošolski zavod še
izpolnjuje pogoje za kakovostni študij. Gre za poseg v zahtevno strokovno materijo, ki se
uveljavlja brez kakršnih koli resnih analiz posledic te spremembe, brez javne razprave in brez
dialoga med visokošolskimi partnerji. Sprememba akreditacijskih pogojev ne sodi v intervencijski
zakon, ker nima nikakršne zveze z epidemijo, in ne sledi naslovu zakona, ki govori o interventnih
ukrepih, ne pa o spreminjanju sistemskih določb z dolgoročnimi in težko izmerljivimi posledicami.
Državni svet ni podprl predlaganih amandmajev.
Državni svet je poslal Državnemu zboru (in v vednost predsedniku Vlade in predsedniku
države) obvestilo, da Državni svet ne bo zahteval, da bi Državni zbor pred razglasitvijo o
zakonu še enkrat odločal in da v primeru, da Državni svet po opravljeni razpravi ne
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sprejme odložilnega veta, pobude za sprejem odložilnega veta na isti zakon ni mogoče
ponovno obravnavati.
10. Odložilni veto na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v
letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), EPA 1240-VIII (18. izredna seja Državnega sveta, 26. 11.
2020). Predlog odložilnega veta je bil vložen z namenom pospešitve postopka uveljavitve
zakona, ki je spadal v kategorijo zakonov za blažitev posledic krize zaradi epidemije COVID-19.
Predlog odložilnega veta ni bil sprejet.
Zakon je v obliki zakonodajnega predloga v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku
predložila Vlada Republike Slovenije. Zakon je Državni zbor sprejel na 48. izredni seji, 20. 11.
2020. Predlog odložilnega veta na zakon je sprejela Interesna skupina lokalnih interesov na 20.
izredni seji, 26. 11. 2020. Zakona je pred tem obravnavala Komisija Državnega sveta za državno
ureditev (42. seja komisije, 2. 9. 2020) in zakon podprla. V mnenju je komisija med drugim
zapisala, da je slovenski obrambni sistem že vrsto let finančno in investicijsko podhranjen in
posledice takšnega stanja se kažejo v delovanju Slovenske vojske, v težavah s pridobivanjem
mlajšega kadra in v zahtevah zavezništva NATO, da Slovenija prevzame sorazmeren del
stroškov v zavezništvu. Člani komisije so ocenili, da bi lahko z uresničevanjem predloga zakona
vsaj delno nadoknadili zamujeno v preteklih letih in posodobili opremo Slovenske vojske ter s tem
zagotovili večjo varnost vojakov, prav tako pa tudi okrepili delovanje vojske na področju zaščite in
reševanja.
Državni svet je poslal Državnemu zboru (in v vednost predsedniku Vlade in predsedniku
države) obvestilo, da Državni svet ne bo zahteval, da bi Državni zbor pred razglasitvijo o
zakonu še enkrat odločal in da v primeru, da Državni svet po opravljeni razpravi ne
sprejme odložilnega veta, pobude za sprejem odložilnega veta na isti zakon ni mogoče
ponovno obravnavati.
11. Odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo
(ZDTon-B), EPA 1368-VIII (19. izredna seja Državnega sveta, 23. 12. 2020). Predlog odložilnega
veta JE BIL sprejet. DRŽAVNI ZBOR NA 22. REDNI SEJI, 27. 1. 2021, ZAKONA NI PONOVNO
IZGLASOVAL.
Zakon je v obliki zakonodajnega predloga v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku
predložila Vlada Republike Slovenije. Zakon je Državni zbor sprejel na 53. izredni seji, 17. 12.
2020. Predlog odložilnega veta je sprejela skupina državnih svetnikov s prvopodpisanim
Brankom Tomažičem (21. 12. 2020), podprle pa so ga Interesna skupina lokalnih interesov (21.
izredna seja, 22. 12. 2020), Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
(17. izredna seja, 23. 12. 2020), Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev (8.
izredna seja, 23. 12. 2020) ter Interesna skupina delodajalcev (16. izredna seja, 23. 12. 2020).
Državni svet je ocenil, da so predlagane rešitve v predloženi noveli zakona vsebinsko enake in
primerljive s tistimi, na katere je Državni svet že ob lanski obravnavi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B) podal pripombe, ki so bile podlaga za
argumentacijo Zahteve Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (EPA 934-VII). Da je tako, je ocenila tudi
Interesna skupina delodajalcev. V novem zakonu ostaja nerešena večina vprašanj, na katera je
Državni svet že opozarjal, zakon nima ustreznih varovalk, ki bi preprečevale zlorabe sheme
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državnih pomoči in omogoča davčnemu neplačniku prenos dejavnosti na nove družbe (t. i.
bypass podjetja), ne da bi predhodno poravnal zapadle zakonsko določene davčne obveznosti.
Zakon ne naslavlja bistvene vsebine, ki bi dolgoročno zagotavljala obstoj slovenskega ladjarstva,
obenem pa ustvarja pogoje, da bodo državno pomoč prejemale družbe, ki niso lastnice niti ene
ladje in da bo Republika Slovenija dokončno izgubila svojega ladjarja, kar bo imelo hude
posledice za slovensko ladjarstvo in pomorstvo, za pomorsko šolo, pomorsko upravo, pristanišče,
mornarico, pomorsko policijo in celotno primorsko regijo, kar ni v skladu z Resolucijo o pomorski
usmeritvi Republike Slovenije. Z zakonom naj bi se v slovensko zakonodajo uvedla priporočila
Evropske komisije, ki se nanašajo na upravljavce ladij. Če bi bil to res pravi namen predlaganih
zakonskih sprememb, bi Ministrstvo za finance Sporočilo Evropske komisije za upravljavce ladij,
ki je bilo v Uradnem listu EU objavljeno 11. 6. 2009, vključilo v zakon s spremembami ZDTon-A,
ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 3. 9. 2009, ali s spremembami prvega ZDTon-B, ki ga
je Vlada Republike Slovenije sprejela dne 23. 11. 2017. Zato ni nobene potrebe, da se tik pred
zaključkom leta sprejema pomanjkljive in škodljive zakonske rešitve. Resolucije o pomorski
usmeritvi Republike Slovenije se ne izvaja samo na podlagi določb Zakona o tonaži, temveč
predvsem s pomorsko dejavnostjo, ki jo predstavljajo dejavnosti pristanišča in ladjarja ter šolske
dejavnosti. ZDTon-B v sedanji obliki, s katerim se upravljavcem ladij daje državno pomoč in hkrati
zanje odpravlja pogoj glede zaposlovanja pomorščakov pripravnikov, ter ladjarju z argumentom o
slabih gospodarskih razmerah dovoljuje neizpolnjevanje zahtev glede obnove flote, ni v skladu z
Resolucijo o pomorski usmeritvi Republike Slovenije. Že leta 2007 je tuji kupec slovenskega
ladjarja obljubljal vrnitev ladij pod slovensko zastavo in nakup pogojeval s sprejemom Zakona o
tonaži, nato pa si je v 14 dneh po prevzemu Splošne plovbe, s prodajo svojih dveh 10 let starih in
zastarelih ladij slovenskemu ladjarju, povrnil vso plačano kupnino. Kasneje je neobdavčeno
razprodal celotno ladijsko floto slovenskega ladjarja (25 ladij). Obalne občine, od koder je izhajalo
več kot 1000 pomorščakov, so zato ostale brez pomembnega dela prihodkov. Tem istim osebam
zdaj predlagani ZDTon-B omogoča, da bodo prejele še dodatnih 35.200.000 evrov državnih
pomoči in se hkrati izognile plačilu davkov, ne da bi bili (glede na zaenkrat še skrite lastnike off
shore podjetij) lastniki ene same ladje. ZDTon-B prav tako ne preprečuje, da bi novih 35.200.000
evrov državnih pomoči dobile osebe, ki so povezane z davčnima neplačnikoma, ki državi
dolgujeta prek 10.000.000 evrov, hkrati pa so v zadnjih 10 letih prejeli še prek 23.500.000 evrov
državnih pomoči. ZDTon-B torej ne naslavlja bistvene vsebine, ki bi dolgoročno zagotavljala
obstoj slovenskega ladjarstva. To niso zgolj rešitve, povezane s shemo državnih pomoči davka
na tonažo, ampak tudi sprejem zakonskih določb, ki bi zagotavljale razvoj pomorskega šolstva in
usposabljanje ustreznega kadra. Zakon bi torej moral vsebovati določilo, na podlagi katerega bi
bili upravljavci posadke upravičeni do državne pomoči le, če imajo pomorščaki na upravljanih
ladjah možnost izobraževanja in usposabljanja, če je zagotovljeno zaposlovanje pomorskih
kadetov na krovu plovil ter če bodo pripravniki lahko izpolnili pogoje za pridobitev strokovnega
naziva. Prav tako bi bilo treba spremeniti zakon v delu, ki nepoštenim ladjarjem omogoča
izigravanje zakonskih določil glede obnove flote. ZDTon-B v predlagani obliki tudi nima vgrajenih
ustreznih varovalk na način, kot je to npr. urejeno v Zakonu o javnem naročanju. V skladu s
slednjim morajo namreč subjekti, ki želijo sodelovati pri naročilih, predložiti izjavo o poravnanih
davčnih obveznostih, kar bi moralo biti za prejemnike državnih pomoči in vse z njim povezane
osebe ustrezno urejeno tudi v ZDTon-B. Podobne omejitve za davčne dolžnike veljajo tudi pri
ustanavljanju družb iz 10.a člena Zakona o gospodarskih ter za več kot 100.000 prejemnikov
mesečnega temeljnega dohodka iz petega odstavka 88. člena Zakona o začasnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic COVID-19.
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12. Odložilni veto na Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega
vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), EPA 1557-VIII (20. izredna seja Državnega sveta, 30.
12. 2020). Predlog odložilnega veta je bil vložen z namenom pospešitve postopka uveljavitve
zakona, ki je spadal v kategorijo zakonov za blažitev posledic krize zaradi epidemije COVID-19.
Predlog odložilnega veta ni bil sprejet.
Zakon je v obliki zakonodajnega predloga v obravnavo Državnemu zboru po nujnem postopku
predložila Vlada Republike Slovenije. Zakon je Državni zbor sprejel na 55. izredni seji, 29. 12.
2020. Predlog odložilnega veta je sprejela Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance na
18. izredni seji, 30. 12. 2020. S predlogom zahteve za odložilni veto se je seznanila Interesna
skupina delojemalcev (9. izredna seja interesne skupine, 30. 12. 2020) in vložila amandma, da se
drugi in tretji odstavek obrazložitve Predloga Zahteve Državnega sveta črtata in v celoti
nadomestita z naslednjim besedilom: »Na podlagi sprejetega 21. in 22. člena ZIUPOPDVE
(prvotno 28. in 29. člen predloga ZIUPOPDVE) so bile sprejete spremembe 108. člena Zakona o
delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16,
15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19; ZDR-1), ki so trajne in ne začasne oziroma interventne
narave. Sprejete spremembe predstavljajo zlorabo interventne zakonodaje in nujnega
zakonodajnega postopka, vključno s prepovedjo razpisa referenduma na sprejeti zakon. S
sprejetimi spremembami se trajno posega v sistemsko zakonodajo, in sicer na neustaven in
nestrokoven način, na kar sta opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora in
Fiskalni svet. Sprejete spremembe lahko vplivajo na drastično povečanje števila upokojencev v
zelo kratkem časovnem obdobju, zaradi česar se bo pokojninsko blagajno lahko obremenilo celo
z okrog 245 milijonov evrov dodatnih stroškov. Sprejete spremembe ZDR-1 bodo Slovenijo
ponovno uvrstile med države z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti med starejšimi delavci.
Spremembe ne bodo pripomogle k večji zaposljivosti mlajših oseb, ampak bodo negativno
vplivale na dodatne obremenitve delavcev, ki bodo ostali vključeni v delovni proces in ki jim bodo
zelo verjetno delodajalci še dodatno naložili opravljanje dela in nalog tistih delavcev, ki jih bodo
delodajalci na podlagi sprejetih sprememb lahko nemudoma upokojili. Podporo tovrstni rešitvi se
lahko interpretira tudi kot srednjeročno podporo dvigu prispevne stopnje delodajalcev za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je danes ena izmed najnižjih v Evropi in na podlagi
katere se bo lahko omogočilo pokritje dodatnih stroškov pokojninske blagajne, povzročenih s
sprejetimi zakonskimi spremembami. Edini alternativi sprejetim rešitvam sta namreč zniževanje
pravic iz pokojninskega zavarovanja ali pa drastično zaostrovanje pogojev za upokojitev. Edino
sprejemljivo rešitev torej lahko predstavlja dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje. Na podlagi ponovnega odločanja Državnega zbora o ZIUPOPDVE in
omenjeni sporni zakonski ureditvi se lahko prepreči, da bi bile posledice za posameznika
nepopravljive, saj tudi morebitna naknadna ugotovitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije o
neskladju sprejetih določb z Ustavo Republike Slovenije navedenih negativnih posledic ne bi
odpravila. Posledično Državni svet zahteva, da Državni zbor o ZIUPOPDVE ponovno odloča.«
Interesna skupina delojemalcev je sprejela tudi sklep, v katerem je napovedala, da bo proučila
možnost vložitve zahteve za presojo ustavnosti postopkov, povezanih z odločanjem o odložilnih
vetih Državnega sveta na predloge zakonov v izredno kratkih rokih, pri čemer se pobudniki za
sprejem odložilnega veta v obrazložitvi sklicujejo zgolj na nujnost hitrejše uveljavitve
posameznega sprejetega (interventnega) zakona in ne navajajo konkretnih pripomb k
posameznim členom sprejetega zakona oz. k zakonu v celoti. Državni svet ni podprl
predlaganega amandmaja Interesne skupine delojemalcev.
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Državni svet je poslal Državnemu zboru (in v vednost predsedniku Vlade in predsedniku
države) obvestilo, da Državni svet ne bo zahteval, da bi Državni zbor pred razglasitvijo o
zakonu še enkrat odločal in da v primeru, da Državni svet po opravljeni razpravi ne
sprejme odložilnega veta, pobude za sprejem odložilnega veta na isti zakon ni mogoče
ponovno obravnavati.

2.6.4. PARLAMENTARNA PREISKAVA
Pravico Državnega sveta, da zahteva uvedbo preiskave o zadevah javnega pomena
(parlamentarna preiskava) ureja Ustava v 93. in 97. členu. 93. člen Ustave določa, da Državni
zbor lahko odredi preiskavo o zadevah javnega pomena, mora pa to storiti na zahtevo tretjine
poslancev Državnega zbora ali na zahtevo Državnega sveta. Pomembna značilnost uvedbe
parlamentarne preiskave je, da lahko privede do uveljavitve politične odgovornosti predsednika in
članov Vlade. Pobudo za parlamentarno preiskavo lahko na podlagi 1. odstavka 68. člena
Poslovnika Državnega sveta vloži vsak državni svetnik, komisija ali interesna skupina. Državni
svet o zahtevi za parlamentarno preiskavo odloči z večino glasov navzočih državnih svetnikov.
V tretjem letu VI. mandata Državni svet ni sprejel zahteve za uvedbo parlamentarne
preiskave.

2.6.5. AVTENTIČNA RAZLAGA ZAKONA
Postopek za sprejem avtentične razlage zakona določa Poslovnik Državnega zbora (149.–152.
člen). Predlog za sprejem avtentične razlage zakona lahko poda vsak predlagatelj, ki lahko
predlaga zakon, torej tudi Državni svet. Predsednik Državnega zbora pošlje predlog v mnenje
matičnemu delovnemu telesu, Zakonodajno-pravni službi ter Vladi. Besedilo avtentične razlage je
sprejeto, če je zanj glasovala večina poslancev, ki je določena za sprejem zakona, na katerega
se nanaša obvezna razlaga. Avtentična razlaga se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Sprejete avtentične razlage ni mogoče spreminjati.
V tretjem letu VI. mandata Državni svet ni sprejel zahteve za avtentično razlago zakona.

2.6.6. ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI IN ZAKONITOSTI
Pravico, da lahko na Ustavno sodišče vloži zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in
zakonitosti predpisov in splošnih aktov, daje Državnemu svetu Zakon o Ustavnem sodišču (23.a
člen; Uradni list RS, št. 64/07). Državni svet lahko uporabi to pristojnost, kadar meni, da je
posamezna določba, del akta ali akt v celoti v nasprotju z Ustavo oziroma njenimi posameznimi
ustavnimi določbami. Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov
in splošnih aktov lahko Državni svet poda potem, ko je predpis oziroma splošni akt že sprejet in
začne veljati v slovenskem pravnem sistemu.
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V tretjem letu VI. mandata je Državni svet obravnaval štiri (4) predloge zahtev za začetek
postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti. Državni svet je sprejel tri (3) predlagane
zahteve, eno (1) zahtevo pa je zavrnil.
1. Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka
4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka
29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih
imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr.,
59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (U-I-17/20) (25. redna seja Državnega sveta, 22. 1.
2020). Predlog zahteve je Državni svet sprejel. Ustavno sodišče o zadevi do 31. 12. 2020 še
ni odločilo.
Pobudo za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti je podala Komisija
Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance (10. izredna seja komisije, 21. 1.
2020). S pobudo se je seznanila tudi Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev
(24. seja interesne skupine, 22. 1. 2020) in predlog zahteve podprla.
Zakon o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti
bank je bil sprejet z namenom odprave neustavnosti 350.a člena Zakona o bančništvu, ki jo je
Ustavno sodišče ugotovilo leta 2016 v povezavi z odločbami o izrednih ukrepih, ki jih je izdala
Banka Slovenije leta 2013, na podlagi katerih so prenehale kvalificirane obveznosti več bank. Že
med zakonodajnim postopkom so se pojavljala opozorila, da predlagani zakon ugotovljene
neustavnosti ne odpravlja na ustrezen način in da ureditev, ki jo prinaša, ni v skladu z Ustavo.
Državni svet je zato sprejel odložilni veto, Državni zbor pa je ob drugem glasovanju zakon
ponovno sprejel. Zakon je začel veljati 19. decembra 2020. Zakon ureja dva postopka, v katerih
lahko nekdanji imetniki uveljavljajo svoje pravice, in sicer postopek pred Banko Slovenije, kjer
lahko uveljavljajo pavšalno nadomestilo, ter sodni postopek, v katerem lahko zahtevajo
odškodnino, ugotovitev, da so nekdanji imetniki kvalificiranih obveznosti bank, ali izročitev listin.
Razlikovanje med nekdanjimi imetniki kvalificiranih obveznosti bank, ki ga prinaša 4. člen zakona,
je z več vidikov v nasprotju s 14. členom Ustave. Bruto dohodek nekdanjega imetnika 2013 kot
merilo razlikovanja ne zagotavlja zasledovanega socialnega korektiva in ni v skladu z načinom
zagotavljanja socialnega korektiva na drugih področjih, kjer se upošteva dohodek na družinskega
člana. S tem se v pravni red vnaša notranje neskladje med predpisi in posega v načelo pravne
države iz 2. člena Ustave. Omejitev pavšalnega nadomestila, ki je določena v 7. členu zakona,
med upravičence iz 4. člena zakona vnaša dodatno razlikovanje, saj je višina pavšalnega
nadomestila omejena v absolutnem znesku, kar pomeni, da bodo upravičenci prejeli nadomestilo
različnega deleža svojega vložka. Pavšalno nadomestilo upravičencem iz 4. člena zakona tudi ne
zagotavlja popolne odškodnine, kar je v nasprotju z določbami 26. in 33. člena Ustave. Tudi
razlikovanje med tistimi, ki so kvalificirane obveznosti bank pridobili na primarnem in tistimi, ki so
jih pridobili na sekundarnem trgu, ni ustavno skladno, saj bi oboji ob dospelosti imeli enak
položaj. Pri ureditvi odškodninskega varstva zakon posega tudi v že zaključena razmerja, saj
določa, da se odškodninsko varstvo po 350.a členu Zakona o bančništvu lahko uveljavlja le po
postopku, ki ga sam določa. Pri tem zakon uvaja omejitev višine odškodnine, ki ima retroaktivni
učinek v nasprotju s 155. členom Ustave. Zakon ne zagotavlja učinkovitega pravnega varstva
zoper odločbo Banke Slovenije o vlogi za plačilo pavšalnega nadomestila, saj vlagatelj zahtevka
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nima možnosti, da se pred izdajo odločbe izjavi o podatkih, ki jih po uradni dolžnosti pridobi
Banka Slovenije, ali da možnost izjave uveljavlja z učinkovitim pravnim sredstvom. Tožba, ki bi
kot pravno sredstvo zoper to odločbo morala biti vložena, bo namreč obravnavana tako kot ostale
tožbe na podlagi tega zakona, kar pomeni, da bo pravno varstvo zoper odločbe Banke Slovenije
bistveno odloženo. Potencialno število zadev, ki jih bo Okrožno sodišče v Mariboru obravnavalo
na podlagi Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov
kvalificiranih obveznosti bank, ter pravila postopka, ki zapovedujejo obvezno združevanje zadev,
predstavljajo realno tveganje, da sodnega varstva ne bo možno zagotoviti v razumnem roku, da
nudeno sodno varstvo ne bo učinkovito, postopki pa s procesnega vidika ne bodo obvladljivi. S
tem se posega tako v ustavno pravico do učinkovitega pravnega varstva nekdanjih imetnikov
kvalificiranih obveznosti bank kot tudi v pravico do učinkovitega pravnega varstva v vseh ostalih
postopkih, ki jih obravnava isto sodišče, ter potencialno tudi v postopkih o gospodarskem sporu
pred drugimi sodišči. Ustavno sporna je tudi ureditev javne objave podatkov o tožnikih ter
zbiranje in obdelava osebnih podatkov zaradi dostopa v virtualno podatkovno sobo. Zakon
namreč predvideva vodenje širokega seznama oseb, ki izpolnjujejo pogoje za dostop v virtualno
podatkovno sobo, ne glede na to, ali bodo te osebe dejansko na kakršenkoli način sodelovale v
postopku po tem zakonu. Javna objava podatkov o tožnikih, ki zajema tudi varovane osebne
podatke, pa ni sorazmerna z zasledovanim ciljem. Ob tem, da zakon določa izplačilo pavšalnega
nadomestila in odškodnin iz rezerv Banke Slovenije, ki se oblikujejo iz njenih lastnih dohodkov, ni
možno slediti trditvi predlagatelja, da gre za porabo javnih sredstev. Četudi bi zaradi nezadostnih
rezerv Republika Slovenija skladno s četrtim odstavkom 40. člena zakona začasno založila del
sredstev, pa mora skladno s petim odstavkom istega člena Banka Slovenije tako prejeta sredstva
vrniti skupaj z obrestmi. V zvezi s tem tudi ne obstaja pravni interes Republike Slovenije za
stransko intervencijo, ampak je njen interes kvečjemu ekonomski. S tem zakon ustvarja notranje
neskladje med predpisi, ki krši načelo pravne države. Ob vsem navedenem pa zakon ne
odpravlja informacijske asimetrije med Banko Slovenije in nekdanjimi imetniki kvalificiranih
obveznosti bank. Glede na predvideno časovnico se bodo namreč upravičenci iz 4. člena zakona
morali odločiti o tem, ali bodo uveljavljali pavšalno nadomestilo ali pa vložili tožbo, na podlagi
omejenih podatkov, ki bodo javno objavljeni pred vzpostavitvijo virtualne podatkovne sobe.
Ustavno sporna je tudi določba 41. člena zakona, skladno s katero nadzor nad izvajanjem
drugega odstavka 23. člena zakona izvaja Banka Slovenije. To pomeni, da bo Banka Slovenije, ki
je v javno objavljenih dokumentih sama lahko določila, kateri podatki so osebni podatki, zaupni
podatki ali poslovna skrivnost, odločala o tem, ali osebe, s katerimi je v sporu oz. njihovi
pooblaščenci, varovane podatke, do katerih dostopajo v virtualni podatkovni sobi, uporabljajo
izključno za namen teka postopka po tem zakonu. V primeru kršitev bo lahko izrekla globo.
2. Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 100.č, četrtega odstavka 100.d,
prvega in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g člena Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) (30. redna seja Državnega sveta,
10. 6. 2020). Predloga zahteve Državni svet ni sprejel.
Pobudo za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti je podal državni svetnik
Bojan Režun. Predlog zahteve je obravnavala Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance (13. izredna seja komisije, 10. 6. 2020) in predloga zahteve ni podprla.
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Kot je izhajalo iz predloga zahteve, posega sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane
in gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu ZIUZEOP-A) tudi na področje gradnje, pridobivanja
gradbenih dovoljenj, izdaje okoljevarstvenih soglasij in sodelovanja organizacij s statusom
nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem interesu v teh postopkih. ZIUZEOP-A vnaša v Zakon o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo novo 23.A poglavje »Gradnja objektov«, kjer, drugače kot peti odstavek 35. člena
Gradbenega zakona, med drugim ureja postopek prevlade druge 2 javne koristi (100.č člen),
določa nove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu,
za udeležbo v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja (100.f člen) ter način sodelovanja v teh
postopkih (100.g člen). Skladno z 2. členom Zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo
posledic epidemije COVID-19 (v nadaljnjem besedilu: ZIUOOPE) ukrepi, določeni v členih 100.b
do 100.h, veljajo do 31. 12. 2021. Po mnenju predlagatelja zahteve so ustavno sporne določbe
100.č, prvega in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g člena ZIUZEOP, in sicer
nasprotujejo 2., prvemu odstavku 39., 72., drugemu stavku drugega odstavka 74., in 155. členu
Ustave Republike Slovenije. V razpravi na komisiji je bilo opozorjeno na možne zlorabe v delu
civilne družbe, ki lahko v veliki meri zavirajo postopke pri gradnji objektov, kjer bi morali
prevladovati razvojni interesi države. Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance zahteve ni podprla, saj je večinsko menila, da ni pravi čas za vložitev te zahteve, cilj, ki
ga zasleduje, pa je ocenila kot neprimeren in nedržavotvoren, saj bo zgolj povzročil proceduralno
zavlačevanje izvajanja zakona. Zasledovani cilji takšnih in podobnih pobud bi se morali nanašati
zgolj na varovanje naravnega okolja, pri čemer bi morali bolj uskladiti delne interese različnih
nevladnih organizacij s področja varovanja okolja.
3. Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) (U-I-309/20) (31. redna
seja Državnega sveta, 1. 7. 2020). Predlog zahteve je Državni svet sprejel. Ustavno sodišče o
zadevi do 31. 12. 2020 še ni odločilo.
Pobudo za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti je podala državna svetnica
Bojana Potočan. Predlog zahteve je obravnavala Komisija Državnega sveta za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj (47. seja komisije, 22. 6. 2020) in predlog zahteve podprla.
V skladu z drugim odstavkom 5. člena Gradbenega zakona se odstranitev objekta začne na
podlagi prijave začetka gradnje, kar pomeni, da za to ni potrebno gradbeno dovoljenje, četudi gre
za zahteven objekt ali objekt, ki se stika z drugo nepremičnino. Posledično potencialno prizadeti
subjekt v vplivnem območju – če se odstranjuje sosednji objekt – ne more uveljaviti svojih pravic
in materialnih koristi (npr. predlagati izvedencev), pri tem pa obstaja verjetnost, da o
nameravanem posegu sploh ni obveščen in zato niti ne more pravočasno ukrepati in zavarovati
svoje nepremičnine oz. je obveščen šele ob sami rušitvi objekta. To pomeni, da je zgolj od
samoiniciativnosti investitorja, ki odstranjuje objekt, odvisno, ali bo v ozir vzeta morebitna
potencialna škoda, ki bi lahko nastala lastniku sosednjega objekta. Pri tem lahko potencialni
oškodovanec (sosed) varuje svoj interes dejansko šele potem, ko škoda že nastane. Pri tem je
problematično npr. rušenje enega od sosednjih objektov, ko gre za slaba koherentna tla ali
stikanje stavb, ki so zgrajene v skladu s standardi protipotresne gradnje z vgrajenimi armiranimi
betonskimi medetažnimi vezmi, saj imajo lahko močne vibracije ob rušenju negativen vpliv na
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statično stabilnost sosednjega objekta. Pri tem oškodovani lastniki nimajo možnosti sodelovanja v
postopku, kjer bi se ugotavljalo, ali je odstranitev v skladu s strokovnimi dognanji. Gradbeni
zakon niti ni predvidel različne ureditve odstranitve različnih vrst objektov, kar je tudi
problematično, saj se brez gradbenega dovoljenja lahko odstrani tako enostaven ali manj
zahteven objekt kot tudi nezahteven ali zahteven objekt. Sedanja zakonska ureditev je bila
sprejeta zaradi lažjega in bolj enostavnega postopka rušenja objektov in kasnejše gradnje na
istem mestu, pri čemer naj bi taki zakonski rešitvi botrovale tudi pretekle zlorabe lastnikov
sosednjih zemljišč, ki so z različnimi pritožbami brez utemeljenih razlogov le zavlačevali
postopke. Navedeni argumenti, ki so vodili v ukinitev gradbenega dovoljenja za odstranitev
objekta, niso prepričljivi, še posebej, ko gre za odstranjevanje objekta, ki se stika s sosednjim
objektom, ali za zahtevne objekte. Zakon bi moral vsaj za take primere ohraniti izjemo v smislu
večje pravne varnosti potencialno prizadetih subjektov, pri čemer lahko predlagana zahteva za
oceno ustavnosti predstavlja osnovo za spremembo zakonodaje. Očitane kršitve Ustave se
nanašajo na kršitev načela pravne države (2. člen Ustave), načela enakega varstva pravic (22.
člen Ustave), pravice do sodnega varstva (23. člen Ustave), pravice do pravnega varstva (25.
člen Ustave), pravice do zasebne lastnine (33. člen Ustave) in nedotakljivosti stanovanja (36.
člen Ustave). Pri tem je Državni svet predlagal začasno zadržanje izvrševanja izpodbijane
zakonske določbe. Člani Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
so v razpravi pred plenarno obravnavo izpostavili pomembnost ugotavljanja morebitne ustavne
spornosti zakonske ureditve, hkrati pa opozorili tudi na nujnost debirokratizacije v smislu
poenostavitve postopkov, saj pretekle izkušnje kažejo, da so se mnogi investitorji soočali z
dolgotrajnimi postopki pridobivanja dovoljenj zaradi zasledovanja lastnih in mnogokrat
neupravičenih interesov stranskih udeležencev (npr. sosedov). Ob podpori predlogu zahteve za
oceno ustavnosti je komisija posebej izpostavila, da zaradi morebitnega nestrinjanja z vsebino
veljavne zakonodaje ne smemo uporabiti mehanizma za ugotavljanje morebitne ustavne
spornosti zakonodaje, ki mora temeljiti na utemeljitvi kršitev Ustave. V razpravi je bilo tudi
opozorjeno, da morebitna ponovna uvedba gradbenega dovoljenja za odstranitev objektov ni
prava rešitev, veljalo pa bi razmisliti o predlogu, da bi investitor za odstranitev objekta potreboval
soglasje lastnika sosednjega objekta, če gre za stikanje dveh objektov ali če je sosednji objekt
oddaljen do 1, 5 m.
4. Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6.
člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015) (32. redna seja Državnega
sveta, 16. 9. 2020). Predlog zahteve je Državni svet sprejel. Ustavno sodišče o zadevi do 31.
12. 2020 še ni odločilo.
Pobudo za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti je podal državni svetnik
mag. Peter Požun. Predlog zahteve je obravnavala Komisija Državnega sveta za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide (44. seja, 27. 8. 2020) in predlog zahteve podprla.
Namen predložene zahteve je zagotoviti večjo učinkovitost sistema zdravstvenega varstva in
zagotovitev boljšega in hitrejšega dostopa do kakovostne zdravstvene oskrbe. Posledično se s
predlagano zahtevo izpodbija četrto alinejo tretjega odstavka 6. člena Zakona o fiskalnem pravilu
(v nadaljevanju: ZFisP), saj sta po prepričanju pobudnika z njo kršeni načelo socialne države iz 2.
člena Ustave, načelo enakosti pred zakonom iz 14. člena Ustave, pravica do zdravstvenega
varstva iz 51. člena Ustave RS in pravica do socialne varnosti iz 50. člena Ustave RS. Javni
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zdravstveni sistem zaradi omejitve, ki izhaja iz vključitve v okvir za pripravo proračunov sektorja
država, in ki ni vzročno povezana z obsegom dejansko zbranih sredstev, namreč ne more
zagotavljati zdravstvenega varstva skladno z ustavnimi zahtevami. Obseg sredstev, ki se lahko
namenijo za zagotavljanje zdravstvenega varstva in v zvezi s tem povezane socialne varnosti, po
oceni pobudnika ne sme biti vezan na druge institucionalne enote sektorja države niti odvisen od
dnevno-političnega dogajanja. Pri omejevanju porabe z namenom časovno bolj enakomerno
razporejene porabe je nujno upoštevati razliko med pravico posameznika, ki izhaja iz njegove
trenutne potrebe po zdravstvenih storitvah, v katero se posega, in bodočo pravico drugega, ki jo
je možno obravnavati zgolj kot vprašanje javnega interesa.
2.6.6.1.

ODGOVORI IN IZJAVE DRŽAVNEGA SVETA V ZVEZI Z ZAHTEVAMI ZA ZAČETEK
POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI

1. Poziv Ustavnega sodišča Republike Slovenije, da se Državni svet izjavi o Odgovoru
Državnega zbora Republike Slovenije in mnenju Vlade Republike Slovenije glede predloga
Državnega sveta za zadržanje izvrševanja Zakona o postopku sodnega in izvensodnega
varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) v
povezavi z Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega
odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega
odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva
nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (26. redna seja
Državnega sveta, 26. 2. 2020). Državni svet je izjavo sprejel in jo posredoval Ustavnemu
sodišču Republike Slovenije.
Interesna skupina delodajalcev se je na 22. seji, 26. 2. 2020, seznanila s pozivom Ustavnega
sodišča Republike Slovenije ter o tem sprejela stališče. Državni svet je sledil stališču interesne
skupine.
Državni svet je vložil zahtevo za presojo ustavnosti Zakona o postopku sodnega in izvensodnega
varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti ter predlagal začasno zadržanje izvajanja
zakona in prednostno obravnavanje zadeve. Državni zbor je podal odgovor na predlog za
začasno zadržanje, Vlada pa mnenje o predlaganem zadržanju. Oba je Ustavno sodišče
posredovalo Državnemu svetu s pozivom, da se na tam podane trditve lahko izjavi v roku petih
dni. Državni zbor in Vlada sta nasprotovala predlaganemu zadržanju izvajanja zakona. Pri tem je
njun glavni očitek, da Državni svet v predlogu za začasno zadržanje zakona ni navedel
konkretnih škodljivih posledic, ki bi jih povzročilo izvrševanje izpodbijanih določb, in da ni bila
posebej izkazana tudi njihova težka popravljivost. Ustavno sodišče naj tako ne bi imelo ustrezne
podlage, da opravi potrebno tehtanje. Državni svet je vložil zahtevo za presojo ustavnosti Zakona
o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
ter predlagal začasno zadržanje izvajanja zakona in prednostno obravnavanje zadeve. Vlada
Republike Slovenije je podala mnenje o zahtevi Državnega sveta, Ustavno sodišče Republike
Slovenije pa je Državni svet pozvalo, da se na tam podane trditve lahko izjavi. Vlada je v svojem
mnenju poudarila, da je bil Zakon o bančništvu predmet ustavne presoje ter da je bila
neustavnost ugotovljena zgolj v zvezi s pravico do dostopa do podatkov, dokaznim bremenom in
možnostjo kolektivnega uveljavljanja sodnega varstva. Namen ZPSVIKOB je bil uzakoniti
učinkovit postopek sodnega varstva nekdanjih imetnikov, zato so določbe ZPSVIKOB v največji
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možni meri procesne narave. V zvezi z zatrjevanimi neskladji z Ustavo Republike je Vlada
Republike Slovenije podala svoje stališče pri naslednjih problemskih sklopih: omejevanje
možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila, omejevanje najvišjega zneska nadomestila,
omejevanje najvišjega zneska odškodnine, javna objava podatkov o tožnikih ter zbiranje in
obdelava osebnih podatkov zaradi dostopa do dokumentov v virtualni podatkovni sobi, pravno
sredstvo zoper odločbo Banke Slovenije, izdano v zvezi s pavšalnim nadomestilom, učinkovitost
sodnega varstva, odločba U-I-295/13, vključitev Republike Slovenije kot stranskega intervienta,
nadzor nad izvajanjem tretjega odstavka 23. člena ZPSVIKOB.
2. Predlog Izjave o mnenju Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta za oceno
ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25.,
7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku
sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
(Uradni list RS, št. 72/19) (28. redna seja Državnega sveta, 15. 4. 2020). Državni svet je izjavo
sprejel in jo posredoval Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 11. izredni seji 15. 4. 2020 sprejela sklep
in vložila pobudo za sprejem izjave. Podporo predlogu izjave je v stališču podala tudi Interesna
skupina delodajalcev (10. izredna seja interesne skupine, 14. 4. 2020).
V izjavi se je Državni svet odzval na navedbe Vlade ter vztrajal pri zatrjevani protiustavnosti.
Državni svet je zastopal stališče, da je zaradi nedodelanosti in odprtih vprašanj dejansko
nemogoče izvrševanje zakona na ustavnoskladen način, zaradi obsega določb, ki niso v skladu z
Ustavo, pa preostale določbe zakona ne izpolnjujejo svojega namena, zato bi bilo treba
ZPSIVKOB v celoti razveljaviti. Državni svet je pri tem:
1. opozoril, da zakon vlagatelje, ki so v bistveno enakem položaju, obravnava različno, obenem
pa druge vlagatelje, ki so (bili) v bistveno različnem položaju, obravnava enako;
2. izrazil razumevanje potrebe, da se upošteva socialni element, vendar ocenjuje, da
uporabljeno merilo ni primerno in ne zagotavlja zaščite socialno šibkejše stranke;
3. nasprotoval takšni razlagi odločbe U-I-295/13, ki bi pomenila uporabo samo posameznih
določb insolvenčne zakonodaje (npr. glede javnih objav) in spregledanje ostalih določb (npr.
glede vrstnega reda poplačila upnikov);
4. vztrajal pri stališču, da omejitev pavšalnega nadomestila v absolutnem znesku pomeni kršitev
načela enakosti iz 14. člena Ustave, saj bodo nekateri procentualno izgubili bistveno več kot
drugi, in se zavrača teza Vlade, da gre pri pavšalnem nadomestilu za poravnavo;
5. opozarjal, da glede na naravo obravnavanih podrejenih instrumentov in insolvenčno
zakonodajo premoženjsko škodo nekdanjih imetnikov ne more predstavljati denarni znesek,
ki je bil namenjen nakupu, niti knjigovodska vrednost kupljenih instrumentov, ampak bi bilo pri
ugotavljanju vrednosti terjatve iz izbrisanih podrejenih obveznic treba izhajati iz njihove
vrednosti ob zapadlosti;
6. opozarjal da je v pravni položaj nekdanjih imetnikov bilo poseženo z izdajo odločb Banke
Slovenije leta 2013 in je zato glede odškodninske ali druge odgovornosti v zvezi s temi
odločbami treba uporabiti takrat veljavne predpise;
7. v zvezi z javno objavo podatkov o tožnikih in zahtevku opozarjal na vsebino pojma »javni
interes« in tega postavlja v odnos s pravico do informacijske zasebnosti ter poudarja, da
predpisana ureditev ni sorazmerna z zasledovanim ciljem;
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8. v zvezi z zbiranjem in obdelavo podatkov o osebah, ki izpolnjujejo pogoje, da bi dostopale v
virtualno podatkovno sobo, opozarjal na poseg v informacijsko zasebnost teh oseb, ter na
načelo omejitve namena, ki zahteva, da se podatke uporablja samo za namen, za katerega
so bili zbrani;
9. pri vprašanju pravnega sredstva zoper odločbo Banke Slovenije o pavšalnem nadomestilu
opozarjal, da pri izpostavljenem vprašanju ne gre samo za vprašanje, ali bi se podatki, ki bi jih
predložil vlagatelj, razlikovali od podatkov, ki bi jih pridobila Banka Slovenije po uradni
dolžnosti, ampak tudi za vprašanje možnosti odprave očitnih napak že v postopku pred
Banko Slovenije in zadostnosti določbe četrtega odstavka 5. člena ZPSVIKOB za dostop
Banke Slovenija do podatkov, ki so davčna skrivnost;
10. v zvezi z možnostjo predodelitve spisov med sodišči opozarjal na določbo 29. člena
ZPSVIKOB o obveznem združevanju pravd, ki omejuje možnosti za določitev drugega
pristojnega sodišča v zadevah po ZPSVIKOB ter da bi v primeru predodelitve (celotne)
združene pravde prišlo do zmanjšanja koncentracije in do (ponovne) razpršitve;
11. ponovno opozarjal na nedorečenost in nejasnost izpodbijanih določb ter spornost z vidika
celovitosti pravnega reda Republike Slovenije;
12. vztrajal, da je interes Republike Slovenije za intervencijo v postopku zgolj ekonomski;
13. ponovno opozarjal, da bo Banka Slovenije, skladno z 41. členom ZPSVIKOB, imela
pristojnost prekrškovnega organa, pri čemer bo odločala o tem, ali je pravna ali fizična oseba,
s katero je v sporu storila prekršek, in bo imela možnost izreči visoko denarno globo, kar
pomeni kršitev videza nepristranskosti, hkrati pa predstavlja nedopusten pritisk na drugo.
Vlada je v svojem mnenju poudarila, da je bil Zakon o bančništvu (ZBan-1) predmet ustavne
presoje ter da je bila neustavnost ugotovljena zgolj v zvezi s pravico do dostopa do podatkov,
dokaznim bremenom in možnostjo kolektivnega uveljavljanja sodnega varstva. Namen
ZPSVIKOB je bil uzakoniti učinkovit postopek sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih
obveznosti bank ob doslednem upoštevanju odločbe US št. U-I-295/13, določbe ZPSVIKOB so
tako v največji možni meri procesne narave. V zvezi z zatrjevanimi neskladji z Ustavo Republike
Slovenije je Vlada Republike Slovenije podala svoje stališče pri naslednjih problemskih sklopih:
omejevanje možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila, omejevanje najvišjega zneska
nadomestila, omejevanje najvišjega zneska odškodnine, javna objava podatkov o tožnikih in
zbiranje in obdelava osebnih podatkov zaradi dostopa do dokumentov v virtualni podatkovni sobi,
pravno sredstvo zoper odločbo Banke Slovenije, izdano v zvezi s pavšalnim nadomestilom,
učinkovitost sodnega varstva, odločba U-I-295/13, vključitev Republike Slovenije kot stranskega
intervenienta, nadzor nad izvajanjem tretjega odstavka 23. člena ZPSVIKOB. Državni svet je
povzel mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki ni oporekala namenom
Vlade pri pripravi zakona. Menila je, da ZPSVIKOB zasledovanega namena ne uresničuje in da
se zasledovani namen ni ustavnoskladno izrazil v zakonskih določbah. Sprejet zakon
(ZPSVIKOB) ne odpravlja protiustavnosti, pravico do sodnega varstva pa, ravno zaradi izbranih
rešitev, nudi zgolj navidezno, ob tem pa neupravičeno posega tudi v druge ustavno varovane
pravice. Predmet obravnavanja v tej zadevi pa tudi ni presoja ustavnosti določb ZBan-1, ampak
presoja ustavnosti določb ZPSVIKOB. V zvezi s pojasnili Vlade, da so bile določene določbe v
zakon vnesene v času zakonodajnega postopka z amandmaji, je komisija poudarila, da ta
okoliščina ni relevantna pri ugotavljanju, ali je neka določba skladna z Ustavo, niti ne odvezuje od
zahteve po ustrezni obrazložitvi predlagane rešitve.
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3. Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za začetek
postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega
odstavka 103., 104., ter 9. točke 108. člena 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) (33. redna seja Državnega sveta, 14. 10. 2020). Državni svet je odgovor sprejel in ga
posredoval Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je na 38. seji komisije, 8. 10. 2020, sprejela
sklep in vložila pobudo za sprejem odgovora,ki ga je povzel Državni svet. Državni zbor je v vlogi
z dne 9. 9. 2020 ocenil, da je zahteva za oceno ustavnosti neutemeljena, Ustavnemu sodišču pa
predlagal, da zahtevo zavrne. Državni zbor je v svojem odgovoru na zahtevo za oceno ustavnosti
določb ZJF med drugim poudaril, da načelo delitve oblasti ni absolutno, temveč mora med
posameznimi vejami oblasti obstajati sistem zavor in ravnovesij, s katerim vsaka od teh vej
oblasti vpliva na drugo in jo omejuje. Med posameznimi vejami oblasti mora obstajati tudi
sodelovanje, saj si sicer ni mogoče predstavljati delovanja sistema državne oblasti kot celote. Po
mnenju Državnega zbora finančne avtonomije ni mogoče enačiti s statusom samostojnosti in
neodvisnosti pri opravljanju z zakonom ali Ustavo določenih pristojnosti. Po oceni Državnega
zbora poseben položaj neodvisnih državnih organov tudi ne pomeni, da bi ti organi imeli tak
položaj v postopku oblikovanja predloga proračuna, ki bi jim omogočal povsem avtonomno
oblikovanje svojega proračuna. Državni svet je že v svoji zahtevi izpostavil, da je ravno uporaba
sistema zavor in ravnovesij pri operacionalizaciji načela delitve oblasti ključnega pomena.
Državni svet je v odgovoru zato znova primeroma navedel določene vidike svojega delovanja ter
delovanja Varuha človekovih pravic (v nadaljnjem besedilu: Varuh). V svoji prvotni vlogi in
dopolnitvi je opozoril predvsem na položaj Državnega sveta, Varuha in Računskega sodišča,
vendar navedeno velja tudi za druge pomembne državne organe, ki jim Ustava priznava
poseben, neodvisen položaj in vključuje tudi sam Državni zbor in Ustavno sodišče. Treba je
poudariti, da ureditev, v skladu s katero bi Državni svet ali drugi neodvisni državni organi sami
predlagali svoj finančni načrt, ne bi pomenila popolne finančne avtonomije, še zlasti ne take, ki bi
omogočila sprejetje od drugih organov nevezane odločitve o porabi proračunskih sredstev.
Nasprotno, ti organi bi le pripravili predlog (namesto Vlade), še vedno pa bi finančni načrt v okviru
postopka sprejemanja proračuna sprejemal Državni zbor. Neodvisni državni organi namreč ne
morejo izpolnjevati svojih pristojnosti, ki jih imajo glede na svoj poseben ustavni položaj, če so v
skladu z izpodbijanimi določbami ZJF na področju svojega financiranja popolnoma podrejeni
Vladi. Vlada ima pri pripravi predlogov finančnih načrtov neodvisnih državnih organov in
končnega predloga državnega proračuna končno besedo, kar pomembno vpliva na izhodišče za
vsebino in potek obravnave predloga državnega proračuna v Državnem zboru. Stališče
Državnega zbora je še toliko manj razumljivo, saj je, kot je Državni svet navedel že v dopolnitvi z
dne 18. 9. 2019, skupina poslank in poslancev 12. 7. 2019 vložila predlog Zakona o Državnem
zboru (Uradni list RS, št. 66/19; v nadaljnjem besedilu: ZDZ), ki je bil nato tudi sprejet, in ki v 5.
členu ureja določanje, porabo in nadzor nad porabo sredstev Državnega zbora. Predlagatelji ZDZ
ugotavljajo, da je s pooblastili Ministrstva za finance na področju priprave, izvrševanja in nadzora
proračuna samostojnost nekaterih neposrednih proračunskih uporabnikov omejena, v določenih
primerih celo povsem izključena, kar je v neskladju z načelom delitve oblasti in finančno
avtonomijo posameznih vej oblasti. Na podlagi ZDZ ima torej Državni zbor poseben položaj,
ustavno sporne določbe ZJF pa še naprej veljajo za vse ostale neposredne proračunske
uporabnike, med drugim tudi za neodvisne državne organe, kot sta Državni svet in Varuh. Na
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podlagi ustavne in zakonske ureditve neodvisnih državnih organov, kot so Državni svet, Varuh in
Računsko sodišče, je moč razbrati, da je vloga navedenih organov biti protiutež moči Vlade v
sistemu zavor in ravnovesij. Vsak od teh treh neodvisnih državnih organov ima namreč svoj
namen in vlogo, njihovo delo pa pogosto vključuje formalni ali neformalni nadzor nad delom
Vlade. Vsi trije navedeni organi imajo pristojnost izraziti nestrinjanje z odločitvami in ravnanji
Vlade oziroma opozoriti na nepravilnosti, do katerih lahko pride. Posledično je podrejen položaj
neodvisnih državnih organov v postopku oblikovanja predloga proračuna za posamezen organ, ki
je uzakonjena v 20. členu ZJF, neskladna z 2. v povezavi s 3. členom Ustave. Pri tem je treba
poudariti, da ureditev, po kateri bi neodvisni državni organi sami oblikovali predlog proračuna,
nikakor ne bi predstavljala popolne avtonomije teh organov, kot trdi Državni zbor, niti ne bi prišlo
do možnosti popolnega razpada sistema javnih financ, kot je v svoji vlogi z dne 7. 8, 2019 trdila
Vlada, temveč bi z odpravo spornih členov ZJF, ki so v neskladju z Ustavo, navedeni organi
pridobili pristojnost, da samostojno pripravijo predlog svojega proračuna. Vlada bi še vedno k
temu predlogu lahko npr. podala drugačno mnenje, proračun pa bi na koncu prilagodil in tudi
sprejel Državni zbor, ki je, kot v svoji vlogi pravilno navaja Državni zbor sam, dominus litis v
postopku sprejemanja proračuna. Poslanci bi tako v postopku sprejemanja proračuna lahko
upoštevali priloženo mnenje Vlade in predlagani proračun za posamezni neodvisni državni organ
tudi ustrezno znižali, vendar bi taka ureditev vseeno pomenila večjo finančno avtonomijo
neodvisnih državnih organov, saj bi celoten postopek sprejemanja finančnih načrtov za
neodvisne državne organe potekal brez navezave na odločitev izvršilne veje oblasti.
4. Predlog Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za začetek
postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka
6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena
Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih
obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) (33. redna seja Državnega sveta, 14. 10. 2020).
Državni svet je odgovor sprejel in ga posredoval Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je sprejela sklep (38. seja komisije, 8. 10.
2020) in vložila pobudo za sprejem odgovora. Državni svet je sledil pobudi komisije.
Vlada je v svojem mnenju poudarila, da je bil Zakon o bančništvu (ZBan-1) predmet ustavne
presoje ter da je bila neustavnost ugotovljena zgolj v zvezi s pravico do dostopa do podatkov,
dokaznim bremenom in možnostjo kolektivnega uveljavljanja sodnega varstva. Namen
ZPSVIKOB je bil uzakoniti učinkovit postopek sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih
obveznosti bank ob doslednem upoštevanju odločbe US št. U-I-295/13, določbe ZPSVIKOB so
tako v največji možni meri procesne narave. V zvezi z zatrjevanimi neskladji z Ustavo Republike
Slovenije je Vlada Republike Slovenije podala svoje stališče pri naslednjih problemskih sklopih:
omejevanje možnosti uveljavljanja pavšalnega nadomestila, omejevanje najvišjega zneska
nadomestila, omejevanje najvišjega zneska odškodnine, javna objava podatkov o tožnikih in
zbiranje in obdelava osebnih podatkov zaradi dostopa do dokumentov v virtualni podatkovni sobi,
pravno sredstvo zoper odločbo Banke Slovenije, izdano v zvezi s pavšalnim nadomestilom,
učinkovitost sodnega varstva, odločba U-I-295/13, vključitev Republike Slovenije kot stranskega
intervenienta, nadzor nad izvajanjem tretjega odstavka 23. člena ZPSVIKOB. Državni svet je
povzel mnenje Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki sicer ni oporekala namenom
Vlade pri pripravi zakona, vendar pa je menila, da ZPSVIKOB zasledovanega namena ne
uresničuje in da se zasledovani namen ni ustavnoskladno izrazil v zakonskih določbah. Sprejet
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zakon (ZPSVIKOB) ne odpravlja protiustavnosti, pravico do sodnega varstva pa, ravno zaradi
izbranih rešitev, nudi zgolj navidezno, ob tem pa neupravičeno posega tudi v druge ustavno
varovane pravice. Predmet obravnavanja v tej zadevi pa tudi ni presoja ustavnosti določb ZBan1, ampak presoja ustavnosti določb ZPSVIKOB. V zvezi s pojasnili Vlade, da so bile določene
določbe v zakon vnesene v času zakonodajnega postopka z amandmaji, je komisija poudarila, da
ta okoliščina ni relevantna pri ugotavljanju, ali je neka določba skladna z Ustavo, niti ne odvezuje
od zahteve po ustrezni obrazložitvi predlagane rešitve.
5. 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) (35. redna seja Državnega sveta, 9. 12. 2020).
Državni svet je odgovor sprejel in ga posredoval Ustavnemu sodišču Republike Slovenije.
Državni svet je prejel poziv Ustavnega sodišča z dne 26. 10. 2020, da se izjavi o mnenju Vlade o
zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti. Na navedeni podlagi je državni svetnik mag. Peter
Požun v obravnavo Državnemu svetu predložil Pobudo za vložitev 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. Predlog odgovora je pred
obravnavo na seji Državnega sveta podprla Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide (15. izredna seja komisije, 3. 12. 2020), temu pa je sledil tudi Državni svet.
V predlogu odgovora je bilo izpostavljeno, da sta socialna varnost in zdravstveno varstvo temeljni
človekovi pravici, javno zdravstvo pa mora biti enako dostopno vsem, ki potrebujejo njegove
storitve. Javni zdravstveni sistem zaradi omejitve, ki izhaja iz vključitve v okvir za pripravo
proračunov sektorja država, in ki ni vzročno povezana z obsegom dejansko zbranih sredstev, ne
more zagotavljati zdravstvenega varstva skladno z ustavnimi zahtevami. Prav tako obseg
sredstev, ki se lahko namenijo za zagotavljanje zdravstvenega varstva in v zvezi s tem povezane
socialne varnosti, po oceni pobudnika ne bi smel biti vezan na druge institucionalne enote
sektorja države niti odvisen od dnevno-političnega dogajanja. Pri omejevanju porabe z namenom
časovno bolj enakomerno razporejene porabe je nujno upoštevati razliko med pravico
posameznika, ki izhaja iz njegove trenutne potrebe po zdravstvenih storitvah, v katero se posega,
in bodočo pravico drugega, ki jo je možno obravnavati zgolj kot vprašanje javnega interesa.
Komisija je že ob obravnavi predloga zahteve za začetek postopka za presojo ustavnosti ZFiSP
ugotovila, da zahteva pomeni pomemben korak k razjasnitvi vprašanj ustreznosti trenutne
zakonske ureditve, ki tako Vladi kot Državnemu zboru Republike Slovenije daje relativno veliko
moč pri omejevanju porabe ene od najpomembnejših blagajn v državi, kljub temu, da se slednja
ne napaja iz davkov, ampak iz naslova prispevkov zavarovancev in delodajalcev in le v izrazito
majhnem deležu iz državnega proračuna. Opozorila je tudi, da je po koncu pandemije COVID-19
pričakovati okrepljeno stroškovno obremenitev blagajne obveznega zdravstvenega zavarovanja,
saj se trenutno marsikaterega programa zdravstvenega varstva na primarni in sekundarni ravni
ne izvaja ali pa se ga izvaja v omejenem obsegu. Posledično je menila, da je v primeru
presežkov v blagajni obveznega zdravstvenega zavarovanja nesprejemljivo omejevati njihovo
porabo, če bi se s tem lahko zagotovilo večji obseg zdravstvenih storitev in s tem prispevalo k
zagotavljanju ažurne in kakovostne zdravstvene oskrbe vsakemu posamezniku v skladu z
ustavno opredeljenimi pravicami.
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6. 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 (35. redna seja Državnega sveta, 9. 12. 2020).
Državni svet je odgovor sprejel in ga posredoval Ustavnemu sodišču.
Državni svet je sledil predlogu Mandatno-imunitetne komisije, ki je na 13. redni seji, 7. 12. 2020,
sprejela predlog odgovora Ustavnemu sodišču.
Državni svet je 23. 11. 2020 prejel poziv Ustavnega sodišča, 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, 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 za primer, da bo Ustavno sodišče v okviru tega postopka sklenilo presojati tudi ustavno
skladnost tega akta. V zahtevi za oceno ustavnosti je Sodni svet navedel, da se parlamentarna
preiskava, na podlagi predmetnega akta o odreditvi parlamentarne preiskave ne nanaša na javne
zadeve, npr. problem delovanja sodstva kot celote, pač pa na konkretne že pravnomočno
končane sodne postopke; da naj bi bila usmerjena v nosilce javne oblasti, ki niso politično
odgovorni (sodnike) ter da je zato parlamentarna preiskava presegla svoje ustavno določene
pristojnosti in posegla v ustavno varovano neodvisnost sodne veje oblasti. 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. Skladno s pozivom pa je bila v okviru odgovora podana dodatna
obrazložitev, 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 pristojno. Poleg tega obravnavani Akt o odreditvi parlamentarne preiskave ne krši
ustavnih načel in ne posega v ustavni položaj in neodvisnost sodstva, saj je zahtevana
parlamentarna preiskava ustrezno zamejena in se nanaša na javne zadeve t. j. 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. Poleg tega 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. Akt o odreditvi parlamentarne preiskave je tako ustaven in zakonit in na
podlagi tega ustanovljena parlamentarna komisija legitimna.
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2.6.7. ZAKLJUČKI S POSVETOV
V tretjem letu VI. mandata je Državni svet sprejel štiri (4) zaključke s posvetov.
1. Zaključki posveta Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb – je zadrževanje
vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam (26. seja Državnega
sveta, 26. 2. 2020)
Državni svet Republike Slovenije, Slovenski nacionalni komite za velike pregrade, Zveza društev
gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije ter Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v
Ljubljani so 30. 1. 2020 organizirali posvet Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je
zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam. Posvet je bil
namenjen predstavitvi pomena zadrževanja vode za okolje in družbo, še zlasti v luči podnebnih
sprememb in potreb po zagotavljanju tako količin vode za potrebe človeka kot za vzdrževanje
ustreznih razmer za ohranjanje habitatov tudi v 21. stoletju. Zadrževanje voda se vse bolj
izkazuje za nujen in ključen ukrep za blaženje hidroloških neravnovesij in učinkovito
zmanjševanje škod, ki vsako leto nastanejo zaradi omenjenih hidroloških ekstremov ter ključno
orodje za zagotavljanje pitne vode, pa tudi pogojev, ki bodo ohranjali biotsko raznovrstnost v
prihodnje. Zadrževalniki so v veliko primerih tisti, ki ugodno vplivajo na vzpostavitev ugodnih
življenjskih pogojev, ti pa omogočajo ohranitev ogroženih vrst ali habitatnih tipov oz. je njihovo
obratovanje pogoj za ohranitev teh. Izgradnja zadrževalnikov je tako navzlic prepričanju, da
posegi škodujejo živalskim in rastlinskim vrstam, lahko pogoj za ohranitev prav slednjih. Posvet
so vodili in povezovali državni svetnik Srečko Ocvirk, predsednica Slovenskega komiteja za
velike pregrade Nina Humar in predsednik Zveze društev gradbenih inženirjev in tehnikov
Slovenije doc. dr. Andrej Kryžanowski, udeležence posveta pa sta uvodoma pozdravila
predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca in državni svetnik Srečko Ocvirk, ki je predstavil tudi
širši kontekst gradnje hidroelektrarn v spodnjem toku reke Save - od njenega sotočja z reko
Savinjo. V uvodnem delu posveta so z uvodnimi prispevki sodelovali: prof. dr. Matjaž Mikoš,
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Inženirska akademija, prof. dr.
Gerald Zenz, predsednik avstrijskega Nacionalnega komiteja za velike pregrade ATCOLD in
podpredsednik Mednarodnega komiteja za velike pregrade ICOLD, Giovanni Ruggeri, predsednik
italijanskega Nacionalnega komiteja za velike pregrade ITCOLD in nekdanji podpredsednik
mednarodnega komiteja za velike pregrade ICOLD, prof. dr. Ljupčo Petkovski, predsednik
Makedonskega nacionalnega komiteja za velike pregrade MACOLD in profesor na Gradbeni
fakulteti Univerze Cirila in Metoda v Skopju, dr. Nataša Smolar Žvanut, Direkcija Republike
Slovenije za vode, dr. Mitja Bricelj, koordinator tematskih usmerjevalnih skupin makroregionalne
strategije jadransko-jonske regije, Ministrstvo za okolje in prostor, prof. dr. Lučka Kajfež-Bogataj,
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in članica Medvladnega odbora za podnebne
spremembe Združenih narodov, mag. Zoran Stojić, direktor podjetja Geateh in vodja skupine za
pripravo strateškega akcijskega plana za Drino, izr. prof. dr. Miran Veselič, Fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. V razpravi so mnenja podali Boštjan Pišotek,
HESS, d. o. o., župan občine Brežice Ivan Molan, Krešimir Kvaternik, IBE, d. d., Danijel Magajne,
Konstruktor Magajne, d. o. o., Anton Žunič, s.p., Andrej Širca, IBE, d. d., Jure Šimic, HSE, d. o.
o., Stane Čadež, Zveza društev MHE Slovenije, Maša Čarf, Zavod za ribištvo Slovenije, mag.
Andrej Vizjak, HESS, d. o. o.
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Zaključki so bili strnjeni v devet točk, in sicer:
1. V zadnjih letih se vse pogosteje srečujemo s pojavom hidroloških ekstremov. Vse od leta
2000 skoraj ne mine leto, da Slovenije ne prizadenejo hidrološki dogodki izjemnih
razsežnosti. Izmenjava sušnih in poplavnih dogodkov je postala že skoraj stalnica. Zaradi
vremenskih ekstremnih dogodkov, kot so suše, poplave, neurja in drugi vremenski ekstremi
(npr. žled), je treba ukrepati in posledice omiliti ter tako obrniti trend večanja škod, ki rastejo
sorazmerno z intenziviranjem hidroloških ekstremov. Podnebne spremembe pa ne
prizadenejo le posameznika in družbenega okolja, temveč tudi naravo, posledično pa vplivajo
tudi na njeno biotsko raznovrstnost.
2. Voda je eden izmed tistih redkih obnovljivih naravnih virov za pridobivanje energije, ki se
najbolje prilega načelom trajnosti. Pri načrtovanju rabe vodnih virov je treba stremeti k smotrni
in trajnostni razvojni rabi teh, da bodo zadoščali potrebam ljudi, obenem pa v največji možni
meri omogočili ohranjanje naravnih razmer in s svojo pojavnostjo v prostor vnesli dodano
vrednost.
3. Spremembe podnebnih dejavnikov, ki vplivajo na vodni krog, se odražajo tako na pretočnih
režimih slovenskih rek kot tudi na njihovi spremembi fizikalnih lastnosti (npr. temperaturi).
Zaradi spreminjajočih hidroloških dejavnikov in vse bolj neenakomerne porazdelitve padavin
upravljanje vodotokov, ki temelji zgolj na ohranjanju zatečenih razmer, v prihodnje ne bo
zadoščalo. Učinkovita politika upravljanja z vodotoki brez ustrezne spremembe strategije
upravljanja vodotokov in vlaganj v ohranjanje kot tudi v zadrževanje in akumuliranje vodnih
količin v bližnji prihodnosti ne bo več mogoča. V takih okoliščinah postaja vloga vodnih
zadrževalnikov v procesu prilagajanja na podnebne spremembe vse pomembnejša, saj ti
predstavljajo najučinkovitejši način, s katerim lahko uravnavamo hidrološka nihanja in
zmanjšujemo vsakoletno škodo zaradi sprememb režima odtoka.
4. Najpogosteje izpostavljeni zadržek pri gradnji in umeščanju pregrad in zadrževalnikov v
prostor je vpliv na okolje, ki je praviloma opredeljen kot uničujoč poseg v prostor z
nepovratnimi posledicami za okolje in prostor. Pri tem so pogosto prezrta stališča sektorskih
in strokovnih organizacij, ki temu nasprotujejo. Umestitev pregrad in zadrževalnikov v prostor
seveda pomeni velik vpliv na zatečeno stanje, a pregled stanja slovenskih pregrad kaže, da v
večini primerov ne gre za nepovratne uničujoče vplive na okolje in da njihova prostorska
umestitev ponekod vnaša celo novo - dodano vrednost v okolje in prostor. Na večini
zadrževalnikov in pregradnih objektov v Sloveniji – v več kot 78 % vseh objektov, namenjenih
akumuliranju in zadrževanju vode, – so se namreč tudi po izgradnji ohranile ugodne razmere
za številne ogrožene vrste ali pa je prav izgradnja botrovala vzpostavitvi takih razmer, zaradi
česar so objekti uvrščeni na sezname območij posebnega naravovarstvenega pomena.
5. Zavedati se moramo, da živimo v okolju, ki je zaradi naših posegov in potreb že močno
preoblikovano. Vztrajanje pri tem, da se zdaj prepusti naravi prosta pot povsem brez
človekovega poseganja, ne zagotavlja, da nekatere rastlinske ali živalske vrste ne bodo
izumrle (npr. Krakovski gozd). Z ozirom na napovedi, ki predvidevajo zmanjševanje količin
padavin in spremembo padavinskega režima, upad srednjih pretokov in višanje temperature
vodotokov lahko upravičeno sklepamo, da bo, brez ustreznih ukrepov, ki bodo pripomogli k
blaženju hidroloških ekstremov, težko zagotavljati razmere za življenjske združbe, kot jih
poznamo, kar bo močno vplivalo tudi na biotsko raznolikost.
6. V luči družbenih, okoljskih in gospodarskih koristi, ki jih imamo od vodnih akumulacij in
pregrad, je nujno vzpostaviti pametnejši okvir upravljanja vodnih virov, tudi glede na dejstvo,
da je bila prav zaradi enostransko ali celo neustrezno predstavljenih dejstev (navkljub
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podatku, da večina pregrad, ki zadržujejo vodo, tudi po izgradnji zagotavlja ali celo
vzpostavlja razmere, ki so ugodne za razvoj in ohranitev habitatov ter bogatitev naravne
pestrosti) zadnja vodnogospodarska pregrada zgrajena leta 2008.
7. Pregrade in akumulacije skupaj z drugimi gradbenimi in negradbenimi ukrepi predstavljajo
ključni sistem v okviru celovitega upravljanja z vodnimi viri in vzpostavitve odpornosti narave
in družbe na klimatske spremembe. Na tehnični in institucionalni ravni si je treba prizadevati
za iskanje kompromisa med deležniki z različnimi stališči, ki bi se jih moralo zbližati za skupno
blaginjo.
8. Le malo verjetno je, da bo politika nasprotovanja gradnji pregrad in zadrževalnikov dala
pozitivne rezultate. Razumsko bi se morali usmeriti v iskanje kontaktnih točk in posredovanje
med deležniki z različnimi stališči. Konstruktivno sodelovanje različnih strani je ključ do
učinkovitih rešitev za trajnostni razvoj.
9. V strateškem dokumentu Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN) in Okoljskem
poročilu za Nacionalni energetski in podnebni načrt (OP za NEPN) se pojavljajo zavajajoče
trditve in povsem napačni podatki in interpretacije tako o vplivu pregrad in akumulacij na
okolje kot tudi o vplivih drugih tipov OVE na okolje in prostor, na katere so bili avtorji
opozorjeni že v času procesa nastajanja dokumentov. Napačne interpretacije so vplivale na
zasnovo strategije, ki v predlagani obliki lahko ogrozi tako zagotavljanje energetske
zadostnosti in pravičnosti kot doseganje ciljev evropske energetske politike v boju proti
podnebnim spremembam. Pred potrditvijo je nujno oba dokumenta - tako NEPN kot OP za
NEPN z dopolnitvijo – revidirati in ustrezno popraviti.
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na 42. seji, 24.
2. 2020, seznanila z zaključki posveta, jih v razpravi podprla in predlagala v seznanitev
Državnemu svetu. Za poročevalca je bil določen državni svetnik Srečko Ocvirk. Državni
svet je zaključke sprejel in sklep naslovil na Vlado Republike Slovenije.
2. Zaključki posveta Finančni položaj slovenskih občin (29. seja Državnega sveta, 13. 5.
2020).
Državni svet Republike Slovenije je 6. 3. 2020 organiziral posvet z naslovom Finančni položaj
slovenskih občin. V luči problematike primernega financiranja slovenskih občin in dosedanjih
dolgoletnih neuspešnih poskusov pri izboljšanju svojega finančnega položaja ter neizpolnjenih
obljub Vlade se je Državni svet na pobudo Interesne skupine lokalnih interesov odločil organizirati
posvet, da bi glede odprtih vprašanj financiranja občin soočili poglede državnih svetnikov, županj
in županov na eni strani in političnih odločevalcev - predstavnikov političnih strank na drugi strani,
in na podlagi izmenjave mnenj in podanih predlogov poiskali možne rešitve za ustreznejši sistem
financiranja občin. Posvet sta povezovala vodja Interesne skupine lokalnih interesov Milan
Ozimič in predsednik Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Dušan Strnad. Z
namenom, da bi od političnih odločevalcev dobili jasen odgovor, kako vidijo delovanje slovenskih
občin in na kakšen način bi jim zagotovili sprejemljiv in predvidljiv sistem financiranja, so bili k
uvodni razpravi povabljeni predsednik Vlade, ministra za finance in za javno upravo ter
predsedniki parlamentarnih strank. V uvodnem delu posveta so s svojimi uvodnimi prispevki
sodelovali predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, predsednik Računskega sodišča Tomaž
Vesel, župan občine Vuzenica in državni svetnik Franc Golob, župan občine Slovenska Bistrica
dr. Ivan Žagar in župan mestne občine Novo mesto in predsednik Združenja mestnih občin
Slovenije mag. Gregor Macedoni. V razpravi so mnenja podali župan mestne občine Murska
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Sobota in predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Aleksander Jevšek, župan občine Destrnik
Franc Pukšič, državni svetnik in župan občine Litija Franci Rokavec, župan občine Tolmin Uroš
Brežan, župan občine Žetale Anton Butolen, župan občine Škofljica Ivan Jordan in župan občine
Kočevje dr. Vladimir Prebilič.
Zaključki so bili strnjeni v dvaindvajset točk, in sicer:
1. Župani slovenskih občin, ob obžalovanju mačehovskega odnosa države v času preteklih
vlad, pozdravljajo odnos nove Vlade do lokalne samouprave in njeno razumevanje delovanja
slovenskih občin ter predvideno uskladitev lokalne samouprave z načelom subsidiarnosti in
ustavnim konceptom organiziranosti lokalne samouprave na dveh ravneh - občine in
pokrajine. Spodbudno je sporočilo podpisane koalicijske pogodbe nove Vlade, ki predvideva
prizadevanje za decentralizacijo države s poudarkom na spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja in debirokratizacijo.
2. Vprašanje finančnega položaja občin je treba razrešiti pred ustanovitvijo pokrajin, ki jih
potrebujemo zaradi skladnejšega razvoja Slovenije in boljšega upravljanja države na nivoju,
ki je bližje ljudem. Sedanji nezavidljiv sistem financiranja občin je predvsem posledica
prekomerne centralizacije države, ki je bila sicer nujna v času nastajanja samostojne
Slovenije, danes pa je, spričo velikih razvojnih razlik, med glavnim mestom kot najmočnejšim
zaposlitvenim središčem in ostalimi območji nujna decentralizacija, saj brez tega ni moč
zagotoviti kakovostnejšega življenja vseh prebivalcev Slovenije.
3. Za učinkovito zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva oz. izvajanje nalog lokalnega
pomena je ključnega pomena finančna sposobnost občin in stabilen sistem financiranja
lokalne samouprave. Slovenija je kot podpisnica Evropske listine lokalne samouprave
zavezana k spoštovanju načela finančne avtonomije lokalne samouprave, ki občinam
zagotavlja čim večji delež lastnih prihodkov in čim manjšo odvisnost od državnega
proračuna.
4. Čeprav smo že leta 2018 na posvetu o financiranju občin, ki ga je Državni svet organiziral
skupaj s Skupnostjo občin Slovenije in v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije,
ugotavljali, da idealnega sistema financiranja občin, ki bi upošteval raznolikost 212
slovenskih občin, ni, pa je mogoče ob pripravljenosti države in v sodelovanju z občinami oz.
njenimi reprezentativnimi združenji, ki si želijo dialoga, poiskati ustavne in kompromisne
rešitve za zagotavljanje avtonomnega in zadostnega financiranja izvajanja pristojnosti občin.
Na to nakazuje tudi Računsko sodišče, ki v okviru svojih revizij ugotavlja številne
pomanjkljivosti veljavne ureditve ter podaja možne rešitve za razvoj sistema financiranja
občin.
5. Župani pozitivno ocenjujejo predvideno zvišanje povprečnine za 2020 na 623,96 evra in za
2021 na 628,20 evra, ki sicer predstavlja določen napredek, vendar samo zvišanje
povprečnine še ne bo izboljšalo finančnega položaja občin, saj izračun povprečnih stroškov
vseh občin ne upošteva realnosti, v kateri ima vsaka občina svoje stroške glede na obseg
zakonskih nalog in svoje specifike ter tudi svoje prihodke oz. ne vključuje vseh dejanskih
stroškov, ki jih imajo občine pri izvajanju nalog. Čeprav gre v vrsti primerov za naloge, ki so
nujne za zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva ali prispevajo k reševanju problemov
in razvoju na lokalni ravni (npr. socialni programi, ukrepi varstva zraka, podjetništvo,
spodbujanje razvoja turizma, itd.), pa niso opredeljene kot zakonske naloge oz. niso
določene v Pravilniku o določitvi podprogramov, ki se upoštevajo za izračun povprečnih
stroškov za financiranje nalog občin (Uradni list RS, št. 48/17).
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6. Občinam je treba zagotoviti tak obseg finančnih virov, ki bodo sorazmerni z obsegom
zakonskih nalog in bodo zagotavljali financiranje dejanskih stroškov izvajanja pristojnosti
občin. Medtem ko občinam v skladu z Zakonom o financiranju občin (ZFO1) pripadajo
prihodki od 54 % dohodnine, pa izračuni občin kažejo, da so občine prejele iz naslova
dohodnine manj prihodkov, kot jim pripadajo - leta 2015 52 % dohodnine, leta 2019 pa 46 %
- in to kljub temu, da je država prejela na račun dohodnine za 209 mio evrov več sredstev.
Slabšo pokritost zakonskih stroškov izkazujejo konkretni izračuni Skupnosti občin Slovenije
za posamezne občine za leto 2019, ko je bila povprečnina 573, 50 evra: mestna občina
Maribor je iz dohodnine na prebivalca prejela 518 evrov, stroški za izvajanje nalog pa so
znašali 734 evrov; mestna občina Murska Sobota je iz naslova dohodnine na prebivalca
prejela 523 evrov, dejanski stroški pa so znašali 658 evrov; občina Izola je iz naslova
dohodnine prejela 525 evrov, dejanski stroški pa so znašali 876 evrov, občina Kostel je iz
naslova dohodnine na prebivalca prejela 962 evrov, stroški pa so znašali 1464 evrov; občina
Ravne na Koroškem je iz naslova dohodnine na prebivalca prejela 542 evrov, stroški pa so
znašali 706 evrov.
7. Medtem ko se pri izračunu povprečnine kot osnovo v skladu z zakonodajo upoštevajo
povprečni stroški zadnjih štirih let, bi morali upoštevati dejanske stroške, ki se iz leta v leto
povečujejo - tako zaradi naraščanja stroškov dela kot zaradi prenašanja nalog na občine, ki
ga ne spremlja zagotavljanje potrebnih sredstev. Upoštevajoč tudi opozorila Računskega
sodišča je treba preveriti stroške po posameznih segmentih ter določiti minimalne
standarde/normative izvajanja zakonskih nalog. Pri tem je treba občinam omogočiti
avtonomno odločanje o prioritetah in upoštevati tudi npr. amortizacijo (infrastrukturnih in
družbenih) investicij.
8. Ob predvidenem zmanjšanju stroškov občin v okviru Zakona o finančni razbremenitvi občin
(npr. zmanjšanje stroškov iz naslova plačila zdravstvenega zavarovanja brezposelnih ali
financiranja nalog družinskega pomočnika in mrliško pregledne službe), ki bi sicer moral
prvotno začel veljati s 1. 1. 2020, občine opozarjajo, da predvidena finančna razbremenitev
občin ne naslavlja vseh finančnih obveznosti, ki a) ne sodijo v delokrog občin in nanje občine
niti nimajo vpliva (npr. področje predšolske vzgoje, kjer so finančne obveznosti v pristojnosti
občin, ki pa nimajo nobenega vpliva na plačni sistem in normative, ki sta v pristojnosti
države) ali b) zadevajo le posamezne občine (npr. profesionalna gasilska služba v 14
občinah, medobčinski zavodi, naloge mestnih občin) ali c) je država v okviru pogajanj z EU
določila cilje, roke in obveznosti, stroške pa nosijo občine (npr. sistem odvajanja in čiščenja
odpadnih voda). V občinah in reprezentativnih združenjih občin pričakujejo nadaljevanje
procesa iskanja zakonskih rešitev za finančno razbremenitev občin v okviru vladne delovne
skupine za pripravo zakonodaje za zmanjšanje stroškov občin. Pri tem tudi pričakujejo, da
bodo resorna ministrstva realizirala dogovorjene ukrepe v obliki zakonodajnih predlogov. V
luči zmanjševanja stroškov občin je nujno preveriti tudi sedanje nerazumljive zahteve, da
morajo občine v okviru izvajanja investicij in umeščanja objektov v prostor financirati izdelavo
študije protipoplavne varnosti (četudi gre za objekt na hribu) ali zadostiti nemogočim kulturno
varstvenim pogojem, ki jih Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenje določa tudi za
objekte, ki niso zaščiteni. Take zahteve občinam povzročajo dodatne stroške in upočasnitev
dinamike izvajanja projektov, to pa lahko ogrozi tudi realizacijo marsikaterega s sredstvi EU
sofinanciranega projekta.
9. Ob izraženem nestrinjanju s potencialnim predlogom reševanja finančnega položaja občin s
prenosom nalog z občin na državo, ker to pomeni poseganje v avtonomijo lokalne
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samouprave, je prisotno razmišljanje o prenosu nalog z države na občine. Eno takih področij
je graditev objektov, kjer bi prenos pristojnosti izdaje gradbenih dovoljenj iz upravnih enot na
občine pripomogel k učinkovitejšemu izvajanju projektov. To bi zagotovo prispevalo k večji
realizaciji EU projektov tudi v okviru Dogovora za razvoj regij.
10. Zaradi izgube sredstev iz naslova povprečnine so občine za financiranje zakonskih nalog
prisiljene porabljati sredstva, ki so prvenstveno namenjena investicijam. Ob tem se soočajo
še z nedoslednim spoštovanjem Zakona o financiranju občin (ZFO-1), katerega osnovni
namen je bil sistemsko zagotoviti finančne vire za tekočo porabo in prihodke za financiranje
razvojnih projektov (npr. NUSZ in komunalni prispevek). Medtem ko je ZVO-1 v 21. členu - v
povezavi s 23. členom (delež glede na indeks razvojne ogroženosti) - opredelil upravičenost
občin do dodatnih sredstev za financiranje investicij v višini 6 % skupne primerne porabe, pa
se to določilo vse od uveljavitve zakona leta 2006 ne upošteva, saj so občine že od vsega
začetka upravičene do bistveno manj sredstev oz. se jim del sredstev (3 %) v obdobju 2018–
2023 celo zagotavlja v obliki povratnih sredstev iz državnega proračuna kot dodatno
zadolževanje občin v proračunu države, kar je nesprejemljivo. Četudi se ta sredstva ne
štejejo v kvoto dovoljenega skupnega zadolževanja občin, pa morajo občine ta sredstva
vračati in zaradi finančne podhranjenosti ne morajo najemati drugih kreditov. Župani se ob
tem sprašujejo, ali ima država za tak način kreditiranja občin sploh zakonito pravno podlago.
11. Ob finančni podhranjenosti so občine prisiljene iskati alternativne načine financiranja
družbeno pomembnih projektov, kot je npr. gradnja medgeneracijskega središča, ki pa
predstavljajo obvod možnega zadolževanja (npr. ustanavljanje gospodarske družbe, javnozasebno partnerstvo, ustanavljanje stavbne pravice). Če hočemo preprečevati take
anomalije, je treba občinam zagotoviti boljše financiranje v smislu povečanja dovoljenega
obsega zadolževanja pod bolj ugodnimi pogoji.
12. Lahko se je strinjati s predlogom Računskega sodišča, da lahko tudi občine z učinkovitejšim
pridobivanjem prihodkov, na katere imajo vpliv (NUSZ in komunalni prispevek), same
naredijo korak k izboljšanju finančnega stanja, vendar je treba pri tem vedeti, da bodo
finančne posledice takega ukrepa nosili občani prek višjih položnic.
13. Medtem ko je Slovenija v pretekli finančni perspektivi izkazala uspešnost črpanja sredstev
EU predvsem na račun uspešnega dela občin (v okviru Programa razvoja regij), pa te v
aktualni finančni perspektivi zaradi razkoraka med usmeritvijo izvajanja evropske kohezijske
politike (t. i. mehki projekti) in potrebami lokalnega okolja (infrastrukturni projekti za
zagotavljanje osnovnih civilizacijskih standardov, kot so kanalizacija in vodooskrba),
praktično nimajo dostopa do evropskih sredstev. Krivde za ta razkorak ne gre iskati na strani
EU, ampak neustreznega pristopa države v času oblikovanja programskih dokumentov za
črpanje sredstev EU. Z vidika finančne podhranjenosti imajo občine tudi omejen dostop do
sredstev evropske kohezijske politike, saj težje zagotavljajo lastni delež sofinanciranja
projektov. Da bi se izognili izgubi sredstev EU, je treba vložiti vse napore v sprejem ustreznih
ukrepov, da bodo razpoložljiva in odobrena sredstva EU aktualne finančne perspektive v
celoti počrpana - po vzoru preteklega programskega obdobja je treba vzpostaviti t. i.
overcommitment in v tem okviru dogovoriti projekte, ki so v fazi ready to go, ter jih vključiti v
operativni program.
14. V okviru nove finančne perspektive EU za obdobje 2021–2027 si mora Slovenija prizadevati,
da bodo iz naslova kohezijske politike financirani tudi t. i. trdi projekti.
15. Problem slabše razvitih območij znotraj bolj razvite kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki
dosegajo celo slabše razvojne kazalnike kot nekatera območja znotraj manj razvite
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kohezijske regije Vzhodna Slovenija, je nujno nasloviti v okviru pogajanj Slovenije z
Evropsko komisijo o večletnem finančnem okviru EU za obdobje po 2021. Z vidika skladnega
regionalnega razvoja in vezanosti razvojnih nalog občin na izvajanje evropske kohezijske
politike bo morala država v novi finančni perspektivi kompenzirati napovedane izgube
evropskih razvojnih sredstev s sredstvi državnega proračuna ter na ta način zagotoviti
uravnotežen razvoj občin tudi znotraj bolj razvite kohezijske regije Zahodna Slovenija, ki bo
predvidoma upravičena do 70 % manj sredstev, kot jih ima na voljo zdaj oz. po najbolj
pesimističnih napovedih naj ne bi bila upravičena do sredstev ESRR in ESS.
16. Vlada in resorna ministrstva naj pri pripravi zakonskih in podzakonskih predlogov s
posledicami za delovanje lokalne samouprave sledijo racionalizaciji postopkov in
zmanjševanju birokratskih ovir (npr. soglasja ARSO) na vseh področjih dela občin.
Nesprejemljivo je, da traja postopek spreminjanja prostorskih načrtov več let, saj to odganja
potencialne investitorje.
17. Posebno pozornost je treba nameniti manjšim obmejnim občinam ob južni državni meji, ki
zaradi demografskih trendov (izseljevanje mladih in staranje prebivalstva) ne predstavljajo le
ekonomsko razvojnega problema, ampak z vidika migracijskih gibanj tudi varnostni problem
države. Obmejna območja z namenom izboljšanja varnostnega položaja pričakujejo več
posluha države ali pa več pristojnosti in sredstev v sklopu varovanja južne državne meje.
18. Kljub ustavno zagotovljeni pravici do enakih možnosti se postavlja tudi vprašanje enakosti
vseh prebivalcev, saj so življenjski pogoji na podeželju in obmejnih krajih bistveno slabši in
se zato ljudje, predvsem mladi, izseljujejo. Ob tem se izpostavlja nastajajoča Strategija
prostorskega razvoja Slovenije 2050, ki med drugim predvideva usmeritev poseljenosti v
urbana središča; ali politika Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, ki
gradi stanovanja v urbanih centrih po tržni ceni. Iz periferije se umikajo tako gospodarske
institucije (npr. banke) kot institucije, ki delujejo v javnem interesu (npr. Pošta Slovenije), ali
se poslabšuje dostopnost do zdravstvene in zobozdravstvene oskrbe. Ta trend je nujno
obrniti in zmanjšati pritiske na urbana središča z uresničevanjem načela subsidiarnosti oz.
decentralizacijo, posledično pa se bo zmanjšala tudi potreba po gradnji dodatne cestne
infrastrukture okoli Ljubljane.
19. DUTB bi moral pri prodaji nepremičnin - stanovanj, industrijskih con – poleg zasledovanja
dobička upoštevati tudi javni interes, saj so danes te nepremičnine finančno nedostopne
občinam, ki bi jih sicer potrebovale za potrebe razvoja gospodarstva in izvajanja
stanovanjske politike.
20. Eden večjih finančnih zalogajev za občine predstavlja obsežna problematika neurejenosti
lastništva javnih cest, ki so ga občine podedovale iz preteklega družbenega sistema in ga
niso same povzročile. Ker so pričakovanja sedanjih lastnikov zemljišč, preko katerih potekajo
javne (občinske) ceste, (pre)velika, občine tega vprašanja brez posebne zakonske ureditve
ali finančne pomoči države ne bodo uspele rešiti v doglednem času. Župani pričakujejo, da
bo nova Vlada imela za tovrstno problematiko več razumevanja, saj občine ob finančni
podhranjenosti niso sposobne obnavljati in vzdrževati cest, kaj šele zagotoviti sredstev za
ureditev te problematike (za odškodnine oz. nadomestila v naravi, odmero zemljišč in
ureditev cest v katastrskih evidencah ter lastništva v ZK).
21. V luči razvojne strategije države glede trajnostne mobilnosti in zmanjševanja negativnih
vplivov prometa na okolje ter nadaljnjega razvoja župani občin ob 3a razvojni osi pričakujejo
prevlado javnega interesa in v okviru nujnega sodelovanja resornih ministrstev čim prejšnjo
realizacijo infrastrukturnih projektov na tej osi z obvoznico Škofljica na čelu.
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22. Poslabšanje finančnega položaja slovenskih občin gre pripisati tudi odpravi združljivosti
poslanske in (pod)županske funkcije. Ob ustavnem položaju Državnega sveta, ki na državni
ravni edini zastopa lokalne interese, bi kazalo ponovno razmisliti o spremembi zakonodaje, ki
bi županom/podžupanom omogočila kandidiranje za opravljanje funkcije poslancev, saj
slednji sprejemajo končne odločitve s posledicami za delovanje slovenskih občin.
Komisija Državnega sveta za sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na 44.
seji, 20. aprila 2020, seznanila z zaključki, jih v razpravi podprla in predlagala v seznanitev
Državnemu svetu. Za poročevalca je bil določen državni svetnik Dušan Strnad. Državni
svet je zaključke sprejel in sklep naslovil na Vlado Republike Slovenije.
3. Zaključki posveta Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi
ukrepov (31. seja Državnega sveta, 1. 7. 2020).
Državni svet Republike Slovenije je 5. 6. 2020 organiziral posvet z naslovom »Primorska po krizi
COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov«. Predstavniki goriškega gospodarstva
in lokalne samouprave so s podpisi peticije Rešimo Goriško pozvali Državni svet, da aktivno
pristopi k pripravi strategije reševanja vse hujše gospodarske krize na področju severne
Primorske in Obalno-kraške regije, katere gospodarski sektor je pretežno odvisen od prihodkov
italijanskih državljanov iz obmejnih regij Furlanije-Julijske krajine in Benečije in je zaradi popolne
prekinitve blagovnih in storitvenih tokov z Italijo nadpovprečno prizadet. Pričakuje se sprejem
posebnih ukrepov za celotno primorsko regijo, kot so jih bile v preteklem obdobju že deležne
nekatere druge slovenske regije. Zaradi posebnih razmer in ekonomske stiske tamkajšnjega
poslovnega okolja, ki v gostinskih, trgovskih, igralno-zabaviščnih, obrtno-industrijskih, logističnih
in drugih storitvah zaposluje večino lokalnega prebivalstva, je Državni svet pripravil tematski
posvet o tej problematiki. V dialogu s ključnimi deležniki se je želelo pravočasno opozoriti na
specifične krizne razmere, v katerih se je znašlo gospodarstvo na Primorskem zaradi epidemije
COVID-19, zaradi zaostrene gospodarske situacije na italijanskem trgu ter posledičnega upada
kupne moči italijanskih gostov, in hkrati v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, državo in
gospodarstvom pripraviti predloge hitrih in učinkovitih rešitev za čim manj boleč izhod iz krize ter
določiti smernice za nov zagon in razvoj gospodarstva v regiji, še posebej, ker je pričakovati
zamik pri vzpostavitvi prejšnjega stanja v gospodarstvu, saj bo zaradi počasnejšega okrevanja
italijanskega trga, kljub odprtju meje z Italijo, čezmejno sodelovanje in poslovanje še dolgo
močno okrnjeno. Posvet je povezoval državni svetnik Tomaž Horvat.
Zaključki so bili strnjeni v devet točk, in sicer:
1. Udeleženci posveta pričakujejo dodatno nekajmesečno oprostitev plačila ali delno
subvencioniranje socialnih prispevkov za mikro, mala in srednja podjetja ter samostojne
podjetnike na področju Severnoprimorske in Obalno-kraške regije ter Brkinov.
2. Nujno je časovno podaljšanje subvencij za začasno čakanje na delo in skrajšanja delovnega
časa za mala, mikro in srednja podjetja do popolnega odprtja meje z Italijo in normalizacije
tokov, kar pomeni vsaj tri dodatne mesece od trenutka odprtja meje.
3. Potrebna je dejanska operacionalizacija likvidnostnega financiranja prek bank, ki trenutno
zaradi pasivnosti bank ni v skladu s pričakovanji in potrebami podjetij.
4. Aktivira naj se pomoč in prednostna obravnava regije znotraj že obstoječih programov na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
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5. Predlaga se premestitev cestninske postaje za elektronsko cestninjenje na Vogrsko z
izhodom Nova Gorica.
6. Za zagotavljanje ustreznih konkurenčnih pogojev naj se pripravijo spremembe Zakona o
davku od iger na srečo tako, da se za določeno obdobje zniža davčna stopnja davka od
posebnih iger na srečo v igralnicah (2020 na 5 % davčno stopnjo, 2021 na 10 % davčno
stopnjo in 2022 na 15 % davčno stopnjo).
7. Za omogočanje likvidnosti in ohranjanje zaposlenosti naj se razmisli o oprostitvi oziroma
znižanju plačila DDV za mikro, mala in srednja podjetja do 1. 7. 2021.
8. Območje Goriške, Obale, Krasa in Brkinov je že več desetletij gospodarsko in turistično
močno prepleteno s sosednjo Italijo ter odvisno od kupne moči prebivalcev sosednje države.
Upad kupne moči v trenutnih, še posebno težkih gospodarskih in socialnih razmerah zahteva
posebno obravnavo Goriške, Obale, Krasa in Brkinov ter sprejetje programa spodbujanja
konkurenčnosti in razvojnih ukrepov za to območje (subvencije za spodbujanje investicij,
ugodni razvojni krediti za investicije, subvencije za zagon in ohranitev podjetij, mikrokrediti,
promocija območja s privabljanjem tujih in domačih investitorjev, vzpostavitev mreže
podjetniških inkubatorjev).
9. Formira naj se posebna delovna skupina v sestavi pobudnikov iniciative Rešimo Goriško,
sveta županov goriške in severne primorske regije, resornih ministrstev, gospodarskih in
razvojnih asociacij ter obeh domov slovenskega parlamenta, ki bo redno mesečno preverjala
proces oblikovanja in izvajanja ukrepov ter aktualno gospodarsko sliko v regiji.
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance se je na 36. seji, 23. 6.
2020, seznanila z zaključki, jih v razpravi podprla in predlagala v seznanitev Državnemu
svetu. Za poročevalca je bil določen podpredsednik komisije Tomaž Horvat. Državni svet
je zaključke sprejel in sklep naslovil na Vlado Republike Slovenije.
4. Zaključki posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna
Slovenija (34. seja Državnega sveta, 11. 11. 2020).
Državni svet je 18. 9. 2020, na pobudo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki jo
je sprejela na 48. seji 13. 7. 2020, in pobudo številnih županov in drugih nosilcev razvoja občin
Zahodne kohezijske regije, organiziral strokovni posvet. Komisija in Interesna skupina lokalnih
interesov sta se na skupni seji seznanili z zaključki posveta (54. seja komisije, skupaj z Interesno
skupino lokalnih interesov, 9. 11. 2020) in jih predlagali v seznanitev Državnemu svetu. Namen
posveta je bil, da se v sodelovanju s ključnimi odločevalci poišče odgovore na izzive, ki jih
prinaša dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in o razpoložljivih sredstvih Evropske
kohezijske politike po letu 2020. Na posvetu, ki se ga je udeležilo prek 150 oseb, so predstavniki
države, med njimi predsednik Vlade - pojasnili aktivnosti v luči priprav na naslednje finančno
programsko obdobje in predstavili izhodiščne možnosti tako Slovenije kot Zahodne kohezijske
regije, ki ji v okviru splošnih usmeritev in pravil EU pripada manjši delež sredstev. Predstavniki
regionalne ravni pa so predstavili potrebe in prioritete Zahodne kohezijske regije ter njihov pogled
na prihajajoče izzive. Na podlagi predstavitev in razprave predstavnikov kohezijske regije
Zahodna Slovenija je bilo oblikovanih 17 zaključkov posveta.
Zaključki so bili strnjeni v sedemnajst točk, in sicer:
1. Udeleženci posveta izpostavljajo dosežek predsednika Vlade in njegove ekipe, ki je v okviru
sprejetega dogovora EU o večletnem finančnem okviru 2021–2027 uspešno zagovarjala
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

razvojne potrebe Slovenije in v okviru tega izpogajala dodatnih 350 mio evrov za Zahodno
kohezijsko regijo, ki pa bo navkljub temu v prihodnje upravičena do bistveno manj evropskih
sredstev kot v iztekajoči finančni perspektivi. Projekcija sredstev evropske kohezijske politike
za prihodnje programsko obdobje namreč kaže, da bo Zahodna Slovenija upravičena do
približno 40 % manj sredstev iz naslova ESRR in ESS.
15 % sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in Evropskega socialnega sklada naj
se prerazporedi na Zahodno kohezijsko regijo. S predlagano razporeditvijo sredstev bi se
približali razmerju 40 : 60 v korist Vzhodne kohezijske regije iz aktualnega programskega
obdobja.
Ob zaskrbljenosti zaradi znižanja stopnje sofinanciranja upravičenih stroškov za investicije, ki
se financirajo iz ESRR in ESS na zgolj 40 % za Zahodno kohezijsko regijo, in zavedanju, da
je to predmet zakonodaje EU in je ni moč spreminjati, se pozitivno ocenjuje napoved
predsednika Vlade in resornega ministra, da bo Zahodni kohezijski regiji zagotovljeno
nacionalno sofinanciranje upravičenih stroškov z namenom izenačitve stopnje sofinanciranja
tovrstnih stroškov v obeh kohezijskih regijah. Če država ne bi prisluhnila opozorilom in z
nacionalnimi sredstvi izboljšala stopnje sofinanciranja ter posebne pozornosti namenila
najbolj ogroženim območjem, bi prišli do takšnih absurdnih situacij, da bi bile bolj razvite
občine iz Vzhodne kohezijske regije upravičene do več sredstev in do višje stopnje
sofinanciranja upravičenih stroškov kot manj razvite občine Zahodne kohezijske regije.
Z vidika varnosti sredstev, izvedljivosti in večje ekonomske učinkovitosti se predlaga enoten
operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v Sloveniji v obdobju 2021–2027.
Glede na izkušnje aktualne finančne perspektive en operativni program zagotavlja večjo
varnost sredstev, saj se periodično preverjanje doseganja mejnikov uspešnosti izvaja na ravni
celovitega operativnega programa.
Za zagotovitev takojšnjega in učinkovitega črpanja evropskih sredstev v novem programskem
obdobju in v izogib težavam, kakršne smo v preteklosti imeli s sistemom ISARR ali e-MA, je
nujno pravočasno preveriti in nadgraditi informacijski sistem. Morebitna sprememba sistema
izvajanja kohezijske politike s prehodom iz enega v več operativnih programov bi zahtevala
večje prilagoditve informacijskega sistema. To pa bi prineslo dodatna tveganja za uspešno
črpanje evropskih sredstev, še posebej na začetku novega programskega obdobja, ko se
nekaj časa hkrati izvaja in intenzivno črpa sredstva tekoče in nove finančne perspektive.
V primeru več programov na ravni kohezijskih regij bi morebitna zahteva za izpolnjevanje
omogočitvenih pogojev na ravni posamezne kohezijske regije (npr. priprava strategije
pametne specializacije za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija) predstavljala izjemen izziv
tudi v luči zgolj volonterskega delovanja razvojnih svetov kohezijskih regij s skromno
administrativno podporo resornega ministrstva.
Ključni kazalnik razvitosti kohezijskih regij, ki je osnova za dodeljevanje sredstev evropskih
kohezijskih skladov, je bruto družbeni proizvod (BDP) na prebivalca. Na tej podlagi bo v
prihodnjem programskem obdobju Zahodna kohezijska regija v družbi bolj razvitih, Vzhodna
kohezijska regija pa v družbi manj razvitih evropskih regij. Primerjava BDP na prebivalca v
odstotkih povprečja EU-27 v obdobju 2008–2017 ne izkazuje jasnega trenda povečevanja
razlik med kohezijskima regijama. Hkrati Slovenija v evropskem kontekstu velja za eno od
držav z najmanjšimi regionalnimi razlikami. Ob tem je treba opozoriti na pomanjkljivost
omenjenega kazalnika, ki odraža zgolj gospodarsko aktivnost in zanemari okoljsko in socialno
dimenzijo, hkrati pa nanj močno vplivajo dnevne delovne migracije. Zato so tudi na evropski
ravni močne pobude za uporabo drugih, za merjenje kakovost življenja ljudi v regijah,
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primernejših kazalnikov, kot je razpoložljiv dohodek gospodinjstev. Ta kaže, da so razlike med
slovenskimi razvojnimi regijami zanemarljive in da sta razvojni regiji z najvišjim razpoložljivim
dohodkom iz Vzhodne kohezijske regije. Koeficient razvitosti občin 2020–2021 kaže na veliko
heterogenost v razvitosti znotraj Zahodne kohezijske regije. V vsaki od razvojnih regij so
podpovprečno razvite občine (npr. Komen, Bovec, Jezersko, Velike Lašče). Vrsta slabše
razvitih občin je zaradi umeščenosti v statistično razvitejšo Zahodno kohezijsko regijo tako
ujetnica stopnje razvitosti, saj jim je onemogočen dostop do večjega obsega evropskih
sredstev, ki bi jim pripadal, če bi bile v statistično manj razviti Vzhodni kohezijski regiji. In
obratno - najnovejši podatki npr. kažejo, da je med mestnimi občinami v Sloveniji najbolj
razvita mestna občina Novo mesto iz manj razvite Vzhodne kohezijske regije. Veliko razvojno
heterogenost kohezijske regije kažejo tudi številni drugi kazalniki, kot sta npr. indeks staranja
in stopna delovne aktivnosti. Demografsko najbolj ogrožena območja v Sloveniji so severna
Primorska - Posočje in deli Gorenjske. Ko gledamo od daleč, se razvojne specifike znotraj
kohezijske regije izgubijo v zapletenih indikatorjih in statističnih povprečjih.
8. Ohranijo naj se teritorialni mehanizmi aktualne finančne perspektive: dogovori za razvoj regij,
celovite teritorialne naložbe (CTN) in CLLD – lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost. Ob tem se
podpira uvajanje morebitnih novih instrumentov, ki lahko dopolnijo osnovne tri mehanizme. Z
dosedanjim izvajanjem dogovorov za razvoj regij so bile pridobljene številne izkušnje, ki jih
lahko izkoristimo za pripravo tega uspešnega instrumenta tudi v prihodnjem programskem
obdobju.
9. V programskem obdobju 2021–2027 naj se zagotovi nacionalno sofinanciranje projektov
evropskega teritorialnega sodelovanja, kot je bilo to že vzpostavljeno v obdobju 2007–2013.
Slovenja je v iztekajoči finančni perspektivi ena redkih držav članic, ki tovrstnega
sofinanciranja ne pozna, to pa akterjem otežuje dostop do izvajanja projektov teritorialnega
sodelovanja.
10. Ob imenovanju predstavnikov Slovenije v evropski Odbor regij in v druga mednarodna telesa
naj se zagotovi uravnotežena zastopanost predstavnikov obeh kohezijskih regij. S tem bi
Zahodna kohezijska regija dobila enakovredne možnosti uveljavljanja mnenj in zastopanja
razvojnih potreb na ravni EU.
11. V proces programiranja in oblikovanja strateških dokumentov države naj se vključijo tudi
predstavniki kohezijskih regij, ki lahko z vidika »od spodaj navzgor« in na podlagi bogatih
izkušenj s terena pomembno prispevajo k njihovi kakovostnejši vsebini.
12. Medtem ko so bila doslej evropska sredstva z razvojnega vidika izjemno pomembna regionalni razvoj že več kot desetletje temelji na sredstvih evropske kohezijske politike. Tudi
Evropska komisija in OECD ugotavljata, da je Slovenija v skupini držav, kjer je velik delež
javnih investicij financiran z evropskimi sredstvi – dostopnost evropskih sredstev pa se bo
dolgoročno postopoma slabšala, zato bo treba čim prej okrepiti regionalno politiko z
zagotovitvijo sistemskih in dolgoročnejših razvojnih sredstev v državnem proračunu. Poleg
finančne stabilnosti je treba zagotoviti tudi dolgoročno zakonsko in kadrovsko stabilnost za
razvoj vseh slovenskih regij.
13. V zvezi z očitki o slabšem črpanju sredstev iz naslova dogovorov za razvoj regij, s katerimi se
uresničujejo regionalni razvojni programi v programskem obdobju 2014–2020, velja opozoriti,
da so zamude posledica nepravočasnega sprejemanja odločitev na državni ravni, saj se
regionalni razvojni programi pripravljajo v skladu z dinamiko sprejemanja programskih
dokumentov na državni ravni. Ker so bila sredstva za izvedbo dogovorov za razvoj regij
dodeljena šele 2017, so se slednji začeli izvajati bistveno kasneje kot drugi teritorialni
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instrumenti. Ob tem se je treba tudi zavedati zahtevnosti projektov, ki jih spremljajo dolgotrajni
postopki pridobivanja nepremičnin ali soglasij soglasodajalcev (npr. ARSO, Slovenske
železnice, itd.). Na podlagi navedenih težav se apelira, da država odigra aktivnejšo vlogo pri
urejanju odprtih vprašanj. Med drugim se predlaga podaljšanje rokov za podajo vlog na
Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor, pri čemer ta ukrep ne bi ogrozil
izvedbe projektov do konca 2022. Projekti, vezani na Ministrstvo za infrastrukturo, so sicer
enostavni za izvedbo, so pa izjemno zahtevni za pripravo. Pri projektih, za katere so
odgovorni na Ministrstvu za okolje in prostor, pa se izvajalci soočajo s spremembo predpisov
aglomeracij in posledično nezmožnostjo pravočasne oddaje vlog. Konkretne težave imajo na
območju gorenjskih občin (Kranj–Bohinj in Kranj–Kranjska Gora), kjer se soočajo z ovirami na
državnih odsekih kolesarskega omrežja. S težavami se soočajo tudi v občini Škofljica, kjer je
železniška proga umeščena v Naturo 2000, ob njej pa že več desetletij poteka cesta, na delu
katere se želi urediti kolesarska povezava. Ker Slovenske železnice pogojujejo soglasje z
odmikom trase kolesarske povezave, kar pa je zaradi neposredne bližine naselja neizvedljivo,
občina kljub zaključeni finančni konstrukciji ne uspe urediti dokumentacije.
14. V prihodnjem programskem obdobju naj se razmisli o zagotovitvi sredstev za pripravo
projektov - tehnično pomoč za zaposlitve strokovnih sodelavcev, ki bodo koordinirali različne
nosilce in pripravili ter izvedli strokovni in finančni del zahtevnih projektov, saj je to zagotovilo
za uspešno pridobivanje in črpanje evropskih sredstev.
15. Predstavniki Zahodne kohezijske regije izpostavljajo pomen solidarnosti pri razporejanju
ustreznih razvojnih sredstev znotraj države. V okviru koncepta financiranja občin so občine
Zahodne kohezijske regije prek zbrane dohodnine in finančne izravnave občin od 2008 naprej
izkazovale solidarnost prek prerazporeditve presežka v manj razvita območja Vzhodne
kohezijske regije in na ta način prispevale k skupnemu razvoju države. Ta koncept
prerazporejanja sredstev je lahko tudi argument za iskanje primernih rešitev tako znotraj
posameznih regij kot tudi države.
16. Znotraj razvite Zahodne kohezijske regije so številna območja oz. občine, ki so sicer
statistično bolj razvita (indeks razvitost večji od 1), vendar so dejansko daleč od tega, saj
prebivalci nimajo dostopa niti do osnovne infrastrukture (vodooskrba, kanalizacija). S tega
vidika in ob finančni podhranjenosti občin je zato nujno v luči ukrepov za zeleni preboj v
prihodnjem programskem obdobju z evropskimi sredstvi omogočiti gradnjo kanalizacije (tudi v
aglomeracijah pod 2000 PE).
17. V načrtu razvojnih programov kot delu državnega proračuna je opredeljenih več investicij, ki
sovpadajo z občinskimi investicijami. Tak primer so regionalne ceste, ki jih gradi država, v
njihovem koridorju pa občine gradijo kanalizacijo. Če bo gradnja kanalizacije podkrepljena z
evropskimi sredstvi, je nujno tovrstne projekte v luči večje učinkovitosti in hitrejše realizacije
čim prej medresorsko uskladiti med Ministrstvom za infrastrukturo, Ministrstvom za okolje in
prostor ter upravičeno občino.
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna
skupina lokalnih interesov sta se na skupni seji, 9. 11. 2020, seznanili z zaključki posveta,
jih v razpravi podprli in predlagali v seznanitev Državnemu svetu. Za poročevalca je bil
določen državni svetnik Dušan Strnad. Državni svet je zaključke sprejel in sklep naslovil
na Vlado Republike Slovenije.
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2.6.8. VPRAŠANJA IN POBUDE
Vprašanja in pobude Državni svet obravnava skladno z 98. členom Poslovnika Državnega sveta,
pobudniki pa jih morajo predložiti v pisni obliki najkasneje 48 ur pred začetkom seje Državnega
sveta. Pobudniki vprašanj in pobud so lahko državni svetniki, interesne skupine in komisije
Državnega sveta.
V tretjem letu VI. mandata je Državni svet obravnaval šestdeset (60) pobud in vprašanj in
jih devetinpetdeset (59) sprejel. V primeru ene (1) pobude predlog sklepa ni bil sprejet.
Na Vlado, ministrstva in druge pristojne institucije je bilo naslovljenih devetinpetdeset (59)
pobud in vprašanj, in sicer devet (9) vprašanj in pobud, ki so jih naslovile interesne
skupine in komisije, in petdeset (50) vprašanj in pobud, ki so jih naslovili državni svetniki.
Ene (1) pobude državnega svetnika Državni svet ni podprl.
Tabela 3: Število vprašanj in pobud ter odgovori institucij oz. državnih organov nanje

2020

2.6.8.1.

odgovor
v celoti

delen odgovor

48

1

neodgovorjeno

SKUPAJ
VPRAŠANJ IN
POBUD

10

59

VPRAŠANJA IN POBUDE INTERESNIH SKUPIN IN KOMISIJ

INTERESNA SKUPINA NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI


Vprašanji glede zaščite semenske banke ob prodaji Semenarne Ljubljana, d. o. o., ter o
dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji (26. seja Državnega sveta, 26. 2.
2020), naslovljeni na Vlado Republike Slovenije (odgovor 15. 5. 2020).

Državni svet je podprl pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki jo je ta oblikovala
na 3. izredni seji interesne skupine, 12. 2. 2020, in Vladi Republike Slovenije zastavil vprašanje,
ali je ob prodaji Semenarne Ljubljana zaščitila semensko banko, kjer se vzgaja in prideluje seme
za avtohtone slovenske sorte ter ali bo po prodaji poskrbljeno, da bodo avtohtona semena iz
Slovenije dostopna v komercialni prodaji. Deželna banka Slovenije je kot edina lastnica
Semenarne Ljubljana, največjega pridelovalca in prodajalca semen v Sloveniji, več mesecev
iskala novega strateškega lastnika. Po zadnjih podatkih naj bi nov nefinančni lastnik postal srbski
poslovnež Dušan Misilović oziroma njegova družba Agromarket. Novi lastnik naj bi od Deželne
banke Slovenije kupil lastniški delež in od Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., odkupil
terjatve ter s tem postal eden največjih pridelovalcev in prodajalcev semen v regiji. Semenarna
Ljubljana je med drugim ohranjala avtohtone slovenske sorte, udomačene sorte in razvijala nove
slovenske sorte. Avtohtone in udomačene sorte so zelo dragocene in se jih mora ohranjati.
Predstavljajo naravno dediščino domačih polj in vrtov. S svojimi lastnostmi uspešno kljubujejo
podnebnim razmeram. Vsaka država mora skrbeti, da se varuje in ohranja avtohtono floro, saj
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sorte po tem, ko preneha obstajati, ni več mogoče dobiti nazaj. Avtohtone sorte ne predstavljajo
zgolj naravne dediščine, ampak zaradi neposredne povezave s kulinariko in običaji predstavljajo
tudi pomembno kulturno dediščino. Semena predstavljajo predpogoj za lastno vzgojo zdrave,
domače zelenjave. Ob prehodu Semenarne Ljubljana v roke novemu lastniku je predvsem
relevantno vprašanje, ali se bo ohranilo zavedanje o pomenu avtohtonih slovenskih sort. Glede
na navedeno se postavljajo vprašanja, ali je Vlada Republike Slovenije ob prodaji Semenarne
zaščitila semensko banko, kjer se vzgaja in prideluje seme za avtohtone slovenske sorte. Ali je
bila opravljena analiza, ali bo novi kupec poskrbel za komercialno prodajo tudi slovenskih
avtonomnih vrst oz. praktičnih vrst, v uporabi v Sloveniji? Problem bi nastal, če bi bila vsa
semena uvožena iz tujine, s čemer bi tudi ob ohranitvi semenske banke s kmetijskih površin in
vrtov praktično izrinili domače vrste, prilagojene podnebnim razmeram, ter s tem zmanjšali
biodiverziteto semen v Sloveniji. Naravovarstvene organizacije opozarjajo, da čedalje večja
globalizacija intenzivno zmanjšuje biodiverziteto in da se je proti temu treba intenzivno zavzemati,
če želimo ohraniti kakovostno in zdravo okolje.


Vprašanja glede poteka in financiranja projektov, ki se financirajo iz evropskih
sredstev, ter zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja
epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (28. seja Državnega sveta, 15. 4.
2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 22. 5. 2020).

Državni svet je podprl pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki jih je ta oblikovala
na 4. izredni seji interesne skupine, 3. 4. 2020, in Vladi Republike Slovenije zastavil vprašanje,
kakšna bo usoda projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, pa se jih v času epidemije
COVID-19 ne da izvajati, kaj se bo zgodilo s prilivom sredstev, ki so vezana na določen rezultat,
ki ga zaradi neizvajanja projektov trenutno ni mogoče doseči v dogovorjenem roku ter kaj se bo
zgodilo z zaposlitvami tistih, katerih delo je vezano na posamezne projekte, ki se financirajo iz
evropskih sredstev in se jih trenutno ne more izvajati. Namen kohezijske politike je podpora
ustvarjanja delovnih mest, poslovne konkurenčnosti, gospodarske rasti, trajnostnega razvoja in
izboljšanja kakovosti življenja državljanov. Sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Evropskega socialnega sklada so namenjena predvsem vlaganjem v raziskave in razvoj, krepitvi
in razvoju človeških virov, vlaganjem v izobraževalni sistem in sistem usposabljanja za hitrejši
prehod na trg dela, spodbujanju podjetništva, zagonu novih podjetij, internacionalizaciji, razvoju
novih poslovnih modelov za mala in srednja podjetja ter posledično ustvarjanju novih delovnih
mest. Vlaganja so prednostno usmerjena v podporo t. i. mehkim vsebinam in zagotavljajo
ustrezno kombinacijo ukrepov, ki združujejo naložbe v človeške vire, aktivacijo, mobilnost,
raziskave, razvoj in inovacije ter v večjo energetsko in snovno učinkovitost. Ker je Slovenija 12.
marca 2020 zaradi naraščanja števila primerov okužb s korona virusom razglasila epidemijo, so
bili v naslednjih dneh sprejeti številni ukrepi z namenom zmanjšanja porasta števila obolelih, med
drugim so delodajalci zaposlenim, kjer je bilo to mogoče, omogočili opravljanje dela od doma,
zaprli so se vzgojno-izobraževalni zavodi in kulturne organizacije, omejilo se je gibanje ljudi zunaj
občin stalnega prebivališča itd. Ob sprejemu ukrepov so se izvajalci projektov, ki se financirajo iz
evropskih sredstev, znašli v nejasnem položaju. Projekti so še vedno v teku, vendar se zaradi
varovanja zdravja ne morejo v celoti izvajati. Poleg tega so nepovratna sredstva, ki se izvajalcem
projektov podeljujejo, navadno dodelijo v več obrokih med izvajanjem projektov. Izplačilo vmesnih
obrokov in končnega plačila pa je vezano na dogovorjene rezultate projektov, ki jih bo zaradi
trenutne situacije težko doseči v zastavljenem roku. Primeroma lahko navedemo projekte v okviru
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izobraževalnih, kulturnih in raziskovalnih organizacij, ki trenutno ostajajo zaprte. Tako se
zastavljajo vprašanja, kakšna bo usoda projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, pa se jih
v tem obdobju ne da izvajati na daljavo oziroma se jih sploh ne da izvajati; kaj se bo zgodilo s
prilivom sredstev, ki so vezana na določen rezultat, ki ga zaradi neizvajanja projektov trenutno ni
mogoče pravočasno doseči; kako bo z zaposlitvami tistih, katerih delo je vezano na posamezne
projekte. Treba bi bilo upoštevati izredne razmere ter sprostiti prvotno postavljene zahteve in
podaljšati postavljene roke, saj je nerealno pričakovati, da bi se poročila v tem obdobju oddajala
pravočasno in da bi se projekti uspeli uspešno zaključiti. Treba je preprečiti, da bi bili z
neizplačilom sredstev in prenehanjem zaposlitev kaznovani tisti, ki skrbijo za razvoj družbe in
izboljšanje kakovosti življenja za vse.


Pobuda za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in umiritev političnih sporov v času
trajanja epidemije COVID-19 (35. seja Državnega sveta, 9. 12. 2020), naslovljena na
državne organe in politične stranke.

Državni svet je podprl pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki jo je ta oblikovala
na 39. seji, 27. 11. 2020, in sicer da naj si predsednik Republike Slovenije, Vlada Republike
Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije in vse politične stranke v času trajanja epidemije
COVID-19 prizadevajo za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in umiritev političnih sporov. V
Sloveniji smo trenutno priča močnemu in vztrajnemu drugemu valu epidemije 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 ter 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 je Državni svet na državne organe in politične stranke
naslovil pobudo, da naj se začne ravnati odgovorno, da naj se umirijo politična nesoglasja, da se
začne sodelovati in si prizadevati za medsebojno strpnost in sočutje do tistih, ki v trenutnih
razmerah najbolj trpijo.
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KOMISIJA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ


Vprašanje v zvezi s celovitim reševanjem problematike lastništva kategoriziranih
občinskih (in državnih) cest, ki potekajo preko zemljišč v lasti fizičnih oseb (25. seja
Državnega sveta, 22. 1. 2020), naslovljeno na Vlado Republike Slovenije (odgovor 6. 3.
2020).

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 39. seji, 6. 1. 2020,
predlagala, da Državni svet na Vlado Republike Slovenije naslovi vprašanje, ali Vlada Republike
Slovenije načrtuje celovito ureditev področja lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih)
cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč, kdaj in na kakšen način. Neurejenost lastninskih
razmerij v zvezi z javnimi cestami, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, izhaja še iz preteklega
družbenega sistema in so ga občine podedovale. Na dolžnost urejanja tovrstne problematike
opozarja tudi Ustavno sodišče, ki od 2011 praviloma sodi v korist lastnikov zemljišč in razveljavlja
občinske odloke o kategorizaciji občinskih cest, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla
za pridobitev zemljišča ali ga ni razlastila. Občine se sicer zavedajo, da reševanje tega vprašanja
sodi v njihovo izvirno pristojnost in si jo želijo reševati, vendar je problematika tako obsežna, da je
ni moč parcialno reševati po občinah, ampak so nujne sistemske rešitve, ki bodo dale ustavno
skladno pravno podlago za enoten način urejanja lastništva javne infrastrukture na ravni države.
Obenem je treba občinam za te namene zagotoviti ustrezen obseg finančnih sredstev, še posebej
glede na sedanjo finančno situacijo, ko se jim iz leta v leto znižujejo sredstva. Ureditev navedene
problematike priporoča tudi Varuh človekovih pravic. Kot izhaja iz letnega poročila za leto 2018,
Varuh priporoča Vladi, da naj pripravi, sprejme in zagotovi izvedbo konkretnih ukrepov za
ureditev lastništva vseh kategoriziranih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih. Glede na
navedeno se postavlja vprašanje, če Vlada Republike Slovenije načrtuje celovito zakonsko
ureditev problematike lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki potekajo preko
zemljišč v lasti fizičnih oseb ali pa bo potrebna ponovna zakonodajna pobuda Državnega sveta.
Omenjena problematika je namreč še vedno zelo aktualna, saj se občine srečujejo z vedno
večjimi težavami pri njenem urejanju. Zahteve in pričakovanja lastnikov zemljišč so vedno višja,
občine pa jim zaradi omejenih finančnih zmožnosti niso sposobne slediti, zato je nujna
natančnejša zakonska ureditev omenjene problematike.
KOMISIJA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ TER KOMISIJA ZA
KULTURO, ZNANOST IN ŠPORT


Pobuda v zvezi s sistemsko ureditvijo klasifikacije delovnih prostorov umetniških
ustvarjalcev (31. seja Državnega sveta, 1. 7. 2020), naslovljena na Ministrstvo za okolje in
prostor (odgovor 16. 7. 2020).

Državni svet Republike Slovenije je podprl pobudo Komisije Državnega sveta za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj in Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in
šport, ki sta na skupni seji 22. 6. 2020 predlagali, da se na Ministrstvo za okolje in prostor naslovi
pobuda, da naj v okviru načrtovane spremembe prostorske in gradbene zakonodaje Ministrstvo
za okolje in prostor sistemsko uredi vprašanje klasifikacije delovnih prostorov za umetniško
ustvarjanje (npr. umetniški oz. bivalni atelje, delavnica, laboratorij, studio) in v okviru tega
spremeni oz. dopolni Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. list RS, št. 37/18), ki določa klasifikacijo
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vrste objektov glede na namen njihove uporabe, in posebej opredeli tovrstne prostore. Interesna
skupina negospodarskih dejavnosti je na 30. seji, 26. 2. 2020, na Komisijo za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj ter Komisijo za kulturo, znanost, šolstvo in šport naslovila
pobudo, da se opredelita do Poziva k ureditvi klasifikacije stavb in registracijo umetniških, bivalnih
ateljejev, delavnic, laboratorijev in studiev, s katerim Združenje dramskih umetnikov Slovenije (v
nadaljevanju: ZDUS) poziva slovenske občine, da v svoje odloke o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ) ustrezno umestijo prostore za umetniško
ustvarjanje. Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Komisija za kulturo, znanost,
šolstvo in šport sta se na seji 22. 6. 2020 seznanili s pozivom ZDUS, da veljavna ureditev
klasifikacije stavb posebej ne ureja delovnih prostorov umetnikov in drugih ustvarjalcev na
področju kulture, zato sta predlagali spremembo klasifikacije stavb v smeri posebne obravnave
tovrstnih prostorov. S tem bi ustvarjalci na področju umetnosti in kulture dobili možnost za
oprostitev ali zmanjšanje višine NUSZ, ki danes predstavlja pomemben delež stroškov njihovega
umetniškega delovanja, saj so ti prostori večinoma obravnavani kot poslovni ali stanovanjski
prostori. V ZDUS ocenjujejo, da bi morali umetnikom in drugim ustvarjalcem na področju kulture,
ki so generator kulturnega in družbenega razvoja nasploh priznati specifičnost uporabe delovnih
prostorov, v katerih izvajajo kulturno-umetniško ali kulturno-varstveno dejavnost, saj ti prostori
niso niti stanovanja niti poslovni prostori. Kot sta ugotavljali komisiji, zakon, ki ureja stavbna
zemljišča, sicer omogoča oprostitev plačila NUSZ v primeru objekta, ki se uporablja za kulturne
namene, vendar take klasifikacije, kot jo predlaga ZDUS, veljavna ureditev ne pozna. Uredba o
razvrščanju objektov (Ur. list RS, št. 37/18), ki določa klasifikacijo vrste objektov glede na namen
njihove uporabe, povzema štiri ravni klasifikacije, ki so usklajene s klasifikacijo EUROSTAT, na
nižji in bolj podrobni ravni pa so klasificirane tudi kulturne in razvedrilne stavbe. Kot je bilo na seji
komisij pojasnjeno, bi se lahko znotraj podrobnejše klasifikacije uvedle dodatne kategorije na
način, kot to predloga ZDUS (npr. umetniški oz. bivalni atelje, delavnica, laboratorij, studio), pri
čemer bi moral vsak lastnik stavbe v nadaljevanju v skladu z Gradbenim zakonom sprožiti
postopek za spremembo namembnosti, ki se evidentira v geodetskih bazah. Komisiji sta podprli
prizadevanja Združenja umetniških ustvarjalcev Slovenije, ki ga podpirata tudi Kulturniška
zbornica Slovenije in Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije, za sistemsko oz. na ravni
države enotno in posebno klasificiranje delovnih prostorov umetniških ustvarjalcev. Na ta način bi
bila uporabnikom oz. lastnikom tovrstnih prostorov dana možnost drugačne obravnave pri
določanju višine NUSZ, z vidika potencialno nižje finančne obremenitve pa tudi možnost za
izboljšanje njihove eksistence in kakovostnejše ustvarjanje. Ob tem komisiji tudi ugotavljata, da
lokalne skupnosti v svojih odlokih o NUSZ danes tovrstne prostore, v katerih ustvarjajo kulturniki
oz. umetniki, različno obravnavajo (npr. poslovni, stanovanjski ali drug namen), pri čemer imajo
občine tudi omejene možnosti pri določanju izjem.
KOMISIJA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ TER INTERESNA
SKUPINA LOKALNIH INTERESOV


Pobuda za ustanovitev delovne skupine za ureditev problematike lastništva
kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki potekajo preko zemljišč v lasti fizičnih
oseb (34. seja Državnega sveta, 11. 11. 2020), naslovljeno na Vlado Republike Slovenije.

Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna skupina
lokalnih interesov sta na skupini seji 2. 11. 2020 podali pobudo, naj Vlada Republike Slovenije za
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celovito ureditev področja lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki potekajo preko
zasebnih zemljišč, ustanovi delovno skupino in v njeno delo vključi tudi predstavnika(e) Komisije
Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Neurejenost lastninskih razmerij v
zvezi z javnimi cestami, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, izhaja še iz preteklega družbenega
sistema in so ga občine podedovale. Na dolžnost urejanja tovrstne problematike opozarja tudi
Ustavno sodišče, ki od 2011 praviloma sodi v korist lastnikov zemljišč in razveljavlja občinske
odloke o kategorizaciji občinskih cest, če občina z lastnikom ni sklenila pravnega posla za
pridobitev zemljišča ali ga ni razlastila. Na ureditev navedene problematike že vrsto let opozarja
tudi Varuh človekovih pravic, ki v letnem poročilu za leto 2019 ponovno ugotavlja, da se njegova
priporočila iz predhodnih let ne uresničujejo v skladu s pričakovanji, zato v zadnjem letnem
poročilu ponovno priporoča Vladi, da naj pripravi, sprejme in zagotovi izvedbo konkretnih ukrepov
za ureditev lastništva vseh kategoriziranih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih. Državni
svetniki ugotavljajo, da se občine sicer zavedajo, da reševanje tega vprašanja sodi v njihovo
izvirno pristojnost in si jo želijo reševati, vendar je problematika tako obsežna, da je ni moč
parcialno reševati po občinah, ampak so nujne sistemske rešitve, ki bodo dale ustavno skladno
pravno podlago za enoten način urejanja lastništva javne infrastrukture na ravni države. Obenem
je treba občinam za te namene zagotoviti ustrezen obseg finančnih sredstev, saj so zahteve in
pričakovanja lastnikov zemljišč vedno višja, občine pa jim zaradi omejenih finančnih zmožnosti
niso sposobne slediti. Na zgoraj omenjenem posvetu leta 2015 je bila podana informacija, da
natančnih podatkov o obsežnosti problematike država nima. Udeleženci posveta so ocenili, da je
lastniško neurejenih še približno 23000 km lokalnih in državnih kategoriziranih cest. Zadnje
spremembe zakonodaje na področju evidentiranja nepremičnin in dejanske rabe zemljišč javne
cestne in javne železniške infrastrukture so omogočile vzpostavitev realnega stanja v zemljiškem
katastru in s tem vpogled v stanje v prostoru, zaradi česar državni svetniki ocenjujejo, da bo
novoustanovljena delovna skupina lažje definirala obsežnost problematike.
KOMISIJA ZA KULTURO, ZNANOST, ŠOLSTVO IN ŠPORT


Pobude v zvezi z izvajanjem ukrepa o umetniškem deležu v javnih investicijskih
projektih in ureditvijo trga umetniških del (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020),
naslovljene na Vlado Republike Slovenije.

Državni svet Republike Slovenije je podprl pobudo Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport,
ki je na 24. seji komisije, 16. 7. 2020, ob obravnavi Pobude državnega svetnika Janoša Kerna za
obravnavo problematike neuresničevanja izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 61/17) oz. ukrepa o umetniškem
deležu v javnih investicijskih projektih, da Državni svet na Vlado Republike Slovenije naslovi
pobude, da naj se v celoti začne izvajati ukrep o umetniškem deležu v javnih investicijskih
projektih iz Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo; da naj se zagotovi sistemski nadzor nad investicijami, ki jih zadeva ta zakon, in določi
koordinatorje, ki bodo skrbeli za izvajanje zakona; da se v investicijski dokumentaciji omenjenih
projektov jasno opredeli finančna vrednost umetniškega deleža in predviden način porabe teh
sredstev; da se že v fazi priprave in projektiranja investicije smiselno vključi tudi umetniški sektor,
ki lahko kreativno sodeluje pri zasnovi projekta in s tem poveča učinkovitost porabe sredstev za
umetniški delež in da naj se pristopi k sistemski ureditvi in vzpostavitvi trga umetniških del za vsa
področja in za različne umetniške zvrsti, še posebej za področje likovne umetnosti, s ciljem
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vrednotenja in priznavanja prave vrednosti slovenskih likovnih ustvarjalcev in njihovih del ter
preprečevanja sistemske korupcije pri (pre)prodaji produktov likovne umetnosti in zagotavljanja
transparentnega delovanja njihovih ponudnikov (galerij). Po skoraj treh letih (19. 10. 2017) od
sprejetja zakona je skrajni čas, da se ZUIJK-G prične v celoti izvajati v praksi, da se sistemsko
reši nadzor nad izvajanjem, v investicijski dokumentaciji opredeli finančna vrednost umetniškega
deleža in določi koordinatorje izvajanja, saj se investicije v javnem sektorju nanašajo na vsa
ministrstva. Umetniški sektor bi bilo smiselno vključevati že v samo fazo priprave in projektiranja
projektov, saj bi bili lahko umetniki s svojo kreativnostjo in inovativnostjo dobrodošla pomoč
arhitektom pri razvijanju idej in vključevanju umetniških del v prostor. Opozorili so tudi na problem
odsotnosti in nerazvitosti slovenskega umetniškega trga. Ta na likovnem področju, kjer je
prisotna sistemska korupcija (preprodaja z lažnimi certifikati, siva ekonomija), slovenskim
umetnikom povzroča vsesplošno škodo, tako finančno, ker jim ne priznava prave vrednosti
umetnin, kot tudi na področju širše promocije, saj otežuje njihovo večjo mednarodno
prepoznavnost in uveljavitev. Glede na sedanjo institucionalno krizo umetniškega trga (ne
obstajajo normativi za realne cene artefaktov na trgu), se v povezavi z izvajanjem ZUIJK-G
upravičeno postavlja vprašanje: »Katera umetniška dela bi lahko potencialni investitor kupil in pri
katerem ponudniku?« Dejstvo je, da je možno ZUIJK-G izvajati le ob obstoju urejenega, realno
ovrednotenega in transparentnega trga umetniških likovnih del. Težave zaradi nerazvitega
umetniškega trga – kot infrastrukture za posredovanje umetniških del – so tudi na drugih
področjih umetnosti, kot na primer premalo post produkcij, finančna podhranjenost producentov
večjih kulturnih dogodkov (mednarodnih festivalov in programskih ciklov), gostovanja vrhunskih
slovenskih umetnikov v tujini, ipd. Uresničevanje ZUIJK-G daje profesionalnim avtorjem
umetniških stvaritev priložnost za ustvarjanje lastne produkcije, tudi zahtevnejših projektov, kar je
danes zaradi prej navedene nerazvitosti umetniškega trga praktično nemogoče doseči. Če
hočemo, da bo slovenski kulturni prostor bogatejši, da bomo imeli razvit in evropsko primerljiv
umetniški trg, ki bo del širšega umetniškega sistema, je nujno v okviru sistemskega pristopa na
likovnem področju popisati umetnike in njihova dela. Ureditev področja umetnosti je pomembna
tudi z vidika ohranjanja kakovostnega izobraževalnega sistema, ki ima multiplikativne učinke na
razvoj družbe in kulturno bivalni prostor, kar je pogoj za obstoj razvitega kulturnega naroda.
KOMISIJA ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE


Pobuda za sprejem smernic oziroma protokola sodelovanja med različnimi službami
pomoči z namenom ustrezne podpore posameznikom in družinam v primeru nesreč s
smrtnim izidom (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020), naslovljena na Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (odgovor 21. 10. 2020) ter Ministrstvo za notranje
zadeve (odgovor 25. 11. 2020).

Državni svet Republike Slovenije je podprl pobudo Komisije Državnega sveta za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide z dne 1. 9. 2020, ki je predlagala, da se na Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ministrstvo za notranje zadeve naslovi
pobuda, in sicer da naj se v najkrajšem možnem času na ravni države oblikuje in sprejme
smernice oziroma protokol sodelovanja med različnimi službami pomoči z namenom ustrezne
podpore posameznikom in družinam v primeru nesreč s smrtnim izidom. Nedavno dogajanje v
zvezi z utopitvijo dečka v Soči je pokazalo, da tudi strogo sledenje zakonodaji in internim
protokolom posameznih služb pomoči ter strokovno in zavzeto opravljeno delo v primerih nesreč
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s smrtnim izidom pogosto ne zadošča za dovolj usklajeno in želeno podporo posameznikom in
družinam ob izgubi najbližjih. Da bi morale biti službe pomoči opremljene s še bolj podrobnimi
navodili ali smernicami na podzakonski ravni, ki bi jim lahko sistematično sledile v primerih, ki
terjajo njihovo medsebojno sodelovanje pri odzivanju na nesreče s smrtnim izidom, je opozorila
tudi Socialna inšpekcija v okviru inšpekcijskega nadzora, ki ga je na podlagi javno izraženega
nezadovoljstva staršev umrlega dečka uvedlo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti. Kot se je izkazalo v navedenem primeru, bi se s sprejemom podrobnejših
smernic in protokolov zelo verjetno lahko v večini podobnih primerov izognili tudi
nesprejemljivemu javnemu (medijskemu) linču, ki so mu bile v aktualnem primeru povečini priča
strokovne delavke interventne službe Centra za socialno delo Severna Primorska (v
nadaljevanju: CSD Severna Primorska). Slednje so ob navedenem tragičnem dogodku
sorojencem poškodovanega dečka in njihovim starim staršem nudile psihosocialno oporo in pri
tem, kot se je izkazalo na podlagi inšpekcijskega nadzora, niso kršile zakonodaje ali zagrešile
nobene od strokovnih napak, ki se jim jih je očitalo v javnosti, ampak so ustrezno posredovale na
podlagi obvestila Policije. Slednja je že v osnovi vodila postopek iskanja pogrešanega otroka in
bila pristojna za obveščanje staršev o nesreči in nato tudi o ugotovljeni smrti otroka. Kljub temu,
da so sledile zakonodaji in skušale v najboljši meri nuditi pomoč prizadetim družinskim članom
umrlega, so strokovne delavke CSD Severna Primorska doživele medijski pogrom, pa tudi zelo
hitre obsodbe različnih strokovnjakov, kar je tako njih kot njihove družine močno prizadelo in jim
bo pustilo nepopravljive posledice. Vse to kaže na to, da bi bilo v tako zahtevnih in čustveno
intenzivnih okoliščinah, kot je bil primer utopljenega dečka, treba v čim večji meri poskrbeti tako
za zaščito posameznikov in družin, ki utrpijo izgubo bližnjega, kot tudi za ustrezno podporo vsem
strokovnjakom, ki so vpleteni v razreševanje specifične situacije. Nobenega dvoma ni, da se je v
dobro sodelovanje med službami pomoči v državi že do zdaj veliko vlagalo, še zlasti je znano
dobro sodelovanje med centri za socialno delo in Policijo, a bi bilo delo vseh služb pomoči in
posameznikov, ki delujejo v njihovem okviru, najbrž bistveno lažje, če bi se vsi obstoječi postopki
(so)delovanja iz prakse še nadgradili in zapisali v obliki vsem znanih in ustaljenih usmeritev za
delovanje. V skladu z ugotovitvami in predlogom Socialne inšpekcije se tako daje pobudo, da se
na državni ravni čim prej začne z aktivnostmi za sprejem ustreznih smernic oziroma protokola
sodelovanja med različnimi službami pomoči v primeru nesreč s smrtnim izidom, vse z namenom,
da se prepreči ali vsaj bistveno omili neželene posledice za svojce umrlega kot tudi vse, ki
požrtvovalno sodelujejo v postopkih pomoči v primeru raznih nesreč in ki jim je v tem oziru treba
nujno izreči zahvalo za njihovo delo.
KOMISIJA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO


Pobuda za podpis pisma podpore predlogu za vpis čebelarstva na Unescov Seznam
neotipljive kulturne dediščine (35. seja Državnega sveta, 9. 12. 2020), naslovljena na
predsednika Državnega sveta (kot odgovor se šteje predsednikov podpis pisma podpore
Državnega sveta predlogu Čebelarske zveze Slovenije predsednika Državnega sveta dne 9.
12. 2020).

Državni svet Republike Slovenije je podprl pobudo Komisije Državnega sveta za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, ki jo je ta podala na 23. seji komisije, 4. 12. 2020, v okviru obravnave
pobude Čebelarske zveze Slovenije za podporo njeni kandidaturi predloga »Čebelarstvo, znanje
in tehnika« za vpis na Unescov Seznam neotipljive kulturne dediščine, in sicer da naj predsednik
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Državnega sveta 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. 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. Ob tem
čebelarstvo ni le tradicija in dediščina, ampak je tudi naša kultura in ponos. Z navedenim
dejanjem bo Državni svet 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.
2.6.8.2.

VPRAŠANJA IN POBUDE DRŽAVNIH SVETNIKOV

IGOR ANTAUER
1. Vprašanji in pobuda v zvezi s postopkom izdaje soglasja Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje v postopku pridobitve enotnega dovoljenja za prebivanje
in delo (33. seja Državnega sveta, 14. 10. 2020), naslovljene na Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti (odgovor 21. 10. 2020) ter Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje (odgovor 12. 11. 2020).
prof. dr. MATJAŽ GAMS
2. Vprašanja in pobudi glede Predloga zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
dejavnosti, ki je v pripravi (25. seja Državnega sveta, 22. 1. 2020), naslovljena na
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (odgovor, 24. 2. 2020).
3. Pobuda za podaljšanje rokov za poročanje in izvajanje nacionalnih in mednarodnih
projektov na vseh področjih, še posebej pa na področju kulture, znanosti, visokega
šolstva, izobraževanje in športa (29. seja Državnega sveta, 13. 5. 2020), naslovljena na
Vlado, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za kulturo (odgovor
19. 6. 2020).
4. Pobuda glede ponovnega zagona gospodarstva (29. seja Državnega sveta, 13. 5.
2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 19. 6. 2020).
5. Pobudi glede priprave okoljevarstvenih ukrepov v okviru gradbene zakonodaje in
ukrepov za strokovno varovanje okolja (29. seja Državnega sveta, 13. 5. 2020),
naslovljeni na Ministrstvo za okolje in prostor (odgovor 10. 6. 2020).
6. Pobudi glede uresničevanja pravice do popravka in omejitev predvajanja reklam v
Zakonu o medijih (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020), naslovljeni na Ministrstvo za
kulturo (odgovor 15. 10. 2020).

97

POROČILO O DELU 2020
7. Pobuda glede zagotovitve finančnih sredstev za postavitev spomenika Melaniji
Trump - prvi dami Združenih držav Amerike (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020).
Pobuda na seji Državnega sveta ni bila sprejeta.
prof. dr. MATJAŽ GAMS in prof. dr. BRANKA KALENIĆ RAMŠAK
8. Pobuda 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 (35. seja
Državnega sveta, 9. 12. 2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije.
FRANC GOLOB
9. Vprašanje v zvezi z neodzivom Ministrstva za okolje in prostor na pismo Sveta
koroške regije glede preoblikovanja družbe Stanovanjsko podjetje Ravne, d. o. o.
(26. seja Državnega sveta, 26. 2. 2020), naslovljeno na Ministrstvo za okolje in prostor
(odgovor 13. 3. 2020).
10. Pobuda glede statusa javnega dobra v zemljiški knjigi in priprave pravnega akta
glede javnega dobra v upravnih postopkih (33. seja Državnega sveta, 14. 10. 2020),
naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 8. 12. 2020).
TOMAŽ HORVAT
11. Vprašanje in pobuda o vključenosti tematike podnebnih sprememb in trajnostnega
razvoja v redne vzgojno-izobraževalne programe oz. učne načrte predmetnikov na
vseh ravneh vzgoje in izobraževanja (25. seja Državnega sveta, 22. 1. 2020),
naslovljena na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (odgovor 13. 2. 2020).
12. Vprašanja v zvezi z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (25. seja
Državnega sveta, 22. 1. 2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 15. 5.
2020).
13. Vprašanje in pobuda v zvezi z upravičenostjo delovnih invalidov, zaposlenih za
krajši delovni čas, do kriznega dodatka v skladu s 33. členom Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (29. seja Državnega sveta, 13. 5. 2020), naslovljena na Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (odgovor 27. 5. 2020).
14. Vprašanje glede ureditve krožišča na Ajševici pri Novi Gorici (32. seja Državnega
sveta, 16. 9. 2020), naslovljeno na Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije
(odgovor 12. 10. 2020).
15. Vprašanje in pobuda v zvezi s Socialnim centrom v Vrtojbi (32. seja Državnega sveta,
16. 9. 2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 8. 12. 2020) in
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
16. Vprašanja v zvezi z mobilno aplikacijo za varovanje zdravja in življenja ljudi
#OstaniZdrav (33. seja Državnega sveta, 14. 10. 2020), naslovljena na Ministrstvo za
javno upravo (odgovor 3. 11. 2020).
17. Pobuda za prepoved tovornega tranzitnega prometa do Italije preko Vipavske doline
in njegovo preusmeritev na avtocesto A3 (razcep Gabrk pri Divači do MMP
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Fernetiči) (35. seja Državnega sveta, 9. 12. 2020), naslovljena na Vlado Republike
Slovenije in Ministrstvo za infrastrukturo.
TOMAŽ HORVAT IN BOJAN REŽUN
18. Pobude glede Programa sodelovanja INTERREG Italija–Slovenija za obdobje 2021–
2027 (35. seja Državnega sveta, 9. 12. 2020), naslovljene na Službo Vlade Republike
Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (odgovor 24. 12. 2020).
prof. dr. BRANKA KALENIĆ RAMŠAK
19. Pobuda glede zagotovitve finančnih sredstev za novogradnjo Fakultete za
strojništvo Univerze v Ljubljani (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020), naslovljena na
Vlado Republike Slovenije (odgovor 10. 11. 2020).
DANIJEL KASTELIC
20. Pobuda in vprašanje v zvezi z upravljanjem Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij (FIHO) in razrešitvami predstavnikov invalidskih
organizacij s ključnih mest v Svetu FIHO in Komisiji za ocenjevanje in pripravo
predlogov za razporeditev sredstev invalidskim organizacijam (28. seja Državnega
sveta, 15. 4. 2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 29. 6. 2020).
21. Pobudi v zvezi s podnaslavljanjem in predvajanjem oddaj Javnega zavoda RTV
Slovenija v slovenskem znakovnem jeziku in zagotovitev spremljanja informacij
prek zvočnih podnapisov (35. seja Državnega sveta, 9. 12. 2020), naslovljeni na
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Agencijo za
komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.
JANOŠ KERN
22. Pobuda v zvezi z dodatnimi interventnimi ukrepi za normalizacijo delovanja
kulturnega sektorja in organiziranega športa po koncu epidemije SARS-CoV-2 (29.
seja Državnega sveta, 13. 5. 2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (v vednost:
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstvo za
finance) (odgovor 29. 6. 2020).
SAMER KHALIL
23. Vprašanje glede določitve investitorja za pripravo in gradnjo južnega dela tretje
razvojne osi - od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in
priključka Črnomelj jug (31. seja Državnega sveta, 1. 7. 2020), naslovljeno na Vlado
Republike Slovenije in Ministrstvo za infrastrukturo (odgovor 7. 8. 2020).
24. Vprašanji glede nadaljnjega izvajanja ukrepov razvojne podpore na območju
Pokolpja po 2020 (35. seja Državnega sveta, 9. 12. 2020), naslovljeni na Vlado
Republike Slovenije.
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BOJAN KEKEC
25. Pobuda za dopolnitev Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s
posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in
plačila davka na dodano vrednost pri uvozu (Uradni list RS, št. 68/20, 106/20 in
157/20) (34. seja Državnega sveta, 11. 11. 2020), naslovljena na Vlado Republike
Slovenije (odgovor 22. 12. 2020).
ALOJZ KOVŠCA
26. Pobuda za ureditev financiranja Parka vojaške zgodovine v Pivki (25. seja
Državnega sveta, 22. 1. 2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 27. 2.
2020) ter Ministrstvo za kulturo (odgovor 28. 2. 2020).
27. Vprašanje v zvezi z oteženimi diplomatskimi potmi med Slovenijo in Marokom (26.
seja Državnega sveta, 26. 2. 2020), naslovljeno na Ministrstvo za zunanje zadeve in
Vlado Republike Slovenije (odgovor 12. 3. 2020).
28. Pobuda v zvezi s končanjem postopka zoper predsednika Državnega sveta in o
odstranitvi netočne informacije na njihovi spletni strani (26. seja Državnega sveta,
26. 2. 2020), naslovljena na Komisijo za preprečevanje korupcije (odgovor 28. 2. 2020).
mag. MARIJA LAH
29. Vprašanja glede aktivnosti v zvezi z implementacijo Zakona o postopku sodnega in
izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
(ZPSVIKOB) in glede zagotavljanja sredstev za kritje povečanih stroškov sodnega
sistema zaradi vodenja postopkov po ZPSVIKOB (26. seja Državnega sveta, 26. 2.
2020), naslovljena na Ministrstvo za finance (odgovor 9. 3. 2020 in 10. 3. 2020).
MARJAN MAUČEC
30. Pobudi za razglasitev leta 2020 za Resslovo leto in vključitev Slovenije v
vzpostavitev Resslovega mostu - spomenika petih držav Avstrije, Češke, Hrvaške,
Italije in Slovenije (26. seja Državnega sveta, 26. 2. 2020), naslovljeni na Vlado
Republike Slovenije (odgovor 24. 4. 2020).
31. Pobuda glede izvajanja obrambe pred točo (26. seja Državnega sveta, 26. 2. 2020),
naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 17. 4. 2020).
32. Pobuda glede veljavnosti karte poplavne ogroženosti (26. seja Državnega sveta, 26.
2. 2020), naslovljena na Ministrstvo za okolje in prostor (odgovor 13. 3. 2020).
33. Pobuda glede podelitve štipendije in enkratnega solidarnostnega dodatka
študentom zdravstvenih in socialnih programov (28. seja Državnega sveta, 15. 4.
2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 5. 6. 2020).
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mag. PETER POŽUN
35. Vprašanje glede vključitve cepljenja proti okužbam s človeškimi papilomavirusi
(HPV) za dečke v Program cepljenja in zaščite z zdravili (30. seja Državnega sveta,
30. 6. 2020), naslovljeno na Ministrstvo za zdravje (odgovor 28. 7. 2020).
36. Vprašanje glede časovnice predložitve novele Zakona o duševnem zdravju v
zakonodajni postopek (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020), naslovljeno na
Ministrstvo za zdravje (odgovor 21. 10. 2020).
37. Vprašanje glede načrta izvedbe cepljenja proti COVID-19 (33. seja Državnega sveta,
14. 10. 2020), naslovljeno na Ministrstvo za zdravje (odgovor 10. 12. 2020).
38. Pobuda za čimprejšnjo ponovno zagotovitev zakonskih podlag za izplačilo dodatka
za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije COVID-19 (34. seja
Državnega sveta, 11. 11. 2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 16.
12. 2020) ter Ministrstvo za javno upravo.
39. Pobuda 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 (35. seja Državnega sveta, 9. 12.
2020), naslovljena na Ministrstvo za javno upravo in Vlado Republike Slovenije.
FRANCI ROKAVEC
40. Pobuda za čimprejšnjo spremembo Zakona o urejanju prostora z namenom
razbremenitve občinskega prostorskega načrta odvečnih vsebin in skrajšanja časa
za izvedbo investicij (31. seja Državnega sveta, 1. 7. 2020), naslovljena na Ministrstvo
za okolje in prostor (odgovor 30. 7. 2020).
LADISLAV ROŽIČ
41. Vprašanja glede koriščenja pravice do krajšega delovnega časa zaradi starševstva
(50. člen ZSDP-1) in razporejanja na delo v zelo neugodnem delovnem času (26.
seja Državnega sveta, 26. 2. 2020), naslovljena na Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti ter Inšpektorat Republike Slovenije (odgovor 22. 4. 2020).
DUŠAN STRNAD
42. Vprašanja glede delovanja Slovenske čebelarske akademije (26. seja Državnega
sveta, 26. 2. 2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 11. 6. 2020) in
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
BRANIMIR ŠTRUKELJ
43. Pobuda za ratifikacijo Sporazuma med Republiko Slovenijo in Organizacijo
združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) o preoblikovanju
in delovanju IZUM – Regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in
informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unescov center II. kategorije (26.
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seja Državnega sveta, 26. 2. 2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije (odgovor 8.
5. 2020) ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
MATJAŽ ŠVAGAN
44. Vprašanja glede normativov dela za diplomirano medicinsko sestro v domovih za
starejše (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020), naslovljena na Ministrstvo za zdravje
(odgovor 20. 10. 2020) ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (odgovor 28. 10. 2020).
DAVORIN TERČON
45. Vprašanje glede ločenega beleženja podatkov o številu umrlih v Sloveniji z ali
zaradi okužbe s SARS-CoV-2 (32. seja Državnega sveta, 16. 9. 2020), naslovljeno na
Ministrstvo za zdravje (odgovor 20. 10. 2020) in Nacionalni inštitut za javno zdravje
(odgovor 28. 10. 2020).
BRANKO TOMAŽIČ
46. Vprašanja glede financiranja društev (26. seja Državnega sveta, 26. 2. 2020),
naslovljena na Ministrstvo za javno upravo (odgovor 6. 4. 2020).
47. Vprašanje v zvezi s poenostavitvijo administrativnih postopkov na področju
kmetijske dejavnosti (31. seja Državnega sveta, 1. 7. 2020), naslovljeno na Vlado
Republike Slovenije (odgovor 14. 8. 2020).
48. Pobuda za proučitev možnosti finančne pomoči oziroma sofinanciranja vzreje
športnih konj, ki je zaradi posledic epidemije COVID-19 v velikih težavah (35. seja
Državnega sveta, 9. 12. 2020), naslovljena na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
mag. IGOR VELOV
49. Pobuda 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 (33. seja Državnega sveta, 14. 10. 2020),
naslovljena na Ministrstvo za infrastrukturo (odgovor 11. 11. 2020).
BOGOMIR VNUČEC
50. Pobude na področju urejanja prostora in gradnje objektov z namenom oživitve
gospodarskih aktivnosti (30. seja Državnega sveta, 30. 6. 2020), naslovljene na Vlado
Republike Slovenije (odgovor 17. 7. 2020).
mag. MARKO ZIDANŠEK
51. Pobuda v zvezi z definiranjem subjektov javnega interesa (34. seja Državnega sveta,
11. 11. 2020), naslovljena na Vlado Republike Slovenije.
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CVETO ZUPANČIČ
52. Vprašanja v zvezi z volitvami organov kmetijskih zadrug in veljavnostjo pravnih
poslov in aktov omenjenih organov v času epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (31.
seja Državnega sveta, 1. 7. 2020), naslovljena na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (odgovor 4. 8. 2020).

Graf 1 : Pobude in vprašanja državnih svetnikov

2.6.9. DRUGI POMEMBNI SKLEPI
1. Sklepi k osnutkom pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin (34. seja
Državnega sveta, 11. 11. 2020). Državni svet je sprejete sklepe naslovil na občinske svete in
jih pozval, da se do 1. 2. 2021 opredelijo do pokrajinske zakonodaje.
Državni svet Republike Slovenije je na 34. seji, 11. 11. 2020, ob obravnavi zbornika »Pokrajine v
Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)« sprejel sklep o
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seznanitvi z osnutki pokrajinske zakonodaje, in sicer z Osnutkom zakona o ustanovitvi pokrajin
(ZUPok), Osnutkom zakona o pokrajinah (Zpok) s pregledom pristojnosti in nalog pokrajin ter z
Osnutkom zakona o financiranju pokrajin (Zfpok), ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega
sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje. Prav tako je sprejel sklep, s
katerim je pozval občinske svete, da se do 1. marca 2021 opredelijo do osnutkov pokrajinske
zakonodaje, ki so objavljeni v zborniku Pokrajine v Sloveniji in dostopni na:
www.pokrajine.si/zbornik2020. Državni svet je sklepe povzel na podlagi poročila Komisije za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj (54. seja komisije, 9. 11. 2020) ter Interesne skupine
lokalnih interesov (53. seja interesne skupine, 9. 11. 2020), ki sta na skupni seji obravnavali
osnutke pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin, ki jih je pripravila Strokovna
skupina Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje. Z osnutki
pokrajinske zakonodaje se je pred obravnavo na seji Državnega sveta seznanila tudi Interesna
skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev (34. seja interesne skupine, 11. 11. 2020).
Državni svet je kot drugi dom slovenskega parlamenta, ki zastopa široko paleto družbenih
interesov in sodeluje s civilno družbo, lani, po dogovoru s predsednikom republike, Državnega
zbora in Vlade, prevzel vlogo koordinatorja oživitve in vodenja procesa ustanovitve pokrajin. V ta
namen je bila ustanovljena tudi Strokovna skupina Državnega sveta Republike Slovenije za
pripravo pokrajinske zakonodaje (v nadaljevanju: strokovna skupina) pod vodstvom prof. dr.
Boštjana Brezovnika, ki je pripravila osnutke pokrajinske zakonodaje – Osnutek zakona o
ustanovitvi pokrajin, Osnutek zakona o pokrajinah s katalogom ‘Pristojnosti in naloge pokrajin‘ in
Osnutek zakona o financiranju pokrajin, ki so objavljeni v zborniku »Pokrajine v Sloveniji (osnutki
pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin)« ter dostopni na spletni povezavi:
www.pokrajine.si/zbornik2020. Z osnutki pokrajinske zakonodaje strokovna skupina predlaga
teritorialne členitve Republike Slovenije na pokrajine, ureditev pravnega statusa pokrajine,
področja nalog pokrajine, organizacijo pokrajine, sodelovanje prebivalcev pri odločanju,
pokrajinsko upravo, načela urejanja financiranja pokrajin, statut pokrajine in pokrajinske predpise,
sodelovanje pokrajine z občinami, državnimi organi in medsebojno sodelovanje pokrajin,
postopek spremembe imena, sedeža in območja pokrajine, naloge pokrajine ter druge zadeve,
pomembne za začetek dela pokrajin. Državni svet je menil, da so osnutki pokrajinske
zakonodaje, ki temeljijo na strokovnih in analitičnih izhodiščih, dobra osnova za javno in odprto
razpravo v lokalnih skupnostih o vzpostavitvi druge ravni lokalne samouprave, ki jih Slovenija z
vidika razvojnih potreb in čedalje večje centralizacije nujno potrebuje. Pri tem je menil, da nas
različni pogledi glede teritorialne členitve Slovenije ali drugih pomembnih vprašanj ne smejo
omejevati pri nadaljnjem procesu ustanavljanja pokrajin, katerih temeljno poslanstvo je
zagotavljanje učinkovitega razvoja in izvajanje gospodarskih, kulturnih in upravnih funkcij.
Največja škoda bi bila, če poskus ustanovitve pokrajin kot nosilk skladnejšega regionalnega
razvoja tudi tokrat ne uspe, pri čemer se možnosti za njihovo ustanovitev z leti zmanjšujejo. Pri
oblikovanju pokrajinske zakonodaje in še posebej teritorialne členitve Slovenije je nujno prisluhniti
pobudam lokalnega okolja, s čimer se poudarja volja po ustanavljanju pokrajin od spodaj navzgor
in povečujejo možnosti, da politika preseže nesoglasja in ustanovi pokrajine v skladu z interesi
občin in njihovih prebivalcev. Z namenom, da bodo zakonodajni predlogi deležni čim širšega
družbenega konsenza in podpore lokalnih skupnosti, se pozove občinske svete, da se opredelijo
do osnutkov pokrajinske zakonodaje in vprašanja same ustanovitve pokrajin, njihovega imena in
sedeža ter umestitve občine v posamezno pokrajino. Vse prispele predloge in mnenja občinskih
svetov bo strokovna skupina proučila in se do njih opredelila ter na njihovi podlagi pripravila
predlog pokrajinske zakonodaje, ki bo predmet nadaljnje razprave političnih odločevalcev.
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2. Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (28. seja Državnega sveta, 15. 4. 2020).
Državni svet je na pobudo državnega svetnika Milana Ozimiča sprejel dopolnitve Poslovnika
Državnega sveta z novim 33.a členom, s katerim se je določila izvedba sej na daljavo s pomočjo
informacijsko-komunikacijske tehnologije. Interesna skupina negospodarskih dejavnosti (5.
izredna seja, 14. 4. 2020) in Interesna skupina delodajalcev (10. izredna seja, 14. 4. 2020) sta k
predlogu podali amandma, s katerim bi se za alternativo glasovanju s poimenskim klicanjem
državnih svetnikov pri izvedbi sej na daljavo določilo glasovanje s pomočjo informacijskokomunikacijske tehnologije. Mandatno imunitetna komisija Državnega sveta je na 9. izredni seji,
14. 4. 2020, pobudo in amandma podprla, temu pa je s sprejetjem PoDS-1E sledil tudi Državni
svet na 28. seji, 15. 4. 2020.
3. Sklep o načinu dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (11. izredna (2. korespondenčna) seja, 27. 3. 2020–30. 3. 2020).
S sklepom se je uredil način dela Državnega sveta v času epidemije COVID-19. Udeležba članic
in članov Državnega sveta na videokonferencah, izvedenih v okviru Državnega sveta, njegovih
komisij, kolegija in interesnih skupin, se šteje kot običajna prisotnost na redni ali izredni seji
Državnega sveta. Za delovanje Državnega sveta, njegovih komisij, kolegija in interesnih skupin
se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Državnega sveta. Glasovanje v okviru sej Državnega
sveta, njegovih komisij, kolegija in interesnih skupin, ki potekajo v obliki videokonference, se
izvede poimensko, z govorno izraženo odločitvijo posamezne članice in člana Državnega sveta
prek spletne aplikacije, ki jo Državni svet uporablja za izvedbo videokonferenc. Sestavni del
sklepa so navodila o delovanju Državnega sveta v času epidemije, ki vsebujejo natančna
navodila o uporabi spletne aplikacije, ki jo Državni svet uporablja za izvedbo videokonferenc, pri
čemer Služba Državnega sveta navodila sproti dopolnjuje.
4. Spremembe in dopolnitve Poslovnika državnega sveta (31. in 32 seja Državnega sveta, 1.
7. 2020 in 16. 9. 2020).
Državni svet je sledil pobudi Mandatno-imunitetne komisije, ki je na 9. seji, 1. 6. 2020, oblikovala
pobudo za sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega, ki je zajemala določbe, ki so
se nanašale na organizacijo posvetov in drugih dogodkov v Državnem svetu, glasovanje z novo
glasovalno napravo v prenovljeni dvorani Državnega sveta, sprejem kadrovskega načrta, objavo
aktov Državnega sveta, vodenje zvočnih zapisov, imenovanja predstavnikov Državnega sveta v
organizacijah, institucijah in delovnih skupinah in druge manjše redakcijske popravke. Pobuda je
bila predložena v obravnavo Državnemu svetu na 30. seji, 10. 6. 2020, a je Interesna skupina
lokalnih interesov (47. seja interesne skupine, 10. 6. 2020) predlagala umik te točke z dnevnega
reda seje Državnega sveta, ker je v svojem stališču k Predlogu sprememb in dopolnitev
Poslovnika Državnega sveta nasprotovala 14. členu predloga, ki je določal možnost umika
podpisa za odložilni veto. Tako je predlagala, da Mandatno-imunitetna komisija navedeno
nasprotovanje šteje kot amandma k 14. členu. Mandatno-imunitetna komisija je navedeno
stališče obravnavala na 10. seji komisije, 22. 6. 2020, na isti seji pa je obravnavala tudi predloge
sprememb Poslovnika Državnega sveta, ki jih je komisiji posredoval državni svetnik Branko
Šumenjak. Komisija se je strinjala s stališčem Interesne skupine lokalnih interesov, da bi možnost
umika podpisa za vložitev odložilnega veta omogočala špekulacije in zagovarjala stališče, da
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podpisa enkrat, ko je dan, ni več mogoče umakniti. Ker Stališče Interesne skupine lokalnih
interesov ni bilo formulirano kot amandma, je besedilo amandmaja oblikovala Mandatnoimunitetna komisija. Ta je na isti seji obravnavala tudi predloge sprememb in dopolnitev
Poslovnika Državnega sveta, ki jih je Komisiji posredoval državni svetnik Branko Šumenjak.
Predlogi so se nanašali na izvedbo korespondenčnih sej, določitev predsednika Državnega sveta
za upravičenega predlagatelja za sprejem odložilnega veta brez obrazložitve v primerih, ko ta
dobi od Vlade in Državnega zbora obvestilo, da gre za zakon, za katerega ni dopustno razpisati
referenduma in se s postopkom sprejemanja zakona mudi ter na volitve predsednika in
podpredsednika Državnega sveta, predsednikov, podpredsednikov in članov komisij ob polovici
mandata Državnega sveta. Komisija je po obravnavi predlogov podprla zgolj en predlog
državnega svetnika Branka Šumenjaka, in sicer predlog, ki se je nanašal na volitve ob polovici
mandata Državnega sveta ter na podlagi njegovega predloga oblikovala amandma. Predlog
sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta skupaj z oblikovanima amandmajema je bil
uvrščen na dnevni red 31. seje Državnega sveta, 1. 7. 2020, a je bilo glasovanje prestavljeno na
32. sejo Državnega sveta, 16. 9. 2020, ko je bil predlog sprememb in dopolnitev poslovnika
skupaj z amandmajema tudi sprejet (PoDS-1F).
5. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za
opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije (35.
seja Državnega sveta, 9. 12. 2020).
Državni svet je sledil sklepu Mandatno imunitetne komisije, ki je na 13. seji komisije, 7. 12. 2020
in 12. izredni (1. korespondenčni) seji, 8. 12. 2020 do 9. 12. 2020 na pobudo državnega svetnika
Bojana Kekca obravnavala Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za
izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike
Slovenije, ki določa pogoje za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana
Državnega sveta, poleg tega opredeljuje tudi višino izplačila v bruto znesku za posamezno vrsto
dela. Sklep se je v praksi v določenem delu izkazal za neustreznega, saj s poimensko določitvijo
medparlamentarnih in mednarodnih konferenc ni predstavljal ustrezne pravne podlage za
izplačila državnim svetnikom za sodelovanje na tistih medparlamentarnih in mednarodnih
konferencah, ki v njem niso bile neposredno opredeljene v sklepu. V zadnjih letih se je v okviru
predsedovanj Svetu Evropske unije število konferenc povečalo, pri čemer sklep ni vseboval
pravne podlage za izplačilo za delo na vseh konferencah in je poimensko opredeljeval zgolj dve.
S spremembami in dopolnitvami sklepa se je celovito uredilo izplačilo za udeležbo državnih
svetnikov na mednarodnih konferencah, določila širša definicija sej nacionalnih,
medparlamentarnih ali drugih mednarodnih organizacij, institucij in delovnih teles, v katere je
posamezni državni svetnik imenovan s strani Državnega sveta, poleg tega pa določilo tudi, da so
konference in seje, ki se izvedejo videokonferenčno, plačane v enakem obsegu kot tiste na
podlagi fizične prisotnosti.

2.6.10.

OSTALO

1. Predlog sprememb Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto
2021 in Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2022,
33. redna seja Državnega sveta, 14. 10. 2020. Državni svet je sprejel Predlog sprememb
106

POROČILO O DELU 2020
Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2021 in Predlog Finančnega
načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leto 2022.
2. Predlog Poročila o delu Državnega sveta v 2. letu VI. mandata (1. 1. 2019–31. 12. 2019),
28. redna seja Državnega sveta, 15. 4. 2020. Državni svet je sprejel Poročilo o delu
Državnega sveta v 2. letu VI. mandata (1. 1. 2019–31. 12. 2019).
3. Predlog sedežnega reda državnih svetnic in državnih svetnikov v VI. mandatu
Državnega sveta - od 22. januarja 2020 naprej, 25. redna seja Državnega sveta, 22. 1.
2020. Državni svet je potrdil sedežni red.
4. Predlog Terminskega programa dela Državnega sveta 2021 – redne seje, 34. redna seja
Državnega sveta, 11. 11. 2020. Državni svet je sprejel terminski program rednih sej za leto
2021.

2.7. VOLITVE IN IMENOVANJA
1. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov v 6. volilni
enoti Franju Naraločniku, 34. redna seja Državnega sveta, 11. 11. 2020. Državni svet je
sledil predlogu Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta (12. seja komisije, 2. 11.
2020) in mandat državnemu svetniku potrdil.
2. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata
Državnega sveta, 34. redna seja Državnega sveta, 11. 11. 2020. Državni svet je sklep
sprejel.
3. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi
polovici VI. mandata, 34. redna seja Državnega sveta, 11. 11. 2020. Državni svet je sklep
sprejel.
4. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov v 3. volilni
enoti Željku Vogrinu, 31. redna seja Državnega sveta, 1. 7. 2020. Državni svet je sledil
predlogu Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta (11. seja komisije, 30. 6. 2020) in
mandat državnemu svetniku potrdil.
5. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o izvolitvi predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta Republike Slovenije v drugi polovici VI. mandata
Državnega sveta, 31. redna seja Državnega sveta, 1. 7. 2020. Državni svet je sklep sprejel.
6. Volitve predsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega
sveta, 30. redna seja Državnega sveta, 10. 6. 2020.
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7. Volitve podpredsednika Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata
Državnega sveta, 30. redna seja Državnega sveta, 10. 6. 2020.
8. Volitve predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku
prve polovice VI. mandata Državnega sveta, 30. redna seja Državnega sveta, 10. 6. 2020.
9. Priprave na volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI.
mandata Državnega sveta, 29. redna seja Državnega sveta, 13. 5. 2020. Državni svet se je
seznanil z opomnikom za volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter
predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI.
mandata Državnega sveta. Več v poglavju 4.8.3. (razlaga Poslovnika Državnega sveta).
10. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata državnemu svetniku Francu Kanglerju, 28.
redna seja Državnega sveta, 14. 4. 2020. Državni svet je sledil predlogu Mandatnoimunitetne komisije Državnega sveta (9. izredna seja komisije, 14. 4. 2020) in sklep sprejel.
11. Predlog sklepa o imenovanju državnega svetnika Tomaža Horvata za predstavnika
Državnega sveta v Statistični svet Republike Slovenije, 11. izredna (2. korespondenčna)
seja Državnega sveta Republike Slovenije, od 27. 3. 2020 do 30. 3. 2020. Državni svet je
sledil predlogu Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta (8. seja komisije, 9. 3. 2020)
in sklep o imenovanju sprejel.
12. Predlog sklepa o imenovanju članic Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri
Državnem svetu Republike Slovenije, 25. redna seja Državnega sveta, 22. 1. 2020.
Državni svet je sklep sprejel. V Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri Državnem
svetu Republike sta bili imenovani Neža Dular in Metka Štembal kot članici.

2.8. IMUNITETA DRŽAVNIH SVETNIKOV
V tretjem letu VI. mandata je bila obravnavana ena (1) zahteva za imuniteto državnih svetnikov.
1. Zahteva za dovoljenje glede nadaljevanje kazenskega postopka zoper člana Državnega
sveta Borisa Popoviča, 11. izredna (2. korespondenčna) seja Državnega sveta, 27. 3.
2020–30. 3. 2020. Državni svet državnemu svetniku imunitete ni priznal, pri čemer je sledil
ugotovitvi Mandatno-imunitetne komisije (8. izredna seja komisije, 13. 3. 2020), da niso bili
izpolnjeni pogoji za priznanje imunitete, kot jih določa drugi odstavek 87. člena Poslovnika
Državnega sveta.

2.9. PREDSTAVITVE
1. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Zvezne republike Nemčije Svetu
Evropske unije v času od 1. 7. do 31. 12. 2020, 33. redna seja Državnega sveta, 14. 10.
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2020. Prednostne naloge je predstavil Adrian Pollmann, veleposlanik Zvezne republike
Nemčije v Republiki Sloveniji.
2. Predstavitev stališč Vlade Republike Slovenije o Večletnem finančnem okviru EU 2021–
2027 in svežnju za okrevanje, 32. redna seja Državnega sveta, 16. 9. 2020. Predstavitev je
podal predsednik Vlade Republike Slovenije Janez Janša.
3. Predstavitev prednostnih nalog predsedovanja Republike Hrvaške Svetu EU v času od
1. 1. do 30. 6. 2020, 25. redna seja Državnega sveta, 22. 1. 2020. Prednostne naloge je
predstavil veleposlanik Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji mag. Boris Grigić.
4. Predstavitev Prihodnost evropske demokracije, 26. redna seja Državnega sveta, 26. 2.
2020. Poglede na prihodnost evropske demokracije je predstavil poslanec Evropskega
parlamenta dr. Milan Zver.
5. Predstavitev poročila Evropske komisije Slovenija - Zdravstveni profil države 2019, 26.
redna seja Državnega sveta, 26. 2. 2020. Poročilo je predstavil vodja Predstavništva
Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič.

2.10. SEZNANITVE
1. Seznanitev z delom Globalne parlamentarne mreže Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj (OECD) v letu 2019, 35. redna seja Državnega sveta, 9. 12. 2020.
Delo Globalne parlamentarne mreže OECD v letu 2019 je predstavil državni svetnik mag.
Miroslav Ribič.
2. Seznanitev z delom Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v 2019, 35. redna
seja Državnega sveta, 9. 12. 2020. Delo Skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola v
2019 sta predstavila državna svetnica Bojana Potočan in državni svetnik Samer Khalil.
3. Seznanitev z odgovorom Vlade Republike Slovenije na dopis predsednika Državnega
sveta Vladi Republike Slovenije glede pomanjkljive ureditve vloge Državnega sveta v
postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (31.
redna seja Državnega sveta, 1. 7. 2020). Državni svet se je seznanil z odgovorom.
Odgovor je pred plenarno sejo obravnavala Mandatno-imunitetna komisija Državnega sveta
(10. seja komisije, 22. 6. 2020). Komisija je ugotovila, da je Državni svet 12. 5. 2020 z
dopisom predsednika Državnega sveta pozval Vlado in Državni zbor, da celovito uredita
ustavno in zakonsko podlago za odločanje Državnega sveta o tem, da glede zakona ne bo
zahteval, da Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča. Pri tem je
Državni svet opozoril, da bi morala nova ustavna in zakonska ureditev predvidevati vsaj
obveščanje Državnega sveta o vložitvi predlogov zakonov, ki izpolnjujejo zahteve iz 21.a
člena ZRLI in 90. člena Ustave, glede katerih bo Vlada Državnemu zboru predlagala, naj
ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati. Državni svet je v dopisu pojasnil, da po
spremembi ZRLI v nobenem zakonu nima konkretnih napotil, na podlagi katerih bi lahko
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sprejel svojo odločitev, povezano s sprejetim zakonom. Državni svet ni obveščen niti o
dejstvu, ali posamezni sprejeti zakon izpolnjuje pogoje iz 21.a člena ZRLI in prve alineje
drugega odstavka 90. člena Ustave. Komisija je poudarila, da je Državni svet 2020 v želji, da
bi pripomogel k čimprejšnji uveljavitvi zakonodaje v okviru ustavnih, zakonskih in poslovniških
določb postopal na edini možen način, ki mu ga omogoča pravni okvir. Upravičeni
predlagatelji so vložili predlog za sprejem odložilnega veta, nato pa Državni svet odložilnega
veta na zakon ni izglasoval. Ker je odložilni veto ustavna kategorija in po mnenju komisije
najpomembnejša pristojnost Državnega sveta, ga bi bilo treba predlagati in sprejemati
premišljeno, zato bi si komisija želela, da bi Vlada predvidela ustreznejši postopek. Žal pa
Vlada v svojem odgovoru ni predlagala nobene konkretne rešitve za probleme, na katere je v
svojem dopisu opozoril Državni svet. Komisija je ugotovila, da je Vlada v svojem odgovoru
navedla, da bo, glede na spremembo Ustave iz leta 2013 in odločbo Ustavnega sodišča
Republike Slovenije U-I-191/17 z dne 25. 1. 2018, v najkrajšem možnem času pripravljena
novela ZRLI, ki bo odpravila vse neskladnosti. To bo hkrati priložnost za dodatno proučitev
utemeljenosti predloga Državnega sveta za določbo o posebnem obveščanju Državnega
sveta s strani Vlade o vložitvi predlogov zakonov, ki izpolnjujejo zahteve iz 21.a člena ZRLI in
90. člena Ustave, glede katerih bo Vlada Državnemu zboru predlagala, da ugotovi, da
referenduma ni dopustno razpisati.
4. Seznanitev z delom Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v
2019, 25. redna seja Državnega sveta, 22. 1. 2020. Državni svet se je seznanil z delom
Delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi 2019, ki ga je predstavil državni
svetnik Branko Tomažič.

5. Seznanitev z delom Statističnega sveta Republike Slovenije 2019, 31. redna seja
Državnega sveta, 1. 7. 2020. Državni svet se je seznanil z delom Statističnega sveta
Republike Slovenije 2019, ki ga je predstavil državni svetnik mag. Peter Požun.
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3. DELO INTERESNIH SKUPIN DRŽAVNEGA SVETA
V skladu s 16. členom Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10,
6/14, 26/15 in 55/20) interesne skupine obravnavajo zadeve in oblikujejo stališča do zadev, ki so
na dnevnem redu Državnega sveta in njegovih komisij ter druge zadeve iz pristojnosti Državnega
sveta. Interesne skupine se praviloma sestajajo pred rednimi ali izrednimi sejami Državnega
sveta in obravnavajo točke, ki so na dnevnem redu rednih ali izrednih sej – z njimi se seznanijo,
jih (ne)podprejo oziroma nanje podajo stališča in vsebinske pripombe.
Interesne skupine so se v tretjem letu VI. sklica sestale na skupno dvaindevetdesetih (92)
sejah, od tega petdesetih (50) rednih in dvainštiridesetih (42) izrednih.

3.1. INTERESNA SKUPINA DELODAJALCEV
Interesna skupina delodajalcev je imela šestnajst (16) sej, od tega sedem (7) rednih in
devet (9) izrednih.
Povzetek pomembnejših obravnavanih zadev
Postopek presoje ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v
povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona
o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank
(Uradni list RS, št. 72/19, v nadaljevanju: ZPSVIKOB) (22. seja interesne skupine, 26. 2. 2020).
Interesna skupina je obravnavala predlog pobude za sprejem Izjave o odgovoru Državnega zbora
Republike Slovenije in mnenju Vlade Republike Slovenije glede predloga Državnega sveta za
zadržanje izvrševanja ZPSVIKOB v povezavi z zahtevo Državnega sveta za začetek postopka za
oceno ustavnosti ZPSVIKOB in jo predložila v sprejem Državnemu svetu, ki je pobudo sprejel.
Interesna skupina je nato na 10. izredni seji, 14. 4. 2020, sprejela stališče, da podpira predlog
izjave, ki jo je obilkovala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in ki jo je Državni svet
sprejel na 28. seji, 14. 4. 2020. Na pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance JE
BIL podan odgovor na vlogo Državnega zbora, ki ga je Državni svet sprejel na 33. seji, 14. 10.
2020. Več v poglavju 2.5.6.1.
Poslovnik Državnega sveta Republike Slovenije (v nadaljevanju: poslovnik). Leta 2020 je bilo v
postopku več sprememb poslovnika, pri čemer je interesna skupina na 10. izredni seji, 14. 4.
2020, sprejela več stališč v zvezi s predlaganimi spremembami. Prav tako je podprla Pobudo za
dopolnitev Poslovnika Državnega sveta z novim 33.a členom, ki bi urejal delo Državnega sveta v
razmerah, ko sej ni možno izvesti z osebno prisotnostjo na sedežu Državnega sveta. Interesna
skupina je skupaj z Interesno skupino negospodarskih dejavnosti, 14. 4. 2020, predlagala
amandma, s katerim bi se pobuda razširila z ureditvijo možnosti izvedbe glasovanja tudi z
uporabo tehnologije glasovanja, ki jo omogoča informacijsko-komunikacijska tehnologija, prek
katere se izvaja seja na daljavo. Pobuda in amandma (PoDS-1E) sta bila sprejeta na 28. seji
Državnega sveta, 15. 4. 2020. Več v poglavju 2.5.9.
111

POROČILO O DELU 2020
Pobuda za sprejem odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP-A), Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev
posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) in Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o
začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A) (11. izredna
seja interesne skupine, 29. 4. 2020). Interesna skupina je sprejela odločitev, da ne bo vložila
pobude za sprejem odložilnega veta na zakone. Predlog je Državni svet obravnaval na 14.
izredni seji, 30. 4. 2020. Več v poglavju 2.5.3.
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju zakonodajna iniciativa (ZZVZZ-T), EPA 1208-VIII (13. izredna seja interesne skupine, 28. 5.
2020), skupaj z Interesno skupino delojemalcev (6. izredna seja interesne skupine, 28. 5. 2020).
Člani interesnih skupin so k predlogu zakona vložili amandma za novi 1.a člen, ki ga je Državni
svet sprejel na 30. seji, 10. 6. 2020 in predlog zakona vložil v zakonodajni postopek po rednem
postopku. Državni zbor o predlogu na dan 31. 12. 2020 še ni odločal. Več v poglavju 2.5.1.
Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020),
EPA 1328-VIII in Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek,
EPA 1327-VIII (26. seja interesne skupine, 16. 9. 2020). Interesna skupina je k predlogom mnenj
sprejela stališče in jih podprla. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog Mnenja k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A),
EPA 1385-VIII, Predlog mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2022
(DP2022), EPA 1386-VIII, Mnenje k Predlogu Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) - nujni postopek, EPA 1383-VIII (27. seja interesne
skupine, 16. 9. 2020). Interesna skupina je k predlogom mnenj sprejela stališče in jih podprla, ob
tem pa opozorila, da je za učinkovito izvajanje proračuna ključno učinkovito in pravočasno
črpanje evropskih sredstev. Več v poglavju 2.5.2.
Vprašanje cepljenja proti gripi (28. seja interesne skupine, 11. 11. 2020). Interesna skupina je
sprejela odločitev, da na predsednika Državnega sveta naslovi pobudo, da se prouči možnost, da
se državnim svetnikom zagotovi cepljenje proti gripi, saj so pri kontaktih z bazo izpostavljeni
nevarnosti okužbe.
Predlog Mnenja k Predlogu sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A),
EPA 1385-VIII, Predlog Mnenja k Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2022
(DP2022), EPA 1386-VIII, Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2021 in 2022 (ZIPRS2122) - nujni postopek, EPA 1383-VIII (27. seja interesne skupine, 14. 10.
2020). Več v poglavju 2.5.2.
Predlog Mnenja k Predlogu zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (ZIUOPDVE) – nujni postopek, EPA 1472-VIII (14. izredna seja interesne
skupine, 17. 11. 2020). Interesna skupina je predlog podprla, pri čemer je ugotovila, da zakon v
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nekaterih delih prinaša pozitivne rešitve in pristopa k reševanju gospodarstva, vendar ne v celoti
in predlagala, da Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisija za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide v okviru skupne obravnave Predloga zakona o interventnih
ukrepih sprejmeta sklep, s katerim bi pozvali predlagatelja zakona in ostale kvalificirane
predlagatelje amandmajev, da v nadaljevanju zakonodajnega postopka proučijo in kot lastne
povzamejo ter predložijo v obravnavo matičnemu Odboru Državnega zbora za finance predloge
amandmajev glede uveljavitve Zakona o spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B); glede
dopolnitev predlaganega 58. člena ZIUOPDVE tako, da nov 306.a člen Zakona o splošnem
upravnem postopku velja tudi za vloge, povezane z delom in zaposlovanjem tujcev; glede
veljavnosti enotnih dovoljenj za tujce; glede obveščanja Inšpektorata RS za delo o delu na domu
ter glede mejnih zneskov in odstotkov v zvezi s povračilom fiksnih stroškov za zaprta podjetja.
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance in Komisija za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide sta se na skupni seji, 17. 11. 2020, seznanili s stališčem in predlogi
Interesne skupine delodajalcev. Razprava o preložitvi uveljavitve določil Zakona o minimalni
plači, ki ga je s predlogom amandmaja (za 60. a člen) predlagala Interesna skupina delodajalcev
je pokazala, da obstajajo med člani obeh komisij nasprotujoča mnenja o možnem izrazu podpore
predloženemu amandmaju. Ob glasovanju Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide ni podprla odloga uveljavitve Zakona o minimalni plači, medtem ko so se člani Komisije
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance strinjali s predlaganim amandmajem. Drugi predlogi
Interesne skupine delodajalcev so bili s strani obeh komisij sprejeti brez posebnosti. Komisiji sta
skupno stališče k predlogu zakona predstavili na 49. nujni seji Odbora Državnega zbora za
finance, 23. 11. 2020. V sprejetem Zakonu o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega
vala epidemije COVID-19 (EPA 1472-VIII) so bili predlogi upoštevani v manjšem obsegu. Več v
poglavju 4.3.3.
Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo
(ZDTon-B), EPA 1368 (16. izredna seja interesne skupine, 23. 12. 2020). Interesna skupina je
predlog odložilnega veta podprla. Državni svet je na 19. izredni seji, 23. 12. 2020, sprejel
zahtevo, da Državni zbor o njem ponovno odloča. Državni zbor na 22. redni seji, 27. 1. 2021,
zakona ni ponovno izglasoval. Več v poglavju 2.5.3.

3.2. INTERESNA SKUPINA DELOJEMALCEV
Interesna skupina delojemalcev je imela osemnajst (18) sej, od tega devet (9) rednih in
devet (9) izrednih.
Povzetek pomembnejših obravnavanih zadev
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti – zakonodajna iniciativa (ZZDej-M),
EPA 982-VIII (29. redna seja interesne skupine, 22. 1. 2020). Na osnovi pojasnil državnega
svetnika Branimirja Štruklja, ki je k predlogu zakonodajne iniciative pripravil tri amandmaje, je
interesna skupina zavzela stališče, da amandmaje podpira. Več v poglavju 2.5.1.
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju – zakonodajna iniciativa (ZZVZZ-R), EPA 1159-VIII (32. seja interesne skupine, 13.
5. 2020). Interesna skupina je podprla predlog zakonodajne iniciative. Več v poglavju 2.5.1.
Predlog Mnenja k Predlogu rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020),
EPA 1328-VIII in Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek,
EPA 1327-VIII (35. seja interesne skupine, 16. 9. 2020). Člani interesne skupine so se strinjali, da
so določeni segmenti dobro finančno podprti, na področju kulture pa ni tako. Brez znanosti in
kulture ni dobrega gospodarstva, skozi znanost in kulturo se reflektira vsaka družba. Po razpravi
so sklenili, da bodo o predlogu na seji Državnega sveta glasovali vsak po svoji vesti. Več v
poglavju 2.5.2.
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), EPA 1095-VIII (1. izredna seja interesne skupine, 3. 4.
2020). Interesna skupina je sprejela sklep, naj predsednik Državnega sveta v javnosti zavzame
jasno stališče, da se Državni svet pravici do veta ni odpovedal. Prav tako so poudarili, da se bodo
v primeru, če bodo državni svetniki pozvani, da se odrečejo pravici do veta tudi pri tem zakonu,
glasovali proti.
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omejitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), EPA 1095-VIII (2. izredna seja interesne skupine, 7. 4.
2020). Člani Interesne skupine so med drugim spregovorili tudi o srečanju s predsednikom Vlade
6. 4. 2020 na Brdu pri Kranju. Sindikate je še posebej zanimalo, kdaj bo vzpostavljen
Ekonomsko-socialni svet, za katerega so izrazili pričakovanje, da bo prek njega še naprej tekel
socialni dialog. Po razpravi in predstavitvi stališč so se odločili, da veta na zakon ne bodo vložili,
ob tem pa izrazili interes, da bi naslednji paket ukrepov obravnavali kot zainteresirana interesna
skupina pred obravnavo na seji matične komisije Državnega sveta. Več v poglavju 2.5.3.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) (3.
izredna seja interesne skupine, 23. 4. 2020). Interesna skupina se v stališču do predloga zakona
ni izrecno opredelila, je pa nanj podala vrsto pripomb. Čeprav pri pripravi zakonodaje ni tekel
sicer obljubljeni socialni dialog, predlog zakona upošteva kar nekaj pripomb, ki so jih podali
sindikati. Kljub temu še vedno ostaja vrsta odprtih vprašanj v zvezi z javnim sektorjem. Še vedno
je problematično, da področje dodatkov in razporejanja delovnega časa Vlada ureja z uredbo,
brez sodelovanja s sindikati. Prav tako ni razumljivo, zakaj delavci iz zasebnega sektorja
zadostijo kriterijem za dodatno plačilo v času epidemije in jim ta pripada na podlagi zakona,
delavci, ki enako ali podobno delo opravljajo v javnem sektorju, pa do tega dodatka na tak način
niso upravičeni. Zakon sicer rešuje problematiko nekaterih področij, kot na primer v gradbeništvu,
kar pa bi bilo treba reševati z drugimi zakoni. Opozorjeno je bilo na problem koriščenja dopusta v
zasebnem sektorju v času epidemije. Zaradi sprememb stečajnega zakona lahko pride do velikih
posegov v pravice delavcev, pri dodatku 200 € v času epidemije pa je veliko neznank in pomoč
zaradi tega izgublja svoj prvotni namen. Nov predlog zakona tudi ne upošteva več »7 zaporednih
dni«, ko lahko delodajalec delavca pokliče nazaj na delo, ampak je zapisano le še »7 dni«. Več v
poglavju 2.5.2.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije
COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), EPA 1122-VIII
(4. izredna seja interesne skupine, 29. 4. 2020). Člani interesne skupine so v razpravi ponovno
opozorili na naslednje: da tudi pri pripravi 2. paketa zakonodaje v zvezi z epidemijo COVID-19
obljubljenega socialnega dialoga ni bilo; zakaj delavci iz zasebnega sektorja zadostijo kriterijem
za dodatno plačilo v času epidemije in jim pripada na podlagi zakona, delavci, ki enako ali
podobno delo opravljajo v javnem sektorju, pa do tega dodatka na tak način niso upravičeni;
problem koriščenja dopusta v zasebnem sektorju, kjer ga v času epidemije skoraj ni mogoče (25.
člen predloga zakona) izkoristiti, zato bi določba, da se prenese izraba v drugo polovico leta, bila
ravno tako nujna za zasebni sektor; v zasebni sektor sodi veliko podjetij, ki so sistemskega
pomena za Republiko Slovenijo in predstavljajo kritično infrastrukturo države, npr. živilske
trgovine. Ker je Vlada Republike Slovenije oz. štab Civilne zaščite Republike Slovenije v skladu z
Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov civilne zaščite zahteval/-a, da se zagotavlja nemoteno
izvajanje dejavnosti, zaposleni v teh podjetjih do 30. 6. 2020 ne bodo mogli izkoristiti letnega
dopusta. Ne sme se pristati na poplačilo neizkoriščenih dni dopusta, saj ima ta svoj namen;
zaradi sprememb Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (ZFPPIPP) (38. člen predloga zakona) lahko pride do velikih posegov v pravice
delavcev; pri predvidenem dodatku 200 € v času epidemije ostaja veliko neznank in pomoč
zaradi tega izgublja svoj prvotni namen. Po tehtnem razmisleku so člani interesne skupine
zaključili, da so prednosti sprejetega zakona vseeno večje kot njegove slabosti in sprejeli sklep,
da interesna skupina ne bo vložila predloga za sprejem odložilnega veta na zgoraj navedeni
zakon, prav tako ne bo nihče od članov interesne skupine kot posameznik podpisnik predloga za
sprejem odložilnega veta na zgoraj navedeni zakon, ter pozvali Mandatno-imunitetno komisijo
Državnega sveta, naj čim prej pripravi predlog formalne ureditve postopkov v okviru Državnega
sveta za primere, povezane s prvim odstavkom 21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi (Uradni list RS, št. 26/07-UPB, 6/18-odl.US in 52/20). Člani interesne skupine so se
dogovorili tudi, da ne bodo vlagali predloga za veto niti za Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), EPA 1120-VIII kot tudi ne za
Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), EPA 1121-VIII.
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju –
zakonodajna iniciativa (ZZVZZ-T), EPA 1208-VIII (6. izredna seja interesne skupine , 28. 5. 2020)
skupaj z Interesno skupino delodajalcev (13. izredna seja interesne skupine, 28. 5. 2020). Člani
interesnih skupin so k predlogu zakona vložili amandma. Državni svet je amandma za novi 1.a
člen sprejel na 30. seji, 10. 6. 2020, predlog zakona podprl in ga vložil v zakonodajno proceduro
po rednem postopku. Državni zbor o predlogu na dan 31. 12. 2020 še ni odločal. Več v poglavju
2.5.1.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP-E) (7. izredna
seja interesne skupine, 22. 6. 2020). Interesna skupina se je po razpravi odločila, da podpre
zahtevo za odložilni veto na zakon, saj jo je zmotila ukinitev tahografov pri prevozih določene
skupine otrok, kar bi po njenem mnenju zmanjšalo varnost otrok in vseh ostalih udeleženih v
prometu. Državni svet na 16. izredni seji, 22. 6. 2020, predlagane zahteve, da Državni zbor
Republike Slovenije ponovno odloča o zakonu, ni izglasoval. Več v poglavju 2.5.3.
115

POROČILO O DELU 2020
Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega
vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), EPA 1557-VIII (9. izredna seja interesne skupine, 30.
12. 2020). Člani interesne skupine so v razpravi predlagali amandma, s katerim naj bi se
obrazložitev predloga zahteve za odložilni veto spremenila tako, da se v njej Državni svet ne bi
skliceval zgolj na pohitritev postopka, ampak v zahtevi opozoril na ne zgolj interventne, ampak
trajne ukrepe, ki pa so lahko celo ustavno sporni. Amandma na 20. izredni seji Državnega sveta,
30. 12. 2020, ni bil sprejet. Več v poglavju 2.5.3.

3.3. INTERESNA SKUPINA KMETOV, OBRTNIKOV IN SAMOSTOJNIH
POKLICEV
Interesna skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev je imela trinajst (13) sej, od tega
devet (9) rednih in štiri (4) izredne.
Povzetek pomembnejših obravnavanih zadev
Predlog zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih
posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), nujni postopek, EPA 1095-VIII (6. izredna
seja interesne skupine, 30. 3. 2020). Člani interesne skupine so se strinjali, da je treba nujne
ukrepe sprejeti čim prej in se dogovorili, da ne bodo vlagali dopolnil ali sprožili postopka za
odložilni veto. V razpravi je bilo poudarjeno, da v predlogu zakona ni dana dovolj velika pozornost
kmetijstvu in živilstvu. Člani interesne skupine so sklenili, da bodo zbrali pripombe posameznikov
in stanovskih organizacij s področja kmetijstva in na tej podlagi pripravili pripombe, ki se jih bo
lahko vključilo v pripravo 3. sklopa interventnih ukrepov.
Poslovnik Državnega sveta Republike Slovenije (PoDS-1E) (v nadaljevanju: poslovnik) (28. seja
interesne skupine, 10. 6. 2020). Interesna skupina se je opredelila do vprašanj organizacije sej
komisij, interesnih skupin in plenarnih zasedanj na daljavo tudi po končani epidemiji in s tem
povezanimi spremembami 33.a člena poslovnika. Menila je, da bi bilo dobro tudi v prihodnje
ohraniti možnost organizacije sej na daljavo. Člani interesne skupine se tako v nujnih primerih
lahko dogovorijo o sklicu sej na daljavo. Glede organizacije plenarnih sej Državnega sveta na
daljavo pa so menili, da naj bo ta možnost uporabljena le v izjemnih primerih. Več v poglavju
2.5.9.
Osnutek pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin (32. seja interesne skupine,
11. 11. 2020) Interesna skupina se je seznanila z gradivom, ki ga je pripravila Strokovna skupina
Državnega sveta Republike Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje in ga zbrala v zborniku
»Pokrajine v Sloveniji«. Podprla je predlog sklepa Državnega sveta, da se pozove občinske
svete, da opravijo javno razpravo o osnutkih pokrajinske zakonodaje, saj bi to omogočalo
pridobitev širšega odziva lokalnega okolja in zainteresirane javnosti. Več v poglavju 2.5.9.
Osnutek pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu (v
nadaljevanju: pravilnik) (33. seja interesne skupine, 9. 12. 2020). Interesna skupina je poudarila
pomen povezanosti in sodelovanja civilne družbe z Državnim svetom, kjer se v okviru strokovnih
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razprav civilni družbi omogoča aktivno vključevanje v procese sooblikovanja in soodločanja o
zadevah javnega pomena. Po mnenju interesne skupine je treba tudi v prihodnje ohraniti odprtost
Državnega sveta, iz vsebine pravilnika pa izhaja, da se želi posvete omejiti, kar ni v skladu s
poslanstvom Državnega sveta. Zavzela se je, da bi v pravilniku pogoje in postopke za
organizacijo posvetov in drugih dogodkov uredili le okvirno, naloge službe Državnega sveta pa bi
se opredelilo v drugem aktu.
Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo
(ZDTon-B), EPA 1368-VIII (8. izredna seja interesne skupine, 23. 12. 2020). Interesna skupina je
podprla predlagatelje odložilnega veta, da zakon v predlagani obliki ni v skladu z Resolucijo o
pomorski usmeritvi Republike Slovenije. Državni svet je na 19. izredni seji, 23. 12. 2020, sprejel
zahtevo, da Državni zbor Republike Slovenije o zakonu ponovno odloči. Državni zbor na 22.
redni seji, 27. 1. 2021, zakona NI ponovno izglasoval. Več v poglavju 2.5.3.

3.4. INTERESNA SKUPINA NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je imela devetnajst (19) sej, od tega enajst
(11) rednih in osem (8) izrednih.
Povzetek pomembnejših obravnavanih zadev
Poslovnik Državnega sveta Republike Slovenije (PoDS-1E) (v nadaljevanju: poslovnik) (5.
izredna seja interesne skupine, 14. 4. 2020). Interesna skupina se je seznanila s pobudo
državnega svetnika Milana Ozimiča za sprejem dopolnitve poslovnika, ki se je nanašala na
izvedbo sej na daljavo in skupaj z Interesno skupino delodajalcev vložila amandma. Pobuda in
amandma sta bila sprejeta na 28. seji Državnega sveta, 15. 4. 2020. Več v poglavju 2.5.9.
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (v nadaljevanju: poslovnik) (3.
izredna seja interesne skupine, 12. 2. 2020 in 30. redna seja interesne skupine, 26. 2. 2020).
Interesna skupina je v stališču podprla predlog sprememb in dopolnitev poslovnika ter k
posameznim členom predlagala amandmaje, ki so vsebovali redakcijske popravke in se nanašali
na postopek imenovanja predstavnikov Državnega sveta v organizacije, institucije in delovne
skupine. Mandatno-imunitetna komisija je na 9. redni seji, 1. 6. 2020, sprejela amandmaje in
besedilo Pobude za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta prilagodila
skladno z njimi.
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1F) (v nadaljevanju:
poslovnik) (35. seja interesne skupine, 1. 7. 2020). Interesna skupina je oblikovala stališče, v
katerem je podprla amandma Mandatno-imunitetne komisije k 14. členu poslovnika, ki se je
nanašal na črtanje določbe, ki bi omogočala umik podpisa za vložitev odložilnega veta. Interesna
skupina v okviru istega stališča ni podprla amandmaja Mandatno-imunitetne komisije za nov
15.a člen, s katerim se je iz poslovnika črtala določba o volitvah ob polovici mandata Državnega
sveta. Po mnenju interesne skupine so namreč volitve ob polovici mandata Državnega sveta
omogočale oceno dotedanjega dela predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter
predsednikov in podpredsednikov komisij, poleg tega pa tudi premislek o usmeritvi dela za
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naprej. Državni svet je na 31. seji, 1. 7. 2020, obravnaval tako amandmaja kot predlog sprememb
in dopolnitev poslovnika in oba amandmaja skupaj s predlogom sprememb in dopolnitev sprejel
na 32. seji, 16. 9. 2020.
Osnutek pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu (v
nadaljevanju: pravilnik) (9. izredna seja interesne skupine, 21. 12. 2020). Po opravljeni razpravi je
interesna skupina oblikovala stališče, da je pravilnik v delu, ki se nanaša na izvedbo dogodkov in
naloge službe Državnega sveta, prenormiran. Menila je, da bi se za ta del lahko oblikoval
izvedbeni akt oziroma dokument, ki bi se ga lažje prilagajalo dejanski praksi in tudi spreminjalo.
Postopek organizacije posvetov in drugih dogodkov je treba poenostaviti, saj so posveti kot tudi
drugi dogodki v organizaciji Državnega sveta pomemben del aktivnosti Državnega sveta. Njihova
organizacija mora biti strokovna in enostavna, tako morajo biti tudi akti in dokumenti, ki se nanje
nanašajo, oblikovani tako, da spodbujajo to dejavnost in omogočajo njihovo čim lažjo
organizacijo. Poleg tega je interesna skupina ugotovila, da v pravilniku niso povsem jasna
razmerja med odobritvijo o organizaciji posveta, ki jo da predsednik Državnega sveta in
odobritvijo, ki jo da predsednik pristojne komisije. Tako ni točno razvidno, ali gre za sosledico ali
sočasnost dogodkov oziroma ali gre za odobritev na eni ali dveh ravneh. Interesna skupina je
menila, da bi moralo zadoščati, da se organizacija posveta odobri na eni ali drugi ravni, predvsem
v smislu, da se organizacijo posvetov spodbuja, ne pa omejuje. Dikcija v pravilniku mora biti
jasna, da bo razumljiva tudi vsem bodočim novim članom Državnega sveta. V pravilniku je
nejasen tudi status internega kolegija oziroma ni znana njegova sestava. Interesna skupina je
opozorila tudi, da predsednik Državnega sveta nima pristojnosti nad financami Državnega sveta.
Državni svet mora poslovati v okviru svojega proračuna, odločitve glede financ in vpetosti službe
Državnega sveta v organizacijo dogodkov pa so v domeni sekretarja Državnega sveta, pri čemer
je pravilno, da je predsednik Državnega sveta z njimi seznanjen, ne more pa o njih odločati.
Interesna skupina je izpostavila, da si mora Državni svet pri organizaciji dogodkov prizadevati za
čim večjo dostopnost širše javnosti pri tej svoji dejavnosti, zato za posamezni dogodek, s katerim
ni povezanih finančnih stroškov in za katerega imajo državni svetniki interes, ne bi smelo biti
omejitev pri izvedbi. Pravilnik mora biti enostaven in jasen ter onemogočati različne interpretacije.
Priprave na volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob polovici VI. mandata Državnega sveta
(33. seja interesne skupine, 20. 5. 2020). Komisija je predlagala, da se v drugi polovici VI.
mandata Državnega sveta ohrani dosedanje vodstvo Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide. Poleg tega je interesna skupina, na podlagi izkazanega interesa prof. dr.
Matjaža Gamsa, podprla njegovo kandidaturo za predsednika Komisije za kulturo, znanost,
šolstvo in šport ter predlagala, da se ohrani nespremenjeno članstvo v komisijah Državnega
sveta.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
(ZIUOOPE) (6. izredna seja interesne skupine, 25. 5. 2020) kot zainteresirano telo, skupaj s
pristojno Komisijo Državnega sveta za socialno varstvo, delo zdravstvo in invalide (10. izredna
seja komisije, 25. 5. 2020). Skupno mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za
delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki je na 39. nujni seji, 26. 5. 2020, in nadaljevanju seje,
27. 5. 2020, k predlogu zakona sprejel številne amandmaje (predlog amandmaja za nov 58.a člen
ni bil upoštevan) in pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon sprejel na 38.
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izredni seji, 29. 5. 2020. Državni svet je na 15. izredni seji, 30. 5. 2020, odločal o predlogu
odložilnega veta, a ga ni sprejel. Več v poglavju 4.3.3 in 2.5.3.
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19
(ZPEIPZB) – nujni postopek, EPA 1171-VIII (6. izredna seja interesne skupine, 25. 5. 2020),
skupaj s Komisijo Državnega sveta za socialno varstvo, delo zdravstvo in invalide kot
zainteresirano komisijo (10. izredna seja komisije, 25. 5. 2020). Komisija in interesna skupina sta
predlog zakona podprli. Z njim je Vlada želela ohraniti delovna mesta in dejavnost
samozaposlenih, zmanjšati nezaposlenost in izpad dohodka samozaposlenih, zagotoviti varnost
in zdravje delavcev ter samozaposlenih in preprečiti hujšo gospodarsko škodo. Navedene cilje
naj bi bilo možno doseči na podlagi koriščenja sredstev iz novega solidarnostnega instrumenta
SURE, ki bo imel na voljo 100 milijard evrov. Izvajal se bo v obliki sheme dajanja posojil, podprt
pa bo s sistemom jamstev držav članic. Ob tem sta komisija in interesna skupina opozorili, da bi
bilo treba ta sredstva porabiti učinkovito in na način, da bo dosežen največji možen pozitiven
učinek in ob tem upoštevati še sprejemljivo mero zadolženosti države. Skupno poročilo je bilo
posredovano pristojni Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Več v poglavju 4.3.3.
Skupno poročilo k Predlogu interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) (6. izredna seja interesne
skupine, 25. 5. 2020), skupaj s Komisijo Državnega sveta za socialno varstvo, delo zdravstvo in
invalide kot zainteresirano komisijo (10. izredna seja komisije, 25. 5. 2020). Interesna skupina in
komisija sta se s predlogom zakona seznanili in navkljub ugotovitvi, da je bil osnovni namen
zakona dober, menili, da je v njem zelo pomanjkljivo urejen sistem nadzora nad postopki
določanja pomembnih investicij v skladu z zakonom, kriterij za določitev vrednosti pomembne
investicije z vidika njihove vrednosti (za pomembno naj bi se štela investicija v vrednosti nad
5.000.000,00 evrov) pa je preohlapen in brez ustreznih omejitev na zgornji meji vrednosti
investicije ter omogoča zlorabe. Skupno poročilo je bilo posredovano pristojni Komisiji Državnega
sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Več v poglavju 2.5.3 in 4.5.3.
Vprašanji glede zaščite semenske banke ob prodaji Semenarne Ljubljana, d. o. o., ter o
dostopnosti avtohtonih semen v komercialni prodaji. Državni svet je na 26. seji, 26. 2. 2020,
podprl pobudo interesne skupine, ki jo je ta oblikovala na 3. izredni seji, 12. 2. 2020, in vprašanji
naslovil na Vlado Republike Slovenije. Več v poglavju 2.5.8.
Vprašanja glede poteka in financiranja projektov, ki se financirajo iz evropskih sredstev, ter
zaposlitvami posameznikov, ki so vezane na te projekte v času trajanja epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Državni svet je na 28. seji, 15. 4. 2020, podprl pobudo
interesne skupine, ki jo je ta oblikovala na 4. izredni seji, 3. 4. 2020, in vprašanja naslovil na
Vlado Republike Slovenije. Več v poglavju 2.5.8.
Pobuda za medsebojno spoštovanje, sodelovanje in umiritev političnih sporov v času trajanja
epidemije COVID-19. Državni svet je na 35. seji, 9. 12. 2020, podprl pobudo interesne skupine, ki
jo je ta oblikovala na 39. seji, 27. 11. 2020, in jo naslovil na državne organe in politične stranke.
Več v poglavju 2.5.8.
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Pobuda za sofinanciranje fiksnih stroškov za nevladne organizacije s področja kulture in športa.
Interesna skupina je na 8. izredni (2. korespondenčni) seji interesne skupine, 15. 12. 2020 in 16.
12. 2020, sprejela sklep, da na Vlado Republike Slovenije naslovi vprašanje oz. pobudo, da v
sedmi protikoronski paket zakonodajnih ukrepov vključi podlage, ki bi omogočale sofinanciranje
fiksnih stroškov zaradi posledic epidemije za tiste nevladne organizacije, ki so 2019 ustvarile vsaj
50.000 evrov prihodkov, so imele vsaj enega zaposlenega, ki je bil vključen v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter enega stalnega zunanjega sodelavca. Nevladne
organizacije na področju kulture in športa so tudi v Sloveniji izjemnega pomena za razvoj teh
dveh področij. So producenti in organizatorji številnih nacionalno pomembnih in tudi mednarodno
uveljavljenih kulturnih ter športnih projektov in prireditev. Številne izmed njih delujejo
profesionalno, imajo redno zaposlene sodelavce, v najemu ali v lasti poslovne, prireditvene in
razstavne prostore, športne objekte ipd. ter s tem povezane znatne fiksne stroške. Gre za
pomemben segment, ki znatno prispeva k zadovoljevanju interesov in potreb prebivalcev
Slovenije, obenem pa sta kultura in šport pomembna gospodarska dejavnost. Nevladne
organizacije s področja kulture in športa velik del finančnih sredstev (običajno večino) za svoje
delovanje pridobijo od prodaje vstopnic, trženja svojih storitev, sponzorstev, donacij in drugih
virov. Leta 2020 zaradi korona virusnih omejitev večino kulturnih in športnih prireditev ni bilo
možno realizirati, posledica česar je bil izpad prihodkov tudi iz ostalih navedenih virov. Tako kot
druga področja je tudi ta nevladni sektor zaradi pandemije COVID-19 potreben izdatnejše
finančne pomoči, sicer mu grozi propad številnih tradicionalnih in mednarodno uveljavljenih
kulturnih in športnih projektov. Komisija je pobudo naslovila na Vlado Republike Slovenije.
Poziv Združenja dramskih umetnikov Slovenije glede ureditve klasifikacije stavb in registracijo
umetniških, bivalnih ateljejev, delavnic, laboratorijev in studiev (30. seja interesne skupine, 26. 2.
2020). Interesna skupina je 24. 2. 2020 prejela poziv Združenja dramskih umetnikov Slovenije, ki
je pozvalo slovenske občine, da v svoje odloke o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
ustrezno umestijo prostore za umetniško ustvarjanje. Interesna skupina je na Komisijo za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj ter Komisijo za kulturo, znanost, šolstvo in šport naslovila
pobudo, da komisiji obravnavata poziv in se do njega opredelita. Več v poglavju 2.5.8.
Pobuda za posvet z naslovom »Pluralnost in svoboda medijev v luči zakonodajnih sprememb« v
organizaciji Državnega sveta (7. izredna (1. korespondenčna) seja, 4. 9. 2020 do 7. 9. 2020).
Posvet bi se nanašal na spremembe in dopolnitve medijske zakonodaje, in sicer Zakona o
medijih, Zakona o Radioteleviziji Slovenija in Zakona o Slovenski tiskovni agenciji, ki so bile
deležne burnih odzivov v javnosti. Z njim bi se strokovni javnosti omogočilo argumentirano,
pluralno in demokratično razpravo o medijski problematiki v luči zakonodajnih sprememb.
Pobudo je interesna skupina naslovila na Kolegij Državnega sveta, ki je odobril organizacijo
posveta, a je bil posvet prestavljen zaradi slabe epidemiološke slike.
Predlog, da se spodbudi državne svetnice in svetnike, da bi se v večjem številu udeleževali
proslav, na katere so vabljeni (35. seja interesne skupine, 1. 7. 2020). Interesna skupina je
predlagala, da je treba zagotoviti, da je sedežni red na javnih prireditvah, na katere so vabljeni
državne svetnice in svetniki (npr. državnih proslavah), oblikovan na način, da bodo državne
svetnice in svetniki sedeli enakovredno poslancem Državnega zbora, ter predlagala, da Državni
svet tudi v bodoče ob dnevu državnosti organizira slavnostno sejo Državnega sveta. Interesna
skupina je predlog naslovila na vodstvo Državnega sveta.
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3.5. INTERESNA SKUPINA LOKALNIH INTERESOV
Interesna skupina je imela šestindvajset (26) sej, od tega štirinajst (14) rednih in dvanajst
(12) izrednih.
Povzetek pomembnejših obravnavanih zadev
Pobuda za organiziranje posveta Finančni položaj slovenskih občin (42. seja interesne skupine,
22. 1. 2020) in Predlog sklepa k Zaključkom posveta Finančni položaj slovenskih občin (45. seja
interesne skupine, 12. 5. 2020). Interesna skupina se je seznanila z zaključki posveta in ocenila,
da ti predstavljajo usmeritev za delo državnih svetnikov, ki bodo v sodelovanju z združenji občin
tudi preverjali njihovo uresničevanje. Z zaključki se je Državni svet seznanil na 29. seji, 13. 5.
2020. Več v poglavju 2.5.7.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021(ZIPRS2021-A) – nujni postopek, EPA 1327-VIII in Predlog
rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII (49. seja
interesne skupine, 7. 9. 2020), skupaj s Komisijo Državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj (50. seja komisije, 7. 9. 2020). Interesna skupina in komisija sta predlog podprli
ter skupno poročilo poslali Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Pri tem sta
opozorili, da se soočamo s krizo globalnih razsežnosti, pri čemer lahko države članice EU za
obvladovanje krize odstopajo od proračunskih zahtev v okviru evropskega fiskalnega okvira.
Interesna skupina in komisija sta ocenili, da je predlagan rebalans proračuna odraz večjega
posluha aktualne Vlade za lokalno samoupravo. Ob relativno nizki stopnji zadolženosti slovenskih
občin, ki k slovenskemu javnemu dolgu prispevajo minimalen delež, sta pozitivno ocenili dvig
omejitve splošne zadolžitve za dve odstotni točki, s čimer so občine dobile možnost dodatnega
zadolževanje za izvajanje občinskih investicij. Pozdravili sta predlog, da bo o uvrščanju in
spremembah vrednosti projektov iz 21. člena Zakona o financiranju občin namesto Vlade
odločalo Ministrstvo za finance, s čimer se pospešujejo postopki dodeljevanja sredstev za
financiranje tovrstnih projektov. V povezavi s financiranjem investicij v okviru aktualne in
prihodnje finančne perspektive ter EU mehanizma za okrevanje in odpornost sta opozorili na
težave občin pri izvajanju investicijskih projektov, saj so v preteklosti več ali manj porabile
finančne rezerve za financiranje zakonskih nalog in so zato nezmožne zagotavljati lastno
finančno soudeležbo. Posebej so izpostavili 21. člen Zakona o financiranju občin in njegove
prehodne določbe, saj so občine že nekaj let upravičene do manjšega obsega sredstev iz
državnega proračuna za sofinanciranje investicij, kot jih je v osnovi predvidel zakon, v obdobju
2018–2023 pa se jim del sredstev zagotavlja celo v obliki dodatnega zadolževanja v proračunu
države. To dodatno prispeva k slabši finančni sposobnosti občin. Zato sta komisija in interesna
skupina izrazili pričakovanje, da bodo občine že 2021 upravičene do sredstev državnega
proračuna za financiranje investicij v polni višini 6 % skupne primerne porabe, kot je predvidel
zakon 2006. Državni svetniki so tudi izrazili pričakovanje, da se pospeši črpanje sredstev EU v
iztekajoči se finančni perspektivi, saj imajo kot ključna razvojna sredstva pomembno vlogo pri
lažjem okrevanju gospodarstva. Ob podpori je bilo izražena tudi skrb zaradi zmanjševanja
sredstev za kulturo kot temelja narodne identitete in za šport, ki sta bili zaradi omejevalnih
ukrepov v času epidemije COVID-19 najbolj prizadeti področji. Na 50. seji je interesna skupina
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podprla predlog mnenja Državnega sveta, v katerem so bila zajeta stališča interesne skupine in
komisije. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122)
– nujni postopek, EPA 1383-VIII; Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021
(DP2021-A), EPA 1385-VIII; Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), EPA
1386-VIII (51. seja interesne skupine, 9. 10. 2020), skupaj s Komisijo za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj (52. seja komisije, 9. 10. 2020). Skupno poročilo je bilo poslano Komisiji za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Državni svet je podprl navedene proračunske dokumente
na 33. seji, 14. 10. 2020. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) – druga obravnava, EPA 953-VIII (19.
izredna seja interesne skupine, 2. 11. 2020), skupaj s Komisijo za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj (14. izredna seja komisije, 2. 11. 2020). Skupno mnenje je bilo posredovano
Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je na 31. nujni seji, 4. 11.
2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni svet je na 34. seji, 11. 11. 2020, podprl
dopolnjen predlog zakona. Več v poglavju 2.5.2.
Pokrajine v Sloveniji – osnutek pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin (53. seja
interesne skupine, 9. 11. 2020), skupaj s Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
(54. seja komisije, 9. 11. 2020). Interesna skupina in Komisija za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj sta pripravili poročilo za 34. sejo Državnega sveta, 11. 11. 2020. Državni svet je
na predlog interesne skupine in komisije pozval občinske svete, da se do 1. 3. 2021 opredelijo do
pokrajinske zakonodaje. Več v poglavju 2.5.9.
Zaključki posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija
(53. seja interesne skupine, skupaj s Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, 9. 11.
2020). Interesna skupina in komisija sta se seznanili z zaključki posveta, ki ga je Državni svet
organiziral 18. 9. 2020 na pobudo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, številnih
županov in drugih nosilcev razvoja občin kohezijske regije Zahodna Slovenija. Interesna skupina
in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta pripravili poročilo za 34. sejo
Državnega sveta, 11. 11. 2020, ki se je seznanil z zaključki posveta. Več v poglavju 2.5.7.
Predlogi odložilnih vetov na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
(ZIUZEOP-A), EPA 1122-VIII; Zakon o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev
posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE), 1120-VIII in Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona
o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za
obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A), EPA 1121-VIII
(14. izredna seja interesne skupine, 30. 4. 2020). Interesna skupina ni podprla predlogov
odložilnih vetov na navedene zakone. Interesna skupina je stališče poslala državnim svetnicam in
državnim svetnikom. Državni svet na 14. izredni seji, 30. 4. 2020, ni sprejel odložilnih vetov na
navedene zakone. Več v poglavju 2.5.3.
Predlogi odložilnih vetov na Zakon o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za
začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu
COVID-19 (ZPEIPUTB), EPA 1171-VIII; Interventni zakon za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih
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investicij za zagon gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG), EPA 1172-VIII in Zakon o
interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), EPA 1173VIII (15. izredna seja interesne skupine, 30. 5. 2020). Interesna skupina je sprejela sklep o
vložitvi odložilnih vetov na navedene zakone, ki jih je Državni zbor sprejel na 38. izredni seji, 29.
5. 2020. V obrazložitvi je navedla, da je predlog, da Državni svet odloča o tem, ali bo zahteval od
Državnega zbora, da o posameznem od navedenih zakonov ponovno odloča, podan z namenom
pospešitve postopka uveljavitve posameznega zakona, ne glede na sprejeto odločitev Državnega
sveta. Državni svet je o predlogih odložilnega veta odločal na 15. izredni seji, 30. 5. 2020 in
predlogov odložilnih vetov ni sprejel. Več v poglavju 2.5.3.
Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19
(ZIUPDV), EPA 1249-VIII (17. izredna (1. korespondenčna) seja interesne skupine in 18. izredna
seja interesne skupine, 10. 7. 2020). Interesna skupina je sprejela sklep, da predlaga odložilni
veto na navedeni zakon, ki ga je Državni zbor sprejel na 19. seji, 9. 7. 2020. Interesna skupina je
predlog odložilnega veta podala z namenom, da se postopek uveljavitve zakona pospeši, pri
čemer ni prejudicirala odločitve Državnega sveta. Na 18. izredni seji kot predlagateljica
odložilnega veta na navedeni zakon ni podprla amandmaja Komisije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide k obrazložitvi predloga zahteve, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu
o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV). Ponovno je poudarila, da je
treba za omilitev posledic epidemije COVID-19 čim prej uveljaviti zakonodajne rešitve iz t. i.
četrtega korona zakona. Interesna skupina je predlog odložilnega veta naslovila na predsednika
Državnega sveta. Stališče glede amandmaja pristojne komisije je interesna skupina poslala
državnim svetnicam in svetnikom. Državni svet na 17. izredni seji, 10. 7. 2020, ni sprejel
odložilnega veta na navedeni zakon. Več v poglavju 2.5.3.
Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter interesne skupine, da naj Vlada
ustanovi delovno skupino za celovito ureditev področja lastništva kategoriziranih občinskih (in
državnih) cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč, in v njeno delo vključi tudi predstavnika(e)
Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (19. izredna seja interesne
skupine, 2. 11. 2020), skupaj s Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Interesna
skupina in komisija sta pobudo naslovili na Državni svet, ki jo je sprejel na 34. seji, 11. 11. 2020,
in jo naslovil na Vlado Republike Slovenije. Več v poglavju 2.5.8.
Predlog odložilnega veta na Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v
letih 2021 do 2026 (ZZSISV26), EPA 1240-VIII (20. izredna seja interesne skupine, 26. 11.
2020). Interesna skupina je sprejela sklep, da na podlagi 75.a člena PoDS vloži predlog
odložilnega veta na navedeni zakon z namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona ne
glede na sprejeto odločitev Državnega sveta. Interesna skupina je predlog odložilnega veta
naslovila na predsednika Državnega sveta, ki je na tej podlagi sklical 18. izredno sejo, 26. in 27.
11. 2020. Državni svet predlagane zahteve ni podprl. Več v poglavju 2.5.3.
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (43. seja, 26. 2. 2020; 47. seja, 10.
6. 2020 in 48. seja interesne skupine, 1. 7. 2020) (v nadaljevanju: poslovnik). Interesna skupina
je na 43. seji podprla predlog. Člani interesne skupine so se v povezavi s 3. členom, s katerim se
je predlagala dopolnitev 34. člena poslovnika, dotaknili vprašanja ugotavljanja sklepčnosti v
okviru nove glasovalne naprave. Predlagana dopolnitev poslovnika sledi tehničnim zmožnostim
prenovljene dvorane Državnega sveta, ki od predsedujočega na seji Državnega sveta ne
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zahtevajo več posebnega ugotavljanja sklepčnosti, saj nova glasovalna naprava omogoča
istočasno ugotavljanje sklepčnosti in glasovanje. Ocenili so, da je zelo pomembno, da članice in
člani Državnega sveta dosledno upoštevajo navodila glede uporabe glasovalne kartice, ki z
vstavitvijo v režo na glasovalni plošči avtomatično zaznava prisotnost. S tem članice in člani
prevzemajo odgovornost za svoja ravnanja na sejah Državnega sveta. Interesna skupina je ob
ponovni obravnavi na 47. seji opozorila na 14. člen predloga oz. na predlagano dopolnitev 75.a
člen PoDS, da bi lahko v primeru, ko skupina osmih državnih svetnikov vloži pobudo za sprejem
odložilnega veta, vsak od njih umaknil svojo podporo do uvrstitve zadeve na dnevni red seje
Državnega sveta. Interesna skupina se ni strinjala, da bi lahko vsak od sopodpisnikov pobude za
sprejem odložilnega veta kadarkoli do uvrstitve zadeve na dnevni red seje Državnega sveta
umaknil svojo podporo, ker se po njenem mnenju dana podpora pobudi ne more umakniti.
Interesna skupina je predlagala, da Mandatno-imunitetna komisija njeno nasprotovanje šteje kot
amandma k 14. členu predloga v smislu predloga za črtanje te določbe. V povezavi s poslovniško
določbo, da se mora do podanih pripomb predhodno opredeliti Mandatno–imunitetna komisija, je
interesna skupina predlagala tudi umik predloga z dnevnega reda 30. seje Državnega sveta. Na
48. seji je interesna skupina podprla predlog skupaj s predlogom amandmajev Mandatnoimunitetne komisije k 14. členu in za novi 15.a člen, s katerim se je črtala dotlej veljavna določba,
da se predsednik in podpredsednik Državnega sveta, predsedniki, podpredsedniki in člani komisij
volijo za dobo dveh let in pol in so lahko na to funkcijo ponovno izvoljeni. Interesna skupina je
stališče naslovila na državne svetnice in svetnike. Državni svet je poslovnik (PoDS-1F) sprejel na
32. seji, 16. 9. 2020. Več v poglavju 2.5.9.
Dogovor o načinu dela interesne skupine v času epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (11. izredna seja interesne skupine, 30. 3. 2020). Interesna skupina je z vidika čim
hitrejšega sprejemanja ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 poudarila pomembnost hitrega
odzivanja Državnega sveta v okviru postopka sprejemanja in uveljavitve interventne zakonodaje.
Strinjala se je, da se način dela prilagodi kriznim razmeram in zmanjša tveganje za zdravje vseh
sodelujočih ter da se seje v Državnem svetu izvajajo prek aplikacije Webex v obliki
videokonferenc, ki omogočajo pravočasno odzivanje na zakonodajne predloge ter tudi vsebinske
razprave državnih svetnikov. Ob tem je interesna skupina posebej opozorila, da vsebinske točke
ne sodijo na korespondenčne seje, saj na njih ni možno razpravljati, ampak na zastavljeno
vprašanje zgolj izražati podporo ali nasprotovanje. Člani interesne skupine so opozorili tudi na v
medijih izpostavljeno izjavo predsednika Državnega sveta, da se je Državni svet odpovedal
odložilnemu vetu na interventno zakonodajo za zajezitev epidemije COVID-19, saj je to izjavo
razumeti, kot da se Državni svet odpoveduje svoji ustavni vlogi oz. uresničevanju ustavne
pravice, na podlagi katere lahko v roku 7 dni zahteva, da Državni zbor o zakonu še enkrat odloča.
Interesna skupina je poudarila, da se Državni svet ni odpovedal odložilnemu vetu, temveč se je z
namenom čimprejšnje uveljavitve t. i. prvega paketa interventnih zakonov in s tem čim hitrejšega
urejanja kriznih razmer odločil, da se še pred iztekom sedemdnevnega roka opredeli do
posameznih zakonov. Ker poslovnik ne ureja načina delovanja Državnega sveta v izrednih
razmerah, je interesna skupina tudi predlagala, da Mandatno-imunitetna komisija v sodelovanju s
službo Državnega sveta pripravi predlog sprememb poslovnika, ki bo vseboval pravila za delo
Državnega sveta in njegovih delovnih teles ter interesnih skupin v času izrednih razmer.
Interesna skupina je oblikovala tudi pobudo, da državni svetniki v okviru poteka korespondenčnih
sej dobijo povratno informacijo o uspešnosti oddaje svojih glasov. Interesna skupina je stališče
naslovila na Kolegij Državnega sveta v razširjeni sestavi. Pobuda za spremembe poslovnika v
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delu, ki ureja način dela Državnega sveta v času izrednih razmer, se je realizirala v okviru
pobude za dopolnitve poslovnika (PoDS-1E). Več v poglavju 2.5.9.
Pobuda za sprejem dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (44. seja interesne skupine, 14. 4.
2020). Interesna skupina je podprla pobudo državnega svetnika Milana Ozimiča za spremembo
Poslovnika Državnega sveta in ocenila, da tak predlog sledi njenim predhodnim opozorilom na
11. izredni seji, da je treba poslovniško urediti način delovanja Državnega sveta, njegovih komisij
in interesnih skupin ter kolegija v času naravnih in drugih nesreč, večjih epidemij ali podobnih
izrednih razmer. Stališče interesne skupine je bilo posredovano državnim svetnicam in državnim
svetnikom. Državni svet je na 28. seji, 15. 4. 2020, sprejel PoDS-1E. Več v poglavju 2.5.9.
Predlog sklepa o spremembi Sklepa o načinu dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (44. seja interesne skupine, 14. 4. 2020). Predlog sklepa je bil
pripravljen na podlagi predloga državnega svetnika Cvetka Zupančiča, podanega na 36. seji
Kolegija Državnega sveta v razširjeni sestavi, 8. 4. 2020. Predlagal je, da bi seje Državnega
sveta potekale na podlagi osebne prisotnosti državnih svetnikov na sedežu Državnega sveta,
seje komisij in interesnih skupin pa praviloma v obliki videokonferenc. Interesna skupina ni
podprla predloga sklepa, saj je ocenila, da je v času epidemije COVID-19 ali v drugih izrednih
razmerah v prvi vrsti nujno slediti ukrepom za zagotavljanje varnosti in zdravja ljudi, ki jih
sprejema država. Ocenila je, da vprašanje načina dela Državnega sveta v času epidemije
COVID-19 ustrezneje ureja Pobuda za sprejem dopolnitve Poslovnika Državnega sveta, ki jo je
predlagal državni svetnik Milan Ozimič. Stališče interesne skupine je bilo posredovano državnim
svetnicam in državnim svetnikom. Predlog sklepa je bil umaknjen na predlog pobudnika Cvetka
Zupančiča na 28. seji Državnega sveta, 15. 4. 2020. Več v poglavju 2.5.9.
Osnutek Pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu (55. seja
interesne skupine, 8. 12. 2020). Interesna skupina je bila seznanjena, da je bilo na 48. seji
Kolegija Državnega sveta 2. 11. 2020 dogovorjeno, da se interesne skupine opredelijo do
osnutka internega akta z dne 29. 10. 2020. Osnutek pravilnika podrobneje določa organizacijo
dogodka, priprave na dogodek, izvedbo dogodka in sodelovanje službe pri pripravi in izvedbi
dogodka. Po mnenju interesne skupine vsebina osnutka pravilnika nakazuje, da gre za t. i.
organizacijski akt, ki ureja operativno izvedbo posvetov in drugih dogodkov v Državnem svetu.
Zato je menila, da je, glede na zakonsko in poslovniško vlogo predsednika Državnega sveta prav,
da sprejme odločitev o organiziranju posvetov in pravilnik ter nosi odgovornost za njegovo
vsebino. Ob tem je tudi ocenila, da je nesmiselno in neracionalno, da se za organizacijska
vprašanja, vezana na organizacijo posvetov in drugih dogodkov, sklicuje seja Kolegija Državnega
sveta. V razpravi je bilo izpostavljeno tudi vprašanje odločanja o finančnih posledicah dogodka v
Državnem svetu, saj predsednik Državnega sveta nima pristojnosti odločanja o tovrstnih
vprašanjih, zato je predlagala, da se vsebina 5. člena osnutka pravilnika v nadaljevanju ponovno
preveri, če je v skladu z veljavno pravno ureditvijo, in tako vnaprej prepreči morebitne zaplete pri
izvedbi posvetov in drugih dogodkov. Interesna skupina je stališče naslovila na državne svetnice
in državne svetnike.
Pobuda glede seznanitve članic in članov Državnega sveta s pojasnilom Komisije za
preprečevanje korupcije glede vprašanja nasprotja interesov (43. seja, 26. 2. 2020). V povezavi z
Osnutkom ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) o konkretnem primeru št.
06211-53/2019/26 22021 z dne 27. 1. 2020, ki se nanaša na sodelovanje državnega svetnika
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Franca Kanglerja na seji delovnega telesa Državnega sveta in na seji Državnega sveta, je
interesna skupina opozorila na vprašanje možnosti nastopa okoliščin, ki pomenijo nasprotje
interesov, ko državni svetniki, ki v Državnem svetu zastopajo lokalne interese, sodelujejo pri
obravnavi zadev, ki so v interesu lokalnih skupnosti. Glede na zadevno ugotovitev KPK so se
člani interesne skupine spraševali, ali bi se morali vsakokrat, ko bi delovno telo Državnega sveta
ali Državni svet obravnaval zadevo, vezano na delovanje slovenskih občin, vnaprej izločiti in
odpovedati sodelovanju na zadevnih sejah. Če je tako, bi to pomenilo, da Državni svet in njegova
delovna telesa ne bi smela obravnavati zadev s področja lokalne samouprave, saj Interesna
skupina lokalnih interesov z 22 člani predstavlja večino v Državnem svetu. To bi bilo po mnenju
interesne skupine tudi v nasprotju z ustavno vlogo Državnega sveta kot zastopnika lokalnih in
funkcionalnih interesov. Glede na informacijo, da naj bi v preteklosti KPK Državnemu svetu dal
pojasnilo glede vprašanja, kdaj gre za obstoj nasprotja interesov, je interesna skupina predlagala,
da se z njim seznani članice in člane Državnega sveta. Interesna skupina je pobudo naslovila na
predsednika Državnega sveta, ki je odgovoril z dopisom z dne 12. 3. 2020.
Pobuda glede Osnutka ugotovitev Komisije za preprečevanje korupcije o konkretnem primeru št.
06211-53/2019/26 22021 z dne 27. 1. 2020 (43. seja interesne skupine, 26. 2. 2020). Interesna
skupina je pozvala vodstvo Državnega sveta, da se odzove na Osnutek ugotovitev Komisije za
preprečevanje korupcije o konkretnem primeru št. 06211-53/2019/26 22021 z dne 27. 1. 2020, ki
se nanaša na sodelovanje državnega svetnika Franca Kanglerja na 22. seji Komisije za državno
ureditev, 24. 4. 2019, in na 19. seji Državnega sveta, 12. 6. 2019, ob obravnavi Zahteve 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 in drugih (zahteva
za uvedbo parlamentarne preiskave). Iz ugotovitev KPK je namreč izhajalo, da se je državni
svetnik Franc Kangler s sodelovanjem pri razpravi in obravnavi zahteve za uvedbo
parlamentarne preiskave na 22. seji Komisije za državno ureditev in na 19. seji Državnega sveta
znašel v okoliščinah, ki pomenijo nasprotje interesov oziroma vzbujajo najmanj videz nasprotja
interesov, s čimer je kršil 37. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZintPK) ter prvi
odstavek 38. člena ZintPK, ker o tem ni obvestil svojega predstojnika. Interesna skupina je
ocenila, da je taka ugotovitev KPK nesprejemljiva, saj je bil navedeni državni svetnik v tej
konkretni zadevi le prisoten na seji delovnega telesa Državnega sveta in na seji Državnega sveta
ter ni razpravljal in odločal. S tako interpretacijo zakonodaje s strani KPK se odpira vprašanje
avtonomnosti dela Državnega sveta in njenih članov, ki zastopajo različne interese. Glede na
interesno zastopanost Državnega sveta se v povezavi z zadevami, ki jih obravnavajo delovna
telesa Državnega sveta in Državni svet, postavlja vprašanje, kdaj lahko državni svetniki
sodelujejo na sejah delovnih teles Državnega sveta in sejah Državnega sveta (prisostvujejo,
razpravljajo, odločajo) in kdaj ne smejo niti prisostvovati na sejah delovnih teles Državnega sveta
in sejah Državnega sveta. Ob tem je interesna skupina tudi opozorila, da je ugotovitev KPK lahko
razumeti tako, da predstavniki lokalnih interesov ne bi smeli sodelovati pri obravnavi zakonodaje,
ki zadeva lokalne skupnosti, kar pa je v nasprotju z ustavno vlogo Državnega sveta kot
zastopnika lokalnih in funkcionalnih interesov. V luči razrešitve dilem glede ugotavljanja nasprotja
interesov je predlagala odziv na nesprejemljivo ravnanje KPK, ki zgolj prisostvovanje državnega
svetnika pri obravnavi zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave na seji delovnega telesa
Državnega sveta in na seji Državnega sveta razume kot okoliščine, ki pomenijo nasprotje
interesov oz. vzbujajo najmanj videz nasprotja interesov. Interesna skupina je pobudo naslovila
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na predsednika Državnega sveta, ki je v okviru odgovora Komisiji za preprečevanje korupcije z
dne 5. 3. 2020 glede zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave, naslovil tudi zadevno pobudo
interesne skupine.
Poziv interesne skupine glede odločanja Državnega sveta o vprašanju (ne)priznanja imunitete
državnemu svetniku Borisu Popoviču na 11. izredni (2. korespondenčni) seji Državnega sveta
(11. izredna seja interesne skupine, 30. 3. 2020; 12. izredna seja interesne skupine, 2. 4. 2020).
Interesna skupina je na 11. izredni seji sprejela sklep in pozvala predsednika Državnega sveta,
da preveri možnost zadržanja in razveljavitve sklepa Državnega sveta v zvezi s 3. točko
dnevnega reda 11. izredne (2. korespondenčne) seje Državnega sveta - Zahteva za dovoljenje
glede nadaljevanja kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta Borisa Popoviča (Opr. št.
VII K 44508/2014)) - ki je potekala od 27. 3. 2020 do 30. 3. 2020, ter navedeno zahtevo uvrsti na
redno sejo Državnega sveta, na kateri bo imel državni svetnik Boris Popovič, ki se sklicuje na
imuniteto, možnost podati obrazložitev. V obrazložitvi poziva je interesna skupina pojasnila, da je
bila točka glede postopka zoper člana Državnega sveta oz. podelitve imunitete državnemu
svetniku Borisu Popoviču uvrščena na dnevi red 27. seje Državnega sveta, ki je bila predvidena
18. 3. 2020. V skladu z ukrepi za zajezitev epidemije COVID 19 je bila 27. seja Državnega sveta
preložena za nedoločen čas, v nadaljevanju pa so bile nekatere točke dnevnega reda 27. seje
Državnega sveta, tudi Zahteva za dovoljenje glede nadaljevanja kazenskega postopka zoper
člana Državnega sveta Borisa Popoviča (Opr. št. VII K 44508/2014), uvrščene na 11. izredno (2.
korespondenčno) sejo Državnega sveta. Ker roki v sodnih postopkih zaradi epidemije COVID-19
niso tekli, je interesna skupina menila, da odločanje o tem, ali se državnemu svetniku Borisu
Popoviču prizna imuniteta ali ne, ne sodi pod nujne zadeve, ki se jih v skladu s Poslovnikom
Državnega sveta lahko uvrsti na korespondenčno sejo Državnega sveta. S tega vidika je menila,
da uvrstitev navedene zadeve na korespondenčno sejo Državnega sveta ni skladna s 33. členom
Poslovnika Državnega sveta, posledično se je postavilo tudi vprašanje zakonitosti glasovanja o
predlogu sklepa. Dodatno je interesna skupina opozorila, da državni svetnik Boris Popovič, ki se
je v tej konkretni zadevi skliceval na imuniteto, v okviru korespondenčne seje ni imel možnosti
javno podati obrazložitve glede sklicevanja na imuniteto, kar bi lahko storil v okviru redne seje
Državnega sveta. Interesna skupina je prejela pisno pojasnilo predsednika Državnega sveta, v
katerem je iz mnenja Službe za pravne in analitične zadeve izhajalo, da je bila uvrstitev
navedene zadeve na korespondenčno sejo Državnega sveta v skladu s poslovnikom in Zakonom
o državnem svetu, ki opredeljuje 30-dnevni rok, v katerem mora Državni svet sprejeti odločitev o
zahtevi sodišča za dovoljenje glede nadaljevanja kazenskega postopka (v konkretnem primeru se
je rok iztekel 4. 4. 2020). Na podlagi tega pojasnila je državni svetnik Marjan Maučec dal pobudo
za sklic 12. izredne seje interesna skupine. Po širši razpravi so člani interesne skupine sprejeli
sklep, da so se seznanili s pojasnilom predsednika Državnega sveta v zvezi s 3. točko dnevnega
reda 11. izredne (2. korespondenčne) seje Državnega sveta. Interesna skupina je poziv sprejela
na 11. izredni seji in ga naslovila na predsednika Državnega sveta, ki se je pisno odzval 2. 4.
2020 s pojasnilom, v katerem je povzeto mnenje Službe Državnega sveta za pravne in analitične
zadeve in odgovor Okrožnega sodišča v Ljubljani. Interesna skupina se je seznanila s pojasnilom
predsednika Državnega sveta tudi na 12. izredni seji interesne skupine.
Predlogi glede priprav na volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter
predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI.
mandata Državnega sveta (45. seja interesne skupine, 12. 5. 2020). Interesna skupina je
127

POROČILO O DELU 2020
predlagala prestavitev volitev predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata
Državnega sveta na čas po popolnitvi sestave Državnega sveta oz. potrditvi mandata novemu
članu (članici) Državnega sveta, ki bo izvoljen(a) na nadomestnih volitvah člana Državnega sveta
– predstavnika lokalnih interesov, razpisanih 18. 6. 2020, in posledično spremembo oz.
prilagoditev časovnice opravil za njihovo izvedbo. Predlog je izhajal iz dejstva, da so predvidene
volitve v Državnem svet ob izteku prve polovice mandata predvidene 10. 6. 2020, medtem ko so
le dober teden kasneje (18. 6. 2020) razpisane nadomestne volitve člana Državnega sveta –
predstavnika lokalnih interesov. To bi pomenilo, da novoizvoljeni član (članica) Državnega sveta
ne bi imel(a) možnosti sodelovati pri volilnih aktivnosti oz. kandidirati za vodstvene funkcije v
Državnem svetu in v komisijah ter za članstvo v komisijah Državnega sveta. S tega vidika se je
zastavilo vprašanje enake obravnave članov Državnega sveta pri kandidiranju na funkcije v
Državnem svetu. Interesna skupina je menila, da je treba tudi novemu članu (članici) Državnega
sveta zagotoviti možnost kandidiranja za vse funkcije v Državnem svetu, o katerih se odloča ob
prvi polovici mandata. Če so izvedene volitve državnih svetnikov na navedene funkcije pred
izvolitvijo novega člana (članice) Državnega sveta, ima slednji tudi manjše možnosti slediti
svojemu interesu glede članstva v komisijah, saj bi bil verjetno omejen na komisije z manjšim
članstvom. Interesna skupina, ki ima do potrditve mandata novoizvoljenemu državnemu svetniku
enega člana Državnega sveta manj, je tudi opozorila na vprašanje legitimnosti volitev, saj ima
Državni svet do popolnitve 39 članov, pri čemer večino državnih svetnikov predstavlja 21 glasov.
Če takemu predlogu predstavljajo poslovniška določila oviro, je še predlagala proučitev možnosti
sprememb poslovnika. Stališče interesne skupine je bilo poslano državnim svetnicam in
svetnikom. Na 29. seji Državnega sveta, 13. 5. 2020, je predsednik Državnega sveta podal
razlago 78. člena poslovnika v zvezi z volitvami ob izteku prve polovice mandata, z njegovo
razlago se je strinjala tudi Mandatno-imunitetna komisija na 11. izredni seji, 13. 5. 2020.
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4. MNENJA IN POROČILA DELOVNIH TELES DRŽAVNEGA SVETA
Delovna telesa - komisije obravnavajo zadeve (predloge zakonov in aktov, pobude itd.) s svojega
delovnega področja, ki jim jih v obravnavo kot pristojnim dodeli predsednik Državnega sveta.
Komisije na podlagi obravnavanih zadev bodisi pripravijo poročila, ki jih predložijo Državnemu
svetu, bodisi pripravijo mnenja, ki jih posredujejo delovnim telesom Državnega zbora.
Na podlagi 56. člena Zakona o Državnem svetu imajo pravico od državnih organov zahtevati
pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih obravnavajo, sodelujejo z delovnimi telesi
Državnega zbora in podajajo mnenja o zadevah iz svoje pristojnosti. Na seje komisij so vabljeni
predstavniki predlagateljev zakonov in drugih dokumentov, Vlade oziroma ministrstev in
strokovnjaki.
S sklepom o ustanovitvi in nalogah komisij Državnega sveta Republike Slovenije (2. seja, 21. 12.
2017) v Državnem svetu v VI. mandatnem obdobju deluje 8 komisij.

4.1. KOMISIJA ZA DRŽAVNO UREDITEV
4.1.1. Pristojnosti komisije
Komisija za državno ureditev obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se nanašajo na:
-

notranje zadeve države,
pravosodni sistem države,
javno upravo države,
obrambo države.

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih
obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge
zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.

4.1.2. Delo komisije
Komisija je imela v tretjem letu VI. mandata enaindvajset (21) sej, od tega štirinajst (14)
rednih in sedem (7) izrednih.
Komisija je obravnavala skupno štirideset (40) zadev, in sicer tri (3) zakonodajne pobude,
devetnajst (19) predlogov zakonov, petnajst (15) drugih aktov in tri (3) ostale zadeve iz
pristojnosti komisije.
Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovano dvajset (20) mnenj
komisije.
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4.1.3. Vsebinski poudarki s sej komisije1
Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), druga obravnava,
EPA 1041-VIII (35. seja komisije, 29. 1. 2020). Zakonodajno iniciativo je v obravnavo Državnemu
svetu predložil državni svetnik Branko Tomažič. Komisija je iniciativo podprla in pripravila poročilo
za 26. sejo Državnega sveta, 26. 2. 2020. Državni svet je zakonodajno pobudo podprl. Več v
poglavju 2.5.1.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-E), druga
obravnava, EPA 882-VIII (33. redna seja komisije, 8. 1. 2020). Komisija je predlog podprla, ob
tem pa izpostavila pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora, predvsem k 2. členu,
ki navaja osebe, ki lahko dostopajo do tajnih podatkov brez dovoljenja za dostop do tajnih
podatkov, in na 15. člen, ki je v povezavi z varstvom osebnih podatkov, ki se zbirajo v različnih
evidencah Urada za varstvo tajnih podatkov. Na komisiji je potekala tudi razprava, ali bo novela
zakona na področju industrijske varnosti omogočila, da bo država bolje opremljena z
informacijami glede novih lastnikov slovenskih podjetij v državni lasti in se bo lahko bolje zaščitila
pred špekulativnimi nakupi podjetij (Adria Airways, Mercator …). Komisijo je zanimalo tudi stanje
na področju varovanja tajnih podatkov v komunikacijsko-informacijskih sistemih (KIS) in pri
razvoju kriptografskih rešitev za zaščito podatkov.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo Državnega zbora. Državni zbor je zakon sprejel na 15. redni seji, 29. 1. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B), druga
obravnava, EPA 906-VIII (34. redna seja komisije, 15. 1. 2020). Komisija je predlog podprla.
Komisija se je strinjala s predlogom, da zakonik vzpostavi novo definicijo živali kot čutečih živih.
Ministrstvo za pravosodje je to spremembo opredelilo kot programsko normo, ki se jim sicer
zakonodaja načeloma izogiba, vendar v tem primeru ta norma s stališča civilno-pravnih razmerij
ni nepomembna, zato je stališče, da jo je treba zapisati v Stvarnopravni zakonik. Na ta način bo
družba naredila tudi premik zavesti, o kateri v državi vlada širok družbeni konsenz, da so živali
čuteča živa bitja. Posledice normativne programske ureditve takšne spremenjene definicije bo
treba urediti v področni zakonodaji, primarno v Zakonu o zaščiti živali.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za pravosodje Državnega zbora. Državni zbor je zakon
sprejel na 16. redni seji, 4. 3. 2020.
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-C), druga obravnava,
EPA 936-VIII (35. redna seja komisije, 29. 1. 2020). Komisije je predlog podprla. Podprla je
predlagane spremembe, ki bodo omogočile izvajanje pravice poslancev tako, da bodo postopki
pred Ustavnim sodiščem izpeljani do konca, ne glede na spremembe v številu podpisnikov v času
trajanja postopka pri posamezni zahtevi.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za pravosodje Državnega zbora. Državni zbor je zakon
sprejel na 16. redni seji, 5. 3. 2020.

1

Zadeve, ki jih je po predhodni obravnavi na sejah Komisije za državno ureditev obravnaval tudi Državni
svet na svojih sejah, so vsebinsko zajete v 2. poglavju Poročila o delu Državnega sveta.
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Predlog zakona o dopolnitvah Kazenskega zakonika (KZ-1F), druga obravnava, EPA 717VIII (35. redna seja komisije, 29. 1. 2020). Komisija je predlog podprla. Strinjala se je, da ni nikoli
dovolj opozarjanja na problematiko spolnih zlorab, pri čemer je treba več pozornosti nameniti
različnim oblikam pomoči za žrtve. Komisija je poudarila, da s spremembo zakonodaje o
nezastaranju spolnih zlorab kot družba pokažemo, da zavržnih dejanj, kot so spolne zlorabe, ne
bomo tolerirali in da bo storilec kazensko odgovarjal pred sodiščem.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za pravosodje Državnega zbora. Državni zbor je zakon
sprejel na 16. redni seji, 5. 3. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(ZRLI) – nujni postopek, EPA 1098-VIII (9. izredna seja komisije, 6. 4. 2020). Komisija je
predlog podprla. Cilj sprememb je implementacija ustavne ureditve zakonodajnega referenduma
iz leta 2013 glede sestavine, ki zadeva predmet referendumskega odločanja - določitev postopka
v primeru omejitev in prepovedi referenduma. Predlog zakona ureja postopek odločanja
Državnega zbora v primeru, ko referenduma ni dopustno razpisati. Za zagotovitev učinkovitega
pravnega varstva pravice do referenduma ima vsak volivec pravico, da v petnajstih dneh od
uveljavitve zakona zahteva oceno ustavnosti zakona zaradi kršitve drugega odstavka 90. člena
Ustave. Ustavno sodišče mora o zahtevi odločiti v tridesetih dneh. Komisija se je strinjala, da
predlog zakona ne krni vloge Državnega sveta, saj lahko tudi v primeru zakonov, o katerih ni
mogoče razpisati referenduma, deluje proaktivno ter o zakonu razpravlja in odloča.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo Državnega zbora. Državni zbor je zakon sprejel na 34. izredni seji, 7. 4. 2020.
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1D),
skrajšani postopek, EPA 1260-VIII (41. seja komisije, 26. 8. 2020). Komisija je predlog podprla
a opozorila na stališče Državnotožilskega sveta in mnenje Zakonodajno-pravne službe
Državnega zbora glede 24. člena predloga zakona, ki nadomešča sedanjo seznanitev vodje
državnega tožilstva s sopodpisom k osnutku akta pristojnega državnega tožilca. Komisija je
opozorila na posledice, če bo prišlo do razhajanj med vodjem državnega tožilstva in pristojnim
državnim tožilcem in vodja ne bo dal podpisa k aktu, ki mu ga bo predložil pristojni državni
tožilec. Komisija je izpostavila tudi 135. člen Ustave RS, pri čemer je Ustavno sodišče v eni od
svojih odločb (št. U-I-42/12-15 z dne 7. 2. 2013) zapisalo, da je treba prvi odstavek 135. člena
Ustave razumeti tako, da mora biti odločitev o tem, ali bo pristojno sodišče vložilo kazensko
obtožbo in kako bo ta pred sodiščem zastopana, stvar posameznega državnega tožilca.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo Državnega zbora. Državni zbor je zakon sprejel na 20. redni seji, 29. 9. 2020.
Predlog Zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A), druga
obravnava, EPA 1183-VIII (41. seja komisije, 26. 8. 2020). Komisija predloga ni podprla.
Komisija se je strinjala, da je treba problematiko pojavljanja vaških straž in vard po Sloveniji
urediti, saj njihovo pojavljanje na terenu med občani sproža nelagodje, vendar je komisija pozvala
k celoviti rešitvi problematike in pozdravila napoved predstavnika Vlade, da bo vladni predlog
zakona v parlamentarni proceduri že pred koncem 2020.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo Državnega zbora. Državni zbor je zakon sprejel na 20. redni seji, 24. 9. 2020.
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Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-F), druga
obravnava, EPA 1238-VIII (42. seja komisije, 2. 9. 2020). Komisija je predlog podprla, saj je že
tudi sama opozarjala na socialne probleme vojakov po 45. letu starosti in na težave pri iskanju
novega kadra za SV. V razpravi na seji komisije je bilo odprto vprašanje, ali predlagane
spremembe pri zaposlitvah vojakov po 45. letu v drugih državnih organih s prenosom plačilnih
razredov in ohranjanjem plač iz Slovenske vojske zdržijo pravno argumentacijo. Komisija je
izrazila upanje, da bo MORS v predlog vnesel določene popravke in situacijo dolgoročno uredil.
Komisija je pozdravila tudi reševanje problematike pogodbenih rezervistov in uvajanje možnosti
krajšega temeljnega vojaškega usposabljanja, saj je treba uvajati nove rešitve in v vrste
Slovenske vojske privabiti mlade.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za obrambo Državnega zbora. Državni zbor je zakon
sprejel na 20. redni seji, 29. 9. 2020.
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do
2026 (ZZSISV26), druga obravnava, EPA 1240-VIII (42. seja komisije, 2. 9. 2020). Komisija je
predlog podprla. Več v poglavju 2.5.3.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za obrambo. Državni zbor je zakon sprejel na 48.
izredni seji, 20. 11. 2020. Na predlog zakona je bil vložen predlog odložilnega veta, ki na 18.
izredni seji Državnega sveta, 26. 11. 2020, ni bil sprejet. Predlog odložilnega veta je bil vložen z
namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona, ki je spadal v kategorijo zakonov za blažitev
posledic krize zaradi epidemije COVID-19.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O),
druga obravnava, EPA 1387-VIII (46. seja komisije, 25. 11. 2020). Komisija je predlog podprla in
pozdravila namero Ministrstva za pravosodje, da je v pripravi celovita prenova ZKP, saj postaja
obstoječi ZKP vedno bolj razdrobljen. Razprava je potekala predvsem glede sprememb 14. člena
novele ZKP, ki ureja ponoven dostop do informacij javnega značaja s področja sodnih in tožilskih
listin. Dostop je postal omejen po odločitvi Vrhovnega sodišča iz junija 2020, v kateri je zapisano,
da so procesni zakoni (npr. ZKP) specialnejša ureditev od Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja in da se glede dostopa do spisov uporabljajo le procesni zakoni. Komisija je
omenjeno odločitev Vrhovnega sodišča problematizirala že na svoji 44. seji (28. 10. 2020), ko je
opozorila, da gre za odmik od transparentnosti delovanja pravosodnih organov in omejevanje
dostopa do informacij javnega značaja in da bi bilo treba poiskati ustrezne rešitve. Na seji
komisije so bili predstavljeni tudi argumenti proti spremembi 14. člena s strani Odvetniške
zbornice Slovenije.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za pravosodje Državnega zbora. Državni zbor je zakon
sprejel na 53. izredni seji, 17. 12. 2020.
Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 915-VIII (36. redna seja
komisije, 7. 2. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom. Poročilo je obravnavala po njegovi
obravnavi na seji Odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo (15. 1. 2020), zato je zapis razprave, ki povzema stališča državnih svetnikov,
posredovala državnim institucijam, ki pripravljajo nov nacionalni program ukrepov za Rome za
obdobje 2021–2030. V razpravi na seji komisije je bilo izpostavljeno, da se na področju že leta
vrtimo okoli istih težav, pri čemer je zaskrbljujoče, da ni zaznati bistvenega napredka. Državni
svetniki so poudarili, da se po njihovem prepričanju situacija celo slabša. Komisija je izrazila
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zaskrbljenost glede izobraževanja romskih otrok. V določenih okoljih skoraj noben romski otrok
ne konča osnovne šole in zato je nujno prilagoditi programe, s katerimi bi dosegli boljše rezultate.
Velika težava je visoka brezposelnost med romskim prebivalstvom. Komisija je izpostavila še
varnostne razmere v nekaterih lokalnih skupnostih in vedno resnejše težave s sobivanjem
prebivalstva v romskih naseljih in okoliškega prebivalstva.
Poročilo je bilo posredovano Vladi Republike Slovenije in posameznim pristojnim
ministrstvom.
Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2019, EPA 1182-VIII (40. seja komisije,
29. 6. 2020). Komisijo je zanimalo, kakšni so odzivni časi Informacijskega pooblaščenca pri
pripravi odgovorov na vprašanja, ki jih prejemajo v urad in ali vedno uspejo odgovoriti v zakonsko
določenih rokih. Predstavnika Informacijskega pooblaščenca sta poudarila, da se vedno trudijo
držati zakonsko predpisanega 15-dnevnega roka, prav tako so uslužbenci Informacijskega
pooblaščenca ves čas na razpolago po telefonu. Komisija je poudarila, da je nujno čim prej
sprejeti nov Zakon o varstvu osebnih podatkov, saj trenutna situacija v praksi predstavlja številne
težave. Informacijski pooblaščenec nekaterih pristojnosti ne more izvajati v celoti, prav tako je
takšno stanje škodljivo za zavezance, ki ne vedo, kateri del starega zakona velja in kaj morajo
upoštevati iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo Državnega zbora, ki je dokument obravnaval na 18. redni seji, 1. 7. 2020. S
tem je bila obravnava dokumenta zaključena.
Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2019 in Ocena stanja za leto
2019, EPA 1077-VIII (39. redna seja komisije, 27. 5. 2020). Komisija je opozorila na kadrovsko in
finančno podhranjenost KPK, česar sama KPK ne želi izpostavljati kot najpomembnejšega
problema, vendar težko opravlja vse naloge, predvsem na preventivnem področju. Komisija je
izpostavila pomen statusa in ugleda KPK v javnosti. Splošen vtis je, da KPK ne uživa zadostnega
ugleda v javnosti. Komisija je izpostavila, da je zniževanje ugleda KPK problem za družbo, saj
KPK tako težje opravlja svoje naloge na področju preprečevanja korupcije in boja proti sistemski
korupciji in pri ozaveščanju javnosti. Predstavniki KPK so ob tem poudarili, da je KPK za ugled v
prvi vrsti odgovorna sama.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za pravosodje Državnega zbora, ki je poročilo KPK
obravnaval na svoji 15. seji, 29. 5. 2020, s tem je bila obravnava dokumenta zaključena.
Petindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto
2019, EPA 1283-VIII (43. seja komisije, skupaj s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide kot zainteresirano komisijo, 28. 9. 2020). Komisiji sta se seznanili s poročilom.
Skupno mnenje je bilo posredovano Komisiji za peticije, človekove pravice in enake
možnosti Državnega zbora ter Državnemu svetu, ki je poročilo Varuha obravnaval na 33.
seji, 14. 10. 2020. Več v poglavju 2.5.2.
Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega
preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in
drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019, EPA 1284VIII (43. seja komisije, 28. 9. 2020), skupaj s Komisijo za socialno varstvo, delo, družino in
socialne zadeve kot zainteresirano komisijo. Komisiji sta se s poročilom seznanili in ga ocenili kot
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vsebinsko dobro strukturirano in informativno, ob tem pa izrazili zaskrbljenost zaradi
neuresničevanja priporočil v psihiatričnih bolnišnicah, ki se ponavljajo že leta, ter glede še vedno
pereče problematike pomanjkanja osebja v zaporih, še zlasti pravosodnih policistov, pa tudi
ustreznega kadra v domovih za starejše (posebej pomanjkanja kadra v nočnem času). Tudi
postopki za pridobitev pravice do vzpostavitve varovanih oddelkov v domovih za starejše na
pristojnem Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti po oceni komisij
potekajo prepočasi, zato so obstoječi oddelki prenapolnjeni, prihaja celo do neustreznih
namestitev oseb z demenco. Komisiji sta ponovno opozorili na perečo problematiko nameščanja
oseb z duševno motnjo na oddelke socialnovarstvenih zavodov in pozvali k čimprejšnji predložitvi
novele Zakona o duševnem zdravju v javno obravnavo.
Skupno mnenje je bilo posredovano Komisiji za peticije, človekove pravice in enake
možnosti Državnega zbora, ki se je s poročilom seznanila na 10. seji, 7. 10. 2020. Državni
zbor se je s poročilom seznanil na 21. seji, 27. 10. 2020, in pri tem sprejel priporočilo vsem
pristojnim državnim in drugim organom, da sprejmejo vse možne ukrepe za uresničevanje
priporočil državnega preventivnega mehanizma.
Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2019, EPA 1167-VIII. Komisija je
izrazila čestitke ob mednarodnih priznanjih, ki jih je lani prejelo slovensko sodstvo. Člani komisije
so poudarili, da bi bilo dobro, če bi slovenska javnost bolje spoznala tudi to plat slovenskega
sodstva, saj se v okviru rednih raziskav o zadovoljstvu javnosti s sodišči še vedno ugotavlja, da je
splošna javnost izjemno kritična do delovanja slovenskega sodstva, medtem ko so strokovna
javnost in uporabniki sodnih storitev z njimi zadovoljni. Komisija je poudarila, da je že v preteklosti
v mnenjih opozarjala na vprašanje generacijske vrzeli in šibkega pritoka mladih v sodstvo in zato
podpira apel Vrhovnega sodišča RS, da je treba o tem problemu opraviti sistematičen razmislek.
Komisija je ponovno pozvala k nujnosti urejanja težav s pomanjkanjem kliničnih psihologov in
poudarila, da Ministrstvo za pravosodje ne bo moglo samo rešiti tega problema. Zaradi
pomanjkanja kliničnih psihologov postopki na sodiščih tečejo počasi in povzročajo škodo
otrokom. Komisija je v mnenju podprla delovanje sodstva, da se mu zagotovijo materialni pogoji
glede prostorov za delo in uredi plačni sistem. Kot pozitivno prakso je komisija pozdravila
uvajanje sistema mentorstva med sodnike, saj to omogoča prepletanje praktičnega in
teoretičnega znanja.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za pravosodje Državnega zbora, ki je poročilo
obravnaval na 22. redni seji, 9. 12. 2020. S tem je bila obravnava dokumenta zaključena.

4.1.4. Zadeve, ki jih je komisija obravnavala
Predlogi zakonov:
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tajnih podatkih (ZTP-E), druga
obravnava, EPA 882-VIII (33. seja komisije, 8. 1. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru
za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Zakon je bil sprejet na 15. redni seji
Državnega zbora, 29. 1. 2020.
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Stvarnopravnega zakonika (SPZ-B), druga
obravnava, EPA 906-VIII (34. seja komisije, 15. 1. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru
za pravosodje. Zakon je bil sprejet na 16. redni seji Državnega zbora, 4. 3. 2020.
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3. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o Ustavnem sodišču (ZUstS-C), druga obravnava, EPA
936-VIII (35. seja komisije, 29. 1. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru za pravosodje.
Zakon je bil sprejet na 16. redni seji Državnega zbora, 5. 3. 2020.
4. Predlog zakona o dopolnitvi Kazenskega zakonika (KZ-1F), druga obravnava, EPA 717-VIII
(35. seja komisije, 29. 1. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru za pravosodje. Zakon je
bil sprejet na 16. redni seji Državnega zbora, 5. 3. 2020.
5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o orožju (ZOro-1C), druga obravnava,
EPA 851-VIII (36. seja komisije, 7. 2. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru za notranje
zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je imela predlog zakona na dnevnem redu na
svoji 15. seji (11. 2. 2020). Na seji je bil izglasovan predlog za javno predstavitev mnenj, ki naj
bi se opravila najkasneje do konca marca 2020. Javne predstavitve mnenje še ni bilo in
predlog zakona ostaja v zakonodajni proceduri.
6. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E), druga
obravnava, EPA 909-VIII (37. seja komisije, 4. 3. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru
za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (16. seja odbora, 11. 3. 2020), ki je
opravil razpravo o predlogu zakona in jo zaključil brez sprejetih členov. Državni zbor je na 35.
izredni seji (29. 4. 2020) ugotovil, da je zakonodajni postopek o Predlogu zakona o
dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E), druga obravnava, EPA 909-VIII,
končan.
7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM1A), druga obravnava, EPA 910-VIII (37. seja komisije, 4. 3. 2020). Komisija je mnenje
poslala Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (16. seja odbora, 11.
3. 2020), ki je opravil razpravo o predlogu zakona in jo zaključil brez sprejetih členov. Državni
zbor je na 35. izredni seji (29. 4. 2020) ugotovil, da je zakonodajni postopek o Predlogu
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A),
druga obravnava, EPA 910-VIII, končan.
8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(ZRLI) – nujni postopek, EPA 1098-VIII (9. izredna seja komisije, 6. 4. 2020). Komisija je
mnenje poslala Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Zakon je bil
sprejet na 34. izredni seji Državnega zbora, 7. 4. 2020.
9. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi,
upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A) – nujni postopek, EPA 1121-VIII (10. izredna seja
komisije, 24. 4. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru za pravosodje. Zakon je bil sprejet
na 35. izredni seji Državnega zbora, 28. 4. 2020.
10. Predlog zakona o spremembah Zakona o sodiščih (ZS-M), nujni postopek, EPA 1277-VIII (11.
izredna seja komisije, 13. 7. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru za pravosodje. Zakon
je bil sprejet na 42. izredni seji Državnega zbora, 16. 7. 2020.
11. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1A), druga
obravnava, EPA 1183-VIII (41. seja komisije, 26. 8. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru
za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Zakon je bil sprejet na 20. redni seji
Državnega zbora, 24. 9. 2020.
12. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje (ZNDM-2E), druga
obravnava, EPA 1184-VIII (41. seja komisije, 26. 8. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru
za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Zakon je bil sprejet na 20. redni seji
Državnega zbora, 24. 9. 2020.
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13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu (ZDT-1D),
skrajšani postopek, EPA 1260-VIII (41. seja komisije, 26. 8. 2020). Komisija je mnenje poslala
Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Zakon je bil sprejet na 20.
redni seji Državnega zbora, 29. 9. 2020.
14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o obrambi (ZObr-F), druga obravnava,
EPA 1238-VIII (42. seja komisije, 2. 9. 2020). Komisija je mnenje poslala Odboru za obrambo.
Zakon je bil sprejet na 20. redni seji Državnega zbora, 29. 9. 2020.
15. Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026
(ZZSISV26), druga obravnava, EPA 1240-VIII (42. seja komisije, 2. 9. 2020). Komisija je
mnenje poslala Odboru za obrambo. Zakon je bil sprejet na 48. izredni seji Državnega zbora,
20. 11. 2020.
16. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov na področju obravnavanja kaznivih dejanj
(ZVOPOKD), druga obravnava, EPA 1345-VIII (44. seja komisije, 28. 10. 2020). Komisija je
mnenje poslala Odboru za pravosodje. Zakon je bil sprejet na 48. izredni seji Državnega
zbora, 20. 11. 2020.
17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku (ZKP-O),
druga obravnava, EPA 1387-VIII (46. seja komisije, 25. 11. 2020). Komisija je mnenje poslala
Odboru za pravosodje. Zakon je bil sprejet na 53. izredni seji Državnega zbora, 17. 12. 2020.
18. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji
(ZODPol-F), skrajšani postopek, EPA 1504-VIII (12. izredna seja komisije, 10. 12. 2020).
Komisija je mnenje poslala Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo.
Zakon je bil sprejet na 54. izredni seji Državnega zbora, 18. 12. 2020.
19. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D),
skrajšani postopek, EPA 1470-VIII (12. izredna seja komisije, 10. 12. 2020). Komisija je
mnenje poslala Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Državni
zbor je na 54. izredni seji, 18. 12. 2020, glasoval o Predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor (ZVDZ-D), skrajšani postopek, EPA 1470-VIII in
predloga zakona ni sprejel.
Zakonodajne pobude:
1. Predlog zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), druga obravnava,
EPA 1041-VIII (35. seja komisije, 29. 1. 2020). Komisija je podprla zakonodajno pobudo
državnega svetnika Branka Tomažiča in pripravila poročilo za 26. sejo Državnega sveta 26.
2. 2020. Zakonodajna pobuda je na seji Državnega sveta dobila podporo in je bila poslana v
obravnavo v Državni zbor. Predlog zakona je na 17. seji (3. 6. 2020) obravnaval Odbor za
notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Odbor je v skladu s 128. členom
Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh členih predloga zakona skupaj in jih ni sprejel.
Državni zbor je na 18. seji (17. 6. 2020) ugotovil, da je zakonodajni postopek o Predlogu
zakona o spremembah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), druga obravnava, EPA 1041VIII, končan.
2. Predlog zakona o spremembi Zakona o poslancih (36. seja komisije, 7. 2. 2020). Komisija je
predlog zakonodajne pobude državnega svetnika Franca Kanglerja podprla in pripravila
poročilo za 26. sejo Državnega sveta, 26. 2. 2020. Zakonodajna iniciativa je bila na dnevni
red seje Državnega sveta uvrščena kot 6. točka dnevnega reda, vendar je predlagatelj
predlagal umik z dnevnega reda.
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3.

Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih uslužbencih (6. izredna seja komisije, 29. 4.
2020). Komisija je podprla pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca in pripravila
poročilo za 29. sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki je bila 13. 5. 2020.
Zakonodajna iniciativa je bila na dnevni red seje Državnega sveta uvrščena kot 4. točka
dnevnega reda, vendar je predlagatelj predlagal umik z dnevnega reda.

Drugi akti:
1. Šesto poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 915-VIII (36. seja komisije, 7. 2.
2020). Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je poročilo obravnaval
na 14. seji odbora, 15. 1. 2020, in njegovo obravnavo zaključil. Komisija je svoje poročilo
posredovala neposredno na Vlado in na posamezna pristojna ministrstva.
2. Predlog sklepa o izvajanju pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje,
EPA 1097-VIII (8. izredna seja komisije, 1. 4. 2020). Komisija je mnenje posredovala Odboru
za obrambo. Na 34. izredni seji Državnega zbora, 7. 4. 2020, je bil potrjen sklep, da se
razprava o Predlogu sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem
varovanju državne meje preloži na eno od naslednjih sej Državnega zbora.
3. Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2019, EPA 1109-VIII (38. seja komisije, 14.
5. 2020). Komisija je mnenje posredovala Odboru za pravosodje, ki je dokument obravnaval
na 14. seji, 5. 6. 2020, s tem je bila obravnava skupnega poročila zaključena.
4. Letno poročilo o poslovanju Specializiranega državnega tožilstva Republike Slovenije za leto
2019, EPA 1017-VIII (38. seja komisije, 14. 5. 2020). Komisija je mnenje posredovala Odboru
za pravosodje, ki je dokument obravnaval na 14. seji, 5. 6. 2020, s tem je bila obravnava
letnega poročila zaključena.
5. Letno poročilo o delu Oddelka za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi
pooblastili pri Specializiranem državnem tožilstvu Republike Slovenije za leto 2019, EPA
1021-VIII (38. seja komisije, 14. 5. 2020). Komisija je mnenje posredovala Odboru za
pravosodje, ki je dokument obravnaval na 14. seji, 5. 6. 2020, s tem je bila obravnava
letnega poročila zaključena.
6. Letno poročilo o delu Državne revizijske komisije za leto 2019, EPA 1093-VIII (39. seja
komisije, 27. 5. 2020). Komisija je mnenje posredovala Odboru za notranje zadeve, javno
upravo in lokalno samoupravo, ki je letno poročilo obravnaval na 17. seji, 3. 6. 2020, s tem je
bila obravnava dokumenta zaključena.
7. Letno poročilo Komisije za preprečevanje korupcije za leto 2019 in Ocena stanja za leto
2019, EPA 1077-VIII (39. seja komisije, 27. 5. 2020). Komisija je mnenje posredovala Odboru
za pravosodje, ki je poročilo KPK obravnaval na svoji 15. seji, 29. 5. 2020, s tem je bila
obravnava dokumenta zaključena.
8. Letno poročilo o delu policije za leto 2019, EPA 1189-VIII (40. seja komisije, 29. 6. 2020).
Komisija je mnenje posredovala Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo, ki je dokument obravnaval na 18. redni seji, 1. 7. 2020. S tem je bila obravnava
letnega poročila zaključena.
9. Letno poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2019, EPA 1182-VIII (40. seja komisije,
29. 6. 2020). Komisija je mnenje posredovala Odboru za notranje zadeve, javno upravo in
lokalno samoupravo, ki je dokument obravnaval na 18. redni seji, 1. 7. 2020. S tem je bila
obravnava letnega poročila zaključena.
10. Petindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto
2019, EPA 1283-VIII (43. seja komisije, 28. 9. 2020, skupaj s Komisijo za socialno varstvo,
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11.

12.

13.

14.

15.

delo, zdravstvo in invalide). Državni svet je redno letno poročilo varuha obravnaval na svoji
33. seji (14. 10. 2020) in posredoval mnenje Komisiji za peticije ter za človekove pravice in
enake možnosti Državnega zbora. Državni zbor je redno letno poročilo varuha sprejel na 21.
redni seji, 27. 10. 2020.
Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega
preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019, EPA 1284-VIII (43.
seja komisije, 28. 9. 2020, skupaj s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide).
Mnenje komisij je bilo posredovano Komisiji za peticije ter za človekove pravice in enake
možnosti Državnega zbora. Državni zbor je poročilo t. i. državnega preventivnega
mehanizma sprejel na 21. redni seji, 27. 10. 2020.
Letno poročilo o učinkovitosti in uspešnosti sodišč za leto 2019, EPA 1167-VIII (45. seja
komisije, 18. 11. 2020). Mnenje je komisija posredovala Odboru za pravosodje, ki je poročilo
obravnaval na 22. redni seji, 9. 12. 2020. S tem je bila obravnava poročila zaključena.
Letno poročilo Sodnega sveta Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1377-VIII (45. seja
komisije, 18. 11. 2020). Mnenje je komisija posredovala Odboru za pravosodje, ki je poročilo
obravnaval na 22. redni seji, 9. 12. 2020. S tem je bila obravnava poročila zaključena.
Predlog Sklepa o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju
državne meje, EPA 1442-VIII (45. seja komisije, 18. 11. 2020). Mnenje je komisija
posredovala Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Državni zbor
je na 53. izredni seji 15. 12. 2020 ugotovil, da je postopek obravnave Predloga sklepa o
izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje, EPA 1442VIII, končan.
Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja
kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2019, EPA 1425-VIII (46. seja komisije, 25. 11.
2020). Mnenje komisije je bilo posredovano Odboru za notranje zadeve, javno upravo in
lokalno samoupravo. Poročilo o izvajanju resolucije še ni bilo obravnavano na seji matičnega
odbora Državnega zbora.

Ostale zadeve:
1. Poročilo o delu Komisije za državno ureditev v letu 2019 (33. seja komisije, 8. 1. 2020).
Komisija je sprejela poročilo, ki je sestavni del Poročila o delu Državnega sveta za leto 2019.
2. Stališče komisije glede načina dela Državnega sveta v času epidemije nalezljive bolezni
SARS-Cov-2(COVID-19) (7. izredna seja komisije, 30. 3. 2020).
3. Nedostopnost sodnih odločb in odločb državnih tožilcev na podlagi Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja (44. seja komisije, 28. 10. 2020).

4.2. KOMISIJA ZA MEDNARODNE ODNOSE IN EVROPSKE ZADEVE
4.2.1. Pristojnosti komisije
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve obravnava predloge zakonov in druge akte,
ki se nanašajo na:
-

področje zunanjih zadev države,
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-

položaj Slovencev v zamejstvu in po svetu,
zadeve Evropske unije,
sodelovanje s tujimi parlamentarnimi institucijami.

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih
obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge
zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.

4.2.2. Delo komisije
Komisija je imela v tretjem letu VI. mandata osemnajst (18) sej, od tega štirinajst (14)
rednih in štiri (4) izredne. Pet (5) sej je bilo zaprtih za javnost, ostale so bile javne.
Komisija je obravnavala oseminštirideset (48) zadev, in sicer pet (5) predlogov zakonov,
osemindvajset (28) zadev EU in petnajst (15) ostalih zadev iz pristojnosti komisije.
Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovano štiriintrideset (34)
mnenj.

4.2.3. Vsebinski poudarki iz sej komisije2
I.

Področje zunanje politike

Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2018, EPA
967-VIII (40. seja komisije, 21. 1. 2020). Pri pripravi Poročila je Ministrstvo za zunanje zadeve
upoštevalo pravila Odbora za razvojno sodelovanje OECD za poročanje o uradni razvojni
pomoči, določila Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči
Republike Slovenije in Strategijo mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči
Republike Slovenije do leta 2030. Članom komisije so bili posredovani podatki o obsegu uradne
razvojne pomoči Slovenije, in sicer je bilo leta 2018 za mednarodno razvojno sodelovanje
namenjenih 70,76 milijona evrov, kar predstavlja 0,16 % bruto nacionalnega dohodka (v
nadaljevanju:BND). Država Slovenija se je zavezala, da si bo prizadevala povečati uradno
razvojno pomoč na 0,33 % BND do leta 2030. Enako velja za države, ki so postale članice EU po
letu 2002. Zaveza EU za isto obdobje je 0,7 % BND. Največji delež razpoložljive dvostranske
pomoči Slovenija tradicionalno namenja regiji Zahodnega Balkana, 2018 posamično največ Srbiji.
V evropskem sosedstvu je sodelovanje najobsežnejše z Ukrajino, z razvojnim sodelovanjem pa
smo prisotni tudi v najmanj razvitih državah, ki to pomoč najbolj potrebujejo, v posameznih
državah Podsaharske Afrike. Prednostno je bila dvostranska razvojna pomoč namenjena
področju izobraževanja, kjer se sredstva namenjajo predvsem za štipendije, oprostitve šolnin,
študij študentov iz partnerskih držav v Sloveniji itd. Naslednja pomembna vsebinska področja so
dobro upravljanje in krožno gospodarstvo, trajnostno upravljanje z vodnimi viri in boj proti
podnebnim spremembam. Pri spodbujanju sodelovanja nevladnih organizacij, zasebnega
sektorja in posameznikov tako pri izvajanju kot tudi pri financiranju razvojnega sodelovanja je
2

Zadeve, ki jih je po predhodni obravnavi na sejah Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve
obravnaval tudi Državni svet na svojih sejah, so vsebinsko zajete v 2. poglavju Poročila o delu Državnega
sveta.
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pomembno sodelovanje z izvajalskimi ustanovami, kot so ITF, Center za evropsko prihodnost,
Center za mednarodno sodelovanje in razvoj ter Center za razvoj financ. Mednarodno razvojno
sodelovanje predstavlja zelo pomemben instrument zunanje politike Slovenije ter vpliva na
varnost in stabilnost v bližnji soseščini ter hkrati krepi gospodarstvo v partnerskih državah, kar
ima vzajemne koristi. V razpravi so člani komisije izpostavili: opazen je podatek o višini sredstev,
ki se nanaša na oprostitve šolnin leta 2018. Oprostitve šolnin, ki se štejejo v uradno razvojno
pomoč, predstavljajo največjo kategorijo v okviru dvostranske razvojne pomoči (8.911.000 evrov).
Izraženo je bilo mnenje, da so oprostitve šolnin netransparentno prikazane. Zastavljeno je bilo
vprašanje, katerim visokošolskim ustanovam so bila ta sredstva dodeljena in ali so bile v tej
skupini tudi zasebne visokošolske institucije. Nadalje je bil izražen interes za pojasnilo, za kakšne
vrste denarnih tokov gre v tem primeru: ali vlada sofinancira šolnine v obliki refundacije
izvajalcem. Pojasnjeno je bilo, da gre za brezplačne programe izobraževanja in šolanja na
dodiplomski in podiplomski ravni, ki so jih 2018 koristili študenti posameznih držav Zahodnega
Balkana. Glavni financer je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Ne pride pa do
neposredne refundacije iz naslova oprostitve šolnin posameznim visokošolskim institucijam. Člani
komisije so ugotavljali,da izvaja programe in projekte bilateralne razvojne pomoči tudi Center za
mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR). Glede na izražen dvom, da ni zagotovljena dovolj
visoka stopnja preglednosti pri dodeljevanju sredstev v okviru bilateralne razvojne pomoči, so bila
zastavljena naslednja vprašanja: ali odločitev za podporo ali zavrnitev določenega projekta s
področja uradne razvojne pomoči temelji na predpisih o javnem naročanju in javnih financah ali
pa temelji zgolj na presoji CMSR; ali je omogočena enakovredna obravnava gospodarskih
subjektov v okviru izbire izvajalca projekta; ali je možno opraviti na podlagi vnaprej določenih
kriterijev oceno uspešnosti posameznega izvedenega projekta. Ob tem je bilo poudarjeno, da je
za učinkovit sistem dodeljevanja pomoči pomembno tudi sodelovanje in vključevanja naših
gospodarskih družb, saj se s tem sinergijski učinki teh pomoči povečajo. Seveda pa mora tudi
izbira naših družb potekati na načelih transparentnosti in konkurenčnosti. Predstavnik Ministrstva
za zunanje zadeve je zagotovil, da se pri izvedbi analize predlaganega projekta s strani javnega
subjekta za donacijo in proučitvi možnosti njegovega sofinanciranja upošteva cilj mednarodnega
razvojnega sodelovanja ter zakonska in izvedbena določila zakona, resolucije, OECD standardov
in pogodbe o financiranju. Ob koncu obravnave je komisija sprejela sklep, v katerem je pozvala
Vlado, da pod okriljem Kabineta predsednika Vlade RS vzpostavi medresorsko koordinacijo
strateških razvojnih usmeritev javnega zavoda IZUM in mreže COBISS.Net ter političnodiplomatskih aktivnosti za uveljavitev slovenskih interesov v ciljnih državah projekta COBISS.Net
ter da zadevni projekt umesti med strateške projekte mednarodnega razvojnega sodelovanja
Republike Slovenije in Evropski komisiji predlaga financiranje širitve mreže COBISS.Net iz
evropskih sredstev v okviru programa predpristopne pomoči IPA. Prav tako je komisija pozvala
Ministrstvo za zunanje zadeve, da ji posreduje pisno informacijo o delovanju Centra za
mednarodno sodelovanje in razvoj (CMSR) pri določitvi oziroma izbiri projektov in izvajalcev
mednarodnega razvojnega sodelovanja in zagotavljanju preglednosti dodeljevanja sredstev v
okviru teh procesov (pisno informacijo je Ministrstvo za zunanje zadeve posredovalo 10. 2. 2020).
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zunanjo politiko.
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo
združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo o ustanovitvi Mednarodnega
raziskovalnega centra za umetno inteligenco na Inštitutu »Jožef Stefan« v Ljubljani pod
pokroviteljstvom Unesca, (MSZNCUI), EPA 1003-VIII (45. seja komisije, 30. 6. 2020). Komisija
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je predlog zakona podprla. Predlog zakona je v obravnavo in sprejem predložila Vlada Republike
Slovenije. Komisija je bila seznanjena, da se je vodstvo Unesca novembra 2018 pozitivno
odzvalo na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter pozvalo k pripravi
podrobnejšega predloga za ustanovitev Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno
inteligenco ( v nadaljevanju: center ). Predlog Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, ki je
bil posredovan Unescu, je predvideval, da bi center v začetni fazi deloval na Inštitutu »Jožef
Stefan« (IJS) v Ljubljani. Sekretariat Unesca je v začetku 2019 pričel z izdelavo evalvacijske
študije o izvedljivosti predloga. Sekretariat je vložil študijo in predlog za ustanovitev centra kot
točko dnevnega reda zasedanja izvršilnega odbora Unesca aprila 2019, v katerem je bila do
konca 2019 članica tudi Republika Slovenija. Države članice izvršilnega odbora Unesca so
predlog Republike Slovenije soglasno in z veliko podporo potrdile. Dokončna odločitev o
ustanovitvi centra je bila prav tako soglasno in z veliko podporo sprejeta na 40. zasedanju
generalne konference Unesca novembra 2019. Da bo center pod pokroviteljstvom Unesca lahko
ustanovljen v Republiki Sloveniji, pa je bilo treba z Unescom skleniti tudi sporazum. Pogodba o
ustanovitvi centra je bila podpisana 5. marca 2020. Čas veljavnosti sporazuma je šest let z
možnostjo večkratnega podaljšanja sporazuma na podlagi predhodne evalvacije in potrditve na
izvršilnem odboru Unesca. Komisija je pozdravila cilje centra, ki so usmerjeni v izvajanje
teoretičnih in uporabnih raziskav na področju umetne inteligence in digitalnih tehnologij, razvoj
odprtih rešitev, s katerimi bi pomagali doseči cilje trajnostnega razvoja, zagotavljanje podpore
politikam za pomoč državam članicam pri obravnavanju tehničnih, pravnih, socialnih in etičnih
izzivov na stičišču tehnologije in politike, zagotavljanje usposabljanja za povečanje zmogljivosti
na področju umetne inteligence, spodbujanje večstranskega sodelovanja in odločanja pri
obravnavanju izzivov umetne inteligence, razširjanje informacij in spodbujanje poznavanja
umetne inteligence, spodbujanje ukrepov za odpravo spolnih predsodkov pri razvoju in uvajanju
umetne inteligence in omogočanje sodelovanja sever-sever in sever-jug pri razvoju umetne
inteligence s posebnim poudarkom na podpiranju razvoja dinamičnega okolja umetne inteligence
v Afriki. V razpravi so člani Komisije poudarili pomen ustanovitve centra za slovensko znanost in
priložnosti, ki jih prinaša tako znanosti kot gospodarstvu. Gre namreč za prvi globalni center, ki
bo deloval pod okriljem UNESCO in ki bo hkrati zgled za podobne centre, ki se bodo ustanavljali
po svetu. Pozornost so namenili zagotavljanju virov za upravljanje in pravilno delovanje centra,
saj ocenjujejo, da je predpisani znesek, ki ga bo namenila vlada, skromen. Se pa pričakuje
globalno delovanje centra, kar naj bi omogočilo opravljanje zastavljenih nalog.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zunanjo politiko. Zakon je Državni zbor sprejel na
19. seji, 9. 7. 2020.
Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti,
varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah, EPA 2350-VII
(50. seja komisije, 27. 10. 2020). Komisija je predlog zakona podprla. Komisija je bila
seznanjena, da je bila Konvencija Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti, varovanju in
storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah (CETS št. 218; v nadaljevanju:
konvencija št. 218) sklenjena v Saint-Denisu 3. 7. 2016, veljati je začela 1. 11. 2017. Slovenija jo
je podpisala 16. 1. 2018. Konvencija št. 218 je nasledila Evropsko konvencijo o nasilju in
nedostojnem vedenju gledalcev na športnih prireditvah, zlasti na nogometnih tekmah (ETS št.
120; v nadaljevanju: konvencija št. 120) iz leta 1985. Člani komisije so pozdravili cilj konvencije
št. 218, da se zagotovi, da nogometne in druge športne prireditve nudijo varno in prijetno okolje
za vse prisotne posameznike. Ugotavljali so, da konvencija št. 218 temelji na treh medsebojno
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povezanih elementih in je usklajena s politiko delovanja EU na načelih zagotavljanja varnosti,
varovanja in storitev v športu. Integriran pristop k varnosti, varovanju in storitvam na športnih
dogodkih temelji na partnerskem sodelovanju različnih deležnikov. Izraženo je bilo pričakovanje,
da bodo lokalni in nacionalni koordinatorji učinkovito zagotavljali pogoje varnega in zaščitenega
okolja za vse navzoče, vzorne objekte, kjer se izvaja športni dogodek, kakovostno upravljanje
množice, kakovostno infrastrukturo ter kakovostno povezanost vseh deležnikov. Člani komisije so
se strinjali, da je Konvencija št. 218 pomembna zaradi podpore državam pri pojavih navijaškega
nasilja na športnih prireditvah, ne samo na nacionalni ravni, temveč tudi na dogodkih z
mednarodnim elementom. Konvencija št. 218 namreč odraža evropske izkušnje, ki dokazujejo,
da osredotočanje zgolj na varnostna tveganja, ne nudi primernih in učinkovitih ukrepov za
zmanjševanje teh tveganj in zagotavljanje varnega in prijetnega vzdušja na stadionih. Znano je,
da se v Sloveniji soočamo s številnimi infrastrukturnimi problemi slovenskih klubov in s tem z
riziki, ki vplivajo na varnostni vidik pri pripravi in izvedbi posameznih nogometnih tekem. Člani
komisije so izpostavili, da ne moremo spregledati medsebojnega odnosa med nogometom in
politiko. Znani so primeri, ko je bil nogomet v preteklosti v različnih državah večkrat zlorabljen v
politične namene, kar se je izkazalo v določenih posledicah na družbeno in politično življenje.
Člani komisije so menili, da je upravičeno vlagati napore v preprečevanje podobnih dejanj in
izražajo pričakovanje, da bo ratifikaciji konvencije št. 218 sledilo sprejetje ustrezne nacionalne
zakonodaje.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zunanjo politiko. Zakon je Državni zbor sprejel na
48. izredni seji, 20. 11. 2020.
Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2019,EPA
1464-VIII (51. seja komisije, 17. 11. 2020) je na podlagi 15. člena Zakona o mednarodnem
razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 30/18),
Vlada Republike Slovenija posredovala Državnemu zboru v obravnavo. Komisija se je seznanila
s Poročilom o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2019. Slovenija
je 2019 za uradno razvojno pomoč namenila 77,44 milijonov evrov, kar predstavlja 0,16 odstotka
bruto nacionalnega dohodka (v nadaljevanju BND). Nominalno se je obseg sredstev 2019, glede
na predhodno leto, povečal za 9 odstotkov, kar ohranja raven deleža BND za uradno razvojno
pomoč že tretje leto na enaki ravni. Od tega je bilo 49,68 milijona evrov namenjeno večstranski
razvojni pomoči. Sem spada prispevek v proračun EU in Evropski razvojni sklad. 27,76 milijona
evrov pa je bilo namenjeno dvostranski razvojni pomoči. To so večinoma oprostitve šolnin in
štipendij, tehnična pomoč, podpora delovanju mednarodnih nevladnih organizacij itd. Pomembni
vsebinski področji sta dobro in trajnostno upravljanje z vodnimi viri. Največji delež razpoložljive
dvostranske pomoči Slovenija tradicionalno namenja regiji Zahodnega Balkana, 2019 posamično
največ BiH (5,05 milijona evrov). Nacionalni koordinator ocenjuje, da je Slovenija z aktivnostmi
mednarodnega razvojnega sodelovanja 2019 prispevala k uspešnemu uresničevanju ciljev
mednarodnega razvojnega sodelovanja. V razpravi je odgovoril na zastavljena vprašanja članov
komisije in podal dodatna pojasnila na vsebine, ki so se nanašale na povezovanje programov in
projektov bilateralne razvojne pomoči s slovenskim gospodarstvom; na članarine in prispevke za
agencije, sklade in komisije v okviru OZN; preglednost in nadzor pri dodeljevanju sredstev v
okviru uradne razvojne pomoči; vsebinska področja, kjer se vključuje enakost spolov in
primernost uporabe termina enakost spolov. Komisija je namenila posebno pozornost
koncentraciji razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, zato redno obravnava vsakoletna
poročila o mednarodnem razvojnem sodelovanju naše države. Pri tem je komisija izpostavila
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pomen učinkovitosti izvajanja mednarodne razvojne pomoči z vidika odpiranja poslovnih
gospodarskih priložnosti za slovenske gospodarske subjekte in njihovega večjega vključevanja v
investicijsko okolje. Pomembno je, da so programi in projekti ciljno usmerjeni in da izstopa vidik
vidnosti Slovenije kot donatorice. Člani komisije so se strinjali, da si mora Slovenija okrepiti svojo
vlogo v donatorski skupnosti z aktivnejšo podporo slovenskih izvajalcev pri vključevanju v
posamezne projekte. Komisija se je zavzela za zagotavljanje preglednosti in nadzora pri
dodeljevanju sredstev v okviru uradne razvojne pomoči. Obstajajo namreč dvomi glede dovolj
velike stopnje preglednosti pri dodeljevanju sredstev v okviru uradne razvojne pomoči. Zato je
komisija podprla napore Ministrstva za zunanje zadeve, da se posamezen projekt preveri z vseh
vidikov, kar vpliva tudi na njegovo učinkovitost in uspešnost in pozdravila prizadevanja za
uveljavitev enotne metodologije za izbor projektov pri izvajalcih mednarodnega razvojnega
sodelovanja. Prav tako je treba pri razdelitvi razpoložljive dvostranske razvojne pomoči podpirati
v večjem obsegu javno zasebno partnerstvo. Delež dvostranske programske pomoči, ki vključuje
vidik spola, je znatno upadel glede na izhodišče 20 % leta 2017. Komisija se je strinjala, da bodo
potrebni še dodatni napori za dosego vmesnega cilja 40 %, ki ga za leto 2022 določa Strategija
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije do leta 2030.
V zadevni strategiji je tudi določen za uporabo termin enakost spolov.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zunanjo politiko.
II.

Področje evropskih zadev

Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu,
Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Evropski zeleni dogovor, EPA 1014-VIII, EU U 945 (41. seja komisije, 25. 2. 2020). Komisija je
predlog podprla. Evropska komisija je 11. 12. 2019 predstavila Evropski zeleni dogovor, ki
vsebuje časovni načrt z ukrepi za učinkovitejšo rabo virov s prehodom na čisto krožno
gospodarstvo in zaustavitev podnebnih sprememb ter izgube biotske raznovrstnosti ter
zmanjšanje onesnaževanja. V njem so opisane nujne naložbe in razpoložljivi instrumenti
financiranja, pojasnjeno pa je tudi, kako zagotoviti pravičen in vključujoč prehod. Evropski zeleni
dogovor zajema vse gospodarske sektorje zlasti promet, energetiko, kmetijstvo, stavbe in
industrijske panoge, kot so jeklo, cement, IKT, tekstil in kemikalije. Njegov cilj je povečanje
učinkovite rabe virov s prehodom na čisto krožno gospodarstvo ter omilitev podnebnih
sprememb, povrnitev izgube biotske raznovrstnosti in zmanjšanje onesnaževanja. Za dosego
zadevnega cilja bodo potrebne predvsem dekarbonizacija energetskega sektorja, obsežna
energetska prenova stavb, uvedba številnih inovacij v industriji in čistejše oblike javnega in
zasebnega prevoza. Poleg splošnih zavez vsebuje konkretno časovnico, ukrepe in finančno
oceno. Da bi dosegli cilje, bodo potrebne znatne naložbe. Za izvedbo naj bi potrebovali 1000
milijard evrov v naslednjih desetih letih. Za dosego trenutnih podnebnih in energetskih ciljev,
določenih za leto 2030, bodo po ocenah potrebne dodatne letne naložbe v obsegu 260 milijard
evrov, kar predstavlja približno 1,5 % BDP za leto 2018. Vsaj 25 % dolgoročnega proračuna EU
bi moralo biti namenjenega podnebnim ukrepom, dodatno podporo pa bo zagotavljala Evropska
investicijska banka – evropska podnebna banka. V stališču Slovenije je prisotno zavedanje, da je
spopadanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi najpomembnejša naloga te generacije. Zato
Slovenija pozdravlja Evropski zeleni dogovor kot okvir za določitev pristopa EU k trajnostni rasti s
ciljem preobrazbe EU v pravično in uspešno družbo s konkurenčnim gospodarstvom, ki
najkasneje do leta 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo
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gospodarska rast ločena od rabe virov, zdravje državljanov pa bo zaščiteno pred nevarnostmi, ki
izhajajo iz okolja. V tem oziru pozdravlja postopno integracijo Agende 2030 in ciljev trajnostnega
razvoja v temeljne razvojne dokumente in procese EU. Prizadevala si bo, da bodo te vsebine
primerno upoštevane v napovedanih strateških dokumentih, nacionalne posebnosti in finančna
sredstva pa upoštevana pri določenih ukrepih, ki jih predvideva Evropski zeleni dogovor.
Slovenija se strinja, da se bo morala EU še naprej odzivati tudi na globalni ravni, kjer mora EU
ohraniti vodilno vlogo. Treba bo še bolj krepiti zeleno diplomacijo ter uporabljati trgovinsko politiko
kot orodje za zagotavljanje trajnostnega razvoja. EU bo morala državam v razvoju pri prehodu na
zeleno gospodarstvo predvideti dodatno finančno in tehnično pomoč. Slovenija še posebej
podpira delo v zvezi z zeleno agendo za Zahodni Balkan, pri pripravi katere bo aktivno
sodelovala, saj je treba nameniti večjo pozornost državam v neposredni soseščini. Člani komisije
so načelno podprli zaveze za podnebno nevtralno Evropo do leta 2050. Gre za zavezo, ki naj bi
jo dosegli z okoli 50 ukrepi na področju prometa, kmetijstva, energetike, industrije in
gradbeništva. Dogovor torej ponuja le usmeritve, na podlagi katerih se bodo dejanski ukrepi šele
oblikovali. Pri tem pa so člani komisije izrazili pričakovanje, da se bodo ukrepi, sprejeti na ravni
EU, stopnjevali v okviru opredeljenih zmožnosti, prilagojenih nacionalnim okoliščinam. Člani
komisije so bili seznanjeni, da je od leta 2014 v veljavi Evropski akcijski program za prehod v
krožno gospodarstvo. A v realnosti se slovenska podjetja vedno bolj ubadajo z vprašanjem, kam
z določenimi vrstami odpadkov, saj se soočajo z nenadnimi odpovedmi ustaljenih poti za
ravnanje z njimi. Glede na ranljivost Slovenije na učinke podnebnih sprememb je komisija
izpostavila naslednje teme:
Nacionalne posebnosti je treba ustrezno uveljavljati pri vseh pogajanjih pri načrtovanju in
izvajanju politik EU. Za člane komisije je bilo pomembno, v kakšnem obsegu bodo lahko države
članice izvedbene ukrepe prilagajale svojim specifičnim razmeram. Za Slovenijo je pomembno
trajnostno gospodarjenje z gozdovi, ponori ogljikovega dioksida in delež območij Nature 2000.
Lokalne skupnosti so pomemben deležnik pri aktivnostih, vezanih na realizacijo ukrepov v
okviru Evropskega zelenega dogovora. Zavedati se je treba pomena lokalnih pobud za
zagotavljanje socialnega in gospodarskega razvoja v skladu z nacionalnimi posebnostmi ter
doseganja ciljev Evropskega zelenega dogovora.
Sektor promet, kjer naj bi z ustreznimi ukrepi delež emisij znižali s preusmeritvijo
notranjega tovornega prometa s ceste na železnice in celinske plovne poti v obsegu 75 %. Člani
komisije so izrazili zavedanje o pomenu mobilnosti za delovanje notranjega trga EU in se strinjali
o pomenu iskanja rešitev za zmanjšanje ogljičnega odtisa mobilnosti, med drugim v tranzitnem
tovornem prometu. Ocenili so, da je navedeni cilj preusmeritve 75 % tovora na železnice izjemno
visok in nerealen. Zlasti so opozorili na navedbe, da bi zadevni cilj zahteval radikalne ukrepe na
infrastrukturi in visoko finančno obremenitev.
Po obsegu manjši pridelovalci hrane kot pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na reševanje
okoljskih vplivov. Člani komisije so opozorili na pomembno vlogo slednjih v pridelavi zdrave in
trajnostne hrane. Gre za dodaten ukrep v kmetijstvu, kjer bi bilo treba ukrepati in opredeliti okvir,
ki bi to omogočal ob upoštevanju posebnosti slovenskega kmetijstva.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 28. 2. 2020.
Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 (Program EU za zdravje) (13. izredna seja komisije, 10.
7. 2020). V uvodni predstavitvi so bili člani komisije seznanjeni o Programu EU za zdravje in
predlogu stališča. Evropska komisija je 28. 5. 2020 objavila predlog Uredbe o 4. zdravstvenem
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programu EU za obdobje 2021–2027, ki se bo izvajal centralizirano. Komisija predlaga 1 946 614
000 EUR sredstev iz Večletnega finančnega okvirja in dodatnih 8 451 000 000 EUR iz sredstev
Instrumenta Evropske unije za okrevanje. Republika Slovenija podpira predstavljeni Program EU
za zdravje tako v luči okrevanja držav članic po COVID-19 epidemiji kot tudi iz vidika
nadaljevanja delovanja samostojnega programa za zdravje, ki je skozi pretekle tri programe
prispeval h krepitvi zdravja v Evropski uniji. V razpravi je komisija podprla splošne cilje Programa
EU za zdravje, ker meni, da lahko s predlaganim proračunom v višini 9,4 milijarde evrov
pomembno prispeva k okrevanju po COVID-19, saj v ospredje postavlja krepitev zdravja
prebivalstva, večanje odpornosti zdravstvenih sistemov ter spodbujanje inovacij v zdravstvenem
sektorju. Ob tem pa je izpostavila vprašanje ustrezne pripravljenosti zdravstvenih sistemov EU na
dolgoročne, tudi čezmejne nevarnosti za zdravje. V zvezi s financiranjem področja zdravja je
komisija ugotavljala, da bodo v naslednjem finančnem obdobju namenjena finančna sredstva tudi
prek drugih instrumentov financiranja, ne le v okviru Programa EU za zdravje. Pri tem bodo
ključnega pomena sodelovanje med različnimi programi in skupni cilji politik.
Komisija je izpostavila pomanjkljivosti med cilji Programa EU za zdravje, ker je menila, da je,
poleg pripravljenosti in odzivanja na krizo, pomembno obravnavati tudi naslednje izzive, ki lahko
prispevajo k izboljšanju zdravstvenih sistemov:
- v pripravo predloga stališča bi veljalo vključiti Ekonomsko-socialni svet;
- med splošnimi cilji Programa bi morala biti v ospredju krepitev javnih zdravstvenih
sistemov;
- kot specifični cilj, ki predstavlja predpogoj za izboljšanje zdravja ljudi in celotne družbe bi
bilo treba dodati ustrezne preventivne programe za promocijo zdravja na delovnih mestih;
- kot posebno ciljno skupino je treba izpostaviti skrb za dementne osebe;
- na ravni EU zagotoviti enotno urejanje standardov in načrtov za delovanje zdravstva v
primeru odzivanja na nenadne dogodke;
- pomanjkanje delovne sile v zdravstvu in njen odliv v druge države članice ne bo možno
rešiti zgolj z digitalno preobrazbo ter z bolj integriranim in usklajenim delom ter izvajanjem
dobrih praks, temveč z uvajanjem boljših pogojev dela;
- učinkovito obvladovanje različnih stopenj absentizma na delovnem mestu.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 13. 7. 2020.
Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija EU za
biotsko raznovrstnost do leta 2030 Vračanje narave v naša življenja (46. seja komisije, 8. 9.
2020). Komisija je pozdravila zastavljene cilje in zaveze v celoviti strategiji za biotsko
raznovrstnost, saj lahko pozitivno vplivajo na gospodarski in socialni razvoj lokalnih skupnosti
oziroma znatno doprinesejo k trajnostnemu razvoju nasploh. Ob tem pa je treba zagotoviti
učinkovit proces usklajevanja na vseh ravneh, da bodo cilji uresničljivi in skladni s celotno
strategijo gospodarske rasti EU. Pri tem bo ključnega pomena zagotovitev zadostnih finančnih
sredstev za doseganje ciljev na nacionalni ravni. Komisija je pozdravila vse glavne aktivnosti za
dosego zavez na področjih varovanja in obnove narave, preobrazbe gospodarstva ter novega
globalnega programa za biotsko raznovrstnost. Člani komisije so bili seznanjeni, da je Evropska
komisija kot osrednji del evropskega zelenega dogovora sprejela dve strategiji: strategijo za
biotsko raznovrstnost in strategijo »od vil do vilic«. Obe strategiji vsebujeta ambiciozne ukrepe in
zaveze EU za preprečevanje izgube biotske raznovrstnosti ter preoblikovanje prehranskih
sistemov. Strategiji združujeta naravo, kmete, podjetja in potrošnike v skupnih prizadevanjih za
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konkurenčno trajnostno prihodnost. Nova strategija EU za biotsko raznovrstnost, sprejeta v času
pandemije COVID-19, je osrednji element načrta oživitve EU, ki je ključnega pomena za krepitev
odpornosti na prihodnje izbruhe ter zagotavljanje priložnosti za obnovo gospodarstva EU.
Obravnava pet ključnih dejavnikov izgube biotske raznovrstnosti, kot so netrajnostna raba tal in
morja, čezmerno izkoriščanje naravnih virov, onesnaževanje in invazivne tujerodne vrste.
Predlaga štiri sklope soočanja s temi dejavniki: zavarovanje narave, obnova narave, omogočanje
preobrazbenih sprememb družbe in ambiciozno globalno agendo. Njen namen je upoštevanje
biotske raznovrstnosti kot sestavnega dela celotne strategije gospodarske rasti EU. Strategija o
biotski raznovrstnosti med drugim opredeljuje vrsto konkretnih zavez in ukrepov za zavarovanje
ter obnovo degradiranih ekosistemov v EU do 2030 in trajnostno upravljanje z njimi. Člani
komisije pozorno spremljajo procese, vezane na stanje biotske raznovrstnosti v Sloveniji in
zagovarjajo dosledno upoštevanje nacionalnih posebnosti pri določanju konkretnejših obvez za
države članice. Ob tem so izpostavili, da je med težje dosegljivimi konkretnimi cilji na področju
kmetijstva do 2030 zmanjšanje skupne uporabe fitofarmacevtskih sredstev za 50 %. Delovanje v
smeri postavljenega cilja bi bilo treba spodbujati z ekološkim kmetovanjem in praksami, ki
spodbujajo biotsko raznovrstnost.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 11. 9. 2020.
Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija »od vil do
vilic« za pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem (49. seja komisije, 6. 10. 2020).
Komisija je pozdravila zastavljene cilje in zaveze v Strategiji »od vil do vilic« za pravičen, zdrav in
okolju prijazen prehranski sistem (v nadaljevanju: Strategija), saj lahko pozitivno vplivajo k
uresničevanju krožnega gospodarstva in k vzpostavitvi trajnostne potrošnje hrane in
zagotavljanju cenovno dostopne zdrave hrane za vse oziroma znatno doprinesejo k trajnostnemu
razvoju nasploh. Strategija bo, skupaj s Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030,
osrednji del načrta za oživitev EU v času okrevanja po pandemiji Covid-19. Definirani konkretni
cilji do leta 2030, namenjeni preobrazbi prehranskega sistema, bodo realizirani v okviru 27
pobud, bodisi v obliki zakonodajnega bodisi nezakonodajnega akta, med drugim ukrepi za boj
proti goljufijam s hrano, vključno s krepitvijo zmogljivosti za izvrševanje in preiskovanje na ravni
EU, ukrepi za pomoč potrošnikom pri izbiri zdrave in trajnostne hrane in zmanjševanju količine
živilskih odpadkov, začetek izvajanja postopka za prepoznavanje novih inovativnih živil in krme,
proučitev novih načinov za boljše obveščanje potrošnikov o podrobnostih, kot so izvor živila,
njegova hranilna vrednost in okoljski odtis, med drugim tudi z digitalnimi sredstvi. Vključeni so
tudi predlogi za izboljšanje položaja kmetov v vrednostni verigi. Glede konkretnih ciljev, določenih
v Strategiji (zmanjšanje izgub hranil za 50 % in s tem zmanjšanje uporabe gnojil za 20 %,
zmanjšanje uporabe pesticidov za 50 %, zmanjšanje uporabe protimikrobnih zdravil za uporabo v
veterinarski medicini za 50 %, pod ekološko pridelavo vsaj 25 % kmetijskih površin v EU),
Slovenija izpostavlja, da ti cilji niso pravno zavezujoči, se pa bodo presojali prek strateških
načrtov za izvajanje Skupne kmetijske politike (SKP) po letu 2020. Zato Slovenija od Komisije
pričakuje, da je nujno izvesti analizo učinkov in da mora presoja strateškega načrta SKP temeljiti
na obstoječi pravni podlagi. Uresničitev ciljev strategije bo nesporno izjemno velik izziv za vse
deležnike, saj bo za koordiniran in celovit pristop treba zagotoviti pravočasno pripravo
zakonodajnih aktov, izdatne finančne vire in pravočasen ter ustrezen pretok informacij do
pridelovalcev in predelovalcev. Slovenija se zaveda prepletanja ambicioznih okoljskih in
kmetijskih ciljev in opozarja na pomen stičnosti obeh politik. Člani komisije so bili seznanjeni, da
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je Evropska komisija, kot osrednji del evropskega zelenega dogovora, sprejela dve strategiji:
strategijo za biotsko raznovrstnost in strategijo »od vil do vilic«. Strategiji združujeta naravo,
kmete, podjetja in potrošnike v skupnih prizadevanjih za konkurenčno trajnostno prihodnost.
Ugotavljajo, da je ta kriza pokazala, kako ranljivi smo zaradi vse večje izgube biotske
raznovrstnosti, pa tudi kako pomemben je dobro delujoč prehranski sistem. V razpravi so člani
komisije izrazili podporo Strategiji, saj zagovarjajo prehransko varnost in dostop do zdrave hrane.
Menili so, da je pomembna za spodbujanje prehoda na trajnostne prehranske sisteme tudi širše,
izven okvira EU, v sodelovanju z mednarodnimi partnerji pri sklepanju mednarodnih pogodb, v
okviru katerih velja spodbuditi prehod na trajnostne prehranske sisteme. Ob tem so zagovarjali
dosledno upoštevanje nacionalnih posebnosti pri določanju konkretnejših obvez za države
članice. Prav tako so izrazili pričakovanje, da bo spodbujanje trajnosti vplivalo tudi na razvoj in
izboljšanje položaja slovenskih kmetov znotraj prehranske verige ter izpostavili pomen
pravičnega prehoda na trajnostni prehranski sistem. Izrazili so zavedanje pomena pravočasne
priprave zakonodajnih aktov, zagotovitve finančnih virov ter pravočasnega in ustreznega pretoka
informacij. Za uresničevanje zastavljenih ciljev je pomembno pravočasno vključevanje vsebin iz
Strategije v strateške načrte za Skupno kmetijsko politiko, da se zagotovi finančni mehanizem za
uresničevanje ciljev. Člani komisije sicer pozorno spremljajo procese, vezane na stanje
ekološkega kmetijstva v Sloveniji. Izrazili so strinjanje, da ekološko kmetijstvo spodbuja pravične
odnose in visoko kakovost življenja za vse deležnike. Izpostavili so pomen prenosa dobrih praks
med državami članicami. Ker je ekološko kmetovanje pomemben del strategije razvoja kmetijstva
v Sloveniji, so bila v razpravi izpostavljena še dodatna vprašanja, ki so se nanašala na: delež
površin zemljišč, na katerih se izvaja ekološko kmetovanje; o ukrepih, ki bi lahko spodbudili
povečanje površin za prehod v ekološko kmetijstvo; o usmerjeni uporabi zemljišč, s katerimi
gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za ekološko kmetovanje; o
izboljšanem označevanju kmetijskih proizvodov; o poglobljeni skrbi za zavedanje o pomenu
zdrave prehrane za zdravo prehranjevanje študentov; o evidentiranju in spodbujanju dejavnosti
proizvajalcev hrane na malih kmetijah in vrtičkarstvu; o količini ekoloških proizvodov predvsem iz
reje govedi in s tem povezane emisije na okolje in ljudi; o deležu prehranske samooskrbe v
povezavi z uveljavljanjem avtohtonih vrst.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 9. 10. 2020.

4.2.4. Zadeve, ki jih je komisija obravnavala
Predlogi zakonov:
1. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo
združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo o ustanovitvi Mednarodnega
raziskovalnega centra za umetno inteligenco na Inštitutu »Jožef Stefan« v Ljubljani pod
pokroviteljstvom Unesca, (MSZNCUI), EPA 1003-VIII (45. seja komisije, 30. 6. 2020).
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zunanjo politiko. Zakon je bil sprejet na 19. seji
Državnega zbora, 9. 7. 2020.
2. Predlog zakona o ratifikaciji Sprememb iz leta 2014 Konvencije o delu v pomorstvu, 2006,
in Sprememb iz leta 2016 Konvencije o delu v pomorstvu (MKDP-A), EPA 1221-VIII (45.
seja komisije, 30. 6. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zunanjo politiko. Zakon
je bil sprejet na 19. seji Državnega zbora, 9. 7. 2020.
3. Predlog akta o notifikaciji nasledstva sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenimi
državami Amerike, ki ostajajo v veljavi med Republiko Slovenijo in Združenimi državami
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Amerike (MNNSNJ), EPA 1343-VIII (47. seja komisije, 15. 9. 2020). Mnenje je bilo
posredovano Odboru za zunanjo politiko. Akt je bil sprejet na 20. seji Državnega zbora, 29.
9. 2020.
4. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o integriranem pristopu k varnosti,
varovanju in storitvam na nogometnih tekmah in drugih športnih prireditvah, EPA 2350-VII
(50. seja komisije, 27. 10. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zunanjo politiko.
Zakon je bil sprejet na 48. izredni seji Državnega zbora, 20. 11. 2020.
5. Predlog zakona o spremembi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Evropsko unijo ter
Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med državami članicami
Evropske unije ter Islandijo in Norveško (MSPP-A), EPA 1505-VIII (53. seja komisije, 8. 12.
2020. Mnenje je bilo posredovano Odboru za zunanjo politiko. Zakon je bil sprejet na 53.
izredni seji Državnega zbora, 17. 12. 2020.
Zadeve EU:
1. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu,
Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij Evropski zeleni dogovor (41. seja komisije, 25. 2. 2020). Mnenje je bilo posredovano
Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 28. 2. 2020.
2. Stališča Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za odprtje poglavja 8 –
Politika konkurence za Črno goro (43. seja komisije, 2. 6. 2020). Mnenje je bilo
posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 5. 6. 2020.
3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive
2011/16/EU zaradi nujne potrebe po odložitvi nekaterih rokov za predložitev in izmenjavo
podatkov na področju obdavčevanja zaradi pandemije COVID-19 (11. izredna seja komisije,
9. 6. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 12. 6.
2020.
4. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o spremembi uredb (EU) št. 575/2013 in (EU) 2019/876 glede prilagoditev zaradi pandemije
COVID-19 (11. izredna seja komisije, 9. 6. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za
zadeve EU, ki je stališče sprejel 12. 6. 2020.
5. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o spremembi direktiv (EU)
2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe zaradi krize, ki je
posledica izbruha COVID-19, EPA 1210-VIII, EU U 950 (44. seja komisije, 22. 6. 2020).
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 23. 6. 2020.
6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga izvedbene uredbe Sveta o spremembi
Uredbe (EU) 2019/2026, kar zadeva datum začetka uporabe zaradi krize, ki je posledica
izbruha COVID-19, EPA 1211- VIII, EU U 951 (44. seja komisije, 22. 6. 2020). Mnenje je
bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 23. 6. 2020.
7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU)
2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19,
EPA 1212- VIII, EU U 952 (44. seja komisije, 22. 6. 2020). Mnenje je bilo posredovano
Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 23. 6. 2020.
8. Predlog stališča Republike Slovenije do prenovljenega predloga večletnega finančnega
okvira EU (2021–27) in instrumenta za okrevanje, EPA 1248-VIII, EU U 958 (12. izredna
seja komisije, 6. 7. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče
sprejel 7. 7. 2020.
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9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o vzpostavitvi programa InvestEU, EPA 1233-VIII, EU 953 (12. izredna seja komisije, 6. 7.
2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 7. 7. 2020.
10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, EPA 1234-VIII, EU U 954 (12. izredna
seja komisije, 6. 7. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče
sprejel 7. 7. 2020.
11. Predlog stališča Republike Slovenije do Spremenjenega predloga sklepa Sveta o sistemu
virov lastnih sredstev Evropske unije, EPA 1235-VIII, EU 955 (12. izredna seja komisije, 6.
7. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 7. 7.
2020.
12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o instrumentu za posojila v javnem sektorju v okviru mehanizma za pravični prehod, EPA
1236-VIII, EU U 956 (12. izredna seja komisije, 6. 7. 2020). Mnenje je bilo posredovano
Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 7. 7. 2020.
13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o vzpostavitvi instrumenta za tehnično podporo, EPA 1241-VIII, EU U 957 (12. izredna seja
komisije, 6. 7. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče
sprejel 7. 7. 2020.
14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o vzpostavitvi programa za ukrepe Unije na področju zdravja za obdobje 2021–2027 in
razveljavitvi Uredbe (EU) št. 282/2014 (Program EU za zdravje), EPA 1256-VIII, EU U 959
(13. izredna seja komisije, 10. 7. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU,
ki je stališče sprejel 13. 7. 2020.
15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu v imenu
Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o
sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti, EPA 1257-VIII, EU U 960
(13. izredna seja komisije, 10. 7. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU,
ki je stališče sprejel 13. 7. 2020.
16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o spremembi Uredbe (EU) 2015/1017 glede vzpostavitve instrumenta za podporo plačilni
sposobnosti, EPA 1258-VIII, EU U 961. Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU,
ki je stališče sprejel 13. 7. 2020.
17. Stališče Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za odprtje poglavja 3 –
Pravica do ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev za Srbijo, EPA 1287-VIII, EU E 165
(46. seja komisije, 8. 9. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je
stališče potrdil 11. 9. 2020.
18. Stališče Republike Slovenije glede osnutka skupnega stališča EU za Pogajanja z Republiko
Severno Makedonijo, EPA 1295-VIII, EU E 166 (46. seja komisije, 8. 9. 2020). Mnenje je
bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče potrdil 11. 9. 2020.
19. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu,
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Strategija EU za biotsko
raznovrstnost do leta 2030 Vračanje narave v naša življenja, EPA 1286-VIII, EU U 962 (46.
seja komisije, 8. 9. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče
sprejel 11. 9. 2020.
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20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES)
št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice, EPA 1315-VIII, EU
U 963 (46. seja komisije, 8. 9. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki
je stališče sprejel 11. 9. 2020.
21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu Prostovoljnega
sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Honduras o izvrševanju
zakonodaje, upravljanju in trgovanju na področju gozdov pri uvozu lesnih proizvodov v
Evropsko unijo v imenu Unije, EPA 1316-VIII, EU U 964 (46. seja komisije, 8. 9. 2020).
Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 11. 9. 2020.
22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive
2011/16/EU o upravnem sodelovanju na področju obdavčevanja, EPA 1317-VIII, EU U 965
(46. seja komisije, 8. 9. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je
stališče sprejel 11. 9. 2020.
23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o spremembi Uredbe (EU) 2016/1011 v zvezi z izvzetjem nekaterih referenčnih deviznih
tečajev iz tretjih držav in določitvijo nadomestnih referenčnih vrednosti za nekatere
referenčne vrednosti, ki bodo prenehale, EPA 1332-VIII, EU U 966 (47. seja komisije, 15. 9.
2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 17. 9. 2020.
24. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Direktive Evropskega parlamenta in
Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU glede zahtev po informacijah, upravljanja
produktov in omejitev pozicij za podporo okrevanju po pandemiji COVID-19, EPA 1333-VIII,
EU U 967 (47. seja komisije, 15. 9. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve
EU, ki je stališče sprejel 17. 9. 2020.
25. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta
o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 v zvezi s prospektom EU za okrevanje in ciljno
usmerjenimi prilagoditvami za finančne posrednike, da bi se podprlo okrevanje po
pandemiji COVID-19, EPA 1334-VIII, EU U 968 (47. seja komisije, 15. 9. 2020). Mnenje je
bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 17. 9. 2020.
26. Stališče Republike Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za pogajanja z Republiko
Albanijo, EPA 1360-VIII, EU E 167 (48. seja komisije, 29. 9. 2020). Mnenje je bilo
posredovano Odboru za zunanjo politiko, ki je stališče sprejel 2. 10. 2020.
27. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu,
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Strategija »od vil do vilic« za
pravičen, zdrav in okolju prijazen prehranski sistem, EPA 1365-VIII, EU U 971 (49. seja
komisije, 6. 10. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče
sprejel 9. 10. 2020.
28. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu,
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Krepitev evropskih
podnebnih ambicij do leta 2030 - Vlaganje v podnebno nevtralno prihodnost v korist naših
državljanov, EPA 1423-VIII, EU U 972 (50. seja komisije, 27. 10. 2020). Mnenje je bilo
posredovano Odboru za zadeve EU, ki je stališče sprejel 11. 11. 2020.
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Ostale zadeve:
1. Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2018, EPA
967-VIII (40. seja komisije, 21. 1. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zunanjo
politiko, ki se je seznanil s Poročilom 26. 2. 2020.
2. Poročilo o delu Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve v letu 2019 (40. seja
komisije, 21. 1. 2020). Komisija je sprejela poročilo, ki je sestavni del Poročila o delu
Državnega sveta za leto 2019.
3. Poročilo o LXII plenarnem zasedanju konference parlamentarnih odborov za evropske
zadeve (COSAC), Helsinki, 1.–3. 12. 2019 (41. seja komisije, 25. 2. 2020).
4. Poročilo o Srečanju predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve
(COSAC), Zagreb, 19. in 20. 1. 2020 (41. seja komisije, 25. 2. 2020).
5. Poročilo o Srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA, Bruselj, 23. in
24. 9. 2019 (41. seja komisije, 25. 2. 2020).
6. Medparlamentarna srečanja v času slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v
drugi polovici leta 2021 in v letu 2022 (42. seja komisije, 10. 3. 2020).
7. Dogovor o načinu dela Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve v času
epidemije nalezljive bolezni COVID-19 (10. izredna seja komisije, 1. 4. 2020).
8. Poročilo o Medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni ter varnostni in
obrambni politiki (SZVP/SVOP), Zagreb, 2. 3.–4. 3. 2020 (44. seja komisije, 22. 6. 2020).
9. Informacija o aktualnih dogajanjih v vzhodnem Sredozemlju (48. seja komisije, 29. 9. 2020).
10. Poročilo o medparlamentarni konferenci o skupni zunanji in varnostni ter varnostni in
obrambni politiki (SZVP/SVOP), 4. 9. 2020 (50. seja komisije, 27. 10. 2020).
11. Poročilo o srečanju predsednikov odborov parlamentov EU za evropske zadeve (COSAC),
14. 9. 2020 (50. seja komisije, 27. 10. 2020).
12. Poročilo o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za leto 2019, EPA
1464-VIII (51. seja komisije, 17. 11. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za zunanjo
politiko, ki se je seznanil s Poročilom 9. 12. 2020.
13. Informacija o razmerah v BiH (52. seja komisije, 1. 12. 2020).
14. Poročilo o 7. srečanju skupine za skupni parlamentarni nadzor EUROPOLA, Bruselj, 28. in
29. 9. 2020 (52. seja komisije, 1. 12. 2020).
15. Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (53. seja komisije, 8. 12. 2020).

4.3. KOMISIJA ZA GOSPODARSTVO, OBRT, TURIZEM IN FINANCE
4.3.1. Pristojnosti komisije
Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance obravnava predloge zakonov in druge akte, ki
se nanašajo na:
-

področje ekonomskega sistema in slovenskega notranjega trga,
položaj in razvoj posameznih področij gospodarstva,
ekonomski položaj in problematiko malega gospodarstva in turizma,
razvoj in drugo problematiko gostinstva in obrti,
spremljanje razvoja turizma in njegove promocije,
področje javnih financ, monetarne politike in davčnega sistema,
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-

internacionalizacijo slovenskega gospodarstva.

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih
obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge
zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih obravnava.

4.3.2. Delo komisije
Komisija je imela v tretjem letu VI. mandata dvajset (20) sej, od tega enajst (11) rednih in
devet (9) izrednih. Tri redne seje so bile odpovedane.
Komisija je obravnavala skupno dvainpetdeset (52) zadev, in sicer dvajset (20) predlogov
zakonov, tri (3) predloge za odložilni veto, pet (5) pobud za sprejem zahteve za začetek
postopka za oceno ustavnosti, osemnajst (18) predlogov drugih aktov ter tri (3) pobude,
en (1) posvet ter dve (2) ostali zadevi.
Matičnim odborom in delovnim telesom Državnega zbora je bilo posredovano triintrideset
(33) mnenj komisije.

4.3.3. Vsebinski poudarki iz sej komisije3
Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4.,
drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29.,
30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih
imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19) ter 350.a člena Zakona o
bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – uradno prečiščeno besedilo, 35/11, 52/11 – popr.,
59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13 in 96/13) (U-I-17/20 (10. izredna seja komisije, 21. 1. 2020).
Državni svet je zahtevo sprejel (25. redna seja Državnega sveta, 22. 1. 2020). Ustavno
sodišče o zadevi še ni odločilo. Več v poglavju 2.5.6.
Pobuda za sprejem Izjave o mnenju Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta
za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v
povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena
Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih
obveznosti bank (11. izredna seja komisije, 15. 4. 2020).
Državni svet je izjavo sprejel (28. redna seja Državnega sveta, 15. 4. 2020). Več v poglavju
2.5.6.1.
Zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 100.č, četrtega odstavka 100.d, prvega
in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g člena Zakona o interventnih ukrepih
za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo
(ZIUZEOP) (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20) (13. izredna seja komisije, 10. 6. 2020). Komisija
predloga zahteve ni podprla in v razpravi opozorila na možne zlorabe v delu civilne družbe, ki
3

Zadeve, ki jih je po predhodni obravnavi na sejah Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance
obravnaval tudi Državni svet na svojih sejah, so vsebinsko zajete v 2. poglavju Poročila o delu Državnega
sveta.
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lahko v veliki meri zavirajo postopke pri gradnji objektov, kjer bi morali prevladovati razvojni
interesi države. Komisija je večinsko menila, da ni pravi čas za vložitev te zahteve, cilj, ki ga
zasleduje, pa je ocenila kot neprimeren in nedržavotvoren, saj bo zgolj povzročil proceduralno
zavlačevanje izvajanja zakona. Zasledovani cilji takšnih in podobnih pobud bi se morali nanašati
zgolj na varovanje naravnega okolja, pri čemer bi morali bolj uskladiti delne interese različnih
nevladnih organizacij s področja varovanja okolja. Več v poglavju 2.5.6.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOPA) – nujni postopek, EPA 1122-VIII (12. izredna seja komisije, 24. 4. 2020), skupaj s Komisijo za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide (9. izredna seja komisije, 24. 4. 2020).
Komisiji sta bili seznanjeni s stališčem Interesne skupine delojemalcev (3. izredna seja, 23. 4.
2020) ter poročilom Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je predlog zakona
obravnavala kot zainteresirana komisija (12. izredna seja komisije, 24. 4. 2020). K pripravi
tokratnih ukrepov je bilo k sodelovanju povabljeno tudi gospodarstvo, ki se je prek interesnih
združenj s svojimi predlogi aktivno vključevalo v pripravo zakonodaje. Nekateri od njihovih
predlogov so tudi del predlaganih rešitev. Komisiji sta priporočili, da se po sprejetju zakona na
podlagi sprotne analize ugotovi, na katerih področjih in v povezavi s katerimi zakonskimi
določbami prihaja do težav v praksi, da bi se lahko v naslednji fazi priprave oziroma spreminjanja
zakonodaje, ob razreševanju odprtih vprašanj v okviru dialoga na Ekonomsko-socialnem svetu,
pripravilo kakovostne rešitve. Pri tem sta opozorili na nekatere probleme, ki jim predlagatelj
zakona ni namenil zadostne pozornosti, med drugim:
- V zvezi s 4. členom predloga zakona, ki novelira 24. člen veljavnega zakona, so predstavniki
interesov delodajalcev opozorili na po njihovi oceni neustrezno dikcijo »sedem zaporednih
dni« saj npr. ZDR-1 in Zakon o upravnem postopku jasno ločita pojem »dan« od pojma
»delovnega dne«, zato so predlagali uporabo dikcije »delovnih dni, ki veljajo za delavca«, saj
ima vsak delavec specifično določene dni, na katere opravlja delo. Prav tako so kot
neustrezno ocenili dikcijo, da ima delavec »pravico«, da se na zahtevo delodajalca vrne na
delo, saj drugi odstavek 138. člena Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) v zvezi z delavci, ki
so na čakanju na delo, določa, da imajo slednji dolžnost, da se odzovejo na poziv
delodajalca na način in pod pogoji, kot izhaja iz pisne napotitve na čakanje na delo. Opozorili
so tudi na možnost iz tretjega odstavka 138. člena ZDR-1, ki v času epidemije ni dovolj
izkoriščena, in sicer možnost dodatnega izobraževanja delavca v času čakanja na delo v
skladu s 170. členom ZDR-1, katerega namen je pridobivanje znanja, skladnega s potrebami
delovnega procesa, z namenom ohranitve oziroma širitve sposobnosti za opravljanje dela po
pogodbi o zaposlitvi, ohranitve zaposlitve ter povečanja zaposljivosti. V praksi bi bila težko
izvedljiva zahteva, da delodajalec pred tem, ko delavca pozove na delo, predhodno obvesti o
tem zavod za zaposlovanje. Zahtevo bi bilo treba spremeniti tako, da bi se obvestilo izvedlo
naknadno, z vsaj tridnevnim zamikom. Glede na to, da so se v skladu z odloki v veliki meri
prepovedale oziroma omejile dejavnosti v panogah turizma in trgovine ter storitev, tako da so
se te znašle v drugačni situaciji kot podjetja, ki niso v takšni meri podlegla zahtevam po
omejitvi poslovanja, bi predlagane rešitve morale ločiti pri povračilih glede različnih
položajev, v katerih so se, ne po svoji krivdi, znašli različni gospodarski subjekti. Predstavniki
interesov delojemalcev so pozvali, da se vsa navedena odprta vprašanja razrešijo v okviru
pričakovanega socialnega dialoga.
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- V predlog zakona ni vključen pomemben segment problematike najemnin in upravičenosti
najemnikov do delne oprostitve plačila poslovnih najemnin. Najemniki poslovnih prostorov
bodo soočeni z dodatnimi stroški, ki bodo lahko pomenili zaradi neizvajanja dejavnosti v času
krize tudi prenehanje dejavnosti številnih med njimi. Nezmožnost poravnave poslovnih
najemnin bodo čutili tudi zaposleni pri tistih delodajalcih, ki si praviloma visokih tržnih
najemnin (npr. v sicer najbolj obiskanih trgovskih centrih, ki so v zasebni lasti), ne bodo mogli
privoščiti in nadaljevati svoje dejavnosti (npr. manjši trgovci, gostinci itd.). Posledično tudi
predstavniki interesov delojemalcev opozarjajo, da gre za problematiko, ki bi jo bilo prav tako
treba nujno razrešiti; če ne v okviru aktualne novele ZIUZEOP-A, pa vsaj v okviru
naslednjega paketa zakonodajnih ukrepov, povezanih s COVID-19. Komisiji sta na podlagi
pojasnil Ministrstva za finance ugotovili, da so bili podobni predlogi podani že v okviru
delovnih skupin, ki so pripravljale zakonsko novelo, pri čemer je bila sprejeta odločitev, da se
zaenkrat zakonsko uredi zgolj najemnine za prostore, ki so v lasti države in lokalnih
skupnosti, za poslovne prostore, ki so v zasebni lasti, pa se bo rešitve predvidoma iskalo v
tretjem sklopu ukrepov, povezanih s COVID-19. Komisiji sta ob tem pojasnilu opozorili na
povsem neenak položaj najemnikov nepremičnin v državni oziroma občinski lasti ter
najemnikov nepremičnin v privatni lasti.
- Nujna je posebna skrb za osebe s statusom invalida, ki imajo trajno prirojene ali pridobljene
okvare in ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja
storitev socialnega vključevanja, ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih
potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje. Po pojasnilu Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti je bilo za navedeno ranljivo skupino prebivalstva
poskrbljeno s predlaganjem novega 58.a člena (16. člen predloga zakona), na podlagi
katerega bodo upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka tudi upravičenci do
nadomestila za invalidnost po 5. in 8. členu Zakona o socialnem vključevanju invalidov.
Ministrstvo ob tem dodatno navaja, da so skušali še posebej poskrbeti za skupine invalidov,
ki so z vidika socialnega položaja zaradi izredno nizkih prejemkov še posebej ranljive.
Poskrbljeno je bilo tudi za druge ranljive skupine, npr. rejnike in družinske pomočnike,
upravičence do starševskih dodatkov itd. Komisiji sta ob tem posebej izpostavili tudi nujno
skrb za zaposlene s skrajšanim delovnim časom.
- Posebno pozornost je treba nameniti oblikovanju ukrepov v zvezi s samozaposlenimi v
športu in kulturi, saj sta do zdaj ti dve skupini zaposlenih pri uvajanju ukrepov za omilitev
posledic zaradi COVID-19 izpadli. V zvezi z vprašanjem, ali se vsi do zdaj sprejeti in v noveli
zakona predlagani ukrepi v zvezi s samozaposlenimi nanašajo tudi na samozaposlene v
kulturi in športu, komisiji glede na pojasnila Ministrstva za finance ugotavljata, da je ključen
kriterij za upravičenost posamezne samozaposlene osebe do mesečnega temeljnega
dohodka ali delne oprostitve prispevkov vključenost v obvezno zavarovanje na podlagi
opravljanja dejavnosti in če se ne izpolnjuje pogojev za obvezno vključitev v obvezno
zavarovanje na drugi zavarovalni podlagi; zato so do teh ukrepov, ob izpolnjevanju pogojev,
upravičeni tudi samozaposleni v športu in kulturi.
- Čimprej je treba sprejeti in uveljaviti ukrepe v zvezi s stimulativno davčno obravnavo
sponzorjev v kulturi in športu, s katerimi je seznanjeno tudi Ministrstvo za finance, ki
pojasnjuje, da končne rešitve v zvezi s tem predlogom še niso dorečene, ter na projekte v
kulturi in športu, katerih izvedba je vezana na posamezno sezono ali specifičen termin in se
jih s tega vidika ne da zamikati. V zvezi s slednjimi so organizatorji že utrpeli večjo finančno
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škodo, država pa se na to še ni odzvala. Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je
konec marca in aprila v zvezi s tem že naslovila več pobud na Vlado in pristojni ministrstvi.
- Za projekte, ki se izvajajo v okviru javnega sektorja, a večinoma z vsaj delno naravo tržnih
projektov, in katerih rok bi se zaključil v času trajanja epidemije, naj se omogoči zamik
poročanja in posledično podaljša izvajanje projektov za 3 mesece. Vsak projekt je namreč
vezan na določen rok in obvezo o poročanju o poteku in rezultatih posameznega projekta,
kar je v času epidemije težko izvedljivo ali celo neizvedljivo. Težave se pojavljajo tako s
projekti na nacionalni kot evropski ali mednarodni ravni, saj gre pogosto za čezmejne
projekte, v katerih sodelujejo strokovnjaki različnih držav. Na ravni EU so bile sicer dane prav
takšne smernice za delovanje v takšnih primerih (zamik za 3 mesece), ki pa v Sloveniji še
niso bile uspešno implementirane. Predstavniki znanosti in raziskovanja so na navedeno
težavo pristojne državne organe v času epidemije opozorili že večkrat neuspešno opozorili.
Pri tem velja opozorilo, da ne gre za potrebe po dodatnih finančnih sredstvih, ampak samo
za omogočanje podlage za ustrezno izvedbo projektov, ki že tečejo in za katere so bila
finančna sredstva že zagotovljena.
- Predlagatelj in Državni zbor naj v okviru zakonodajnega postopka v čim večji možni meri
upoštevata priporočila Zagovornika načela enakosti z dne 10. 4. 2020, ki jih je slednji naslovil
na Vlado Republike Slovenije, v vednost pa posredoval tudi državnim svetnikom.
Skupno mnenje je bilo posredovano na Odbor Državnega zbora za finance. Zakon je
Državni zbor sprejel na 35. izredni seji, 28. 4. 2020. Državni svet je sprejet zakon obravnaval
na 13. izredni seji, 29. 4. 2020, ki je bila prehodno zaključena brez sprejetih sklepov, nato pa na
14. izredni seji, 30. 4. 2020, odločal še o predlogu odložilnega veta na zakon, ki pa ga ni sprejel.
Več v poglavju 2.5.3. in 4.3.3.
Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije COVID-19 (ZDLGPE) – nujni postopek, EPA 1120-VIII (12. izredna seja komisije,
24. 4. 2020). Komisija je na skupni seji s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
kot zainteresirano komisijo obravnavala predlog zakona. Komisiji sta predlog zakona podprli.
Komisiji sta bili seznanjeni s Poročilom Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj k
predlogu zakona, ki ga je podprla. V razpravi je bilo ob opozorilu o izjemni obremenitvi državnega
proračuna zaradi sprejetih interventnih ukrepov in izdanih poroštev – državnih poroštev za kredite
bo za 2 milijardi evrov, po opravljenih izračunih pa se predvideva za 478 milijonov evrov stroškov
unovčevanja poroštev – pojasnjeno, da zakonske rešitve temeljijo na pričakovanju, da se vsak
odgovoren gospodarski subjekt zaveda obveznosti, ki izhajajo iz najetja kredita, ki je zavarovano
s poroštvom države. Država mora glede na določila Zakona o javnih financah vzpostaviti
regresno terjatev za vračilo kredita kreditojemalcu, če ta kredita ne odplača. V predlogu zakona
predvidena poroštva države predstavljajo le spodbudo bančnemu sistemu, ki razpolaga z
ustrezno likvidnostjo, da bo začel sproščati likvidnostne kredite, namenjene investicijam
zainteresiranim gospodarskim družbam, ki jih v trenutni težki situaciji nujno potrebujejo. Ob tem,
ko se z likvidnostnimi krediti rešujejo težave zaradi epidemije prizadetih podjetij, pa seveda dani
krediti pomenijo tudi dolgoročno obveznost vsakega kreditojemalca, ki jo bo moral v naslednjih
letih z dobrimi poslovnimi odločitvami in rezultati tudi v celoti izpolniti. Nekaterim podjetjem to
verjetno ne bo uspelo, zato se zastavlja vprašanje, ali Vlada razmišlja o oblikovanju ustreznega
državnega sklada, ki bi odkupoval deleže gospodarskih družb, ki bi zašle v hude težave. Glede
rešitev v 5. členu predloga zakona sta komisiji menili, da določen najvišji dovoljeni skupni znesek
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obveznosti posameznega kreditojemalca, ki predvideva do 10 % prihodkov od prodaje 2019 in ki
ne sme presegati višine zneska stroškov dela za leto 2019, ni zadosten. Komisiji sta se zavzeli za
dvig omejitve višine posojila na najmanj 20 % letnih prihodkov posameznega kreditojemalca.
Mnenje je bilo posredovano na Odbor Državnega zbora za finance. Zakon je Državni zbor
sprejel na 35. izredni seji, 28. 4. 2020.
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno
podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu
COVID-19 (ZPEIPZB) – nujni postopek, EPA 1171-VIII (35. seja komisije, 26. 5. 2020).
Komisija je predlog zakona podprla.
Komisija se je seznanila s skupnim poročilom Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide kot zainteresirane komisije in Interesne skupine negospodarskih dejavnosti, ki sta na
skupni izredni seji, 26. 5. 2020, obravnavali predlog zakona in predlog zakona podprli, ob tem pa
pozvali, da se njune pripombe upošteva.
Poroštvo Republike Slovenije se nanaša na obveznosti držav članic iz posojilnih pogodb, ki jih
bodo sklenile z Evropsko komisijo v okviru novega začasnega Evropskega instrumenta za
začasno podporo za ublažitev tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu
COVID-19 in poroštvenih pogodb, ki jih sklenejo z Evropsko komisijo za zavarovanje obveznosti
drugih držav članic iz posojilnih pogodb. Z namenom ohranitve delovnih mest in dejavnosti
samozaposlenih, zmanjšanja nezaposlenosti in izpada dohodka samozaposlenih, zagotavljanja
varnosti in zdravja delavcev ter samozaposlenih in preprečevanja hujše gospodarske škode, se
bodo uporabljala sredstva iz evropskega solidarnostnega instrumenta SURE, ki bo imel na voljo
do 100 milijard evrov. Izvajal se bo v obliki sheme dajanja posojil, podprt pa bo s sistemom
jamstev držav članic. Te naj bi zagotovile nepreklicna jamstva na vpoklic v skladu s svojimi deleži
v skupnem bruto nacionalnem dohodku EU. V primeru, da države članice ne bi vrnile posojil v
skladu s pogodbenimi določili in bi posledično prišlo do unovčenja poroštev, bi bilo v obdobju do
leta 2053 treba zagotoviti ustrezna sredstva za plačilo poroštev v proračunu za posamezno leto.
Za izterjavo morebitnih regresnih zahtevkov bo skrbela Evropska komisija. Instrument SURE bo
zagotavljal financiranje sheme skrajšanega delovnega časa in primerljive ukrepe za pomoč
državam članicam pri ohranitvi delovnih mest ter zaščito zaposlenih in samozaposlenih pred
odpuščanjem in izgubo dohodka. Za odziv na izbruh epidemije naj bi se namenilo tudi sredstva iz
evropskih strukturnih skladov, ki bi se jih preusmerilo v ukrepe, povezane z omilitvijo in odpravo
posledic epidemije COVID-19. V zvezi z iskanjem dodatnih virov finančnih sredstev za pomoč
gospodarstvu in prebivalstvu v povezavi z epidemijo COVID-19 je bilo opozorjeno na nujnost
upoštevanja še sprejemljive mere zadolženosti države, saj nekateri makro ekonomisti že
opozarjajo na nevarnosti pretiranega zadolževanja v povezavi z epidemijo COVID-19.
Mnenje je bilo posredovano na Odbor Državnega zbora za finance. Zakon je Državni zbor
sprejel na 38. izredni seji, 29. 5. 2020.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID19 (ZIUOPDVE) – nujni postopek, EPA 1472-VIII (16. izredna seja komisije, 17. 11. 2020).
Komisija je na skupni seji s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot
zainteresirano komisijo (14. izredna seja komisije 17. 11. 2020), obravnavala predlog zakona.
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Komisiji sta predlog zakona podprli. Komisiji sta bili seznanjeni s Poročilom Komisije za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k predlogu zakona, predlogom sklepa v zvezi s predlogoma
amandmajev državnega svetnika mag. Petra Požuna, stališčem Interesne skupine delodajalcev,
stališčem Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije, predlogi Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije ter predlogi in pripombami Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.
Predlog zakona v precejšnji meri posega na področji zdravstva in socialnega varstva, pri čemer
so bili v razpravi izraženi pomisleki glede vsebine 11. člena predloga zakona, s katerim se
predlaga, da – poleg neposrednih uporabnikov proračuna Republike Slovenije in proračunov
občin ter javnih gospodarskih zavodov – do povračila izplačanega nadomestila za kratkotrajno
odsotnost zaposlenega z dela zaradi bolezni (največ 3 dni) ne bi bili upravičeni tudi vsi posredni
proračunski uporabniki. Javne zdravstvene zavode, ki v večji meri svoja sredstva pridobivajo iz
blagajne zdravstvenega zavarovanja in ne iz državnega proračuna, bi bili s predlaganim ukrepom
v bistveni meri prikrajšani za sredstva, ki bi jih sicer prejeli iz navedenega naslova, kar bi lahko
izrazito negativno vplivalo na njihovo likvidnostno stanje. Predlagatelju se je zato predlagal
razmislek o podrobnejši razmejitvi posameznih skupin posrednih proračunskih uporabnikov na
tiste, pri katerih takšno povračilo res ni smiselno, ker bi šlo za prelivanje iz ene proračunske
postavke v drugo, od tistih, ki bi bili do povračila izplačanega nadomestila za čas kratkotrajne
odsotnosti z dela zaradi bolezni utemeljeno upravičeni. Med njimi so tudi javni zdravstveni zavodi.
V razpravi je bila dana podpora investicijam v krepitev zdravstvenega in socialno varstvenega
sistema s poudarkom na oskrbi starejših in ranljivih družbenih skupin, pa tudi k okrepitvi
kadrovskega obsega in strukture na omenjenih dveh ključnih družbenih področjih v okviru
aktualnega spopadanja s COVID-19. Komisiji sta bili seznanjeni tudi s predlogi za spremembe in
dopolnitve predloženih zakonskih rešitev, ki jih je oblikovala Gospodarska zbornica Slovenije. Pri
tem je del predlogov za izboljšanje predloga zakona oblikovala v predloge amandmajev, medtem
ko so se preostali pomisleki nanašali na:
- predlog za podaljšanje vseh ukrepov iz ZZUOOP, skladno s podaljšanjem obdobja veljavnosti
Začasnega okvira za ukrepe državne pomoči v podporo gospodarstvu ob izbruhu COVID-19,
in sicer vsaj do 30. 6. 2021, da potencialni koristniki navedenih ukrepov 2021 ne bi bili
prisiljeni čakati na ponoven sprejem morebitnih interventnih ukrepov na navedenem področju;
- predlog za zakonsko opredelitev, da se nezmožnost prihoda na delo zaradi ustavitve javnega
prevoza opredeli kot višjo silo, ki je za določene skupine zaposlenih primerljiva s posledicami
ukrepa zaprtja šol in vrtcev, pri čemer naj bodo delodajalci, ki izplačujejo nadomestila za čas
odsotnosti takšnega zaposlenega z delovnega mesta, upravičeni do povračila navedenega
nadomestila iz državnega proračuna;
- predlog za zmanjšanje obsega administrativnih opravil pri kandidiranju za poroštveno shemo,
s poudarkom na mikro in manjših podjetjih, ki praviloma kandidirajo za relativno nizke zneske
poroštev. S poenostavitvijo postopkov bi se razbremenilo tako prosilce za poroštvo (lažja
izpolnitev vloge) kot tudi odločevalce (poenostavljen in časovno manj obsežen način
odobritve poroštva).
Predlogi in pripombe Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije so se nanašale na več področij, in
sicer: na izplačilo višjega nadomestila plače delavcem v primeru višje sile; predlog, da se
delodajalcem povrne celotno nadomestilo plače delavcem v primeru čakanja na delo in
skrajšanega delovnega časa; ustrezneje naj se uredi tudi položaj izvajalcev posebnega linijskega
prevoza ter izvajalcev mestnega prevoza; opozarja se na odlog plačila obveznosti iz kreditne
pogodbe, na oprostitev najemnin in podobno. Dodatni predlogi Obrtno-podjetniške zbornice
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Slovenije kot dopolnitev predloga zakona so se nanašali na področja vračila državnih pomoči pri
upadu prihodka; upravičenosti do ukrepov pomoči zaradi pogoja, po katerem morajo biti na dan
vloge poravnani vsi davki in prispevki; zamrznitve oz. preložitve dviga minimalne plače vsaj še za
eno leto; zamika izplačila regresa zaradi likvidnostnih težav delodajalca; oprostitev plačila
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1. 10. 2020 do 30. 6. 2021 za delavce, ki
delajo; kritje bolniškega nadomestila iz sredstev ZZZS smiselno enako, kot je to urejal 56. člen
ZIUZEOP; predlaga se osemdnevni plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike
proračuna za plačila zasebnim subjektom, kot je to določal ZIUZEOP; tudi v tokraten predlog
zakona je treba vnesti določbo o uporabi 5 milijonov zaščitnih mask iz zaloge Zavoda za
blagovne rezerve za namen zajezitve širjenja virusa; glede na najavo, da Javni poziv za pomoč
podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19 ne bo zajel manjših podjetij ter
ostalih, ki so po registraciji dejavnosti pri tem pozivu izločeni, se predlaga vključitev pomoči v
predlog zakona; za področje gostinstva se, tako kot v nekaterih drugih državah, predlaga
znižanje stopnje DDV na 5 %, in sicer za gostinske storitve prehrane in brezalkoholne pijače, vino
in pivo; uveljavi naj se možnost unovčevanja turističnih bonov tudi za gostinske storitve. V
razpravi je bilo večkrat izpostavljeno tudi vprašanje posledic predlaganih ukrepov z vidika še
sprejemljivih obremenitev državnega proračuna oziroma nadaljnjega zadolževanja države.
Trenutna situacija v gospodarstvu je veliko hujša, kot je bila v spomladanskem valu epidemije. To
velja še zlasti za manjše gospodarske subjekte (med drugim tudi v panogi trgovine), ki si od
prvega vala še niso opomogli, pa so jih zajeli že novi restriktivni ukrepi, pri čemer sta komisiji
poudarili, da je ključno čim več gospodarskim subjektom zagotoviti preživetje aktualnega vala
epidemije. Nujno je poglobljeno reševanje vsakega gospodarskega subjekta. Ne bi se smeli
usmerjati zgolj v reševanje težav velikih gospodarskih subjektov v delovno intenzivnih panogah z
velikim številom zaposlenih, ampak tudi v reševanje težav mikro in malih podjetij, samostojnih
podjetnikov posameznikov ter obrtnikov, ki prav tako predstavljajo pomemben segment
gospodarske aktivnosti v državi in ki se jim v tokratnem paketu ukrepov posveča premalo
pozornosti. V nasprotju z ostalimi prejemniki nadomestil za čas neaktivnosti se mnogi med njimi
soočajo s stroški tekočih investicij in nujnimi vlaganji v proizvodni proces (npr. kmetje). Komisiji
sta predlagali amandmaje, s katerimi bi se lahko v bistveni meri izboljšal položaj vsaj delu zgoraj
navedenih gospodarskih subjektov. Nujna je poglobljena prehodna analiza utemeljenosti državne
pomoči posameznim podjetjem, glede na njihov dejanski potencial in likvidnostno stanje še pred
začetkom krize (t. i. mrtva podjetja, v katera se neutemeljeno vlaga sredstva brez zagotovila, da
bodo po koncu krize lahko uspešno delovala naprej ter zagotavljala delovna mesta z dodano
vrednostjo). Predlog zakona pozablja na specifične potrebe posameznika ali posameznih
specifičnih družbenih skupin, kot so prekarno zaposleni, samozaposleni v kulturi, kmečke ženske
(v razpravi je bila predlagana uvedba temeljnega mesečnega dohodka v povezavi z višjo silo
zaradi varstva otrok, saj v času zaprtja vrtcev in šol tudi one ne morejo opravljati svoje osnovne
dejavnosti), ki ponovno niso deležni premišljenih in ustreznih ukrepov v povezavi s posledicami
COVID-19. V razpravi je bilo pozvano tudi k dodatni skrbi za dlje časa brezposelne osebe, ki jim
je pravica do nadomestila za čas brezposelnosti že potekla, možnosti za zaposlitev pa trenutno
nimajo, ter na osebe na dolgotrajnem čakanju na delo in katerih prejemki so izredno nizki.
Trenutna situacija s skrbjo za otroke v vrtcih ali šolajoče otroke njihovo situacijo še dodatno
poslabšuje. V predlogu zakona so se ponovno znašle tudi določbe, ki ne sodijo med interventne
ukrepe in bi terjale bodisi poglobljen socialni dialog (poseg v Zakon o delovnih razmerjih (25.
poglavje predloga zakona) in Zakon o urejanju trga dela (3. poglavje predloga zakona), odlog
plačila davka ali prispevkov za čas do dveh let (71. člen predloga zakona), še zlasti zaradi slabih
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izkušenj iz preteklosti itd.) bodisi poglobljeno strokovno razpravo (možnost vpisa dijakom z
opravljeno poklicno maturo na univerzitetni študijski program, ne glede na strokovno področje, na
katerem so pridobili srednjo strokovno izobrazbo (56. člen predloga zakona) in podaljševanje
roka za izpolnjevanje pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda (57. člen predloga zakona)).
Razprava o preložitvi uveljavitve določil Zakona o minimalni plači, ki ga je s predlogom
amandmaja (za 60. a člen) predlagala Interesna skupina delodajalcev je pokazala, da so med
člani obeh komisij nasprotujoča mnenja o možnem izrazu podpore predloženemu amandmaju.
Ob glasovanju tako Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ni podprla odloga
uveljavitve Zakona o minimalni plači, medtem ko so se člani Komisije za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance strinjali s predlaganim amandmajem. Komisiji sta ob obravnavi paketa
interventnih ukrepov ugotovili, da tudi tokrat ni prišlo do intenzivnejšega socialnega dialoga in
Vlado pozvali, da v okviru priprave novega paketa interventnih ukrepov upošteva navedene
pripombe in ključne deležnike vključi v pripravo zakonskih rešitev.
Mnenje je bilo posredovano na Odbor Državnega zbora za finance. Zakon je Državni zbor
sprejel na 49. izredni seji, 25. 11. 2020.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (PKP7) (ZIUPOPDVE) - nujni postopek, EPA 1557-VIII (17. izredna seja
komisije, 23. 12. 2020), skupaj s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot
zainteresirano komisijo. Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je kot pristojna
komisija predlog zakona podprla, Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide kot
zainteresirana komisija predloga zakona ni podprla.
Komisiji sta bili seznanjeni s predlaganimi pripombami in amandmaji Trgovinske zbornice
Slovenije, Sindikata zdravstva in socialnega varstva Slovenije, sindikalnih central, Gospodarske
zbornice Slovenije, zainteresirane Komisije Državnega sveta za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter državnih svetnikov mag. Petra Požuna in Branka Tomažiča. Večji del predloženih
amandmajev sta ob glasovanju o predlogu zakona komisiji podprli, vključno s pozivom
kvalificiranim predlagateljem amandmajev, da jih proučijo in v svojem imenu predložijo v
obravnavo pristojnemu Odboru Državnega zbora za finance.
Vlada Republike Slovenije je v paketu interventnih ukrepov upoštevala pozive Državnega sveta,
da se pravico do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije zagotovi tudi
javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega
varstva. Slednji sicer ne vstopajo neposredno v stik s pacienti ali oskrbovanci z okužbo COVID19, a vseeno predstavljajo pomemben del sistema skrbi za omenjene osebe (tehnične službe,
perice, kuharji, transportni delavci itd.). Navedeni ukrep sta komisiji ocenili v prvi vrsti kot
priznanje navedenim zaposlenim za njihovo dosedanje prizadevno delo in spodbudo za
opravljanje svojega dela v že napovedanem tretjem valu epidemije. V okviru predlaganih
amandmajev se predlaga širitev navedene pravice na vse zaposlene, ki opravljajo delo v
dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in so pri svojem delu v času epidemije nadpovprečno
obremenjeni (npr. bolničarji iz plačne skupine F). Komisiji sta pozdravili ureditev pravice do
nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela zaradi sobivanja enega od staršev v
zdravstvenem zavodu z bolnim otrokom do starosti otroka vključno 14 let oziroma do starosti
otroka do vključno 18 let, če ima otrok status otroka s posebnimi potrebami. Za navedeno
ureditev sta komisiji izrazili upanje, da bo s sprejemom Predloga zakona o spremembah in
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dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-R), EPA
1159-VIII, katerega predlagatelj je Državni svet, ta urejena tudi sistemsko, ne zgolj začasno.
Komisiji sta bili v okviru razprave seznanjeni tudi s potekom pogajanj o vsebini PKP7 v okviru
Ekonomsko-socialnega sveta (ESS). Navkljub intenzivnim pogajanjem je v okviru ESS na koncu
zmanjkalo časa oziroma volje za izoblikovanje skupnih stališč vseh treh strani socialnih
partnerjev. Komisiji sta že ob sprejemanju preteklih paketov interventnih zakonodajnih rešitev
opozarjali, da se v njih pogosto znajdejo tudi določbe, ki niso interventne, ampak izrazito
sistemske narave in ki bi jih kazalo reševati v okviru posamezne področne zakonodaje, mnoge
med njimi pa v okviru poglobljenega socialnega dialoga. Tudi ob obravnavi aktualnih predlaganih
zakonskih določb se ugotavlja, da nekatere določbe presegajo naravo interventnih ukrepov, prav
tako pa tudi, da se je vsebina nekaterih členov, ki so bili sicer v okviru pogajanj na ESS usklajeni,
naknadno spremenila (primer 53. člena in ureditve višine nadomestila za zadržanost z dela
zaradi okužbe s COVID-19 na delovnem mestu) ali pa so bili v predlog zakona vključeni členi, za
katere je bilo dogovorjeno, da ne bodo del predlaganih rešitev. Takšen je primer predlaganih 28.
in 29. člena predloga zakona, ki urejata možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi brez navedbe
utemeljenega razloga v zasebnem sektorju oziroma poslovnega razloga v javnem sektorju za
zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine. V zvezi z vsebino
navedenih dveh členov so bila v razpravi članov komisij izražena različna stališča. Predstavniki
interesov delodajalcev so predlagane rešitve podprli, saj aktualni podatki o gibanju brezposelnosti
v Republiki Sloveniji kažejo, da se je med januarjem in oktobrom 2020 število prijav na Zavodu
Republike Slovenije za zaposlovanje povečalo za 37 %, pri čemer je povečanje brezposelnosti
izrazito predvsem med mladimi (stopnja brezposelnosti med mladimi v Sloveniji je 13,7 %, kar je
precej več kot v EU27; med septembrom 2019 in februarjem 2020 se je brezposelnost med
mladimi povečala za 3,4 %). Ocenili so, da je prav, da se ukrepi v zvezi z odpovedjo pogodbe o
zaposlitvi uveljavijo tako v javnem kot zasebnem sektorju, saj ni utemeljeno razlikovanje med
navedenima kategorijama zaposlenih. Možnost odpovedi pogodbe o zaposlitvi ne pomeni nujno
tudi obveznega upokojevanja, ampak zgolj diskrecijsko pravico delodajalca, da se v vsakem
posameznem primeru odloči o nadaljevanju pogodbenega odnosa z zaposlenim. Predstavniki
sindikatov so opozarjali na to, da se je o tovrstnih zakonskih posegih razpravljalo že v okviru
sprememb pokojninske zakonodaje 2019, ko je bilo ugotovljeno, da takšen poseg v zakonodajo s
področja delovnih razmerij ni ustrezen. Izpostavljeno je bilo tudi mnenje Fiskalnega sveta, da so
predlagane rešitve problematične z vidika vzdržnosti pokojninske blagajne. Komisiji sta bili ob
tem seznanjeni s predlogi amandmajev sindikalnih central, v skladu s katerimi bi se črtalo 28. in
29. člen predloga zakona, a v fazi glasovanj navedenih predlogov nista podprli. Predlog zakona
ne predvideva nobene rešitve za razbremenitev podjetij, ki bodo 2021 po uveljavitvi Zakona o
spremembah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) (Uradni list RS, št. 83/18) zaradi dviga stroškov
dela dodatno obremenjena, zaradi česar bodo posledično ogrožena mnoga delovna mesta. V
osnutku predloga zakona, ki ga je obravnaval ESS, sta bili po pojasnilih predstavnikov interesov
delodajalcev predstavljeni dve različici ureditve navedene problematike, pri čemer nobena od
njiju ni prejela ustrezne podpore. Posledično je bilo v razpravi zastavljeno vprašanje Ministrstvu
za gospodarski razvoj in tehnologijo o morebitnih ukrepih za razrešitev navedene problematike,
na katerega komisiji nista prejeli konkretnega odgovora. Člani komisij so zastavili tudi vprašanje
glede posledic predlaganih ukrepov z vidika še sprejemljivih obremenitev državnega proračuna
oziroma nadaljnjega zadolževanja države, saj se obseg odlivov iz proračuna z vsakim paketom
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ukrepov drastično povečuje, hkrati pa se ne omenja, na kakšen način bo v prihodnje uspelo
pokriti vse navedene proračunske izdatke.
Komisiji sta bili seznanjeni tudi s stališčem zainteresirane Komisije Državnega sveta za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je predlog zakona podprla, še posebej predlagane ukrepe v
zvezi z ureditvijo sezonskega dela; možnostjo določitve začasnega upravljavca kmetijskega
gospodarstva oziroma gozda, če to terja bolezen COVID–19; enkratnim solidarnostnim dodatkom
v višini 150 evrov za izboljšanje socialnega položaja kmetov z nizkimi prejemki ter znižanjem
pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jih plačujejo lastniki gozdov, ki so fizične osebe. Po
mnenju Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa se še vedno premalo sredstev nameni
kmetom in kmetijski dejavnosti. Podporo je komisija izrekla tudi prizadevanjem, da bi lahko
trgovci, ne glede na Zakon o trgovini (ZT-1), določili obratovalni čas prodajaln tudi v nedeljo, 27.
12. 2020, in v nedeljo, 3. 1. 2021, in s tem v božično-novoletnem času omogočili večjo prodajo
slovenskih proizvodov. Glede na trenutno epidemiološko situacijo in zaskrbljujoče napovedi
nadaljnjega poteka epidemije pa je nujno podaljšati trajanje ukrepa povračila nadomestila plače
delavcem na začasnem čakanju na delo. Ob tem je komisija pozvala Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano, da jo seznani s predvideno časovnico sprejemanja podzakonskih aktov,
ki bodo podlaga za dodeljevanje pomoči v kmetijskih sektorjih. Pristojna Komisija za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance ter zainteresirana Komisija za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide sta na podlagi predstavljenih stališč posameznih deležnikov in razprave
članov komisij ugotovili, da se ključne pripombe in predlogi za spremembe ali dopolnitve predloga
zakona nanašajo na nujnost izboljšanja položaja ključnih poklicnih profilov, ki v okviru zdravstva
in socialnega varstva skrbijo za najbolj ogrožen del populacije (pacienti, starejši, osebe z
motnjami v razvoju) ter na podporo ukrepu pomoči v obliki povračila fiksnih stroškov, ki je bil
delno vključen že v PKP6 ter dvig limita glede višine nekritih fiksnih stroškov za najbolj prizadeta
podjetja, ki se soočajo z največjimi upadi prihodkov.
Komisiji sta predlagali:
- do 100 % povračila mesečnih fiksnih stroškov za pravne ali fizične osebe, ki zaradi vladnih
ukrepov o prepovedi poslovanja niso ali ne morejo opravljati svoje dejavnosti v celoti oziroma
jo lahko opravljajo v zmanjšanem obsegu, in sicer v višini vsote mesečnih fiksnih stroškov,
preračunanih na dejansko število dni, ko gospodarski subjekt svoje dejavnosti ni mogel
opravljati. Komisiji sta predlagali spremembo na področju upravičenega obdobja za
prejemanje pomoči, ki se nanaša na nekrite fiksne stroške, saj ta zajema zgolj zadnji kvartal
leta 2020, medtem ko evropski pravni red za ta ukrep omogoča izvajanje pomoči tudi za
letošnji pomladanski del epidemije. Komisiji sta menili, da bi se pomladanski val epidemije
moral upoštevati vsaj za podjetja, ki so bila v tem času delno ali v celoti zaprta (10. člen);
- dodatne spodbude za vključitev prostovoljcev in študentov v nudenje pomoči zdravstvenim in
socialno varstvenim zavodom v obliki finančne nagrade (predlagan nov 11.a člen);
- neustrezen predlog za črtanje pogoja delovnih izkušenj za odgovornega nosilca zdravstvene
dejavnosti, saj slednje predstavlja dodatno spodbudo da bodo zdravniki že takoj po koncu
izobraževanja še v večji meri zapuščali javni zdravstveni sistem in odhajali v zasebništvo, pri
čemer je predlog po oceni komisij povezan z nenajavljenim razpisom za skrajševanje čakalnih
dob, v okviru katerega bo več 10 milijonov evrov, zaradi trenutne preobremenjenosti javnega
zdravstvenega sistema z reševanjem situacije s COVID-19, kot kaže, dostopnih predvsem
zasebnim izvajalcem zdravstvene dejavnosti (18. člen);
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nesprejemljivo možnost samostojnega opravljanja dela v zdravstveni dejavnosti za
absolvente študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega (19. člen), ki pa je
predlagatelj ni uvedel za ostale zdravstvene poklice, vključno z absolventi medicinskih
fakultet;
neutemeljeno enačenje statusa tehnika zdravstvene nege s srednjo strokovno izobrazbo s
statusom diplomirane medicinske sestre na vseh področjih, ne zgolj na tistem specifičnem
področju, na katerem se jim v skladu s 38. členom ZZDej-K na podlagi priznanja
dolgotrajnega izvajanja kompetenc in aktivnosti diplomirane medicinske sestre omogoči
razporeditev na delovno mesto diplomirane medicinske sestre ter s tem odhod izkušenih
medicinskih sester iz najzahtevnejših oddelkov na manj zahtevna delovna mesta, predvsem v
preventivno dejavnost na primarnem nivoju (20. člen);
že zgoraj omenjenih odprtih vprašanj v zvezi z 28. in 29. členom predloga zakona o odpovedi
pogodbe o zaposlitvi v primeru izpolnjevanja pogojev za starostno upokojitev;
nujnost opredelitve soglasja zaposlenega kot temelja za začasno razporeditev na delo k
drugemu delodajalcu ter zagotovitev dodatka zaradi začasne razporeditve tudi zaposlenim,
razporejenim na drugo delovno mesto pri istem delodajalcu (39. člen);
predlog širitve določb v zvezi z upravičenci do dodatka za neposredno delo s pacienti
oziroma uporabniki, obolelimi za COVID-19 (neupravičeno izključevanje zaposlenih, ki delajo
na deloviščih, kjer se opravlja delo z osebami, pri katerih obstaja sum na okužbo s COVID-19;
npr. zaposleni na triažnih točkah v zdravstvenih domovih) (40. člen);
zagotovitev dodatnih proračunskih sredstev za financiranje dodatnih kadrov, ki izvajajo
zdravstvene storitve, ter začasnega in občasnega dela dijakov in študentov, ki opravljajo
zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo (48. člen);
nesprejemljivost omogočanja samostojnega opravljanja dela zdravstvenim delavcem in
sodelavcem, razen zdravnikom, takoj po opravljeni diplomi, torej brez pripravništva in
strokovnega izpita, ter pri tem spet naredili izjemo za zdravnike (prvi odstavek 50. člena);
zagotovitev 100 % nadomestila za odsotnost z dela vsem zaposlenim v času epidemije za
primer okužbe s COVID-19, ne glede na to, ali so se okužili na delovnem mestu ali ne
(usklajeno v okviru ESS, kasneje v predlogu zakona spremenjeno; cilj je preprečiti
prezentizem delavcev zaradi prenizkega nadomestila za odsotnost z dela (80 %) in
razbremenitev delodajalcev s stroški plačila nadomestil zaradi odsotnosti z dela zaradi
okužbe s COVID-19) (53. člen);
ureditev nadomestila za čas preventivne izolacije po zgledu 70. člena ZIUZEOP (predlagan
nov 53.a člen);
podaljšanje obdobja za izrabo letnega dopusta za 2019 do 31. 3. 2020 (62. člen);
poenostavitev odmere nadomestila za uporabo lastnih sredstev v primeru, ko delavec dela od
doma (predlagan nov 65.a člen);
nesprejemljivost odloga plačila prispevkov zaposlenih v povezavi s 67. členom Zakona o
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19;
predlog, da se ukrep začasnega čakanja na delo podaljša do 30. 4. 2021, z možnostjo, da ga
Vlada Republike Slovenije s sklepom podaljša najdlje do 31. 10. 2021. Določene dejavnosti
so namreč zaprte že dlje časa, januarja 2021 se pričakuje nov tretji val epidemije, ukrep pa se
po veljavni zakonodaji konča 31. 1. 2021 in nima predvidene možnosti podaljšanja. Podjetja,
ki deloma ali v celoti ne morejo opravljati dejavnosti, ne morejo koristiti ukrepa delnega
subvencioniranja skrajšanja polnega delovnega časa, saj dejavnosti sploh ne opravljajo.
Edina možnost je tako, da pošljejo zaposlene na začasno čakanje na delo in na ta način
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ohranjajo delovna mesta. Namesto praga 20 %-nega upada letošnjih prihodkov glede na celo
leto 2019 naj se kot kriterij upošteva primerjava letošnjih prihodkov v obdobju zaprtja ali
delnega zaprtja glede na enako obdobje 2019 (predlagan nov 42.a člen v povezavi z
veljavnim 68. in 69. členom ZZUOOP);
- predlog za širitev pravice do kriznega dodatka iz 86. člena tudi na zaposlene v javnem
sektorju;
- nagrajevanje delavcev, ki opravljajo delo v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva, a po
določbah Kolektivne pogodbe za javni sektor niso upravičeni do dodatka po 11. točki 39.
člena te pogodbe (87. člen);
- zagotovitev dodatka za delo v rizičnih razmerah v povezavi s 125. členom ZIUOPDVE za
glavne sestre v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih na mestih pomočnic ali
namestnikov direktorjev za ves, ne le polovični delovni čas, (predlog za nov 87.a člen);
- širitev dodatka za nadpovprečno izpostavljenost tveganju za zdravje na vse zaposlene v
zdravstvu in socialnem varstvu, ki delajo v takšnih okoliščinah, ne zgolj za plačno skupino J
(88. člen);
- povrnitev stroškov prevoza na delo v času epidemije za javne uslužbence v višini 30 % cene
neosvinčenega 95-oktanskega bencina (nov 88.a člen).
Komisiji sta pozvali predlagatelja zakona in ostale kvalificirane predlagatelje amandmajev, da v
nadaljevanju zakonodajnega postopka proučijo in kot lastne povzamejo ter predložijo v
obravnavo amandmaje matičnemu Odboru Državnega zbora za finance.
Mnenje je bilo posredovano na Odbor Državnega zbora za finance. Državni zbor je zakon
sprejel na 55. izredni seji, 29. 12. 2020. Državni svet je na 20. izredni seji, 30. 12. 2020, odločal
o odložilnem vetu na zakon in ga ni sprejel. Več v poglavju 2.5.3.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2C) druga obravnava, EPA 1419-VIII (16. izredna seja komisije, 17. 11. 2020). Predlog zakona je v
obravnavo predložil Sindikat poštnih delavcev. Komisija je predlog zakona podprla.
Predlagane zakonske spremembe pomenijo prilagoditev obstoječih zakonskih rešitev naglo
spreminjajočim razmeram na trgu poštnih storitev v smeri, da se morebitni neto stroški za
izvajanje univerzalnih storitev krijejo iz državnega proračuna. Le na ta način se bo namreč lahko
vzpostavil vzdržnostni model financiranja univerzalne storitve. Ker Pošta Slovenije, d. o. o., ki je
gospodarska družba v 100 % lasti države, v zadnjem času zaradi upada univerzalnih poštnih
storitev vse težje dosega pričakovan donos, je sprejela Strategijo optimizacije poštnega omrežja,
ki vključuje tudi zapiranje nedonosnih pošt, kar pomeni, da ne sledi več v celoti namenom, ki
izhajajo iz evropske direktive - ohranjanje podeželskega poštnega omrežja ter zagotavljanje
drugih socialnih in gospodarskih koristi za prebivalce. Evropska direktiva, ki ureja poštno
zakonodajo, določa tudi obvezo financiranja morebitnih neto stroškov iz obveznosti univerzalne
storitve. Ti se krijejo bodisi iz javnih sredstev ali pa iz kompenzacijskega sklada, kar pomeni, da
se stroški razdelijo med vse izvajalce univerzalne poštne storitve ter uporabnike. Predlagatelji
zakonske spremembe opozarjajo, da bi v primeru, če bi prišlo po trenutni zakonski ureditvi (pri
čemer kompenzacijski sklad v praksi v desetih letih ni zaživel) do odločitve o kompenzaciji
nepravičnega finančnega bremena, bi glede na mehanizem delovanja kompenzacijskega sklada
praktično vsa sredstva prispevala Pošta in bi sama sebi pokrila to breme iz naslova prihodkov, ki
jih ustvarja z ostalimi storitvami. Za začetek veljavnosti sprememb zakona se predvideva leto
2022. Šele po tem letu bi se morebitno izplačilo neto stroška krilo iz proračuna. Zato predlagana
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rešitev nujno ne pomeni, da bodo posledice za proračun takojšnje, pač pa pomeni poizkus
ustrezne sistemske rešitve za nadaljnje zagotavljanje financiranja univerzalne storitve. Komisija
je bila seznanjena tudi s stališčem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki predloga
zakona ni podprlo, z argumentom, da naslavlja predvsem problem financiranja izvajanja
univerzalne poštne storitve oz. nepravičnega bremena, ki naj bi nastajal izvajalcu pri izvajanju
univerzalne poštne storitve, pri čemer pa je ugotavljanje, ali je pri izvajanju te dejavnosti dejansko
prišlo do neupravičenega bremena v izrecni pristojnosti regulatorne agencije, ki pa doslej neto
stroška, kot neupravičenega bremena Pošte, še nikoli ni ugotovila. Tako po mnenju ministrstva
problematika financiranja univerzalne poštne storitve zaenkrat še ni aktualna.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za gospodarstvo. Zakona Državni
zbor ni sprejel.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1B) - druga
obravnava, EPA 1156-VIII (36. seja komisije, 23. 6. 2020), ki ga je Državnemu zboru v
obravnavo predložila skupina poslank in poslancev Levice s prvopodpisanim Luko Mescem.
Komisija predloga zakona ni podprla.
S spremembo 8. člena Zakona o trgovini se predlaga, da trgovec ne sme določiti obratovalnega
časa prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih. Določajo se tudi izjeme
od navedene prepovedi, in sicer za prodajalne na bencinskih servisih, na letališčih, na železniških
in avtobusnih postajah ter v bolnišnicah, pri čemer njihova prodajna površina ne sme presegati
200 kvadratnih metrov. Kot navajajo predlagatelji novele zakona, s svojim predlogom sledijo
izraženim večinskim željam delavcev v trgovinah imeti praviloma proste nedelje in dela proste
dneve, nedeljsko zaprtje trgovin pa bi po njihovem mnenju vplivalo na spremembo potrošniških
navad v smeri spodbujanja trajnostnih potrošniških navad in kakovostnejšega preživljanja
prostega časa. Komisija je bila seznanjena z mnenjem Vlade Republike Slovenije, ki predloga
zakona ni podprla, saj je menila, da trenutne razmere v gospodarstvu, ki jih v veliki meri določajo
posledice epidemije, niso primerne za sprejem predlaganih sprememb zakona. Z začasno
prepovedjo obratovanja prodajaln po razglasitvi epidemije so se zaradi upada potrošnje prihodki
v trgovinski dejavnosti pomembno zmanjšali, kar bo imelo posledice tudi na raven zaposlovanja.
Bolj kot predlog za spreminjanje zakona je za reševanje vprašanj, ki jih naslavlja novela zakona,
primernejši pristop socialni dialog, na podlagi katerega sta že v preteklosti delodajalska in
sindikalna stran dosegli dogovore, ki so odpravili sporna vprašanja in približali interese obeh
partnerjev v pogajanjih ter zadovoljili potrošnike. Razprava, ki je sledila predstavitvi predlaganih
rešitev, je pokazala, da člani komisije niso enotnega mnenja glede primernosti predlaganega
urejanja obratovalnega časa trgovin ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih.
Glede primernosti časa, v katerem se predlaga sprememba zakona, so bila izražena mnenja, da
je trenutno obdobje zaradi zmanjšanja prometa in predvidenega upada prihodkov v dejavnosti
trgovine ter splošnega pojemanja gospodarske aktivnosti popolnoma neprimerno, in nasprotno,
da so se v obdobju epidemiološke krize in prisilnega zaprtja trgovin ljudje navadili na stanje, ko
so trgovine v nedeljo zaprte ter da je obdobje, ko država z ukrepi zagotavlja socialno varnost in
delovna mesta zaposlenih, primerno za predlagane prilagoditve, ki po prepričanju zagovornikov
predlaganih zakonskih sprememb ne bodo povzročale pretiranih šokov. Prevladalo pa je mnenje,
da predlagana zakonska rešitev ni ustrezna in da velja pozvati k socialnemu dialogu na bipartitni
ravni, ki bo vodil k pogajanjem za spremembo kolektivne pogodbe dejavnosti trgovine.
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Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za gospodarstvo. Zakon je Državni
zbor sprejel na 20. redni seji, 29. 9. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B) druga obravnava, EPA 1368-VIII (16. izredna seja komisije, 17. 11. 2020). Komisija predloga
zakona ni podprla. Mnenje komisije je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance.
Državni zbor je zakon sprejel na 53. izredni seji, 17. 12. 2020. Državni svet je na 19. izredni
seji, 23. 12. 2020, sprejel odložilni veto na zakon. Državni zbor na 22. redni seji, 27. 1. 2021,
zakona NI ponovno izglasoval. Več v poglavju 2.5.3.
Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII (15.
izredna seja komisije, 10. 9. 2020). Komisija je predlog podprla in pripravila poročilo za sejo
Državnega sveta (32. redna seja, 16. 9. 2020). Več v poglavju 2.5.2.
Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A), EPA 1385-VIII
(39. seja komisije, 12. 10. 2020). Komisija je predlog podprla in pripravila poročilo za sejo
Državnega sveta (33. seja, 14. 10. 2020). Več v poglavju 2.5.2.
Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP 2022), EPA 1386-VIII (39. seja
komisije, 12. 10. 2020). Komisija je predlog podprla in pripravila poročilo za sejo Državnega sveta
(33. seja, 14. 10. 2020). Predlog sprememb proračuna je Državni zbor sprejel na 48. izredni seji,
18. 11. 2020. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
(ZIPRS2122) - nujni postopek, EPA 1383-VIII (39. seja komisije, 12. 10. 2020). Komisija je
predlog podprla in pripravila poročilo za sejo Državnega sveta (33. seja, 14. 10. 2020). Več v
poglavju 2.5.2.
Zaključki posveta »Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi
ukrepov« (36. seja komisije, 23. 6. 2020). Državni svet je zaključke obravnaval na 31. seji, 1. 7.
2020. Več v poglavju 2.5.7.

4.3.4. Zadeve, ki jih je komisija obravnavala
Pobude za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti:
1. Pobuda za sprejem Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3.,
prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25.,
prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega
varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19).
Komisija je pobudo obravnavala in vložila na 10. izredni seji, 21. 1. 2020. Državni svet je
pobudo obravnaval na 25. redni seji, 22. 1. 2020, in jo sprejel.
2. Pobuda za sprejem Izjave o mnenju Vlade Republike Slovenije o Zahtevi Državnega sveta
za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega odstavka 6. v povezavi
s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in 41. člena Zakona o
postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti
bank (Uradni list RS, št. 72/19). Komisija je pobudo obravnavala in vložila na 11. izredni seji,
15. 4. 2020. Državni svet je pobudo obravnaval na 28. redni seji, 15. 4. 2020, in jo sprejel.
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3. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti 100.č, četrtega odstavka 100.d,
prvega in drugega odstavka 100.f ter drugega odstavka 100.g člena Zakona o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP). Komisija je pobudo za sprejem zahteve obravnavala na 13.
izredni seji, 10. 6. 2020. Državni svet je predlog zahteve obravnaval na 30. seji, 10. 6. 2020,
in jo ni sprejel.
4. Pobuda za sprejem Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za
začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 3., prvega odstavka 4., drugega
odstavka 6. v povezavi s 25., 7., 21., desetega odstavka 25., prvega odstavka 29., 30., 39. in
41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov
kvalificiranih obveznosti bank (Uradni list RS, št. 72/19). Komisija je pobudo obravnavala in
vložila na 38. seji, 8. 10. 2020. Državni svet je odgovor na vlogo Državnega zbora
obravnaval na 33. seji, 14. 10. 2020, in ga sprejel.
5. Pobuda za sprejem Odgovora na vlogo Državnega zbora o Zahtevi Državnega sveta za
začetek postopka za oceno ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in
drugega odstavka 103., 104. ter 9. točke 108. člena 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). Komisija je pobudo obravnavala in vložila na 38. seji, 8. 10. 2020.
Državni svet je odgovor na vlogo Državnega zbora obravnaval na 33. seji, 14. 10. 2020, in
ga sprejel.
Predlogi zakonov:
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini (ZIL-1E) skrajšani postopek, EPA 921-VIII (31. seja komisije, 8. 1. 2020). Mnenje je bilo posredovano
na Odbor Državnega zbora za gospodarstvo. Zakon je Državni zbor sprejel na 16. redni seji,
5. 3. 2020.
2. Predlog zakona o računskem sodišču (ZRacS-2) - druga obravnava, EPA 972-VIII (32. seja
komisije, 6. 2. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance.
Državni zbor je na 19. redni seji, 9. 7. 2020, sprejel sklep, da predlog zakona ni primeren za
nadaljnjo obravnavo.
3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) –
nujni postopek, EPA 1122-VIII (12. izredna seja komisije, 24. 4. 2020). Skupno mnenje s
Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je bilo posredovano Odboru
Državnega zbora za finance. Zakon je Državni zbor sprejel na 35. izredni seji, 28. 4. 2020.
4. Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (ZDLGPE) – nujni postopek, EPA 1120-VIII (12. izredna seja komisije, 24. 4.
2020). Skupno mnenje s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je bilo
posredovano Odboru Državnega zbora za finance. Zakon je Državni zbor sprejel na 35.
izredni seji, 28. 4. 2020.
5. Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno
podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu
COVID-19 (ZPEIPZB) – nujni postopek, EPA 1171-VIII (35. seja komisije, 26. 5. 2020).
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance. Zakon je Državni zbor
sprejel na 38. izredni seji, 29. 5. 2020.
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6. Predlog zakona o spremembi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo(ZIUZEOP-B) - skrajšani postopek,
EPA 1139-VIII (35. seja komisije, 26. 5. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru
Državnega zbora za finance. Državni zbor je na podlagi razlage Komisije za poslovnik na 19.
redni seji 9. 7. 2020 ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja in
financiranja terorizma (ZPPDFT-1B) - nujni postopek, EPA 1191-VIII (13. izredna seja
komisije, 10. 6. 2020). Mnenje komisije je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za
finance. Zakon je Državni zbor sprejel na 18. seji, 16. 6. 2020.
8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini (ZT-1B) - druga obravnava,
EPA 1156-VIII (36. seja komisije, 23. 6. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru
Državnega zbora za gospodarstvo. Zakon je Državni zbor sprejel na 20. redni seji, 29. 9.
2020.
9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja
elektronskega denarja in plačilnih sistemih(ZPlaSSIED-A) - nujni postopek, EPA 1243-VIII
(14. izredna seja komisije, 2. 7. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora
za finance. Zakon je Državni zbor sprejel na 19. redni seji, 10. 7. 2020.
10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1B) - nujni
postopek, EPA 1244-VIII (14. izredna seja, 2. 7. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru
Državnega zbora za finance. Zakon je Državni zbor sprejel na 19. redni seji, 10. 7. 2020.
11. Predlog zakona o spremembi Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z) – druga obravnava, EPA 981VIII (37. seja komisije, 3. 9. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za
finance. Odbor predloga zakona še ni obravnaval.
12. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) - nujni postopek, EPA 1327-VIII (15. izredna
seja komisije, 10. 9. 2020). Komisija je pripravila poročilo za sejo Državnega sveta (32. redna
seja, 16. 9. 2020). Zakon je Državni zbor sprejel na 20. redni seji, 23. 9. 2020.
13. Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
(ZIPRS2122) - nujni postopek, EPA 1383-VIII (39. seja komisije, 12. 10. 2020). Komisija je
pripravila poročilo za sejo Državnega sveta (33. seja, 14. 10. 2020). Zakon je Državni zbor
sprejel na 48. izredni seji, 18. 11. 2020.
14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na tonažo (ZDTon-B) - druga
obravnava, EPA 1368-VIII (16. izredna seja komisije, 17. 11. 2020). Mnenje komisije je bilo
posredovano Odboru Državnega zbora za finance. Državni zbor je zakon sprejel na 53.
izredni seji, 17. 12. 2020. Državni svet je na 19. izredni seji, 23. 12. 2020 sprejel odložilni veto
na zakon. Državni zbor na 22. redni seji, 27. 1. 2021, zakona ni ponovno izglasoval.
15. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med
nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov (ZIUIZVP)
- druga obravnava, EPA 1368-VIII (16. izredna seja komisije, 17. 11. 2020). Mnenje je bilo
poslano Odboru Državnega zbora za finance. Državni zbor je zakon sprejel na 53. izredni
seji, 17. 12. 2020.
16. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUOPDVE) – nujni postopek, EPA 1472-VIII (16. izredna seja komisije, 17. 11. 2020).
Mnenje komisije (skupno mnenje s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide)
je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance. Zakon je Državni zbor sprejel na
49. izredni seji, 27. novembra 2020.
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17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poštnih storitvah (ZPSto-2C) - druga
obravnava, EPA 1419-VIII (16. izredna seja komisije, 17. 11. 2020). Mnenje je bilo
posredovano Odboru Državnega zbora za gospodarstvo. Zakona Državni zbor ni sprejel.
18. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K) druga obravnava, EPA 1459-VIII (41. seja komisije, 26. 11. 2020). Mnenje je bilo posredovano
Odboru Državnega zbora za gospodarstvo. Zakona Državni zbor še ni obravnaval.
19. Predlog zakona o davku na motorna vozila(ZDMV-1)-nujni postopek, EPA 1491-VIII (42. seja
komisije, 8. 12. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance.
Državni zbor je zakon sprejel na 53. izredni seji, 17. 12. 2020.
20. Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (PKP7) (ZIUPOPDVE) - nujni postopek, EPA 1557-VIII (17. izredna seja komisije,
23. 12. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance (52. nujna
seja, 28. 12. 2020). Državni zbor je zakon sprejel na 55. izredni seji, 29. 12. 2020.
Predlogi aktov:
1. Dvajseto poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 2016, 2017 in 2018, EPA 957-VIII
(31. seja komisije, 8. 1. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za
finance.
2. Poročilo o delovanju Fiskalnega sveta v letu 2019, EPA 1157-VIII (35. seja komisije, 26. 5.
2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance.
3. Poročilo Vlade Republike Slovenije o obsegu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za
namen zagotavljanja sredstev za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo, v obdobju od 16.
3. 2020 do 6. 5. 2020, EPA 1166-VIII (35. seja komisije, 26. 5. 2020). Mnenje je bilo
posredovano Odboru Državnega zbora za finance.
4. Poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o delu za leto 2019, EPA 1106-VIII (35.
seja komisije, 26. 5. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance.
5. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 2019 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto
2019 (računovodski izkazi), ki je sestavni del tega poročila in Finančni načrt Banke Slovenije
za leto 2020, EPA 1187-VIII (36. seja komisije, 23. 6. 2020). Mnenje je bilo posredovano
Odboru Državnega zbora za finance.
6. Poročilo Odbora za finančno stabilnost za leto 2019, EPA 1247-VIII (37. seja komisije, 3. 9.
2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance.
7. Poročilo o stanju in razmerah na trgu finančnih instrumentov v letu 2019, Letno poročilo
Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2019 in Finančni načrt Agencije za trg
vrednostnih papirjev za leto 2020, EPA 1227-VIII (37. seja, komisije 3. 9. 2020). Mnenje je
bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance.
8. Poročilo Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2019 in Finančni načrt Agencije za
zavarovalni nadzor za leto 2020, ki ga je v obravnavo predložila Agencija za zavarovalni
nadzor, EPA 1242-VIII (37. seja komisije, 3. 9. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru
Državnega zbora za finance.
9. Revidirano letno poročilo Agencije za javni nadzor nad revidiranjem za leto 2019, EPA 1222VIII (37. seja komisije, 3. 9. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za
finance.
10. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020(Rb2020), EPA 1328-VIII (15.
izredna seja komisije, 10. 9. 2020). Komisija je pripravila poročilo za sejo Državnega sveta
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(32. redna seja, 16. 9. 2020). Predlog rebalansa proračuna je Državni zbor sprejel na 20.
redni seji, 23. 9. 2020.
11. Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2020 v obdobju januar–junij,
EPA 1366-VIII (38. seja komisije, 8. 10. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru
Državnega zbora za finance.
12. Predlog zaključnega računa Proračuna Republike Slovenije za leto 2019, EPA 1367-VIII (38.
seja komisije, 8. 10. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance.
13. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A), EPA 1385-VIII
(39. seja komisije, 12. 10. 2020). Komisija je pripravila poročilo za sejo Državnega sveta (33.
seja, 14. 10. 2020). Predlog sprememb proračuna je Državni zbor sprejel na 48. izredni seji,
18. 11. 2020.
14. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), EPA 1386-VIII (39. seja
komisije, 12. 10. 2020). Komisija je pripravila poročilo za sejo Državnega sveta (33. seja, 14.
10. 2020). Predlog sprememb proračuna je Državni zbor sprejel na 48. izredni seji, 18. 11.
2020.
15. Poročilo o obsegu izvedenih prerazporeditev pravic porabe za namen zagotavljanja sredstev
za izvajanje ukrepov, povezanih z epidemijo, v obdobju od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020, EPA
1389-VIII (39. seja komisije, 12. 10. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega
zbora za finance.
16. Poročilo Finančne uprave Republike Slovenije o stanju in gibanju davčnega dolga na dan 31.
december 2019, EPA 1388-VIII (39. seja komisije, 12. 10. 2020). Mnenje je bilo posredovano
Odboru Državnega zbora za finance.
17. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d.,
Ljubljana, za leto 2019, EPA 1450-VIII (41. seja komisije, 26. 11. 2020). Mnenje je bilo
posredovano Odboru Državnega zbora za finance.
18. Letno poročilo o upravljanju kapitalskih naložb Republike Slovenije in SDH za leto 2019, EPA
144 4-VIII (41. seja komisije, 26. 11. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega
zbora za finance.
Pobude in vprašanja:
1. Pobuda, da se na Ministrstvo za finance in na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
naslovi vprašanje, ali se lahko javna podjetja, ki so v lasti občin, javljajo na javne razpise in
konkurirajo za nepovratna sredstva - konkretno Eko sklada - da bi pri opravljanju svoje
dejavnosti (prevozi komunalnih odpadkov) lahko dosegale zastavljene cilje na področju
varovanja okolja, ne da bi bila takšna dodelitev sredstev obravnavana kot nedovoljena
oziroma neskladna državna pomoč?
2. Ob istočasni pripravi zakonodajne iniciative, ki bo podaljšala veljavnost Zakona o interventnih
ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, se
je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovilo vprašanje o učinkih izvajanja Zakona o
interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi
svečami.
3. Pobuda ob obravnavi Zaključkov posveta Primorska po krizi COVID-19, da naj Državni svet
organizira posvet na temo učinkov vseh dosedanjih ukrepov Vlade v zvezi s sprejetimi
protikorona zakoni s poudarkom na problematiki likvidnostne situacije podjetij v Sloveniji.
Ostalo:
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1. Poročilo o delu komisije za leto 2019. Komisija je sprejela poročilo, ki je sestavni del Poročila o
delu Državnega sveta za leto 2019.
2. Obravnava problematike izbrisanih podjetij na podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij
(ZFPPod), (Ur. l. RS št. 54/1999) (42. seja komisije, 8. 12. 2020).
Posveti:
1. Zaključki posveta »Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi
ukrepov« (36. seja komisije, 23. 6. 2020). Državni svet je zaključke obravnaval na 31. seji, 1.
7. 2020.

4.4. KOMISIJA ZA SOCIALNO VARSTVO, DELO, ZDRAVSTVO IN INVALIDE
4.4.1. Pristojnosti komisije
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide obravnava predloge zakonov in druge
akte, ki se nanašajo na naslednja področja:
-

socialno varstvo in zavarovanje,
zdravstveno varstvo in zavarovanje,
pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
trg dela, delovna razmerja, socialno sporazumevanje in kolektivno dogovarjanje,
varnost in zdravje pri delu,
varstvo invalidov,
varstvo otrok in družine.

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih
slednji obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja
predloge zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na zadeve, ki jih
obravnava.

4.4.2. Delo komisije
Komisija je imela v tretjem letu VI. mandata osemindvajset (28) sej, od tega osemnajst (18)
rednih in deset (10) izrednih.
Komisija je obravnavala skupno enainštirideset (41) zadev, od tega šestnajst (16)
predlogov zakonov, sedem (7) zakonodajnih iniciativ, en (1) predlog zahteve za začetek
postopka za oceno ustavnosti zakona, en (1) predlog odložilnega veta, osem (8) drugih
aktov, predloženih v obravnavo Državnemu zboru, in osem (8) ostalih zadev iz pristojnosti
komisije.
Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovano devetnajst (19)
mnenj komisije, ministrstvom tri (3) mnenja in eno (1) mnenje Predstavništvu evropske
komisije v Sloveniji. Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in invalide je bil v zvezi z
eno (1) od zadev posredovan dopis.
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4.4.3. Vsebinski poudarki s sej komisije4
I. Področje delovnih razmerij in pravic iz dela
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ2H) - druga obravnava, EPA 782-VIII (34. seja komisije, 30. 1. 2020). Komisija je predlog
podprla. Predlog zakona je v zakonodajni postopek po rednem postopku predložila skupina
poslank in poslancev s prvopodpisanim Danijelom Krivcem. Predlagatelji so predlagali, da bi se
dokupljeno dobo (študijska leta in leta vojaščine) pred 31. 12. 2012 po vseh do takrat veljavnih
predpisih s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja obravnavalo enako kot
pokojninsko dobo brez dokupa in kot dobo prostovoljnega zavarovanja ob pogoju plačila
prispevkov. Predlagana je bila tudi nova odmera starostne, predčasne ali delne pokojnine
uživalcem pokojnine, ki jim je bila odmerjena nižja pokojnina zaradi upoštevanja zgolj
pokojninske dobe brez dokupa. Vlada predloga zakona ni podprla. Komisija je opozorila, da se
predlog zakona nanaša na že nekaj let aktualno problematiko dokupa pokojninske dobe in da je
bila skupina zavarovancev z uveljavitvijo ZPIZ-2 prikrajšana z vidika upravičenih pričakovanj ob
izvedenem dokupu dobe. Komisija je zato podprla reševanje nastalih krivic, četudi prek
predlaganih parcialnih zakonskih rešitev.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide, ki je na 17. redni seji, 5. 2. 2020, in na nadaljevanju obravnave na 21. seji, 2. 9.
2020, na podlagi sprejetih amandmajev, pripravil dopolnjen predlog zakona, ki ga je
Državni zbor sprejel na 20. redni seji, 24. 9. 2020.
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki
Sloveniji (ZPDPD-E) – skrajšani postopek, EPA 1031-VIII (40. seja komisije, 28. 5. 2020).
Komisija je predlog podprla. Predlog zakona je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina
poslank in poslancev s prvopodpisanim Gregorjem Židanom. Predlagatelji so želeli, da se 1. 10.
razglasi za državni praznik z imenom »Dan slovenskega športa«, ki ne bi bil dela prost dan. V
razpravi je komisija posebej izpostavila velik pomen športa invalidov, ki v naši družbi ne bi smel
ostati prezrt. Razprava je tekla tudi o primernosti izbranega datuma Dneva slovenskega športa.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide, ki je na 19. seji, 2. 6. 2020, datum za obeleženje Dneva slovenskega športa na
podlagi sprejetega amandmaja spremenil v 15. oktober in pripravil dopolnjen predlog
zakona za obravnavo na 18. seji Državnega zbora, ki je 18. 6. 2020 zakon sprejel.
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C) – skrajšani postopek,
EPA 1245-VIII (43. seja komisije, 13. 7. 2020). Komisija je predlog podprla. Predlog zakona je po
skrajšanem postopku v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim Miho Kordišem. Predlagatelji so želeli zaščititi delavske pravice, splošno javno
zdravje ter odpraviti negativne posledice epidemije ter morebitnih bodočih epidemij za delavce.
Predlagali so, da se delavcu, ki zaradi odrejene karantene ne more opravljati dela v skladu s
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi, delodajalec pa zanj ne more organizirati dela na domu, zagotovi
4

Zadeve, ki jih je po predhodni obravnavi na sejah Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide
obravnaval tudi Državni svet na svojih sejah, so vsebinsko zajete v 2. poglavju Poročila o delu Državnega
sveta.
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nadomestilo plače v višini 80 % plače delavca v preteklem mesecu za polni delovni čas. V skladu
s predlagano dopolnitvijo ZDR-1 nadomestilo plače v nobenem primeru ne bi bilo nižje od
minimalne plače, izplačal pa bi ga delodajalec, ki bi nato prejel refundacijo ZZZS.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide, ki na 21. seji, 2. 9. 2020, ni sprejel nobenega člena predloga zakona. Državni zbor
je na 20. seji, 25. 9. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih –
zakonodajna iniciativa (45. seja komisije, 10. 9. 2020). Predlog zakona je v obravnavo
Državnemu svetu predložil državni svetnik Branko Tomažič. Pobudnik za sprejem predloga
zakona je na podlagi zakonskih sprememb in dopolnitev želel dopolniti seznam državnih
praznikov z dodatnim praznikom, poimenovanim »dan prvega spopada z okupatorjem na
slovenskih tleh«, ki bi ga praznovali 13. maja, s čimer bi obeležili dan prvega oboroženega
spopada z okupatorjem na slovenskih tleh po okupaciji med drugo svetovno vojno. Na navedeni
dan so se namreč na Mali gori pri Ribnici vneli prvi boji med t. i. Tigrovci proti takratnemu
okupatorju. Komisija predlagane zakonodajne iniciative ni podprla, pri čemer je bilo v razpravi
večkrat izpostavljeno, da predlog za obeležitev 13. maja kot dan prvega spopada z okupatorjem
na slovenskih tleh sam po sebi vsebinsko ni sporen, a da bi ga bilo primerneje opredeliti kot
praznik, ki ni dela prost, hkrati pa ohraniti 2. maj kot praznik in hkrati dela prost dan. Na podlagi
vseh navedenih pripomb je pobudnik za sprejem novele ZPDPD napovedal razmislek o morebitni
vložitvi amandmajev k predloženi zakonodajni iniciativi do seje Državnega sveta.
Poročilo je bilo predloženo Državnemu svetu. Zakonodajna iniciativa je bila uvrščena na
predlog 32. seje Državnega sveta, 16. 9. 2020, a je bila na pobudo predlagatelja, državnega
svetnika Branka Tomažiča, s predloga umaknjena, njena obravnava pa preložena na eno
od prihodnjih sej Državnega sveta. Do 31. 12. 2020 še ni bila dana pobuda za ponovno
uvrstitev predlagane zakonodajne iniciative na dnevni red seje Državnega sveta.
Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019,
EPA 1289-III (49. seja komisije, 8. 10. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom in pripravila
poročilo za 34. sejo Državnega sveta, 11. 11. 2020. Več v poglavju 2.5.2.
II. Interventna zakonodaja v zvezi z epidemijo SARS-CoV-2 (COVID-19)
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
(ZIUOOPE) - nujni postopek, EPA 1173-III (10. izredna seja komisije, 25. 5. 2020), skupaj z
Interesno skupino negospodarskih dejavnosti (6. izredna seja, 25. 5. 2020). Komisija in interesna
skupina sta predlog podprli, a hkrati pozvali, da se predlog zakona spremeni oziroma dopolni
tako, da bo v celoti odražal tripartitni dogovor znotraj delovnih skupin ESS in da se poostri ter
prioritetno izvaja nadzor nad izvajanjem zakonskih določb. Podprli sta ukrep skrajšanega
delovnega časa, a hkrati predlagali, da se panogam, ki jim to ne ustreza (npr. avtomobilski
industriji), omogoči nadaljnje koriščenje ukrepa čakanja na delo na domu, koriščenje slednjega
pa na splošno podaljša za tri mesece za vse panoge (dogovor na ESS). Opozorili sta tudi na
posledice, ki jih bo kljub sprejetim ukrepom utrpel trg dela in na predvideno visoko strukturno
brezposelnost, s katero se bomo soočili po krizi (posebej v panogi transporta). Izrazili sta tudi
zadovoljstvo, da tretji paket ukrepov zajema tudi ukrepe za področje zdravstva, ki je v segmentu
javnega zdravstva med epidemijo COVID-19 nosilo največje breme, hkrati pa ni moglo v polni
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meri opravljati svoje dejavnosti, kar bo lahko negativno vplivalo na sliko zdravstvenega stanja
prebivalstva v prihodnje. Izrazili sta tudi upanje, da bo država uspešna pri črpanju evropskih
sredstev, zlasti na področju investicij in opreme v zdravstvu. Podprli sta tudi predlog državnega
svetnika Danijela Kastelica, da se FIHO dodatno zagotovi interventna sredstva za sofinanciranje
izvajanja posebnih socialnih programov (predlagan amandma za novi 58.a člen).
Skupno mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne
zadeve in invalide, ki je na 39. nujni seji, 26. 5. 2020, in nadaljevanju seje, 27. 5. 2020, k
predlogu zakona sprejel številne amandmaje (predlog amandmaja za nov 58.a člen ni bil
upoštevan) in pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon sprejel na 38.
izredni seji, 29. 5. 2020. Državni svet je na 15. izredni seji, 30. 5. 2020, na predlog Interesne
skupine lokalnih interesov, odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, a ga ni sprejel.
Več v poglavju 2.5.3. in 4.3.3.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) - nujni
postopek, EPA 1249-III (11. izredna seja, 2. 7. 2020). Komisija je predlog podprla. V razpravi je
bil velik del pozornosti namenjen vprašanju ustreznosti, jasnosti in skladnosti določb predloga
zakona glede obdelave osebnih podatkov ter mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z
okuženimi s COVID-19 in osebami, ki jim je bila odrejena karantena, z ustavno danimi pravicami
(pripombe k 24. in 25. členu). Pozvano je bilo tudi k razmisleku o prilagoditvi mobilne aplikacije za
obveščanje o stikih z okuženim s COVID-19 potrebam ranljivih skupin prebivalstva, zlasti
invalidov (še zlasti slepih in slabovidnih), in pri tem strogo upoštevati določbe Zakona o
dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Komisija je obenem izrekla podporo začasnim ukrepom
v zvezi s povračilom nadomestila plač delavcem na začasnem čakanju na delu, in predlagala da
se zagotovi dodatna sredstva za podporo razvojnim oddelkom v podjetjih s povečano
obremenitvijo zaradi COVID-19. Podprla je tudi napore predstavnikov socialno-varstvenih
zavodov in zdravstvene nege za okrepitev kadrovske strukture tako v zdravstvenih institucijah kot
v domovih za starejše še pred morebitnim novim valom okužb s COVID-19. Komisija je znova
opozorila na neupoštevanje pravil socialnega dialoga ob pripravi predloga zakona in pozvala
Vlado k doslednemu upoštevanju Resolucije o normativni dejavnosti.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide (41. nujna seja, 6. 7. 2020). Državni zbor je zakon sprejel na 19. seji, 9. 7. 2020.
Komisija je na 12. izredni seji, 10. 7. 2020, obravnavala predlog odložilnega veta, pri čemer
je podprla pobudo za vložitev odložilnega veta, ne pa tudi njegove obrazložitve. Več v
poglavju 2.5.3.
Predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) nujni postopek, EPA 1378-VIII (13. izredna seja komisije, 7. 10. 2020). Komisija je predlog
podprla. Vlada je s predloženimi zakonskimi rešitvami želela omiliti in odpraviti posledice ter vpliv
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na področju zdravstva, dela, socialnega varstva,
gospodarstva, vzgoje in izobraževanja, izvrševanja kazenskih sankcij in pravosodja, kmetijstva,
gospodarstva in prehrane ter infrastrukture. Komisija je v mnenju opozorila na pomanjkljiv
socialni dialog v zvezi s pripravo vsebine predloga zakona ter predlagala nekaj možnosti za
nadgradnjo oziroma izboljšavo njegove vsebine na podlagi stališč zainteresiranih deležnikov in v
obliki predlogov amandmajev, ki jih je komisija v večjem delu povzela.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide, ki je na 44. nujni seji, 12. 10. 2020, k predlogu zakona sprejel številne amandmaje,
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med drugim so bili delno ali v celoti upoštevani tudi amandmaji, ki jih je predlagala v
sprejem komisija (upoštevana pripomba v zvezi z nejasnostjo 19. člena, delno upoštevan
amandma k 3. členu, k 38. členu, k 39. členu, k 54. členu, za novi 80.a člen prek dopolnitve
36. člena (končno 38. člen), delno upoštevano k 127. členu). Državni zbor je zakon sprejel
na 46. izredni seji, 15. 10. 2020.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID19 (ZIUOPDVE) – nujni postopek, EPA 1472-VIII – kot zainteresirana komisija (14. izredna seja
komisije, 17. 11. 2020), skupaj s pristojno Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
Komisiji sta predlog zakona podprli.
Skupno mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance, ki je na 49. nujni
seji, 23. in 24. 11. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon sprejel
na 49. izredni seji, 27. 11. 2020. Državni svet je na 18. izredni seji, 26. 11. 2020, obravnaval
odložilni veto na zakon, in ga ni sprejel. Več v poglavju 2.5.3. in 4.3.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (PKP7) (ZIUPOPDVE) – nujni postopek, EPA 1557-VIII – kot
zainteresirana komisija (16. izredna seja, 23. 12. 2020), skupaj s pristojno Komisijo za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Komisija predloga zakona ni podprla, sta pa komisiji v
skupnem mnenju pristojnemu Odboru za finance in kvalificiranim predlagateljem amandmajev
predložili v proučitev in posvojitev večje število amandmajev. Komisiji sta del razprave namenili
tudi predlaganima 28. in 29. členu predloga zakona o odpovedi pogodbe o zaposlitvi v primeru
izpolnjevanja pogojev za starostno upokojitev, pri čemer so se stališča predstavnikov interesov
delojemalcev in interesov delodajalcev bistveno razhajala, zato v zvezi z navedeno problematiko
ni bilo sprejetega skupnega stališča. V nadaljevanju zakonodajnega postopka sta bila sicer
navedena člena na podlagi vloženih amandmajev na seji Odbora za finance 28. 12. 2020 črtana,
nato pa v fazi plenarnega zasedanja Državnega zbora z manjšimi spremembami ponovno
vključena v zakon.
Skupno mnenje komisij je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance (52. nujna
seja, 28. 12. 2020), ki je k predlogu zakona sprejel številne amandmaje, med drugim so bili
upoštevani predlogi amandmajev komisij k 18., 19. in prvemu odstavku 50. člena predloga
zakona (črtano), delno je bil upoštevan tudi predlog amandmaja k 48. členu predloga
zakona (ureditev dodatka za začasno delo za dijake in študente). Državni zbor je zakon
sprejel na 55. izredni seji, 29. 12. 2020. Državni svet je na 20. izredni seji, 30. 12. 2020, odločal
o odložilnem vetu na zakon in ga ni sprejel. Več v poglavju 2.5.3.
Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID19 (ZIUPDV), EPA 1249-VIII (12. izredna seja, 10. 7. 2020). Komisija je načelno podprla predlog
odložilnega veta, a obenem v okviru svojega poročila predlagala spremembo njegove
obrazložitve v obliki amandmaja, s katerim naj bi Državni svet večji del določb ZIUPDV prepoznal
kot ustrezen in nujen za podporo gospodarstvu in državljanom, kot problematične pa izpostavil
vse tiste določbe ZIUPDV, povezane s prekomernim posegom v integriteto posameznika in
njegove ustavne pravice do varstva osebnih podatkov, ki izhaja iz 38. člena Ustave Republike
Slovenije (npr. dostop do evidence izdanih odločb o karanteni tudi Policiji in ne zgolj
Zdravstvenemu inšpektoratu Republike Slovenije; predvidena obdelava občutljivih osebnih
podatkov, povezanih z zdravstvenim stanjem posameznika, s strani Policije itd.).
174

POROČILO O DELU 2020
Poročilo je bilo predloženo v obravnavo Državnemu svetu skupaj z amandmajem. Državni
svet na 17. izredni seji, 10. 7. 2020, ni podprl predlaganega amandmaja komisije, prav tako
tudi ne predloga odložilnega veta na zakon. Več v poglavju 2.5.3.
III. Področje trga dela in zaposlovanja
Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019, EPA 1239-VIII (49.
seja komisije, 8. 10. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom in pripravila poročilo za 34. sejo
Državnega sveta, 11. 11. 2020. Več v poglavju 2.5.2.3.
IV. Področje socialnih zadev
Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih –
zakonodajna iniciativa (40. seja komisije, 28. 5. 2020). Predlog je v obravnavo Državnemu
svetu predložil državni svetnik Ladislav Rožič. Komisija je zakonodajno iniciativo podprla in
pripravila poročilo za 30. sejo Državnega sveta, 10. 6. 2020. Državni svet je predlog zakona
podprl in ga vložil v zakonodajno proceduro po skrajšanem postopku. Državni zbor je
zakon sprejel na 21. seji, 21. 10. 2020. Več v poglavju 2.5.1.
Predlog pobude Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – zakonodajna iniciativa (45. seja komisije, 10. 9. 2020). Predlog je bil v imenu
Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide pripravljen na pobudo državnega
svetnika in podpredsednika komisije Danijela Kastelica in na podlagi dogovora na 42. seji
komisije, 8. 7. 2020, ob obravnavi Analize socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin,
ki ne presegajo višine 300 evrov oziroma 402,18 evra. Komisija je pobudo podprla in
pripravila poročilo za 32. sejo Državnega sveta, 16. 9. 2020. Državni svet je predlog zakona
podprl in ga vložil v zakonodajno proceduro po rednem postopku. Več v poglavju 2.5.1.
V. Področje enakih možnosti
Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2019, EPA 1135-VIII (39. seja
komisije, 20. 5. 2020). Komisija se je seznanila z rednim letnim poročilom in pripravila poročilo za
31. sejo Državnega sveta, 1. 7. 2020. Več v poglavju 2.5.2.3.
Poročilo o izvajanju Periodičnega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu
za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 za leti 2018 in 2019, EPA 1132-VIII (39. seja
komisije, 20. 5. 2020). Poročilo je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike
Slovenije, ki je na podlagi 17. člena Zakona o enakih možnostih žensk in moških na vsaki dve leti
zavezana k poročanju Državnemu zboru o izvedenih ukrepih in aktivnostih v povezavi z
Nacionalnim programom za enake možnosti žensk in moških 2015–2020. Komisija se je
seznanila s poročilom, v razpravi pa posebej izpostavila področje »Zdravje žensk in moških«, v
okviru katerega se po ugotovitvah komisije poročilo osredotoča predvsem na že uveljavljene in
uspešne preventivne programe v zdravstvu (ZORA, DORA in SVIT), ki se v celoti financirajo iz
sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki jih prispevajo zavarovanci (delojemalci in
delodajalci), kljub temu da bi morali biti po mnenju komisije preventivni programi financirani iz
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proračuna države. Prav tako je komisija pogrešila bolj konkretne navedbe v zvezi z učinki
izvajanja pospešenih aktivnosti v zvezi s posameznim preventivnim programom na podlagi
zadanih ciljev v posameznem letu.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide, ki se je za njim seznanil na 20. seji, 8. 6. 2020, s čimer se je obravnava poročila v
okviru Državnega zbora zaključila.
VI. Področje zdravstvene dejavnosti
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti – zakonodajna iniciativa (7.
izredna seja komisije, 16. 1. 2020). Predlog je v obravnavo Državnemu svetu predložila Komisija
za kulturo, znanost, šolstvo in šport. Komisija je predlagano zakonodajno iniciativo podprla in
poročilo predložila v obravnavo Državnemu svetu, ki je predlog zakona, skupaj s predlaganimi
amandmaji državnega svetnika Branimirja Štruklja, podprl in ga vložil v zakonodajno proceduro
po skrajšanem postopku - (ZZDej-M), EPA 982-VIII. Več v poglavju 2.5.1.
Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah - zakonodajna iniciativa
(44. seja komisije, 27. 8. 2020). Predlog je v obravnavo Državnemu svetu predložil državni
svetnik mag. Peter Požun. Komisija je zakonodajno iniciativo podprla in pripravila poročilo za
obravnavo na 32. seji Državnega sveta, 16. 9. 2020. Pobudnik za sprejem zakonske novele je na
podlagi pripomb pristojnega Ministrstva za zdravje že na seji komisije napovedal predložitev
amandmajev k osnovnemu tekstu zakonodajne iniciative v obravnavo in odločanje Državnemu
svetu. Državni svet je zakonodajno iniciativo, skupaj s predloženimi amandmaji, sprejel in
jo posredoval Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku (ZPacP-B), EPA 1347-VIII. Več v poglavju 2.5.1.
Predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za
zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanoviteljica je
Republika Slovenija (ORZIUFSZZ7), EPA 1008-VIII (8. izredna seja komisije, 18. 2. 2020).
Predlog je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem. Predlagatelji so menili, da bi bilo treba z avtentično
razlago 7. člena ZIUFSZZ jasno opredeliti, da se kot namensko porabljena dodeljena sanacijska
sredstva upošteva plačila zapadlih obveznosti za opravljanje javne službe od dne pridobitve
enkratnih transfernih sredstev za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let, do
njihove porabe, ki časovno ni omejena. Komisija je ocenila, da so bila sanacijska sredstva
bolnišnicam leta 2017 dodeljena utemeljeno, na podlagi obsežnih postopkov, njihova poraba pa
je temeljila na navodilih Ministrstva za zdravje, ki se jih je nato naknadno in nepričakovano
spremenilo. Komisija je prav tako ocenila, da je višina sredstev, ki so predmet vračila (pribl. 1,8
milijona evrov), v primerjavi z obsegom sredstev za delovanje celotnega zdravstvenega sistema,
zanemarljiva, in ni videla smisla v njihovem vračilu. Posledično je menila, da je predlog avtentične
razlage treba sprejeti in predlog besedila avtentične razlage podprla.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za zdravstvo, ki je na 28. nujni seji,
19. 2. 2020, sprejel sklep, da je avtentično razlago treba sprejeti, in to v predloženi vsebini.
Državni zbor je avtentično razlago sprejel na 16. redni seji, 5. 3. 2020.
VII. Področje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
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Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa (38. seja komisije, 21. 4. 2020). Predlog
je v obravnavo Državnemu svetu predložil državni svetnik mag. Peter Požun. Komisija je skupaj s
predlaganima amandmajema predlagatelja k 5. členu in obrazložitvi k 5. členu zakonodajno
iniciativo podprla in pripravila poročilo za 29. sejo Državnega sveta, 13. 5. 2020.
Državni svet je predlog zakona, skupaj z amandmajema, podprl in ga vložil v zakonodajno
proceduro po rednem postopku - ZZVZZ-R, EPA 1159-VIII. Več v poglavju 2.5.1.
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju – zakonodajna iniciativa (40. seja komisije, 28. 5. 2020). Predlog je v obravnavo
predložil državni svetnik Danijel Kastelic. Komisija je predlagano zakonodajno iniciativo podprla in
pripravila poročilo za 30. sejo Državnega sveta, 10. 6. 2020.
Državni svet je predlog zakona podprl in ga vložil v zakonodajno proceduro po rednem
postopku - ZZVZZ-T, EPA 1208-VIII. Več v poglavju 2.5.1.
Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka
6. člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015), ki ga je v obravnavo
Državnemu svetu predložil državni svetnik mag. Peter Požun (44. seja komisije, 27. 8. 2020).
Komisija je predlog zahteve podprla in pripravila poročilo za 32. sejo Državnega sveta, 16.
9. 2020. Več v poglavju 2.5.6.
VIII. Področje javnega zdravja
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-C) –
druga obravnava, EPA 1033-VIII (41. seja komisije, 2. 6. 2020). Predlog je Državnemu zboru v
obravnavo po rednem postopku predložila skupina več kot 5000 volivk in volivcev. Predlagatelji
so želeli, da se odpravi sistem obveznega cepljenja in uvede sistem prostovoljnega cepljenja. Kot
enega od ključnih ciljev predloga zakona so navedli tudi zmanjšanje tveganja pri cepljenju in
odpravo družbenega konflikta, ki ga po njihovi oceni ustvarja obvezno cepljenje. Komisija
predloga zakona ni podprla, saj je ocenila, da – glede na vsa zgodovinska dejstva v povezavi z
nalezljivimi boleznimi, znanstvena dognanja in statistične podatke – cepljenje trenutno predstavlja
najboljši način zaščite pred nalezljivimi boleznimi in da deluje.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za zdravstvo, ki je na 8. seji, 4. 6.
2020, sprejel sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, kar je potrdil
tudi Državni zbor na 18. seji, 16. 6. 2020, s čimer se je zakonodajni postopek v zvezi s
predlogom zakona končal.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) skrajšani postopek, EPA 1202-VIII (43. seja komisije, 13. 7. 2020). Predlog je v obravnavo
Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. Branislavom
Rajićem. Predlagatelji so želeli s spremembami in dopolnitvami veljavne zakonodaje dvigniti
stopnjo precepljenosti vsaj na raven 95 %, ki v skladu s sprejeto medicinsko doktrino omogoča
kolektivno imunost. Tako je bilo predlagano, da starši vlogi za opustitev cepljenja priložijo mnenje
strokovnjaka medicinske stroke s strokovno utemeljitvijo in obrazložitvijo, in da se kandidati, ki se
vpisujejo na šole in fakultete, ki izobražujejo in usposabljajo za delo v vzgoji, izobraževanju,
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zdravstvu in socialno varstvenih zavodih, ter delavci v zdravstvenih in socialno varstvenih
ustanovah obvezno cepijo proti ošpicam, mumpsu, rdečkam in oslovskemu kašlju ter hepatitisu
B. Komisija je predlog zakona podprla in poudarila, da se je v zvezi z vprašanjem nujnosti ali
smiselnosti cepljenja treba zanašati predvsem na dognanja stroke na tem področju, ki kažejo na
to, da je cepljenje v korist tako posamezniku kot javnemu zdravju na splošno. Po mnenju komisije
gre namreč v prvi vrsti za strokovno in ne politično vprašanje.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za zdravstvo, ki je na 9. seji 10. 9.
2020 na podlagi sprejetih amandmajev pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je
zakon sprejel na 20. seji, 29. 9. 2020.
IX. Področje zdravil in medicinskih pripomočkov
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2B) – skrajšani
postopek, EPA 1471-VIII (50. seja komisije, 23. 11. 2020). Predlog je v obravnavo Državnemu
zboru predložila skupina več kot 5.000 volivk in volivcev. Komisija v fazi odločanja predloga
zakona ni podprla. Predlog zakona zajema štiri ključne vsebine – javno dostopne varnostne
študije za zdravila, dvojne slepe varnostne študije za vsa zdravila, nezdružljivost izdaje dovoljenja
za zdravila v skrajšanih in poenostavljenih postopkih za uporabo teh zdravil v programih
obveznega cepljenja ter prepoved uporabe zdravil, ki bi spreminjala človekov DNK. Komisija je
poudarila, da vsaka zakonodajna iniciativa, ki je vložena s strani volivk in volivcev, terja posebno
spoštovanje, pri čemer se mora prek politične razprave prisluhniti argumentom predlagatelja in
stroke ter posledično odločiti o ustreznosti predlaganih zakonskih rešitev.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za zdravstvo, ki predloga na dan 31.
12. 2020 še ni obravnaval.
X. Področje invalidskega varstva
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju
invalidov (ZZRZI-E) – druga obravnava, EPA 1473-VIII (51. seja komisije, 17. 12. 2020). Predlog
je v obravnavo po rednem postopku Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim mag. Dejanom Židanom. S predlogom zakona se je želelo zagotoviti pošteno in
pravično nagrado invalidom, ki so vključeni v sistem zaposlitvene rehabilitacije, z zakonsko
določeno pravico do povračila stroškov za prehrano v času trajanja zaposlitvene rehabilitacije, v
višini regresa za prehrano zaposlenih v javnem sektorju, ter z zagotovitvijo nagrade za delo v
obliki denarnega prejemka, sorazmernega s številom ur socialne aktivacije. Na takšen način bi
bili do nagrade za delo upravičeni tudi tisti invalidi, ki na mesečni ravni ne zmorejo opraviti več
kot 100 ur dela, tisti invalidi, ki lahko ali želijo delati več, pa bi bili prav tako ustrezno nagrajeni z
višjimi denarnimi prejemki, skladnimi z njihovo stopnjo aktivacije. Komisija je predlog zakona
podprla, saj je menila, da je nujno, da se invalidom na različne možne načine zagotovi dostojne
prejemke (bodisi v okviru zaposlitvene rehabilitacije bodisi v okviru sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in s slednjim povezanih dodatkov), saj spadajo med najbolj ranljive
družbene skupine, ki se jih pogosto vede ali nevede postavlja na rob družbe, namesto da bi se
jim omogočilo, da se ob prilagojenih pogojih za delo aktivno vključujejo v družbo in se s tem
počutijo enakovredno ostalim državljanom ter pomemben sestavni del družbe.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide, ki na dan 31. 12. 2020 predloga zakona še ni obravnaval.
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Poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji za leto 2019, EPA 1155-VIII (48. seja komisije,
1. 10. 2020). Poročilo je v obravnavo Državnemu zboru predložila navedena fundacija. Komisija
je v mnenju poudarila velik družbeni pomen FIHO in poslanstva invalidskih ter humanitarnih
organizacij v Sloveniji in pozvala ključne deležnike, da čim prej razrešijo očitna notranja
nesoglasja, ki so se v FIHO pojavila v zadnjih letih. Podprla je tudi napore direktorja FIHO, da za
delo FIHO zagotovi primerne kadrovske in finančnega podlage, državo pa pozvala k zagotovitvi
virov financiranja FIHO, ki bodo imeli tudi elemente stabilnosti, ne zgolj sistemskosti in stalnosti.
Komisija je z namenom zagotovitve še večje transparentnosti poslovanja FIHO slednjega pozvala
k predložitvi revidiranih računovodskih izkazov poslovanja FIHO v okviru poročil o delu v
naslednjih letih. Opozorila je tudi na to, da so po dolgih letih obstoja FIHO v okviru aktualnega
mandata prvič vse ključne upravljavske položaje v FIHO prevzeli predstavniki Vlade Republike
Slovenije namesto predstavnikov uporabnikov, kar ni v skladu s prvotnimi načrti ob ustanovitvi
FIHO, da z zbranimi sredstvi v prvi vrsti avtonomno upravljajo uporabniki sredstev in ne država.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki se na
dan 31. 12. 2020 s poročilom še ni seznanil.
XI. Ostale zadeve
Zadeve, ki jih je komisija obravnavala kot zainteresirano delovno telo
Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije COVID-19 (ZDLGPE) – nujni postopek, EPA 1120-VIII - kot zainteresirana komisija
(9. izredna seja komisije, 24. 4. 2020), skupaj s pristojno Komisijo Državnega sveta za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Komisiji sta predlog zakona podprli.
Skupno mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance. Zakon je Državni
zbor sprejel na 35. izredni seji, 28. 4. 2020. Državni svet je sprejet zakon obravnaval na 13.
izredni seji, 29. 4. 2020, ki je bila prehodno zaključena brez sprejetih sklepov, nato pa na 14.
izredni seji, 30. 4. 2020, odločal o predlogu odložilnega veta na zakon. Več v poglavju 2.5.3. in
4.3.3.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOPA) - nujni postopek, EPA 1122-VIII - kot zainteresirana komisija (9. izredna seja komisije, 24. 4.
2020), skupaj s pristojno Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Komisiji sta predlog
zakona podprli, a opozorili na probleme, ki jim predlagatelj zakona ni namenil dovolj pozornosti.
Skupno mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za finance. Zakon je Državni
zbor sprejel na 35. izredni seji, 28. 4. 2020. Državni svet je sprejet zakon obravnaval na 13.
izredni seji, 29. 4. 2020, ki je bila prehodno zaključena brez sprejetih sklepov, nato pa na
14. izredni seji, 30. 4. 2020, odločal še o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga ni
sprejel. Več v poglavju 2.5.3. in 4.3.3.
Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) – nujni postopek, EPA 1172-VIII - kot
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zainteresirana komisija (10. izredna seja komisije, 25. 5. 2020), skupaj z Interesno skupino
negospodarskih dejavnosti. Komisiji sta se s predlogom zakona seznanili.
Skupno poročilo je bilo posredovano pristojni Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance. Več v poglavju 2.5.3. in 4.5.3.
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno
podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu
COVID-19 (ZPEIPZB) – nujni postopek, EPA 1171-VIII - kot zainteresirana komisija (10.
izredna seja komisije, 25. 5. 2020), skupaj z Interesno skupino negospodarskih dejavnosti.
Komisija in interesna skupina sta predlog zakona podprli. S predlogom zakona je Vlada želela
doseči naslednje cilje: ohraniti delovna mesta in dejavnost samozaposlenih, zmanjšati
nezaposlenost in izpad dohodka samozaposlenih, zagotoviti varnost in zdravje delavcev ter
samozaposlenih in preprečiti hujšo gospodarsko škodo. Navedene cilje naj bi bilo možno doseči
na podlagi koriščenja sredstev iz novega solidarnostnega instrumenta SURE, ki bo imel na voljo
100 milijard evrov. Izvajal se bo v obliki sheme dajanja posojil, podprt pa bo s sistemom jamstev
držav članic. Ob tem sta dodatno opozorili, da bi bilo treba navedena sredstva porabiti učinkovito
in na način, da bo dosežen največji možen pozitiven učinek, prav tako pa tudi na nujnost
upoštevanja še sprejemljive mere zadolženosti države.
Skupno poročilo je bilo posredovano pristojni Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance. Več v poglavju 4.3.3.
Petindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto
2019, EPA 1283-VIII - kot zainteresirana komisija (47. seja komisije, 28. 9. 2020), skupaj s
pristojno Komisijo za državno ureditev. Komisiji sta se s poročilom seznanili.
Skupno mnenje je bilo posredovano Komisiji za peticije, človekove pravice in enake
možnosti Državnega zbora in v obravnavo Državnemu svetu na 33. seji, 14. 10. 2020. Več v
poglavju 2.5.2.3.
Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega
preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in
drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019, EPA 1284VIII - kot zainteresirana komisija (47. seja komisije, 28. 9. 2020), skupaj s pristojno Komisijo za
državno ureditev. Komisiji sta se s poročilom seznanili.
Skupno mnenje je bilo posredovano Komisiji za peticije, človekove pravice in enake
možnosti, ki se je s poročilom seznanila na 10. seji, 7. 10. 2020. Državni zbor se je s
poročilom seznanil na 21. seji, 27. 10. 2020, in pri tem sprejel priporočilo vsem pristojnim
državnim in drugim organom, da sprejmejo vse ukrepe za uresničevanje priporočil
državnega preventivnega mehanizma. Več v poglavju 4.1.3.
Ostalo
Odgovor Ministrstva za zdravje na Pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za
ustreznejšo ureditev omejevanja porabe alkohola in uporabe tobačnih izdelkov na
pripadajočih funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in
izobraževanja (35. seja komisije, 3. 2. 2020), skupaj z zainteresirano Komisijo za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj. Komisiji sta se z odgovorom seznanili. Državni svetnik Franci
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Rokavec (pobudnik) je v svoji pobudi, ki jo je Državni svet obravnaval in podprl na 21. seji, 18. 9.
2019, pristojnemu Ministrstvu za zdravje predlagal, da pripravi ustrezne spremembe Zakona o
omejevanju porabe alkohola in Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki
bodo omogočile prodajo oziroma ponudbo alkohola in uporabo tobačnih izdelkov na pripadajočih
funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, in sicer v
času izven pouka in rednega delovnega časa vzgojne oziroma izobraževalne ustanove, ko se
bodo na navedenih zemljiščih odvijale prireditve, katerih organizator bodo subjekti, katerih
delovanje je v javnem interesu. Ministrstvo za zdravje je Državnemu svetu 17. 10. 2019 poslalo
odgovor na pobudo, ki pa ga je pobudnik ocenil kot neustreznega, saj po njegovem mnenju
Ministrstvo za zdravje ne razume izpostavljene problematike. Člani komisij so v razpravi do
obravnavane problematike zavzeli različna stališča. Po eni strani je bilo opozorjeno, da pobuda
nikakor ni sprejemljiva in da je treba ohraniti ali še zaostriti politiko države na področju
omejevanja porabe alkohola in tobaka, po drugi strani pa so zlasti predstavniki interesov lokalnih
skupnosti opozorili na realne težave, s katerimi se soočajo zlasti manjše lokalne skupnosti in ki bi
terjale vsaj delno prilagoditev obstoječih zakonskih določb specifičnim situacijam.
Skupno poročilo komisij bilo posredovano v vednost državnim svetnicam in svetnikom.
Problematika invalidskih pokojnin in nadomestil za telesne okvare. Komisija se je 2020
intenzivno ukvarjala s problematiko. Na 34. seji, 30. 1. 2020, je opravila poglobljeno razpravo,
podprla njeno čimprejšnjo razrešitev in sprejela več sklepov. Med drugim je v enem od sklepov
pozvala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) k iskanju
rešitev, ki bodo prejemnikom najnižjih invalidskih pokojnin zagotovile dostojnejše življenje na
način, da se jim zagotovi dohodke vsaj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka in s tem
njihov položaj izenači s prejemniki denarne socialne pomoči. MDDSZ je na prej omenjeni 34. seji
komisije sámo ponudilo, da izdela podrobnejšo analizo socialnega položaja prejemnikov
invalidskih pokojnin, ki ne presegajo 300 oziroma 402,18 evra, v povezavi z morebitnimi prejemki,
ki jih slednji prejemajo ali so do njih upravičeni v skladu z zakonodajo, ki ureja uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev. Delno analizo je MDDZS komisiji posredovalo 2. 3. 2020 in jo zaprosilo, da mu
omogoči malo več časa, da analizo izvede v popolnosti. Komisija je prošnji MDDSZ ugodila in
omogočila odziv do 30. 5. 2020 (poslan dopis na MMDSZ dne 21. 4. 2020).
Analiza socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin, ki ne presegajo višine 300
evrov oziroma 402,18 evra, v povezavi s problematiko invalidskih pokojnin in nadomestil
za telesne okvare. Komisija je prejela gradivo MDDSZ 25. 5. 2020. Z željo, da ugotovi, kakšni so
lahko naslednji koraki do dosege zadanega cilja - izboljšanja socialnega položaja prejemnikov
invalidskih pokojnin, se je komisija na 42. seji, 8. 7. 2020, z njo podrobneje seznanila. Na podlagi
opravljene obravnave je na pristojno ministrstvo naslovila mnenje, v katerem ga je pozvala, da do
1. 10. 2020 pripravi spremembe zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega varstva z
namenom zagotovitve pravice do invalidske pokojnine najmanj v višini osnovnega zneska
minimalnega dohodka, kot ga določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, kar naj bi
zajelo tudi zavarovance, ki že prejemajo invalidsko pokojnino, nižjo od osnovnega zneska
minimalnega dohodka. Komisija je 9. 11. 2020 na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti poslala urgenco v zvezi s sklepom o pripravi sprememb ZPIZ-2 do 1. 10. 2020.
Odgovor je komisija prejela 20. 11. 2020, iz njega pa izhaja, da je bila v okviru pristojnega
ministrstva sprejeta odločitev za pripravo rešitve, ki bo prejemnikom najnižjih invalidskih pokojnin
omogočila poseben dodatek k pokojnini v okviru socialnega varstva in ki naj bi bila pripravljena v
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bližnji prihodnosti. Predstavljala naj bi začasno rešitev do sprejetja celovite reforme invalidskega
področja. Komisija je v okviru sprejetih sklepov na 42. seji, 8. 7. 2020, dodatno pooblastila
strokovno službo Državnega sveta, da v imenu komisije pripravi zakonodajno iniciativo. Služba
Državnega sveta je za obravnavo na 45. seji komisije, 10. 9. 2020, pripravila Predlog pobude za
sprejem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju – zakonodajna iniciativa. Več v poglavju 2.5.1.
Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi v javni razpravi, EVA 2017-2711-0013 (46. seja komisije,
23. 9. 2020). Predlog je pristojno Ministrstvo za zdravje posredovalo v javno razpravo do 30. 9.
2020. Komisija je ugotovila, da obravnavani osnutek predloga zakona predstavlja vsebinsko
nadgradnjo zakonodajnega osnutka iz leta 2017 in poudarila, da sta se v preteklih letih tako
komisija kot plenum Državnega sveta že večkrat intenzivno ukvarjala z vprašanjem ureditve
dolgotrajne oskrbe, 2019 sta se podrobno seznanila tudi s pilotnim projektom uvajanja
dolgotrajne oskrbe z naslovom Integrirana oskrba v občini Krško »MOST«. Komisija je ponovno
pozvala k čimprejšnjemu sprejetju zakonodaje s področja dolgotrajne oskrbe in opozorila na
odprta vprašanja, ki terjajo dodatna usklajevanja na vseh ključnih segmentih – glede vsebine
pravic, storitev in načina financiranja ter uveljavljanja in izvajanja pravice do DO. Na podlagi
razprave in ustnih ter pisnih stališč na sejo vabljenih deležnikov je komisija pripravila pregled
splošnih pripomb (v zvezi z vsebino in časovnico sprejema predloga zakona, ključnimi deležniki v
sistemu DO, kadrovskimi viri za izvajanje storitev DO, finančnimi viri in načini financiranja storitev
DO, socialnim dialogom in medresorskim usklajevanjem ter nomotehniko in jasnostjo določb) in
konkretnih pripomb v obliki amandmajev k predlogu zakona (k 4. poglavju uvoda v predlog
zakona, k 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8. členu, k poglavju II., k 9., 11., 12., 13. členu, k poglavju III., k 14.,
15., 16., 17., 19., 24., 25. členu, k poglavju IV., k 27., 28., 29., 32., 34., 35., 37. in 38. členu, k
poglavju V., k 39., 40., 41., 42., 43., 53., 65., 68., 70. členu, k poglavju 6.4, k 73., 77., 78., 80.,
82., 83. členu, k poglavju 7. 2., k 98. členu, k poglavju VIII. in IX, k 120., 121., 122., 123., 126.,
148., 150., 155., 159. in 162. členu), pa tudi k predloženim osnutkom podzakonskih aktov.
Mnenje je bilo posredovano pristojnemu Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, ki ga
je pozvala, da se do predlaganih zakonskih sprememb in dopolnil opredeli, a do 31. 12.
2020 ni prejela nobene povratne informacije.
Predstavitev evropske zdravstvene unije (50. seja komisije, 23. 11. 2020). Predstavitev je
podal vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji. Poudarek je bil dan izhodiščem za
vzpostavitev evropske zdravstvene unije, ki so bila sprejeta 11. 11. 2020 kot odziv na pandemijo
novega virusa COVID-19, ter vsebini sporočila Evropske komisije z naslovom Oblikovanje
evropske zdravstvene unije: krepitev odpornosti EU na čezmejne grožnje za zdravje, ki ga
spremljajo trije zakonodajni predlogi. Na tej podlagi naj bi se vzpostavilo trden zakonodajni okvir,
na podlagi katerega se bodo države članice EU na prihodnje zdravstvene krize lahko skupaj
odzvale kot celota. Pri pripravi predlogov so bile upoštevane izkušnje iz prvega vala epidemije, ki
kažejo, da bo nadgradnja evropskega okvira za čezmejne grožnje za zdravje prinesla tudi večji
splošni učinek. Komisija je bila seznanjena tudi s stališčem Ministrstva za zdravje, ki se zavzema
za okrepitev sodelovanja na področju zdravstva na ravni EU in s tega vidika podpira tudi vse
aktivnosti EK v navedeni smeri. Komisija je ocenila, da predlog EK za vzpostavitev evropske
zdravstvene unije predstavlja dobro izhodišče in odlično priložnost za poglobljeno razpravo o
stanju naših zdravstvenih sistemov in njihovem napredku v prihodnje. Predlagala je proučitev
ustreznosti trenutno veljavnih določb Lizbonske pogodbe glede pristojnosti držav članic na
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področju zdravja na področju javnega zdravja in preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni, kar bi
EU omogočilo bolj usklajeno delovanje tako glede ukrepov kot ostalih aktivnosti, ki jih od EU
pričakujejo njeni državljani z namenom zaščite njihovega zdravja. Zdravje je velikega pomena ne
samo za posameznika, ampak tudi za družbo kot celoto, epidemija COVID-19 pa je jasno
pokazala slabo pripravljenost držav članic za odziv na tovrstne krizne trenutke, kot tudi da so
države z močnimi javnimi zdravstvenimi sistemi krizo lažje prebrodile, medtem ko so se države s
prevladujočim zasebnim sistemom zdravstva (Nizozemska, Švica) soočale z velikimi težavami in
bile zelo odvisne od pomoči sosednjih držav. Komisija je pozdravila napore Evropske komisije
glede skupne nabave cepiv in zagotavljanja dodatnih sredstev za reševanje gospodarstev držav
članic EU ter socialno zaščito državljanov EU, a hkrati opozorila, da največje težave šele
prihajajo. Komisija je v razpravi predlagala tudi razmislek o vzpostavitvi posebnega kriznega
organa, katerega delovanje bi moralo biti usmerjeno v preventivo in ne v kurativo.
Mnenje je bilo posredovano v vednost Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji in
Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije.
Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za sprejem 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). (15. izredna seja komisije, 3. 12. 2020). Komisija je sprejela predlog odgovora.
Predlog je bil poslan Državnemu svetu, ki ga je sprejel na 35. seji, 9. 12. 2020. Več v
poglavju 2.5.6.1.

4.4.4. Zadeve, ki jih je komisija obravnavala
Predlogi zakonov:
1. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2H) druga obravnava, EPA 782-VIII (34. seja komisije, 30. 1. 2020). Komisija je predlog zakona
podprla in mnenje k predlogu zakona poslala Odboru Državnega zbora za delo, družino,
socialne zadeve in invalide (17. redna seja, 5. 2. 2020, in nadaljevanje obravnave na 21. seji,
2. 9. 2020). Zakon je Državni zbor sprejel na 20. redni seji, 24. 9. 2020.
2. Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (ZDLGPE) – nujni postopek, EPA 1120-VIII – kot zainteresirana komisija (9.
izredna seja komisije, 24. 4. 2020). Komisija je predlog zakona podprla in skupaj s pristojno
Komisijo za gospodarstvo, obrt, turizem in finance pripravila mnenje k predlogu zakona ter ga
posredovala Državnemu zboru v fazi obravnave na plenarnem zasedanju, saj komisiji nista
uspeli zasedati pred Odborom Državnega zbora za finance (37. nujna seja, 24. 4. 2020, in
nadaljevanje seje, 25. 4. 2020). Zakon je Državni zbor sprejel na 35. izredni seji, 28. 4. 2020.
Državni svet je zakon obravnaval na 13. izredni seji, 29. 4. 2020, ki je bila prehodno
zaključena brez sprejetih sklepov, nato pa na 14. izredni seji, 30. 4. 2020, odločal še o
predlogu odložilnega veta na zakon, ki pa ni bil sprejet.
3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A) nujni postopek, EPA 1122-VIII - kot zainteresirana komisija (9. izredna seja komisije, 24. 4.
2020). Komisija je predlog zakona podprla in pripravila skupno mnenje s pristojno Komisijo za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance k predlogu zakona ter ga posredovala Državnemu zboru
183

POROČILO O DELU 2020

4.

5.

6.

7.

8.

9.

v fazi obravnave na plenarnem zasedanju, saj komisiji nista uspeli zasedati pred Odborom
Državnega zbora za finance (37. nujna seja, 24. 4. 2020, in nadaljevanje seje, 25. 4. 2020).
Zakon je Državni zbor sprejel na 35. izredni seji, 28. 4. 2020. Državni svet je zakon obravnaval
na 13. izredni seji, 29. 4. 2020, ki je bila prehodno zaključena brez sprejetih sklepov, nato pa
na 14. izredni seji, 30. 4. 2020, odločal še o predlogu odložilnega veta na zakon, ki pa ni bil
sprejet.
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji
(ZPDPD-E) – skrajšani postopek, EPA 1031-VIII (40. seja komisije, 28. 5. 2020). Komisija je
predlog zakona podprla in svoje mnenje k predlogu zakona poslala Odboru Državnega zbora
za delo, družino, socialne zadeve in invalide (19. seja, 2. 6. 2020). Državni zbor je zakon
sprejel na 18. seji, 18. 6. 2020.
Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) – nujni postopek, EPA 1172-VIII – kot
zainteresirana komisija (10. izredna seja komisije, 25. 5. 2020). Komisija je predlog zakona
obravnavala skupaj z Interesno skupino negospodarskih dejavnosti in se z njim zgolj
seznanila. Skupno poročilo komisije in interesne skupine je bilo posredovano pristojni Komisiji
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije v Evropskem instrumentu za začasno podporo
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) po izbruhu COVID-19
(ZPEIPZB) – nujni postopek, EPA 1171-VIII – kot zainteresirana komisija (10. izredna seja
komisije, 25. 5. 2020). Komisija je predlog zakona obravnavala skupaj z Interesno skupino
negospodarskih dejavnosti in ga podprla. Skupno poročilo komisije in interesne skupine je bilo
posredovano pristojni Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
(ZIUOOPE) - nujni postopek, EPA 1173-VIII (10. izredna seja komisije, 25. 5. 2020). Komisija
je predlog zakona obravnavala skupaj z Interesno skupino negospodarskih dejavnosti, ga
podprla in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide (39. nujna seja, 26. 5. 2020, in nadaljevanje seje, 27. 5. 2020). Državni zbor je zakon
sprejel na 38. izredni seji, 29. 5. 2020. Državni svet je na 15. izredni seji, 30. 5. 2020, na
predlog Interesne skupine lokalnih interesov, odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, a
ga ni sprejel. Posledično je predsednik Državnega sveta v skladu z 21.a členom Zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi obvestil predsednika Državnega zbora o odločitvi Državnega
sveta. Državni zbor je na navedeni podlagi na 39. izredni seji, 30. 5. 2020, odločal o predlogu
sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma na zakon in ga sprejel.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-C) – druga
obravnava, EPA 1033-VIII (41. seja komisije, 2. 6. 2020). Komisija predloga zakona ni podprla
in mnenje je posredovala Odboru Državnega zbora za zdravstvo (8. seja, 4. 6. 2020). Državni
zbor je na predlog pristojnega odbora na 18. seji, 16. 6. 2020, sprejel sklep, da predlog zakona
ni primeren za nadaljnjo obravnavo, s čimer se je zakonodajni postopek v zvezi s predlogom
zakona končal.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV) – nujni
postopek, EPA 1249-VIII (11. izredna seja komisije, 2. 7. 2020). Komisija je predlog zakona
podprla in svoje mnenje poslala Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in
invalide (41. nujna seja, 6. 7. 2020). Državni zbor je zakon sprejel na 19. seji, 9. 7. 2020.
Komisija je na 12. izredni seji, 10. 7. 2020, obravnavala predlog odložilnega veta (predlagatelj
Interesna skupina lokalnih interesov), pri čemer je podprla pobudo za vložitev odložilnega
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veta, ne pa tudi njegove obrazložitve, zato je predlagala njeno nadomestitev v obliki
amandmaja. Državni svet na 17. izredni seji, 10. 7. 2020, predloženega amandmaja komisije
ni sprejel, prav tako tudi ne predloga odložilnega veta na zakon. Posledično je predsednik
Državnega sveta v skladu z 21.a členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi obvestil
predsednika Državnega zbora o odločitvi Državnega sveta. Državni zbor je na navedeni
podlagi na 41. izredni seji, 10. 7. 2020, odločal o predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa
zakonodajnega referenduma na zakon in ga sprejel (več pod d) Predlog odložilnega veta).
10. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB-D) –
skrajšani postopek, EPA 1202-VIII (43. seja, 13. 7. 2020). Komisija je predlog zakona podprla
in svoje mnenje posredovala Odboru Državnega zbora za zdravstvo (9. seja, 10. 9. 2020).
Državni zbor je zakon sprejel na 20. seji, 29. 9. 2020.
11. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1C) – skrajšani postopek, EPA
1245-VIII (43. seja, 13. 7. 2020). Komisija je predlog zakona podprla in svoje mnenje
posredovala Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide (21. seja,
2. 9. 2020), ki ni sprejel nobenega člena predloga zakona, Državni zbor pa je posledično na
20. seji, 25. 9. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
12. Predlog zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP),
EPA 1378-VIII (13. izredna seja, 7. 10. 2020). Komisija je predlog zakona podprla, a v mnenju
predlagala nekaj možnosti za nadgradnjo oz. izboljšavo njegove vsebine. Mnenje je
posredovala Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide (44. nujna
seja, 12. 10. 2020). Državni zbor je zakon sprejel na 46. izredni seji, 15. 10. 2020.
13. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUOPDVE) – nujni postopek, EPA 1472-VIII – kot zainteresirana komisija (14. izredna seja
komisije, 17. 11. 2020). Komisija je predlog zakona obravnavala skupaj s pristojno Komisijo za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Komisiji sta predlog zakona podprli in skupno mnenje
posredovali Odboru Državnega zbora za finance (49. nujna seja, 23. in 24. 11. 2020). Državni
zbor je zakon sprejel na 49. izredni seji, 27. 11. 2020. Državni svet je na 18. izredni seji, 26.
11. 2020, na pobudo Interesne skupine lokalnih interesov, obravnaval odložilni veto na zakon.
K obrazložitvi predloga zahteve za ponovno odločanje Državnega zbora o zakonu sta bila
vložena amandma državnega svetnika mag. Petra Požuna in amandma državnega svetnika
Branimirja Štruklja, ki nista bila sprejeta, prav tako Državni svet ni sprejel predlagane zahteve
za ponovno odločanje Državnega zbora o zakonu. Posledično je predsednik Državnega sveta
v skladu z 21.a členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi obvestil predsednika
Državnega zbora o odločitvi Državnega sveta. Državni zbor je na navedeni podlagi na 50.
izredni seji, 27. 11. 2020, odločal o predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega
referenduma na zakon in ga sprejel.
14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravilih (ZZdr-2B) – skrajšani
postopek, EPA 1471-VIII (50. seja komisije, 23. 11. 2020). Komisija predloga zakona ni
podprla. Mnenje je posredovala pristojnemu Odboru Državnega zbora za zdravstvo, ki ga do
31. 12. 2020 še ni obravnaval.
15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in
zaposlovanju invalidov (ZZRZI-E) – druga obravnava, EPA 1473-VIII (51. seja komisije, 17.
12. 2020). Komisija je predlog zakona podprla in svoje mnenje poslala pristojnemu Odboru
Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki ga odbor do 31. 12. 2020 še
ni obravnaval.
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16. Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (PKP7) (ZIUPOPDVE) – nujni postopek, EPA 1557-VIII – kot zainteresirana
komisija (16. izredna seja komisije, 23. 12. 2020) skupaj s pristojno Komisijo za gospodarstvo,
obrt, turizem in finance. Komisija predloga zakona ni podprla, sta pa komisiji v skupnem
mnenju pristojnemu Odboru za finance (52. nujna seja, 28. 12. 2020) in kvalificiranim
predlagateljem amandmajev predložili v proučitev in vložitev več amandmajev. Državni zbor je
zakon sprejel na 55. izredni seji, 29. 12. 2020. Državni svet je na pobudo Komisije za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance na 20. izredni seji, 30. 12. 2020, odločal o odložilnem
vetu na zakon. K obrazložitvi predloga zahteve za ponovno odločanje Državnega zbora o
zakonu je bil vložen amandma Interesne skupine delojemalcev, ki ga Državni svet ni sprejel,
prav tako ni sprejel predlagane zahteve za ponovno odločanje Državnega zbora o zakonu.
Posledično je predsednik Državnega sveta v skladu z 21.a členom Zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi obvestil predsednika Državnega zbora o odločitvi Državnega sveta. Državni
zbor je na navedeni podlagi na 56. izredni seji, 30. 12. 2020, odločal o predlogu sklepa o
nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma na zakon in ga sprejel.
Zakonodajne pobude:
1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti – zakonodajna iniciativa (7.
izredna seja komisije, 16. 1. 2020). Komisija je predlagano zakonodajno iniciativo podprla in
pripravila poročilo za 25. sejo Državnega sveta, 22. 1. 2020. Državni svet je predlog zakona,
skupaj s predlaganimi amandmaji državnega svetnika Branimirja Štruklja, podprl in ga vložil v
zakonodajno proceduro po skrajšanem postopku. Kolegij Državnega zbora je obravnavo
predloga zakona (ZZDej-M, EPA 982-VIII) po skrajšanem postopku potrdil na 57. seji, 21. 2.
2020. Odbor Državnega zbora za zdravstvo je predlog zakona obravnaval na 12. redni seji,
12. 5. 2020, in na podlagi sprejetih amandmajev odbora pripravil dopolnjen predlog zakona.
Državni zbor je zakon sprejel na 17. seji, 27. 5. 2020.
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju – zakonodajna iniciativa (38. seja komisije, 21. 4. 2020). Komisija
je predlagano zakonodajno iniciativo, skupaj s predlaganima amandmajema predlagatelja k 5.
členu in obrazložitvi k 5. členu, podprla in pripravila poročilo za 29. sejo Državnega sveta, 13.
5. 2020. Državni svet je predlog zakona, skupaj z amandmajema, podprl in ga vložil v
zakonodajno proceduro po rednem postopku. Odbor Državnega zbora za zdravstvo naj bi
predlog zakona (ZZVZZ-R, EPA 1159-VIII) predvidoma obravnaval na eni izmed sej 2021.
3. Predlog zakona o spremembi Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih –
zakonodajna iniciativa (40. seja komisije, 28. 5. 2020). Komisija je predlagano zakonodajno
iniciativo podprla in pripravila poročilo za 30. sejo Državnega sveta, 10. 6. 2020. Državni svet
je predlog zakona podprl in ga vložil v zakonodajno proceduro po skrajšanem postopku, kar je
Kolegij Državnega zbora potrdil na 30. seji, 10. 6. 2020. Odbor Državnega zbora za delo,
družino, socialne zadeve in invalide je predlog zakona (ZSDP-1D, EPA 1207-VIII) obravnaval
na 21. redni seji, 2. 9. 2020. Državni zbor je zakon sprejel na 21. seji, 21. 10. 2020.
4. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju –
zakonodajna iniciativa (40. seja komisije, 28. 5. 2020). Komisija je predlagano zakonodajno
iniciativo podprla in pripravila poročilo za 30. sejo Državnega sveta, 10. 6. 2020, ki je k
predlogu zakona sprejel amandma Interesne skupine delodajalcev in Interesne skupine
delojemalcev za novi 1.a člen, amandma državnega svetnika Tomaža Horvata k 1. členu in
amandma državnega svetnika Danijela Kastelica, prav tako k 1. členu, ter predlog zakona
186

POROČILO O DELU 2020
podprl in ga vložil v zakonodajno proceduro po rednem postopku. Odbor Državnega zbora za
zdravstvo predloga zakona (ZZVZZ-T, EPA 1208-VIII) do konca 2020 še ni obravnaval.
5. Predlog zakona o spremembah Zakona o pacientovih pravicah – zakonodajna iniciativa (44.
seja komisije, 27. 8. 2020). Komisija je predlagano zakonodajno iniciativo podprla in pripravila
poročilo za obravnavo na 32. seji Državnega sveta, 16. 9. 2020. Pobudnik za sprejem
zakonske novele je na podlagi pripomb pristojnega Ministrstva za zdravje že na seji komisije
napovedal predložitev amandmajev k osnovnemu tekstu zakonodajne iniciative v obravnavo in
odločanje Državnemu svetu. Državni svet je zakonodajno iniciativo, skupaj s predloženimi
amandmaji, sprejel in jo posredoval Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po skrajšanem
postopku, kar je Kolegij predsednika Državnega zbora potrdil na 80. seji, 2. 10. 2020. V
zakonodajnem postopku je odbor Državnega zbora na 11. seji, 4. 11. 2020, k predlogu zakona
sprejel amandma odbora k 3. členu ter dva amandmaja k 1. in 2. členu, ki ju je predlagala
Vlada. Državni zbor je zakon (ZPacP-B; EPA 1347-VIII) brez nadaljnjih sprememb in
dopolnitev sprejel na 48. izredni seji, 20. 11. 2020.
6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvi Zakona o praznikih in dela prostih dnevih –
zakonodajna iniciativa (45. seja komisije, 10. 9. 2020). Komisija predlagane zakonodajne
iniciative ni podprla in svoje poročilo posredovala Državnem svetu. Zakonodajna iniciativa je
bila uvrščena na predlog 32. seje Državnega sveta, 16. 9. 2020, a je bila s slednjega na
pobudo predlagatelja, državnega svetnika Branka Tomažiča, umaknjena, njena obravnava pa
je bila preložena na eno od prihodnjih sej Državnega sveta. Do 31. 12. 2020 še ni bila dana
pobuda za ponovno uvrstitev predlagane zakonodajne iniciative na dnevni red seje Državnega
sveta.
7. Predlog Pobude Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za sprejem Predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju –
zakonodajna iniciativa (45. seja, 10. 9. 2020). Komisija je predlog pobude, ki je bila
pripravljena na predlog podpredsednika komisije Danijela Kastelica, podprla in jo predložila v
obravnavo Državnemu svetu. Slednji jo je obravnaval in podprl na 32. seji, 16. 9. 2020, ter jo
posredoval Državnemu zboru v obravnavo in sprejem po rednem postopku. Do 31. 12. 2020
zakonodajna iniciativa (ZPIZ-2J; EPA 1348-VIII) še ni bila uvrščena na dnevni red katere od
sej pristojnega Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide.
Predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti zakonov:
1. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti četrte alineje tretjega odstavka 6.
člena Zakona o fiskalnem pravilu (Uradni list RS, št. 55/2015) (44. seja komisije, 27. 8. 2020).
Komisija je predlog zahteve podprla in pripravila poročilo za 35. sejo Državnega sveta, ki ji je
prav tako izrekel podporo in jo posredoval Ustavnemu sodišču Republike Slovenije, ki o njej
do konca 2020 še ni odločilo. Državni svet je 26. 10. 2020 prejel poziv Ustavnega sodišča, da
se izjavi o mnenju Vlade o zahtevi Državnega sveta za oceno ustavnosti, svoj odgovor na
mnenje Vlade je sprejel na 35. seji, 9. 12. 2020, in ga še isti dan posredoval Ustavnemu
sodišču Republike Slovenije.
Predlog odložilnega veta:
1. Predlog odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19
(ZIUPDV), EPA 1249-VIII (12. izredna seja komisije, 10. 7. 2020). Komisija je načelno podprla
predlog odložilnega veta in obenem v okviru svojega poročila predlagala spremembo njegove
obrazložitve v obliki amandmaja ter ga predložila v obravnavo Državnemu svetu na 17. izredni
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seji, 10. 7. 2020. Državni svet ni podprl predlaganega amandmaja komisije, prav tako tudi ne
predloga odložilnega veta na zakon. Predsednik Državnega sveta je v skladu z 21.a členom
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi obvestil predsednika Državnega zbora o odločitvi
Državnega sveta. Državni zbor je na tej podlagi na 41. izredni seji, 10. 7. 2020, odločal o
predlogu sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma na zakon in ga sprejel.
Drugi akti, predloženi v obravnavo Državnemu zboru:
1. Predlog za sprejem avtentične razlage 7. člena Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev
finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija
(ORZIUFSZZ7), EPA 1008-VIII (8. izredna seja komisije, 18. 2. 2020). Komisija je menila, da
je predlog avtentične razlage treba sprejeti in predlog besedila avtentične razlage podprla.
Svoje mnenje je posredovala Odboru Državnega zbora za zdravstvo (28. nujna seja, 19. 2.
2020). Državni zbor je avtentično razlago sprejel na 16. redni seji, 5. 3. 2020.
2. Redno letno poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2019, EPA 1135-VIII (39. seja
komisije, 20. 5. 2020). Komisija se je seznanila z rednim letnim poročilom in pripravila poročilo
za 31. sejo Državnega sveta, 1. 7. 2020. Državni svet je svoje mnenje k rednemu letnemu
poročilu posredoval Odboru Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide
(23. seja, 1. 10. 2020). Z njegovo seznanitvijo z rednim letnim poročilom se je obravnava
rednega letnega poročila v okviru Državnega zbora zaključila.
3. Poročilo o izvajanju Periodičnega načrta za izvajanje Resolucije o nacionalnem programu za
enake možnosti žensk in moških 2015–2020 za leti 2018 in 2019, EPA 1132-VIII (39. seja, 20.
5. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom in svoje mnenje posredovala Odboru
Državnega zbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide (20. seja, 8. 6. 2020). Z njegovo
seznanitvijo s poročilom se je obravnava poročila v okviru Državnega zbora zaključila.
4. Petindvajseto redno letno poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2019,
EPA 1283-VIII – kot zainteresirana komisija (47. seja komisije, 28. 9. 2020). Komisija je redno
poročilo obravnavala skupaj s pristojno Komisijo za državno ureditev. Komisiji sta skupno
mnenje poslali Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti (10. seja, 7. 10.
2020). Državni svet je poročilo obravnaval na 33. seji, 14. 10. 2020, in svoje mnenje
posredoval Državnemu zboru, ki se je s poročilom seznanil na 21. seji, 27. 10. 2020, in pri tem
sprejel priporočilo vsem institucijam in funkcionarjem na vseh ravneh, da upoštevajo Varuhova
priporočila.
5. Poročilo Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega
preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2019, EPA 1284-VIII – kot
zainteresirana komisija (47. seja komisije, 28. 9. 2020). Komisija je poročilo obravnavala
skupaj s pristojno Komisijo za državno ureditev. Komisiji sta skupno mnenje poslali Komisiji za
peticije, človekove pravice in enake možnosti (10. seja, 7. 10. 2020). Državni zbor se je s
poročilom seznanil na 21. seji, 27. 10. 2020, in pri tem sprejel priporočilo vsem pristojnim
državnim in drugim organom, da sprejmejo vse možne ukrepe za uresničevanje priporočil
državnega preventivnega mehanizma.
6. Poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji za leto 2019, EPA 1155-VIII (48. seja komisije, 1. 10. 2020).
Komisija se je seznanila s poročilom in svoje mnenje posredovala Odboru za delo, družino,
socialne zadeve in invalide (predvidena obravnava 12. 1. 2021).
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7. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2019, EPA
1289-VIII (49. seja komisije, 8. 10. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom in pripravila
svoje poročilo za 34. sejo Državnega sveta, 11. 11. 2020, je svoje mnenje posredoval Odboru
za delo, družino, socialne zadeve in invalide, ki se do konca 2020 s poročilom še ni seznanil.
8. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2019, EPA 1239-VIII (49. seja
komisije, 8. 10. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom in pripravila svoje poročilo za 34.
sejo Državnega sveta, 11. 11. 2020. Slednji je svoje mnenje posredoval Odboru za delo,
družino, socialne zadeve in invalide, ki se do konca 2020 s poročilom še ni seznanil.
Ostale zadeve:
1. Poročilo o delu Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide v 2019 (33. seja komisije, 9. 1. 2020). Komisija je sprejela poročilo, ki je
sestavni del Poročila o delu Državnega sveta za leto 2019.
2. Problematika invalidskih pokojnin in nadomestil za telesne okvare (34. seja komisije, 30. 1.
2020). Komisija je opravila poglobljeno razpravo o izpostavljeni problematiki, podprla njeno
čimprejšnjo razrešitev in sprejela več sklepov. Mnenje je poslala Ministrstvu za zdravje in
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in ga v enem od sklepov še
posebej pozvala, da jo v 30 dneh seznani z napovedano poglobljeno analizo socialnega
položaja prejemnikov invalidskih pokojnin, ki so nižje od 300 oziroma 402,18 evra, v povezavi
z morebitno hkratno upravičenostjo do pravic iz javnih sredstev.
3. Odgovor Ministrstva za zdravje na Pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za
ustreznejšo ureditev omejevanja porabe alkohola in uporabe tobačnih izdelkov na
pripadajočih funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in
izobraževanja (35. seja komisije, 3. 2. 2020 – skupna seja z zainteresirano Komisijo za
lokalno samoupravo in regionalni razvoj). Komisiji sta se seznanili z odgovorom Ministrstva za
zdravje in o izpostavljeni problematiki opravili podrobno vsebinsko razpravo, pri čemer nista
sprejeli nobenih sklepov. Komisiji sta pripravili skupno poročilo, ki je bilo posredovano v
vednost državnim svetnicam in svetnikom.
4. Odziv na dopis Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti glede analize
socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin, ki ne presegajo višine 300 evrov oz.
402,18 evra (38. seja komisije, 21. 4. 2020). Komisija je na Ministrstvo za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti naslovila dopis, v katerem je privolila k podaljšanju roka
za predložitev celovite analize socialnega položaja prej navedenih prejemnikov invalidskih
pokojnin do 30. 5. 2020 in ponovno pozvala ministrstvo, da v sodelovanju s ključnimi deležniki
išče rešitve za izboljšanje socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin v okviru
sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma na kakšen drug dogovorjen
način, ločeno od sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev, v okviru katerega so pravice
posameznika vezane na pravice ostalih družinskih članov.
5. Analiza socialnega položaja prejemnikov invalidskih pokojnin, ki ne presegajo višine 300
evrov oziroma 402,18 evra, v povezavi s problematiko invalidskih pokojnin in nadomestil za
telesne okvare (42. seja 8. 7. 2020). Komisija je celovito analizo pristojnega ministrstva
prejela 29. 5. 2020, se z njo seznanila in na Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti naslovila mnenje s pozivom, da do 1. 10. 2020 pripravi spremembe
zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega varstva z namenom zagotovitve pravice
do invalidske pokojnine najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, kot ga
določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke, kar naj bi zajelo tudi zavarovance, ki že
189

POROČILO O DELU 2020
prejemajo invalidsko pokojnino, nižjo od osnovnega zneska minimalnega dohodka. Komisija
je nato 9. 11. 2020 na ministrstvo poslala urgenco v zvezi s sklepom o pripravi sprememb
ZPIZ-2 do 1. 10. 2020. Odgovor na urgenco, z napovedano pripravo začasne zakonske
ureditve problematike do sprejema sistemskih sprememb invalidske zakonodaje, je komisija
od pristojnega ministrstva prejela 20. 11. 2020. Komisija je ob obravnavi analize pristojnega
ministrstva strokovno službo Državnega sveta dodatno pozvala, da v imenu komisije pripravi
zakonodajno iniciativo, s katero bi se odpravilo obstoječo diskriminacijo med osebami s
telesnimi okvarami, ki so nastale kot posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, in
osebami s telesnimi okvarami, ki so nastale kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela.
Slednje od uveljavitve ZPIZ-2 namreč niso več upravičene do nadomestila za telesno okvaro.
6. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi v javni razpravi, EVA 2017-2711-0013 (46. seja komisije,
23. 9. 2020). Komisija je pripravila mnenje, v katerem je povzela ključne pripombe
zainteresiranih deležnikov, vabljenih na sejo komisije, med drugim tudi v obliki predlogov
amandmajev k predlaganim zakonskim rešitvam. Mnenje je posredovala pristojnemu
Ministrstvu za zdravje, od katerega še ni prejela nobene povratne informacije.
7. Predstavitev evropske zdravstvene unije (50. seja komisije, 23. 11. 2020). Komisija je
pripravila mnenje in ga poslala v vednost Predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji in
Ministrstvu za zdravje.
8. Pobuda državnega svetnika mag. Petra Požuna za sprejem 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) (15. izredna seja komisije, 3. 12. 2020). Komisija je pobudo s predlogom odgovora
Državnega sveta soglasno podprla in pripravila poročilo za 35. sejo Državnega sveta, ki je
predlog odgovora Državnega sveta na vlogo sprejel ter ga še isti dan posredoval Ustavnemu
sodišču Republike Slovenije.

4.5. KOMISIJA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI RAZVOJ
4.5.1. Pristojnosti komisije
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj obravnava predloge zakonov in druge akte,
ki se nanašajo na naslednja področja:
-

lokalno samoupravo,
regionalni razvoj,
varstvo okolja in urejanje prostora,
komunalno, prometno in gospodarsko infrastrukturo ter pomorstvo kot elemente
regionalnega razvoja,
stanovanjsko gospodarstvo.

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih
obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge
zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na obravnavane zadeve.

4.5.2. Delo komisije
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Komisija je imela v tretjem letu VI. mandata štiriindvajset (24) sej, od tega sedemnajst (17)
rednih in šest (7) izrednih.
Komisija je obravnavala skupno petdeset (50) zadev, in sicer dve (2) zakonodajni iniciativi,
štiriindvajset (24) predlogov zakonov, štirinajst (14) predlogov drugih aktov, en (1) predlog
za odložilni veto, eno (1) zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti ter osem (8) ostalih
zadev. Na sejah je (so)oblikovala tudi pet (5) pobud in eno (1) vprašanje.
Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovano osemindvajset (28)
mnenj komisije.

4.5.3. Vsebinski poudarki iz sej komisije5
I. Področje lokalne samouprave in regionalnega razvoja
Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic
epidemije COVID-19 (ZDLGPE) – nujni postopek, EPA 1120-VIII – kot zainteresirana komisija
(12. izredna seja komisije, 24. 4. 2020). Komisija je podprla predlog zakona, s katerim se je
dvignila povprečnina s 589,11 evra na 623,96 evra za leto 2020 ter istočasno uredilo nakazilo
razlike povprečnine. Komisija je pozdravila dvig povprečnine za leto 2020, ki se upošteva za celo
leto, čeprav je do dviga prišlo sredi leta. Predlog sledi večletnim pozivom Državnega sveta po
zvišanju povprečnine in zmanjševanju razlike med dejanskimi in priznanimi stroški. Ker bodo
občine zaradi slabše gospodarske situacije in posledično večjih socialnih stisk njenih občanov
imele večje izdatke, obenem pa tudi nižje prihodke (npr. neplačilo vrtcev ob ohranjanju tekočih
stroškov), je predlagan dvig povprečnine še toliko bolj pomemben za omilitev likvidnostnih težav
in nasploh finančne podhranjenosti slovenskih občin.
Poročilo je bilo posredovano Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Državni
zbor je zakon sprejel na 35. izredni seji, 28. 4. 2020. Skupina državnih svetnikov s
prvopodpisanim državnim svetnikom Milanom Ozimičem je z namenom pospešitve
uveljavitve zakona predlagala odložilni veto. Državni svet je na 14. izredni seji, 30. 4. 2020,
odločil, da ne bo zahteval, da Državno zbor o navedenem zakonu še enkrat odloča.
Državni zbor je na 36. izredni seji, 30. 4. 2020, sprejel sklep o nedopustnosti razpisa
zakonodajnega referenduma.
Zaključki posveta Finančni položaj slovenskih občin (44. seja komisije, 20. 4. 2020). Komisija
se je seznanila z zaključki posveta, ki ga je Državni svet organiziral 6. 3. 2020, in pripravila
poročilo za 29. sejo Državnega sveta, 13. 5. 2020. Državni svet se je seznanil z zaključki
posveta. Več v poglavju 2.5.7.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021(ZIPRS2021-A) – nujni postopek, EPA 1327-VIII in Predlog
rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII (50. seja
komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 7. 9. 2020). Komisija in interesna skupina
5

Zadeve, ki jih je po predhodni obravnavi na sejah Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
obravnaval tudi Državni svet na svojih sejah, so vsebinsko zajete v 2. poglavju Poročila o delu Državnega
sveta.
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sta predlog podprli ter skupno poročilo poslali Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
(ZIPRS2122) – nujni postopek, EPA 1383-VIII; Predlog sprememb Proračuna Republike
Slovenije za leto 2021 (DP2021-A), EPA 1385-VIII; Predlog proračuna Republike Slovenije
za leto 2022 (DP2022), EPA 1386-VIII (52. seja komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih
interesov, 9. 10. 2020). Komisija in interesna skupina sta predloge podprli ter skupno poročilo
poslali Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Državni svet je predloge obravnaval na
33. seji, 14. 10. 2020. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) – druga obravnava, EPA 953-VIII
(14. izredna seja komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 2. 11. 2020). Komisija in
Interesna skupina lokalnih interesov sta podprli predlog zakona in pozdravili napor Vlade, ki je po
dolgoletnih prizadevanjih občin in njihovih reprezentativnih združenj končno prisluhnila
opozorilom o nujnosti stroškovne razbremenitve občin v smislu prenosa tistih nalog z občin na
državo, ki so po svoji naravi državne in ne sodijo v delokrog občin oz. nanje občine niti nimajo
vpliva. Predlagane rešitve sledijo dolgoletnim opozorilom Državnega sveta o finančni
podhranjenosti lokalne samouprave in njegovemu zavzemanju za zmanjšanje stroškov. Ob dvigu
povprečnine za letošnje in prihodnje leto z interventnim zakonom pomeni predlog pomemben
korak h konsolidaciji finančnega stanja slovenskih občin. Komisija in interesna skupina sta
pozdravili predvideno skrajšanje prehodnega obdobja za uveljavitev polne višine nepovratnih
sredstev v višini 6 % primerne porabe za sofinanciranje občinskih investicij. Ukrep, na podlagi
katerega so bile občine v prehodnem obdobju kar nekaj let upravičene do bistvenega manj
razvojnih sredstev, kot jih predvideva 21. člen Zakona o financiranju občin, je namreč škodljiv, ker
se je manjšim in razvojno šibkejšim občinam zmanjšala možnost enakopravnega zagotavljanja
lastnih virov za sofinanciranje evropskih razvojnih projektov. Pri zagotavljanju normalnega
financiranja lokalne samouprave bo treba v prihodnje nasloviti tudi vprašanje raznolikosti občin in
s primernimi mehanizmi v okviru reforme sistema financiranja občin zagotoviti upoštevanje
njihovih različnih razvojnih potreb in specifik - npr. naraščanje števila prebivalstva ali
odseljevanje, obmejne občine, mestne občine.
Skupno mnenje je bilo posredovano Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno
samoupravo, ki je na 31. nujni seji, 4. 11. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni
svet je na 34. seji, 11. 11. 2020, dopolnjen predlog zakona podprl. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani
postopek, EPA 1441-VIII – kot zainteresirana komisija (55. seja komisije, 26. 11. 2020). Komisija
je predlog zakona podprla in poročilo poslala Komisiji za kulturo, znanost, šolstvo in šport.
Državni svet je predlog obravnaval na 35. seji, 9. 12. 2020. Več v poglavju 2.5.2.
Pokrajine v Sloveniji – osnutek pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin
(54. seja komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 9. 11. 2020). Komisija in
Interesna skupina lokalnih interesov sta se seznanili z osnutki pokrajinske zakonodaje s
pregledom pristojnosti pokrajin, ki jih je pripravila Strokovna skupina Državnega sveta Republike
Slovenije za pripravo pokrajinske zakonodaje. Komisija in Interesna skupina lokalnih interesov
sta pripravili poročilo za 34. sejo Državnega sveta 11. 11. 2020. Več v poglavju 2.5.9.
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Zaključki posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna
Slovenija (54. seja komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 9. 11. 2020). Komisija
in Interesna skupina lokalnih interesov sta pripravili poročilo za 34. sejo Državnega sveta, 11. 11.
2020. Več v poglavju 2.5.7.
II. Področje varstva okolja in urejanja prostora
Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20) (47. seja komisije, 22.
6. 2020). Komisija je podprla pobudo državne svetnice Bojane Potočan. Državni svet je predlog
zahteve obravnaval na 31. seji, 1. 7. 2020. Več v poglavju 2.5.6.
Pobude oz. predlogi komisije za debirokratizacijo na področju prostorskega načrtovanja in
gradnje objektov (48. seja komisije, 13. 7. 2020). Komisija je na pobudo predsednika komisije
oblikovala 26 predlogov in opozoril, ki zahtevajo spremembo regulativnega okvira na področju
prostorskega načrtovanja in gradnje objektov ter tudi načina razmišljanja nosilcev urejanja
prostora. Komisija je menila, da stihijsko in obsežno spreminjanje zakonodaje na dolgi rok ne
prinaša učinkovitejšega prostorskega načrtovanja in hitrejšega umeščanja objektov v prostor oz.
gradnje objektov. Nujna je celovita obravnava izzivov, s katerimi se soočamo v praksi, pri
spreminjanju zakonodaje pa je treba imeti v uvidu, da potrebujemo jasne in dlje časa veljavne
zakonodajne rešitve, ki morajo z urbanističnega vidika slediti smernicam prihodnjega razvoja
družbe. Med drugim je izpostavila, da je nujno, da državni organi pri podajanju pogojev, smernic,
soglasij in mnenj v okviru spreminjanja OPN in OPPN spoštujejo zakonske roke in za morebitno
prekoračitev predpisanih rokov oz. njihovo nespoštovanje prevzemajo tudi odgovornost. Prav
tako je predlagala čim prejšnjo pripravo sprememb Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) z
namenom razbremenitve občinskega prostorskega načrta odvečnih vsebin in skrajšanja časa za
izvedbo investicij. Nadalje je predlagala upoštevanje zakonsko predpisanih rokov v postopku
izdaje gradbenega dovoljenja, pri čemer se šteje, da je gradbeno dovoljenje izdano, če upravni
organ v 60 dneh od popolne vloge, katere dopolnitve se lahko zahteva v 15. dneh od prejema
vloge, ne izda gradbenega dovoljenja.
Pobude oz. predlogi so bili naslovljeni na vladni Strateški svet za debirokratizacijo Delovno skupino na okoljskem področju.
Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z
odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE-1) – druga obravnava, EPA 1037-VIII –
zakonodajna iniciativa (42. seja komisije, 24. 2. 2020). Komisija je podprla zakonodajno pobudo
državnega svetnika mag. Marka Zidanška in pripravila poročilo za 26. sejo Državnega sveta, 26.
2. 2020. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) –
skrajšani postopek, EPA 1331-VIII (51. seja komisije, 21. 9. 2020). Komisija je podprla predlog
zakona, ki ureja najnujnejše zakonske rešitve, ki se nanašajo na sistem trgovanja s pravicami do
emisij toplogrednih plinov, obratovalni monitoring in proizvajalčevo razširjeno odgovornost. Z
namenom preprečevanja kopičenja odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe je Ministrstvo
za okolje in prostor predlagalo začasno zakonsko ureditev na način, da se jasno določi, da je
treba za določene vrste izdelkov, za katere velja proizvajalčeva razširjena odgovornost, zagotoviti
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ustrezno ravnanje z odpadki iz tovrstnih izdelkov - vsi proizvajalci skupaj in vse organizacije, ki v
imenu proizvajalcev opravljajo obveznost (DROE), odgovarjajo za odpadke iz tovrstnih izdelkov,
ki nastanejo na območju Slovenije. Komisija se je seznanila s pozitivnim stališčem Zbornice
komunalnega gospodarstva, ki je izrazila upanje, da bo začasna zakonska rešitev preprečila
situacijo, ko bi se družbe za ravnanje z odpadno embalažo ponovno izognile izpolnjevanju
obveznosti. Komisija je ob podpori predlogu zakona poudarila, da je z vidika trošenja
davkoplačevalskih sredstev za reševanje aktualnih težav zaradi kopičenja odpadne embalaže pri
izvajalcih javne službe in tudi ponovnega porasta črnih odlagališč nujno, da se sprejme trajna
zakonska ureditev tega področja na način, da se prepreči družbeno nesprejemljivo ravnanje s
tveganji za zdravje ljudi in okolje ter odgovorne zaveže k izpolnjevanju obveznosti v okviru
sistema proizvajalčeve razširjene odgovornosti kot koncepta trajnostnega ravnanja z odpadki.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki je na 32. nujni seji, 6. 10. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je
zakon sprejel na 21. seji, 21. 10. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F) – skrajšani
postopek, EPA 959-VIII (40. seja komisije, 20. 1. 2020). Komisija je podprla predlog zakona.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je na
16. seji 12. 3. 2020 predlagal sprejem predloga zakona v predloženem besedilu. Komisija je
mnenje poslala Državnemu svetu za obravnavo na 28. seji, 15. 4. 2020. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B) –
skrajšani postopek, EPA 999-VIII (43. seja komisije, 9. 3. 2020). Komisija ni podprla predloga
zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim Francem Kramarjem. Ob podpori namenu, da se lokalnim skupnostim znotraj
Triglavskega narodnega parka zagotovi stabilen vir financiranja za številne razvojne projekte s
ciljem zmanjšanja škodljivih učinkov omejitev, je komisija opozorila, da predlagana ureditev ne
zagotavlja namenske porabe sredstev za uresničevanje ciljev narodnega parka. V soočenju
različnih pogledov glede urejanja financiranja razvojnih aktivnosti na območju TNP oz.
zagotavljanja sredstev parkovnim lokalnim skupnostim je med člani komisije prevladalo mnenje,
da je treba vprašanje dodeljevanja spodbud in sofinanciranja projektov enotno urediti za vse
zavarovane parke in posebna varstvena območja, kot je - Natura 2000, kjer so zaradi ohranjanja
narave uveljavljene številne omejitve. Enaka obravnava tovrstnih območjih je nujna, če hočemo
njihovim prebivalcem in gospodarskim subjektom zagotoviti enakovredne pogoje za bivanje oz.
izvajanje dejavnosti. Na podlagi dosedanjih izkušenj prebivalcev narodnega parka, ki najbolj
občutijo omejitve vzpostavljenega varstvenega režima narodnega parka, bi bilo smiselno pristopiti
k prenovi Zakona o Triglavskem narodnem parku in odpraviti birokratske ovire, ki otežujejo
življenje prebivalcev in izvajanje gospodarske dejavnosti ter povzročajo dodatne stroške. Nujno bi
bilo zato na novo opredeliti ožje in širše območje narodnega parka ter določiti vstopne in izstopne
točke, pri tem pa izvajati strog nadzor znotraj ožjega narodnega parka.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki je pripravil dopolnjen predlog zakona na 17. seji, 12. 5. 2020. Državni zbor je zakon
sprejel na 17. seji, 27. 5. 2020.
Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030
(ReNPVO20–30), EPA 960-VIII (40. seja komisije, 20. 1. 2020). Komisija je predlog resolucije
podprla in pripravila poročilo za 25. sejo Državnega sveta, 22. 1. 2020. Več v poglavju 2.5.2.2.
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Predlog resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Republiki
Sloveniji (ReRIPOR), EPA 1044-VIII (45. seja komisije, 11. 5. 2020). Komisija je podprla predlog
resolucije kot neobvezujoč pravni akt, ki daje institucijam na državni, regionalni in lokalni ravni
usmeritve pri zasledovanju zavezujočih podnebnih ciljev. Menila je, da je dokument deklarativen
akt brez večjih pravnih posledic, ki pa izkazuje skrb za zdravo okolje in zavezo sedanjih
generacij, da se z odgovornim ravnanjem zagotovi boljše življenjske pogoje prihodnjim rodovom.
Podpora ali nasprotovanje predlaganemu deklarativnemu aktu o podnebni in okoljski krizi z vidika
cilja Evropske unije, da do 2050 postane prva podnebno nevtralna celina, ne spremeni dejstva,
da je Slovenija kot država članica EU in kot okoljsko bolj ranljiva evropska država zavezana k
sprejetju ukrepov za izpolnitev obveznosti iz Pariškega sporazuma in doseganju nacionalnega
cilja za prehod v brezogljično družbo. Predlagana resolucija predstavlja ustrezen instrument za
oceno trenutnega stanja v Sloveniji in aktivnosti ter je živ dokument, ki se ga lahko v prihodnje še
spreminja in prilagaja aktualnim podnebnim razmeram. Ob večinski podpori pa so nekateri člani
komisije nasprotovali sprejemu resolucije, saj so ocenili, da je treba pred izzivi na področju
podnebnih sprememb urediti še vrsto odprtih vprašanj na področju varstva okolja. Takšni področji
sta uresničitev ustavne pravice do pitne vode in ureditev področja ravnanja z odpadki. Z vidika
številnih sprejetih, a neuresničenih zavez na področju varstva so nekateri člani komisije opozorili,
da bi morali podnebne cilje uresničevati postopno in v okviru zmožnosti gospodarstva, da bi
morala tak akt pripraviti Vlada v okviru finančnih zmožnosti države.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki na 17. seji, 12. 5. 2020, in 1. nadaljevanju 17. seje, 14. 5. 2020, ni sprejel poglavij
predloga resolucije ter ugotovil, da je njegova obravnava zato končana. Državni zbor je na
17. seji 26. 5. 2020 ugotovil, da je postopek obravnave predloga resolucije končan.
III. Področje komunalne, prometne in gospodarske infrastrukture ter pomorstva kot
elementi regionalnega razvoja
Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) – nujni postopek, EPA 1172-VIII (13.
izredna seja komisije, 25. 5. 2020). Komisija je podprla predlog zakona, ki je dal pravno podlago
za pospešitev gospodarskih aktivnosti na področju investicij. Komisija je izpostavila številne
občinske investicijske projekte, ki so pripravljeni in pričakujejo uvrstitev na prioritetne liste ob
izpolnjevanju pogojev. Na ta način bi ti projekti imeli večje možnosti za realizacijo v razumnem
roku, kar je v okviru sistemske zakonodaje zaradi birokratskih ovir praktično nedosegljivo.
Komisija je menila, da morajo pri pomembnih investicijah sodelovati slovenska podjetja z
domačim znanjem, opremo in stroji, če hočemo doseči multiplikativne učinke gradbeništva na
domače gospodarstvo. S tega vidika je komisija kot ključen instrument za zagon slovenskega
gospodarstva še posebej pozdravila predlagano obvezno uporabo Smernic Evropske komisije o
udeležbi ponudnikov in blaga tretje države na trgu javnih naročil EU v postopkih javnega
naročanja, saj dajejo domačim izvajalcem večje možnosti za uspešno konkuriranje na javnih
razpisih in omogočajo, da denar slovenskih davkoplačevalcev ostane v Slovenji. Za pospešitev
začetka izvajanja pomembnih investicij je uporaba teh smernic izjemnega pomena tudi glede na
trenutne omejitve zaradi epidemije Covid-19, ki v nekaterih primerih povzročajo zamude pri
realizaciji načrtovanih investicij v Sloveniji, ki že tečejo (npr. gradnja druge cevi v predoru
Karavanke, ki jo izvaja turško podjetje). Komisija je tudi predlagala, da se v predvideno
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koordinacijsko skupino, ki bo koordinirala postopke v zvezi s pomembnimi investicijami, vključi
tudi socialne partnerje - tako delojemalce kot delodajalce.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki je na 30. nujni seji, 28. 5. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je
zakon sprejel na 38. izredni seji, 29. 5. 2020.
Interesna skupina lokalnih interesov je na 15. izredni seji, 30. 5. 2020, z namenom pospešitve
postopka uveljavitve zakona, predlagala odložilni veto na navedeni zakon. Državni svet je na 15.
izredni seji, 30. 5. 2020, odločil, da ne bo zahteval, da Državni zbor o navedenem zakonu
ponovno odloča. Državni zbor je na 39. izredni seji, 30. 5. 2020, sprejel sklep o nedopustnosti
razpisa zakonodajnega referenduma.
Predlog zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-C) – skrajšani
postopek, EPA 966-VIII (9. izredna seja, 10. 2. 2020). Komisija ni podprla predloga zakona, ki
ga je predložila skupina poslank in poslancev Državnega zbora s prvopodpisanim poslancem
Mihom Kordišem s ciljem, da se onemogoči možnost odtujitve deležev SŽ-Tovorni promet kot
najbolj dobičkonosne odvisne družbe državnega podjetja Slovenske železnice, d. o. o. Med člani
komisije je prevladalo mnenje, da sprememba zakona ni potrebna, saj liberalizacija železniškega
prometa zahteva dotok svežega kapitala, kar je tudi v duhu globalnega gospodarstva. Po mnenju
komisije je treba nadaljevati postopek povezovanja s strateškim partnerjem, saj je to zagotovilo
dolgoročnega stabilnega poslovanja družbe SŽ-Tovorni promet in posodobitve njegovega
voznega parka, kar je nujno za širjenje na tuje trge. Glede na sedanje kazalnike uspešnosti
poslovanja družbe SŽ-Tovorni promet in oceno tržne vrednosti novih voznih sredstev, to je okoli
milijarda evrov v 20-ih letih, družba SŽ-Tovorni promet nujno potrebuje strateškega partnerja, saj
je obstoječa finančna akumulacija bistveno prenizka za posodobitev voznega parka tovornega
prometa. Komisija je menila, da lahko zakonsko onemogočanje povezovanja gospodarskih
subjektov povzroči gospodarsko škodo tako Slovenskim železnicam kot slovenskemu
gospodarstvu, ki koristi železniške storitve. Brez povezovanja v evropskem prostoru, ki omogoča
nove poslovne priložnosti na tujih trgih, bo družba SŽ-Tovorni promet v prihodnje zelo težko
uspešno poslovala. Ob večinskem nasprotovanju predlogu zakona so se nekateri člani komisije
spraševali o smiselnosti odtujitve deleža v dobičkonosni družbi SŽ-Tovorni promet, ki je tudi
edina dobro stoječa odvisna družba SŽ. Medtem ko država vlaga v železniško infrastrukturo, kar
bo nedvomno bremenilo davkoplačevalce, se istočasno odločamo o vstopu tujega kapitala v
dobičkonosne družbo. Nekateri člani komisije so se čudili nad tem, da na eni strani Slovenske
železnice, d. o. o., zaradi izgub v potniškem prometu vsako leto prejemajo državno pomoč v višini
50 mio evrov, na drugi strani pa načrtujejo odtujitev zdravega dela.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki na 26. nujni seji in 1. nadaljevanju 26. nujne seje, 12. 2. 2020, ni sprejel členov predloga
zakona, zaradi česar je bila obravnava predloga zakona na matičnem delovnem telesu
končana. Državni zbor je na 16. seji, 4. 3. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o
predlogu zakona končan.
Vprašanje komisije v zvezi s celovito ureditvijo področja lastništva kategoriziranih
občinskih (in državnih) cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč (39. seja komisije, 6. 1.
2020. Državni svet je na 25. seji, 22. 1 2020, podprl vprašanje in ga naslovil na Vlado. Več v
poglavju 2.5.8.
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Pobuda komisije in Interesne skupine lokalnih interesov, da naj Vlada ustanovi delovno
skupino za celovito ureditev področja lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih)
cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč, in v njeno delo vključi tudi predstavnika(e)
Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (14. izredna seja
komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 2. 11. 2020). Državni svet je na 34. seji,
11. 11. 2020, podprl pobudo in jo naslovil na Vlado. Več v poglavju 2.5.8.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa
(ZPrCP-E) – skrajšani postopek, EPA 1034-VIII (46. seja komisije, 1. 6. 2020). Komisija je
predlog zakona podprla. Strinjala se je s predlagateljem, da so veljavni zakonski pogoji glede
vozil in voznikov za prevoz skupine otrok strogi in otežujejo delo nevladnih organizacij (npr.
prostovoljna gasilska, športna, kulturna društva) ter povzročajo dodatne stroške, obenem pa
predlagana odprava določenih pogojev ne bi imela bistvenega vpliva na zmanjšanje prometne
varnosti. Komisija se je z vidika prometne varnosti spraševala o smiselnosti nekaterih pogojev.
Tako je naslovila vprašanje, zakaj starš lahko pelje svoje otroke na športno tekmovanje s svojim
vozilom, v katerega mu ni treba vgraditi tahografa in opraviti tehničnega pregleda dvakrat na leto,
če pa poleg svojih otrok pelje še druge (npr. bratove) otroke, pa bi moralo biti njegovo vozilo
opremljeno s tahografom in imeti opravljen tehnični pregled dvakrat na leto. V enem in drugem
primeru pelje isti voznik skupino otrok z istim vozilom, pri tem pa zakonodaja brez utemeljenih
razlogov predpisuje različne (tehnične) pogoje za vozilo in za voznika. Komisija je menila, da
predlagane rešitve prispevajo k debirokratizaciji in posledično zmanjšanju stroškov nevladnih
organizacij in tudi občinskih proračunov, ki so pomemben vir financiranja delovanja gasilskih,
športnih, kulturnih društev. V povezavi z dejstvom da je bila veljavna zakonska ureditev s strogimi
pogoji sprejeta na podlagi ene hujše prometne nesreče v preteklosti, je komisija tudi ocenila, da
posploševanje in zakonsko urejanje različnih področij družbenega življenja na podlagi konkretnih
primerov ni ustrezen način reševanja odprtih vprašanj, kar kaže tudi obravnavana tematika. Pri
tem je opozorila, da je treba pri oblikovanju zakonskih rešitev pretehtati vse možnosti in
preprečiti, da ne prehajamo iz ene skrajnosti v drugo. V povezavi z negativnim mnenjem
resornega ministrstva oz. Vlade, da predmetni zakon ni ustrezno mesto za urejanje tovrstne
problematike, je komisija izrazila pričakovanje, da resorno ministrstvo v sodelovanju s
predlagateljem čim prej pripravi ustrezne zakonodajne rešitve.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki je na 18. seji, 2. 6. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon
sprejel na 18. seji, 18. 6. 2020. Na zakon je Interesna skupina delojemalcev predlagala
odložilni veto, ki ga komisija na 47. seji, 22. 6. 2020, ni podprla. Več v poglavju 2.5.3.
Akcijski načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025 z
Akcijskim načrtom za udejanjanje trajnostne mobilnosti v območju osrednjeslovenskega
(ljubljanskega) širšega mestnega območja (39. seja komisije, 6. 1. 2020). Komisija se je
seznanila z akcijskim načrtom vlaganj, ki ga je Vlada sprejela 5. 12. 2019, in akcijskim načrtom
za udejanjanje trajnostne mobilnosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo na zahtevo
Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Komisija je izrazila pričakovanje, da
bodo predvidena proračunska sredstva za realizacijo 6-letnega drsnega načrta v obdobju 2020–
2025 dejansko zagotovljena. Prav tako je izrazila pričakovanje, da se načrtovan prioritetni vrstni
red investicij in vzdrževalnih del v prihodnje ne bo bistveno spreminjal, saj so s tem povezane
večletne aktivnosti. Poleg tega časovni zamiki otežujejo tudi načrtovanje finančne soudeležbe
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občin. Komisija je ponovno opozorila na negativne posledice preusmerjanja sredstev, namenjena
vzdrževanju, obnovi in novogradnji cestne infrastrukture, na druge proračunske postavke. S
preusmerjanjem proračunskih sredstev se izvajanje projektov upočasni ali celo ustavi, zaradi
nepravočasnih ukrepanj pa so v kasnejši fazi nujna obsežnejša ukrepanja, ki so tudi dražja.
Glede na katastrofalno stanje državnih cest je nedopustno, da se temu področju v času močne
gospodarske rasti in najvišjih proračunov doslej namenja v obdobju 2020-2021 za četrtino manj
sredstev kot v preteklih nekaj letih. Nujno je treba dvigniti obseg sredstev vsaj na raven preteklih
petih let, saj bodo drugače ambiciozno zastavljeni cilji le črka na papirju. Ob tem je komisija
podprla ukrepe trajnostne mobilnosti v smislu povečanja privlačnosti javnega potniškega
prometa, vendar je obenem opozorila, da veliko lokalnih okolij nima močnega javnega potniškega
prometa, ampak so prvenstveno odvisna od cestne infrastrukture. V zvezi z ljubljanskim
avtocestnim obročem je komisija podprla pobudo Ministrstva za infrastrukturo za začetek
postopka prostorskega umeščanja ukrepov za njegovo ureditev, saj je treba z vidika prometne
varnosti in pretočnosti prometa čim prej pristopiti k realizaciji širitve ljubljanskega avtocestnega
obroča in njegovih vpadnic. Člani komisije so ocenili, da dokumenta opredeljujeta bolj dolgoročne
ukrepe, ki še ne bodo kmalu realizirani. Zato je nujno istočasno iskati tudi hitrejše rešitve za
urejanje prometnih zastojev v času dnevnih konic na avtocestnih vpadnicah v Ljubljano, ki ne bi
pomenile prevelikega finančnega vložka in bi v doglednem času bistveno povečale pretočnost
prometa. Eno večjih težav predstavlja vključevanje na avtocesto na vpadnicah, kjer bi kazalo
razmisliti o podaljšanju pasov za vključevanje ali delni širitvi uvajalnega dela na avtocesto.
Komisija je ponovno opozorila na pomanjkljivo prometno infrastrukturo na območju Severne
Primorske, ki v strateških dokumentih predstavlja »belo liso«. Medtem ko Strategija prostorskega
razvoja Slovenije 4. razvojno os navaja kot Y os (od Vidma preko Tolmina in Škofje Loke naprej
do Domžal ter od Želina preko Idrije do Logatca), pa je v 6-letnem drsnem načrtu ni. Idrijskocerkljansko območje ne zahteva večpasovnic, ampak pričakuje normalno cesto, ki bo
zagotavljala prometno varnost in na kateri se bosta lahko srečali dve tovorni vozili.
Mnenje je bilo posredovano Vladi, Ministrstvu za infrastrukturo ter Odboru Državnega
zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki se je z gradivom seznanil na 14. seji, 21. 1.
2020.
Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2018, EPA
800-VIII (39. seja komisije, 6. 1. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom, ki so ga predstavili
in z odgovori na zastavljena vprašanja članov komisije dodatno pojasnili predstavniki Ministrstva
za infrastrukturo in DARS. Komisija je v razpravi med drugim izpostavila vprašanje ustreznosti
zakonodaje za javna naročila na področju gradnje, saj vsakokratne pritožbe neizbranih
ponudnikov povzročajo zamike začetka gradnje in zamude pri realizaciji investicij. Prav tako jo je
zanimalo, kdaj bo zgrajena ustrezna prometna povezava Postojna/Divača–Jelšane in Istre s
Hrvaško, saj so sedanje prometne razmere, še posebej v času turistične sezone, nevzdržne. Pri
obravnavi poročila je komisija v zvezi z ljubljanskim avtocestnim obročem, ki se ob dnevnih
konicah in v času turistične sezone duši v prometnih zastojih, opozorila, da Ljubljana v primerjavi
z drugimi podobnimi evropskimi mestnimi središči nima vzporedne cestne povezave, ki bi služila
bolj mestu, medtem ko bi bil avtocestni obroč prvenstveno namenjen tranzitnemu prometu.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki se je seznanil s poročilom na 14. seji, 21. 1. 2020.
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Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2019, EPA
1408-VIII (53. seja komisije, 26. 10. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom. Med drugim je
komisija opozorila na odsek Postojna–Jelšane, kjer je bil med župani sprejet kompromisni
predlog za priključek na primorsko avtocesto pri počivališču Studenec, ki nadomešča priključek
pri Hruševju, ki je naletel na velik odpor lokalnega prebivalstva. Komisija je predlagala, da se v
vseh uradnih dokumentih priključek Hrušovje nadomesti s priključkom pri počivališču Studenec.
Komisija je pozdravila tudi odločitev DARS, da traso hitre ceste Ormož–Hajdina, ki bi moral biti
zgrajen že pred leti, gradi po etapah, saj bo na ta način gradnja hitreje stekla.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki se je seznanil s sporočilom na 22. seji, 3. 11. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz
oseb (ZŽNPO-C) – druga obravnava, EPA 1424-VIII (55. seja komisije, 26. 11. 2020). Komisija
je podprla predlog zakona, ki je bil prvenstveno namenjen uskladitvi s spremenjenim pravnim
redom EU na področju žičniških naprav, obenem pa je kot eno izmed ključnih novosti predvideval
uvedbo mehanizma, prek katerega lahko država ali občine sofinancirajo stroške obratovanja,
vzdrževanja in izgradnje žičniških naprav s ciljem zagotavljanja njihovega varnega in
nemotenega obratovanja. Prav slednjemu predlogu so člani komisije namenili največ pozornosti.
Komisija je ocenila predlagano možnost sofinanciranja žičniške dejavnosti s strani občin kot
ustrezno in dobro rešitev. V nasprotju z nekaterimi opozorili občin se je strinjala s predlagateljem
zakona, da predlagana zakonska dikcija ni obvezujoča za občine, saj bodo finančne obveznosti
občin nastale le v primeru, če se bo občinski organ v okviru prednostnih razvojnih politik in
finančnih zmožnosti občine odločil financirati vzdrževanje, obratovanje ali izgradnjo žičniške
naprave. Ta skrb občine je v javnem interesu in ima podlago tako v skrbi za zagotavljanje
varnega delovanja žičniških naprav kot v pomenu žičniških naprav za razvoj turizma v lokalnem
in širšem okolju, kjer žičniške naprave kot del turistične infrastrukture omogočajo turistične
dejavnosti. Komisija je menila, da je glede na načrtovan letni obseg državnih sredstev za namen
sofinanciranja žičniške dejavnosti smiselno, da imajo tudi zainteresirane občine možnost nudenja
finančne pomoči tovrstni dejavnosti. Ob obravnavi predloga zakona je komisija ponovno opozorila
na pomembnost usklajevanja pripravljavcev zakonodaje z občinami oz. njihovimi
reprezentativnimi združenji, če imajo zakonske rešitve finančne posledice za občinske proračune.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki je na 23. seji, 2. 12. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon
sprejel na 53. izredni seji, 17. 12. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-B) – druga
obravnava, EPA 1310-VIII (51. seja komisije, 21. 9. 2020). Komisija je podprla predlog, ki ureja
vzpostavitev sistema cestninjenja za časovno uporabo cestninskih cest z elektronsko vinjeto za
osebna vozila. Menila je, da je predlog v duhu digitalizacije družbe in predstavlja tehnološko
sodobnejši in za uporabnike cestninskih cest prijaznejši način plačevanja cestnine. Komisija je
pozdravila tudi predlagan koncept veljavnosti letne vinjete, ki ni več vezana na koledarsko leto,
ampak bo veljala 365 dni od dneva njenega nakupa oz. od dneva, ki ga bo določil cestninski
zavezanec. Prav tako je komisija pozitivno ocenila širšo dostopnost e-vinjet, ki jih bo moč kupiti
ne samo na prodajnih mestih, ampak tudi prek mobilne ali spletne aplikacije 24 ur 7 dni v tednu.
V razpravi so člani komisije naslovili več vprašanj glede delovanja sistema elektronskih vinjet v
praksi. Med drugim jih je zanimalo, ali se bo cena vinjet z uvedbo elektronskega cestninjenja
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spremenila in spraševali, katere okoliščine vplivajo na izbiro vrste nadzora nad plačevanjem
cestnine, saj se predvideva tako nadzor prek videokamer na portalih kot s kamerami na vozilih
cestnih nadzornikov in s pomočjo ročnih skenerjev. V zvezi s predvideno veljavnostjo elektronske
vinjete je komisija naslovila tudi vprašanje glede opozarjanja uporabnikov o času poteka
veljavnosti elektronske vinjete, saj si večina uporabnikov po enem letu ne bo zapomnila točnega
datuma izteka njene veljavnosti. Nadalje so se spraševali, ali bo ocenjen izpad prihodkov DARS,
d. d., iz naslova cestnin zaradi ukrepov, vezanih na korona virus, vplival na načrtovane
investicije. V zvezi z nadzorom plačevanja cestnine je komisija menila, da je prav, da se izvaja
dosleden nadzor pri tujih uporabnikih slovenskega cestninskega omrežja, ki pogosto prihajajo iz
sosednjih držav in so seznanjeni s konceptom prodaje vinjet. Obenem je ocenila, da bi kazalo v
okviru nadzora upoštevati tudi posebne okoliščine tujcev, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev in
prvič prestopajo slovensko mejo ter zato spregledajo prodajno mesto takoj za mejo. V takih
primerih bi morali pri cestninskem nadzoru zgolj zaračunati cestnino in uporabnikov ne oglobiti.
Ob obravnavi predloga zakona so nekateri člani komisije opozorili, da imajo v drugih evropskih
državah v primeru mest ob plačljivih avtocestah dodatne vzporedne ceste, ki so namenjene
lokalnemu prebivalstvu in razbremenjene tranzitnega (tovornega) prometa. Z vidika izboljšanja
življenjskih razmer lokalnega prebivalstva ter razbremenitve lokalnih in regionalnih cest je bila
zato dana pobuda, da se opredelijo izjeme oz. izvzamejo določeni odseki iz cestninskih cest- npr.
ljubljanski avtocestni obroč, hitra cesta med italijansko mejo do Vogrskega z izhodom Nova
Gorica, odsek med priključkom vzhod in zahod Sežane. To bi bilo tudi v duhu evropsko
primerljivih sistemov cestninjenja cest. Tovrstne izjeme bi bile na obmejnih območjih tudi v korist
turizma, še posebej na Goriškem, ki je turistično in gospodarsko odvisno od italijanskih gostov.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki je na 21. seji, 6. 10. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon
sprejel na 21. seji, 21. 10. 2020.
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o cestninjenju (ZCestn-C) – skrajšani postopek, EPA
1514-VIII (15. izredna seja, 16. 12. 2020). Komisija ni podprla predloga zakona, s katerim je
skupina poslank in poslancev Državnega zbora s prvopodpisano poslanko Mašo Kociper
predlagala znižanje cene letne vinjete za leto 2020 na način, da se imetnikom navedenih vinjet
prizna 25 % popust z vštetim DDV pri nakupu letne vinjete za leto 2021, saj je bila neomejena
uporaba cestninskih cest zaradi omejitev gibanja med občinami in statističnimi regijami v luči
epidemioloških razmer onemogočena. Po mnenju komisije je tak predlog sicer všečen in
dobronameren, a ga je treba gledati predvsem z vidika javnega interesa in finančnih posledic za
državni proračun, saj družba DARS, d. d., kot upravljavec cestninskih cest za izpolnjevanje
finančnih obveznosti najema posojila s poroštvom Republike Slovenije. Komisija se zato ni
strinjala s predlagateljem, da predlog zakona nima finančnih posledic za proračun in druga javno
finančna sredstva, pri čemer je tudi Ministrstvo za infrastrukturo opozarjalo, da bi predlog zakona
povzročil družbi DARS, d. d, za okoli 50 mio evrov finančnega izpada prihodkov. Ker je cestnina
namenjena financiranju upravljanja in vzdrževanja avtocest ter predstavlja pomemben del
prihodkov družbe DARS, d. d., in stabilen finančni vir za odplačevanje njenih posojil, vsak izpad
prihodkov iz naslova cestninjenja pomeni manj sredstev za razvoj avtocestne infrastrukture.
Veljavni vinjetni sistem že sam po sebi ni najbolj pravičen, saj je v prid tistim imetnikom letnih
vinjet, ki pogosto uporabljajo cestninske ceste. Komisija je menila, da je v trenutnih zaostrenih
gospodarskih, zdravstvenih in socialnih razmerah sicer vsaka še tako majhna finančna spodbuda
ali ugodnost dobrodošla, vendar se je treba zavedati kompleksnosti finančnih posledic epidemije
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Covid-19, ki predstavljajo velik izziv za javne finance in bodo imele dolgoročne posledice na javni
dolg. Ob negativnem mnenju je komisija še opozorila, da če bi želeli morebitno prikrajšanost
uporabnikov cestninskih cest v času omejevalnih ukrepov zaradi epidemije Covid-19 celovito
urediti, bi moral predlagatelj odpreti tudi vprašanje letne dajatve za uporabo cest ali zavarovanja
avtomobilske odgovornosti ali druga vprašanja, vezana na nezmožnost uporabe cest.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki na 36. nujni seji, 17. 12. 2020, ni sprejel členov zakonov in je zato bila obravnava
predloga zakona na matičnem delovnem telesu končana. Državni zbor je na 55. izredni
seji, 29. 12. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega
potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1D) – skrajšani postopek, EPA 1024-VIII (43. seja
komisije, 9. 3. 2020). Komisija je podprla predlog zakona, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo
predložila skupina poslank in poslancev Državnega zbora s prvopodpisanim Igorjem Zorčičem,
ter je nastal v sodelovanju posavskih poslancev, gospodarstvenikov in občin. Njegov cilje je bil
pospešiti postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja za izgradnjo Hidroelektrarne Mokrice in
tako omogočiti dokončanje verige HE na Spodnji Savi in izpolnitev obveznosti iz naslova
koncesijske pogodbe ter posledično zagotoviti poplavno varnost v občini Brežice. Komisija se je
strinjala s predlagateljem zakona, da je treba zaznane ovire pri izvajanju aktivnosti za dokončanje
HE Mokrice, ki je zadnja v verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi, čim prej odpraviti in ne
čakati na sprejem sistemskih rešitev, ker jih še nekaj časa ne bo. Nujno je treba sprejeti
sprejemljivo in predvidljivo zakonsko rešitev, ki pomeni manjše zlo kot če ni nobenega premika,
saj ne moremo pričakovati, da se bodo potencialni investitorji lotili odkupovanja vseh zemljišč oz.
ustanavljali primerne stvarne pravice na njih še pred odločitvijo pristojnih državnih institucij o
okoljski sprejemljivosti projekta s pomembnim energetskim potencialom na Spodnji Savi.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki je na 29. nujni seji, 23. 4. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je
zakon sprejel na 35. izredni seji, 29. 4. 2020.
Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2019, EPA 1251-VIII (48. seja komisije, 13. 7.
2020). Komisija se je seznanila s poročilom in ga ocenila kot vsebinsko dobro pripravljenega, ki
vsebuje vrsto koristnih podatkov s področja dela agencije kot nacionalnega energetskega
regulatorja. Komisija je ponovno izpostavila problematičnost umeščanja proizvodnih naprav na
obnovljive vire energije v prostor, predvsem vetrnih elektrarn, in s tem povezano neuspešno
razdelitvijo proračunskih sredstev za te namene. Komisija se je zato spraševala, ali je smiselno
rezervirati javna sredstva, če ostajajo neporabljena, predvsem pa je izrazila pričakovanje, da bo
sprejeta sprememba zakonodaje, ki bo omogočila hitrejše in učinkovitejše umeščanje energetskih
objektov za pospešeno uporabo obnovljivih virov energije, kar nas zavezuje tudi Nacionalni
energetsko-podnebni načrt. V razpravi so se člani dotaknili tudi vprašanja trenda cene električne
energije ter obsega podpor v sončne elektrarne, tudi z vidika preteklega velikega promoviranja
tovrstnih investicij na kmetijskih objektih. Komisija je na vprašanja dobila pojasnila predstavnika
Agencije za energijo.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki se je z navedenim poročilom seznanil na 20. seji, 30. 9. 2020.
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Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Slovenji leta
2019, EPA 1285-VIII (49. seja komisije, 31. 8. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom. Med
drugim je komisijo zanimalo, v kakšni fazi so postopki za podaljšanje delovanja NEK, saj se ji
življenjska doba izteče leta 2023. Komisija je opozorila tudi na lanskoletno nevihto v Krškem, ki je
povzročila več udarov strele v bližini Nuklearne elektrarne Krško, te pa so povzročile odpovedi
nekaterih sistemov – npr. sistema pomožne napajalne vode, sistemov požarne zaščite, požarnih
detektorjev. Iz poročila sicer izhaja zavezanost k izboljšanju zaščite pred udari strele, vendar je
komisija glede na pomembnost zagotavljanja varnosti jedrskega objekta izrazila pričakovanje
takojšnjega ukrepanja za večjo zaščito pred neposrednim udarom. Komisijo je tudi zanimalo,
kako se izvaja nadzor nad delavci, ki so v času izvajanja del v jedrskem objektu zelo kratek čas
izpostavljeni visokim sevanjem. Glede na podatek, da naj bi bil radon povzročitelj vsakega
desetega primera pljučnega raka in posledično 100 smrtnih žrtev na leto, so člani komisije želeli
pojasnila o aktivnostih pristojnih institucij za zmanjšanje izpostavljenosti radonu in s tem obolenj
in deleža smrti.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki se je z navedenim poročilom seznanil na 20. seji, 30. 9. 2020.
Predlog zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) – druga obravnava, EPA 1293-VIII (50.
seja komisije, 7. 9. 2020). Komisija je podprla predlog zakona. V zvezi s pripombami Skupnosti
občin Slovenije, da jih predlagatelj ni povabil k sodelovanju pri pripravi predloga zakona, je
komisija izrazila pričakovanje, da bodo v prihodnje reprezentativna združenja občin povabljena k
sodelovanju že v začetni fazi priprave sprememb zakonodaje, saj tak pristop pripomore k
oblikovanju bolj usklajenih in kakovostnejših zakonskih rešitev. Izpostavili so opozorila
reprezentativnih združenj občin, da predlog zakona v nekaterih delih prinaša dodatne finančne
obremenitve, ki jih predlagatelj ni ocenil. Med drugim 15. člen predloga zakona, po katerem bodo
morale osebe javnega sektorja določiti osebo, odgovorno za upravljanje z energijo v stavbah oz.
lahko za to nalogo pooblastijo zunanje strokovnjake. Večina občin nima zaposlenih s tovrstnimi
znanji, zato bodo morale plačati zunanjega izvajalca, kar si marsikatera občina ne more privoščiti.
Pri tem so se člani komisije spraševali, ali gre v tem primeru za energetskega managerja, ki ga
občine že poznajo in je z vidika trajnostnega energetskega razvoja občin pomemben in koristen
akter, ali bodo morale zagotavljati dodatno osebo. Komisija je ob tem dobila zagotovila, da
predlog zakona ne prinaša večjih stroškov za občine. Medtem ko je treba v skladu z evropsko
zakonodajo na ravni EU doseči najmanj 32,5 % povečanje energetske učinkovitosti do leta 2023,
je cilj Slovenije, da do leta 2030 izboljša energetsko učinkovitost za vsaj 35 % glede na osnovni
scenarij iz leta 2027. To pomeni, da si je Slovenija zadala bistveno zahtevnejši cilj od skupnega
cilja EU. Komisija je sicer pozdravila ambicioznost pripravljavcev zakonodaje pri prehodu v
nizkoogljično družbo, a se je spraševala, ali je ta cilj sploh dosegljiv.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki je na 21. seji, 6. 10. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon
sprejel na 21. seji, 21. 10. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRuD-1D) – skrajšani
postopek, EPA 1280-VIII (50. seja komisije, 7. 9. 2020). Komisija je podprla predlog zakona, ki
ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano
Natašo Sukić in katerega temeljni cilj je prepoved pridobivanja ogljikovodikov z metodo frackinga
oz. hidravličnega lomljenja na način, da se onemogoči pridobivanje rudarske pravice za
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izkoriščanje ogljikovodikov z vbrizgavanjem vode ali vode z dodatkom kemičnih primesi. Komisija
je menila, da je skrajni čas, da Slovenija sledi državam, ki so prepovedale fracking, ki je
znanstveno dokazano škodljiv okolju in zdravju ljudi. Prepoved pridobivanja ogljikovodikov z
metodo frackinga je tudi v luči mednarodnih okoljskih zavez glede zmanjševanja emisij
toplogrednih plinov. Komisija se ni strinjala, da je smiselno počakati na celovitejšo prenovo
zakona, ki naj bi ga Vlada predložila v zakonodajni postopek do konca 2020. Po njenem mnenju
predlog zakona ureja pomembno okoljsko vprašanje s pomembnimi posledicami za zdravje ljudi
in življenjsko okolje, ki zahteva čimprejšnjo zakonsko ureditev. Ob tem je tudi poudarila, da
Slovenija ne more biti poligon za aktivnosti, ki jih drugje opuščajo in prinašajo ekonomske koristi
zgolj multinacionalkam.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor,
ki na 21. seji, 6. 10. 2020, ni sprejel členov predloga zakona in je bila zato obravnava
predloga zakona na matičnem delovnem telesu končana. Državni zbor je na 21. seji, 20. 10.
2020 ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.

4.5.4. Zadeve, ki jih je komisija obravnavala
Zakonodajni iniciativi:
1. Predlog zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z
odpadnimi nagrobnimi svečami (ZIURKOE-1) – druga obravnava, EPA 1037-VIII –
zakonodajna iniciativa (42. seja komisije, 24. 2. 2020). Komisija je podprla zakonodajno
pobudo državnega svetnika mag. Marka Zidanška in pripravila poročilo za 26. sejo
Državnega sveta, 26. 2. 2020. Državni svet je sprejel predlog zakona in ga predložil v
parlamentarno proceduro. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je na
18. seji, 29. 5. 2020, sprejel sklep, da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
Tak sklep je sprejel tudi Državni zbor na 18. seji, 16. 6. 2020, s čimer je bil zakonodajni
postopek o predlogu zakona končan.
2. Predlog zakona o spremembi Gradbenega zakona (GZ-A) – skrajšani postopek, EPA 1101VIII – zakonodajna iniciativa (10. izredna (1. korespondenčna) seja komisije, od 18. 3. 2020
do 19. 3. 2020). Komisija je podprla zakonodajno pobudo državnega svetnika Alojza Kovšce
in pripravila poročilo za 11. izredno (2. korespondenčno) sejo Državnega sveta, ki je bila med
27. 3. 2020 in 30. 3. 2020. Državni svet je sprejel predlog zakona in ga predložil Državnemu
zboru v obravnavo in sprejem. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo, okolja in prostor je
na 29. nujni seji, 23. 4. 2020, sprejel člene predloga zakona in Državnemu zboru predlagal,
da predlog zakona sprejme v predloženem besedilu. Državni zbor je zakon sprejel na 35.
izredni seji, 29. 4. 2020.
Predlogi zakonov:
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (ZV-1F) – skrajšani postopek,
EPA 959-VIII (40. seja komisije, 20. 1. 2020). Komisija je podprla predlog zakona. Mnenje je
poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je na 16. seji 1. 3.
2020 podprl predlog zakona v predloženem besedilu, in Državnemu svetu za 28. sejo, 15. 4.
2020. Vlada se je opredelila do mnenja Državnega sveta 28. 4. 2020. Državni zbor je zakon
sprejel na 35. izredni seji, 29. 4. 2020.
2. Predlog zakona o spremembi Zakona o družbi Slovenske železnice (ZDSŽ-C) – skrajšani
postopek, EPA 966-VIII (9. izredna seja komisije, 10. 2. 2020). Komisija ni podprla predloga
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zakona. Mnenje je poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki na
26. nujni seji in 1. nadaljevanju 26. nujne seje, 12. 2. 2020, ni sprejel členov predloga
zakona, zaradi česar je bila obravnava predloga zakona na matičnem delovnem telesu
končana. Državni zbor je na 16. seji, 4. 3. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o
predlogu zakona končan.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1C) – druga
obravnava, EPA 995-VIII (42. seja komisije, 24. 2. 2020). Komisija je podprla predlog zakona
in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je na 16.
seji, 12. 3. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon sprejel na 35.
izredni seji, 29. 4. 2020.
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega
potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1D) – skrajšani postopek, EPA 1024-VIII (43. seja
komisije, 9. 3. 2020). Komisija je podprla predlog zakona in mnenje poslala Odboru
Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je na 29. nujni seji, 23. 4. 2020,
pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon sprejel na 35. izredni seji, 29. 4.
2020.
Predlog zakona o spremembi Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1B) – skrajšani
postopek, EPA 999-VIII (43. seja komisije, 9. 3. 2020). Komisija ni podprla predloga zakona
in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je pripravil
dopolnjen predlog zakona na 17. seji, 12. 5. 2020. Državni zbor je zakon sprejel na 17. seji,
27. 5. 2020.
Predlog zakona o spremembah Zakona o ohranjanju narave (ZON-E) – skrajšani postopek,
EPA 1001-VIII (43. seja komisije, 9. 3. 2020). Komisija je podprla predlog zakona in mnenje
poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je pripravil dopolnjen
predlog zakona na 17. seji, 12. 5. 2020. Državni zbor je zakon sprejel na 17. seji, 27. 5.
2020.
Predlog zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije
COVID-19 (ZDLGPE) – nujni postopek, EPA 1120-VIII - kot zainteresirana komisija (12.
izredna seja komisije, 24. 4. 2020). Komisija je podprla predlog zakona in poročilo poslala
Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Državni zbor je zakon sprejel na 35.
izredni seji, 28. 4. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A)
– nujni postopek, EPA 1122-VIII - kot zainteresirana komisija (12. izredna seja komisije, 24.
4. 2020). Komisija je podprla predlog zakona in poročilo poslala Komisiji za gospodarstvo,
obrt, turizem in finance. Državni zbor je zakon sprejel na 35. izredni seji, 28. 4. 2020.
Predlog interventnega zakona za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon
gospodarstva po epidemiji COVID-19 (IZOOPIZG) – nujni postopek, EPA 1172-VIII (13.
izredna seja komisije, 25. 5. 2020). Komisija je podprla predlog zakona in mnenje poslala
Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je na 30. nujni seji, 28. 5.
2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon sprejel na 38. izredni seji,
29. 5. 2020. Interesna skupina lokalnih interesov je na 15. izredni seji, 30. 5. 2020, z
namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona, predlagala odložilni veto na navedeni
zakon. Državni svet je na 15. izredni seji, 30. 5. 2020, odločil, da ne bo zahteval, da Državni
zbor o navedenem zakonu ponovno odloča. Državni zbor je na 39. izredni seji, 30. 5. 2020,
sprejel sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma.
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10. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19
(ZIUOOPE) – nujni postopek, EPA 1173-VIII - kot zainteresirana komisija (13. izredna seja
komisije, 25. 5. 2020). Komisija je podprla predlog zakona in poročilo poslala Komisiji za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Državni zbor je zakon sprejel na 38. izredni seji,
29. 5. 2020. Interesna skupina lokalnih interesov je na 15. izredni seji, 30. 5. 2020, z
namenom pospešitve postopka uveljavitve zakona, predlagala odložilni veto na navedeni
zakon. Državni svet je na 15. izredni seji, 30. 5. 2020, odločil, da ne bo zahteval, da Državni
zbor o navedenem zakonu ponovno odloča. Državni zbor je na 39. izredni seji, 30. 5. 2020,
sprejel sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma.
11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCPE) – skrajšani postopek, EPA 1034-VIII (46. seja komisije, 1. 6. 2020). Komisija je podprla
predlog zakona in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in
prostor, ki je na 18. seji, 2. 6. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je
zakon sprejel na 18. seji, 18. 6. 2020. Na navedeni zakon je Interesna skupina delojemalcev
predlagala odložilni veto, ki ga komisija na 47. seji, 22. 6. 2020, ni podprla. Državni svet na
16. izredni seji, 22. 6. 2020, ni sprejel odložilnega veta.
12. Predlog zakona o spremembi Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2) – skrajšani
postopek, EPA 1261-VIII (49. seja komisije, 31. 8. 2020). Komisija ni podprla predloga
zakona. Mnenje je poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki na
19. seji, 8. 9. 2020, ni sprejel členov predloga zakona in je zato bila obravnava predloga
zakona na matičnem delovnem telesu končana. Državni zbor je na 20. seji, 24. 9. 2020,
ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
13. Predlog zakona o spremembah Zakona o voznikih (ZVoz-1C) – skrajšani postopek, EPA
1275-VIII (49. seja komisije, 31. 8. 2020). Komisija je podprla predlog zakona. Mnenje je
poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je na 19. seji, 8. 9.
2020, predlagal, da Državni zbor sprejme predlog zakona v predloženem besedilu. Državni
zbor je zakon sprejel na 20. seji, 24. 9. 2020.
14. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021-A) – nujni postopek, EPA 1327-VIII (50. seja
komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 7. 9. 2020). Komisija in Interesna
skupina lokalnih interesov sta podprli predlog zakona in skupno poročilo poslali Komisiji za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Državni svet je podprl predlog zakona na 32. seji, 16.
9. 2020. Vlada je na 93. dopisni seji, 21. 9. 2020, sprejela stališče do mnenja Državnega
sveta. Državni zbor je sprejel zakon na 20. seji, 23. 9. 2020.
15. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu (ZRuD-1D) – skrajšani
postopek, EPA 1280-VIII (50. seja komisije, 7. 9. 2020). Komisija je podprla predlog zakona.
Mnenje je poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki na 21. seji,
6. 10. 2020, ni sprejel členov predloga zakona in je zato bila obravnava predloga zakona na
matičnem delovnem telesu končana. Državni zbor je na 21. seji, 20. 10. 2020, ugotovil, da je
zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
16. Predlog zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) – druga obravnava, EPA 1293-VIII (50.
seja komisije, 7. 9. 2020). Komisija je podprla predlog zakona. Mnenje je poslala Odboru
Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je na 21. seji, 6. 10. 2020, pripravil
dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon sprejel na 21. seji, 21. 10. 2020.
17. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestninjenju (ZCestn-B) – druga
obravnava, EPA 1310-VIII (51. seja komisije, 21. 9. 2020). Komisija je podprla predlog
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zakona. Mnenje je poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je
na 21. seji, 6. 10. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon sprejel na
21. seji, 21. 10. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) – skrajšani
postopek, EPA 1331-VIII (51. seja komisije, 21. 9. 2020). Komisija je podprla predlog
zakona. Mnenje je poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je
na 32. nujni seji, 6. 10. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon
sprejel na 21. seji, 21. 10. 2020.
Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022
(ZIPRS2122) – nujni postopek, EPA 1383-VIII (52. seja komisije, skupaj z Interesno skupino
lokalnih interesov, 9. 10. 2020). Komisija in Interesna skupina lokalnih interesov sta podprli
predlog zakona in skupno poročilo poslali Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
Državni svet je podprl predlog zakona na 33. seji, 14. 10. 2020. Vlada je 39. seji, 12. 11.
2020, sprejela stališče do mnenja Državnega sveta. Državni zbor je sprejel proračun na 48.
izredni seji, 18. 11. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu
(ZPCP-2I) – skrajšani postopek, EPA 1346-VIII (53. seja komisije, 26. 10. 2020). Komisija je
podprla predlog zakona. Mnenje je poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje
in prostor, ki na 22. seji, 3. 11. 2020, ni sprejel členov predloga zakona in je zato bila
obravnava predloga zakona na matičnem delovnem telesu končana. Državni zbor je na 48.
izredni seji, 19. 11. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
Predlog zakona o finančni razbremenitvi občin (ZFRO) – druga obravnava, EPA 953-VIII (14.
izredna seja komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 2. 11. 2020). Komisija in
Interesna skupina lokalnih interesov sta podprli predlog zakona in skupno mnenje poslali
Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki je na 31. nujni seji, 4.
11. 2020 pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni svet je na 34. seji, 11. 11. 2020, podprl
dopolnjen predlog zakona in mnenje poslal Državnemu zboru. Državni zbor je zakon sprejel
na 52. izredni seji, 7. 12. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb
(ZŽNPO-C) – druga obravnava, EPA 1424-VIII (55. seja komisije, 26. 11. 2020). Komisija je
podprla predlog zakona. Mnenje je poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje
in prostor, ki je na 23. seji, 2. 12. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je
zakon sprejel na 53. izredni seji, 17. 12. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G) – skrajšani postopek,
EPA 1441-VIII – kot zainteresirana komisija (55. seja komisije, 26. 11. 2020). Komisija je
podprla predlog zakona in poročilo poslala Komisiji za kulturo, znanost, šolstvo in šport.
Državni svet je na 35. seji, 9. 12. 2020, sprejel mnenje in ga poslal Državnemu zboru.
Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o cestninjenju (ZCestn-C) – skrajšani postopek, EPA
1514-VIII (15. izredna seja komisije, 16. 12. 2020). Komisija ni podprla predloga zakona.
Mnenje je naslovila na Odbor Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki na 36.
nujni seji, 17. 12. 2020, ni sprejel členov predloga zakona in je zato bila obravnava predloga
zakona na matičnem delovnem telesu končana. Državni zbor je na 55. izredni seji, 29. 12.
2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
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Drugi akti:
1. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocest, za leto 2018, EPA
800-VIII (39. seja komisije, 6. 1. 2020). Komisija se seznanila s poročilom in mnenje poslala
Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki se je seznanil s poročilom na
14. seji, 21. 1. 2020.
2. Akcijski načrt vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje 2020–2025 z Akcijskim
načrtom za udejanjanje trajnostne mobilnosti v območju osrednjeslovenskega (ljubljanskega)
širšega mestnega območja (39. seja komisije, 6. 1. 2020). Komisija se je seznanila z
akcijskim načrtom vlaganj, ki ga je sprejela Vlada 5. 12. 2019, in akcijskim načrtom za
udejanjanje trajnostne mobilnosti, ki ga je pripravilo Ministrstvo za infrastrukturo na zahtevo
Odbora Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Komisija je mnenje poslala
Vladi, Ministrstvu za infrastrukturo ter Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in
prostor, ki se je z navedenim gradivom seznanil na 14. seji, 21. 1. 2020.
3. Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030
(ReNPVO20–30), EPA 960-VIII (40. seja komisije, 20. 1. 2020). Komisija je podprla predlog
resolucije in pripravila poročilo za 25. sejo Državnega sveta, 22. 1. 2020. Mnenje je Državni
svet poslal Državnemu zboru. Odbor Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor je
na 15. seji, 12. 2. 2020, pripravil dopolnjen predlog resolucije. Državni zbor je sprejel
resolucijo na 16. seji, 5. 3. 2020.
4. Predlog resolucije o razglasitvi izrednih podnebnih in okoljskih razmer v Republiki Sloveniji
(ReRIPOR), EPA 1044-VIII (45. seja komisije, 11. 5. 2020). Komisija je podprla predlog
resolucije in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki
na 17. seji, 12. 5. 2020, in 1. nadaljevanju 17. seje, 14. 5. 2020, ni sprejel poglavij predloga
resolucije ter ugotovil, da je njegova obravnava končana. Državni zbor je na 17. seji, 26. 5.
2020, ugotovil, da je postopek obravnave predloga resolucije končan.
5. Poročilo o izvajanju Programa ukrepov upravljanja voda v obdobju od oktobra 2016 do
septembra 2018, EPA 1198-VIII (47. seja komisije, 22. 6. 2020). Komisija se je seznanila s
poročilom in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki
se je z navedenim poročilom seznanil na 20. seji, 30. 9. 2020.
6. Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2019, EPA 1250-VIII (48. seja
komisije, 13. 7. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom in mnenje poslala Odboru
Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki se je z navedenim poročilom seznanil
na 20. seji, 30. 9. 2020.
7. Letno poročilo Agencije za energijo za leto 2019, EPA 1251-VIII (48. seja komisije, 13. 7.
2020). Komisija se je seznanila s poročilom in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za
infrastrukturo, okolje in prostor, ki se je z navedenim poročilom seznanil na 20. seji, 30. 9.
2020.
8. Poročilo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti v Republiki Slovenji leta
2019, EPA 1285-VIII (49. seja komisije, 31. 8. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom in
mnenje poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki se je z
navedenim poročilom seznanil na 20. seji, 30. 9. 2020.
9. Deveto letno poročilo o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 20102019 za leto 2018, EPA 1271-VIII (49. seja komisije, 31. 8. 2020). Komisija se je seznanila s
poročilom in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za gospodarstvo, ki se je z navedenim
poročilom seznanil na 10. seji, 10. 9. 2020.
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10. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII (50.
seja komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 7. 9. 2020). Komisija in
Interesna skupina lokalnih interesov sta podprli predlog rebalansa in skupno poročilo poslali
Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Državni svet je podprl predlog rebalansa
proračuna na 32. seji, 16. 9. 2020. Vlada je na 93. dopisni seji, 21. 9. 2020, sprejela stališče
do mnenja Državnega sveta. Državni zbor je rebalans sprejel na 20. seji, 23. 9. 2020.
11. Predlog sprememb Proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (DP2021-A), EPA 1385-VIII
(52. seja komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 9. 10. 2020). Komisija in
Interesna skupina lokalnih interesov sta podprli predlog sprememb proračuna in skupno
poročilo poslali Komisiji za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Državni svet je podprl
predlog sprememb proračuna na 33. seji, 14. 10. 2020. Vlada je na 118. dopisni seji, 3. 11.
2020, sprejela stališče do mnenja Državnega sveta. Državni zbor je sprejel spremembe
proračuna na 48. izredni seji, 18. 11. 2020.
12. Predlog proračuna Republike Slovenije za leto 2022 (DP2022), EPA 1386-VIII (52. seja
komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 9. 10. 2020). Komisija in Interesna
skupina lokalnih interesov sta podprli predlog proračuna in skupno poročilo poslali Komisiji
za gospodarstvo, obrt, turizem in finance. Državni svet je podprl predlog proračuna na 33.
seji, 14. 10. 2020. Vlada je 20. 10. 2020 sprejela stališče do mnenja Državnega sveta.
Državni zbor je sprejel proračun na 48. izredni seji, 18. 11. 2020.
13. Program dela in finančni načrt Agencije za energijo za leto 2021, EPA 1375-VIII (53. seja
komisije, 26. 10. 2020). Komisija je podprla program dela in finančni načrt. Mnenje je poslala
Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki na 22. seji, 3. 11. 2020,
predlagal, da Državni zbor sprejme sklep o soglasju k dokumentu. Državni zbor je na 48.
izredni seji, 20. 11. 2020, sprejel sklep o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu.
14. Poročilo o izvajanju nacionalnega programa, ki ureja izgradnjo avtocesta, za leto 2019, EPA
1408-VIII (53. seja komisije, 26. 10. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom. Mnenje je
poslala Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor, ki se je seznanil s
sporočilom na 22. seji, 3. 11. 2020.
Predlog odložilnega veta:
1. Predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega
prometa (ZPrCP-E), EPA 1034-VIII (47. seja komisije, 22. 6. 2020). Komisija ni podprla
odložilnega veta, ki ga je predlagala Interesna skupina delojemalcev. Poročilo je poslala
Državnemu svetu, ki na 16. izredni seji, 22. 6. 2020, ni sprejel odložilnega veta.
Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti:
1. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega odstavka 5. člena
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17 – popr. in 65/20); (47. seja komisije, 22.
6. 2020). Komisija je podprla pobudo državne svetnice Bojane Potočan in pripravila poročilo
za 31. sejo Državnega sveta, 1. 7. 2020. Državni svet je sprejel zahtevo in jo poslal
Ustavnemu sodišču, ki je 14. 7. 2020 obvestilo Državni svet, da bo zadevo (U-I-309/20-4)
obravnavalo po vrstnem redu prejetih zadev.
Pobude in vprašanja:
1. Vprašanje komisije v zvezi s celovito ureditvijo področja lastništva kategoriziranih občinskih
(in državnih) cest, ki potekajo preko zasebnih zemljišč (39. seja komisije, 6. 1. 2020). Državni
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svet je podprl vprašanje komisije na 25. seji, 22.1 2020, in ga naslovil na Vlado, ki je odgovor
sprejela na 111. dopisni seji, 5. 3. 2020, in ga poslala Državnemu svetu.
2. Pobude oz. predlogi komisije za debirokratizacijo na področju prostorskega načrtovanja in
gradnje objektov (48. seja komisije, 13. 7. 2020). Komisija je pobude oz. predloge naslovila
na vladni Strateški svet za debirokratizacijo - Delovno skupino na okoljskem področju.
3. Pobuda komisije, da Državni svet organizira posvet z naslovom Razvoj kohezijske regije
Zahodna Slovenija po letu 2020 (48. seja komisije, 13. 7. 2020). Komisija je pobudo naslovila
na predsednika Državnega sveta. Državni svet je organiziral posvet 18. 9. 2020.
4. Pobuda komisije in Interesne skupine lokalnih interesov, da naj Vlada ustanovi delovno
skupino za celovito ureditev področja lastništva kategoriziranih občinskih (in državnih) cest, ki
potekajo preko zasebnih zemljišč, in v njeno delo vključi tudi predstavnika(e) Komisije
Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (14. izredna seja komisije,
skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 2. 11. 2020). Državni svet je podprl pobudo
komisije in Interesne skupine lokalnih interesov na 34. seji, 11. 11. 2020, in jo naslovil na
Vlado.
Ostale zadeve:
1. Poročilo o delu Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj za leto 2019 (39. seja
komisije, 6. 1. 2020). Komisija je sprejela poročilo, ki je sestavni del Poročila o delu
Državnega sveta za leto 2019.
2. Odgovor Ministrstva za zdravje na Pobudo državnega svetnika Francija Rokavca za
ustreznejšo ureditev omejevanja porabe alkohola in uporabe tobačnih izdelkov na
pripadajočih funkcionalnih zemljiščih objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in
izobraževanja (41. seja komisije, skupaj s Komisijo za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide, 3. 2. 2020). Komisiji sta se seznanili z odgovorom resornega ministrstva na pobudo
državnega svetnika in poročilo o opravljeni podrobnejši razpravi poslali državnim svetnikom.
3. Zaključki posveta Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode
nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam (42. seja komisije, 24. 2.
2020). Komisija se je seznanila z zaključki posveta, ki so ga 30. 1. 2020 organizirali Državni
svet, Slovenski nacionalni komite za velike pregrade, Zveza društev gradbenih inženirjev in
tehnikov Slovenije ter Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo UL. Komisija je pripravila
poročilo za 26. sejo Državnega sveta, 26. 2. 2020, ki se je seznanil z zaključki in pozval
Vlado, da jih prouči in se do njih opredeli.
4. Dogovor o načinu dela Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj v času epidemije
nalezljive bolezni COVID-19 (11. izredna seja komisije, 30. 3. 2020). Člani komisije so se
dogovorili, da se bo v času epidemije komisija sestajala po potrebi in videokonferenčno.
5. Zaključki posveta Finančni položaj slovenskih občin (44. seja komisije, 20. 4. 2020). Komisija
se je seznanila z zaključki posveta, ki ga je Državni svet organiziral 6. 3. 2020. Komisija je
pripravila poročilo za 29. sejo Državnega sveta, ki je bila 13. 5. 2020. Državni svet se je
seznanil z zaključki in pozval Vlado, da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli.
6. Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti za obravnavo Poziva Združenja
dramskih umetnikov Slovenije k ureditvi klasifikacije stavb in registracije umetniških, bivalnih
ateljejev, delavnic, laboratorijev in studiev (47. seja komisije, skupaj s Komisijo za kulturo,
znanost, šolstvo in šport, 22. 6. 2020). Komisiji sta oblikovali pobudo glede sistemske
ureditve klasifikacije delovnih prostorov umetniških ustvarjalcev, ki jo je Državni svet na 31.
seji, 1. 7. 2020, podprl in poslal Ministrstvu za okolje in prostor. Komisiji sta oblikovali tudi
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7.

8.

pobudo glede posebne obravnave delovnih prostorov za umetniško ustvarjanje pri določanju
višine NUSZ in jo naslovili na občine. Ministrstvo za okolje in prostor je odgovor posredovalo
16. 7. 2020. Od občin sta se odzvali Lukovica in Mestna občina Celje (5. 8. 2020).
Pokrajine v Sloveniji – osnutek pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti pokrajin (54.
seja komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 9. 11. 2020). Komisija in
Interesna skupina sta se seznanili z osnutki pokrajinske zakonodaje in pripravili poročilo za
34. sejo Državnega sveta, 11. 11. 2020. Državni svet je na predlog komisije in interesne
skupine pozval občinske svete, da se do 1. 2. 2021 opredelijo do pokrajinske zakonodaje.
Zaključki posveta Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna
Slovenija (54. seja komisije, skupaj z Interesno skupino lokalnih interesov, 9. 11. 2020).
Komisija in Interesna sta se seznanili z zaključki posveta, ki ga je Državni svet organiziral 18.
9. 2020 in pripravili poročilo za 34. sejo Državnega sveta, 11. 11. 2020. Državni svet se je
seznanil z zaključki posveta in pozval Vlado, da jih prouči in se do njih opredeli. Odgovor je
Vlada poslala Državnemu svetu 15. 12. 2020.

4.6. KOMISIJA ZA KULTURO, ZNANOST, ŠOLSTVO IN ŠPORT
4.6.1. Pristojnosti komisije
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se
nanašajo na naslednja področja:
-

predšolsko vzgojo, osnovno, srednje, višje in visoko šolstvo,
kulturo, medije in šport,
znanost in tehnologijo.

Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih
obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge
zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na obravnavane zadeve.

4.6.2. Delo komisije
Komisija je imela v tretjem letu VI. mandata trinajst (13) sej, od tega deset (10) rednih in tri
(3) izredne seje.
Komisija je obravnavala skupno štiriindvajset (24) zadev, in sicer dve (2) zakonski pobudi,
sedem (7) predlogov zakonov, šest (6) pobud, tri (3) predlogov aktov ter tri (3) druge
zadeve s področja izobraževanja, kulture, medijev in znanosti ter tri (3) s področja
delovanja Državnega sveta.
Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovano sedem (7) mnenj
komisije.
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4.6.3. Vsebinski poudarki s sej komisije6
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-M), EPA 982 - VIII –
zakonodajna iniciativa (20. seja komisije, 14. 1. 2020). Komisija je predlog podprla. Državni
svet je predlog sprejel (25. seja Državnega sveta, 22. 1. 2020).
Državni zbor je na 17. redni seji, 27. 5. 2020, ZAKON SPREJEL. Več v poglavju 2.5.1.
Predlog zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu (ZKnj-1B), EPA 1039-VIII –
zakonodajna iniciativa (21. seja komisije, 19. 2. 2020). Komisija je predlog podprla. Državni
svet je predlog sprejel (26. seja Državnega sveta, 26. 2. 2020). Odbor za kulturo (7. seja, 4. 6.
2020) je predlog obravnaval in glasoval o vseh členih zakona.
Ker na matičnem delovnem telesu členi predloga zakona niso bili sprejeti, je bila
obravnava predloga zakona na matičnem telesu končana. Državni zbor je na 18. seji, 17. 6.
2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek končan. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1-A) - skrajšan
postopek, EPA 1000-VIII (21. seja komisije, 19. 2. 2020). Komisija je predlog podprla in
pripravila mnenje za 28. sejo Državnega sveta, 15. 4. 2020. Državni svet je sledil mnenju
komisije in predlog zakona podprl. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G), EPA 1441-VIII skrajšani postopek (29. seja komisije, 3. 12. 2020). Komisija je predlog podprla in pripravila
mnenje za 35. sejo Državnega sveta, 9. 12. 2020, ki je sledil mnenju komisije in predlog zakona
podprl. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in
motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI), EPA 1380-VIII - druga obravnava (28. seja
komisije, 18. 11. 2020). Komisija je predlog podprla in pripravila mnenje za 35. sejo Državnega
sveta, 9. 12. 2020, ki je sledil mnenju komisije in predlog zakona podprl. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija – druga
obravnava, EPA 1168-VIII (25. seja komisije, 26. 8. 2020). Komisija je na podlagi razprave
podprla predlog predlagatelja zakona in Odboru za kulturo predlagala, da v zvezi s predlogom
zakona skliče javno predstavitev mnenj. S predlogom zakona se v 17. členu veljavnega zakona
spreminjata število in sestava Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (v nadaljnjem
besedilu: RTVS), in sicer z 29 članov na 23; po novem naj bi ga sestavljalo pet članov, ki bi jih
imenoval Državni zbor, dva predsednik Republike, 16 članov bi izvolila civilna družba oziroma
strokovna javnost ter zaposleni na RTVS (z zastopanostjo vseh treh dejavnosti: informativne,
kulturno-umetniške in tehnike). Namen predlagatelja sprememb je povečati vlogo civilne družbe v
Programskem svetu in zmanjšati vpliv političnih strank. Predlog zakona sledi načelu
institucionalne avtonomnosti in neodvisnosti. Predlagatelj je v obrazložitvi opozoril, da je RTVS
javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena. Opravlja javno službo in prek
različnih programov zagotavlja demokratične, socialne in kulturne potrebe državljanov, zato je
6

Zadeve, ki jih je po predhodni obravnavi na sejah Komisije za kulturo, znanost, šolstvo in šport
obravnaval tudi Državni svet na svojih sejah, so vsebinsko zajete v 2. poglavju Poročila o delu Državnega
sveta.
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zavezan izključno javnemu interesu. Trenutna sestava Programskega sveta, od katerih 21 članov
od 29 imenuje Državni zbor, pa odseva vpliv političnih strank in praktično omejuje ali celo
onemogoča zlasti uredniško neodvisnost, kar slabi uresničevanje poslanstva RTVS kot javne
službe. V razpravi so vabljeni predstavniki vodstva in zaposlenih na RTVS sicer pozitivno ocenili
poskus zmanjšanja vpliva politike na RTVS in zmanjšanje števila članov, pri čemer bi veljalo
ponovno razmisliti o njegovi sestavi glede na področja, ki naj bi jih člani predstavljali, in biti
pozoren na morebitne konflikte interesov. Poudarili pa so, da Zakon o RTVS potrebuje celovito
prenovo, pri čemer je vprašanje primernega modela RTVS zahtevno sistemsko vprašanje, ki terja
dogovor na nacionalni ravni. Komisija se je strinjala, da je zakon treba prenoviti in pri tem
posebno skrb nameniti sestavi Programskega sveta.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za kulturo, ki je na 9. redni seji, 9. 9.
2020 sprejel sklep o organiziranju javne predstavitve mnenj o predlogu zakona. Državni
zbor predloga zakona na dan 31. 12. 2020 še ni obravnaval.
Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII
(zainteresirano delovno telo, 26. seja komisije, 9. 9. 2020). Komisija predloga rebalansa ni
podprla. Komisija je ugotovila, da so se integralna sredstva za kulturo zmanjšala za 2 milijona,
ostali del znižanja sredstev proračuna pa je posledica prenosa kohezijskih sredstev v naslednji
dve proračunski leti 2021 in 2022. Razlog so okoliščine, ki so nastale zaradi pandemije korona
virusa, saj so se postopki pri izvedbi projektov tako zavlekli, da do črpanja sredstev ni prišlo.
Samozaposleni v kulturi so ob uvedbi vladnih kriznih ukrepov prejeli dodatna sredstva (kot
temeljni mesečni dohodek), zaposleni v kulturi pa lahko še vedno zahtevajo nadomestilo za plače
in so tako financirani iz proračunov drugih ministrstev Proračunska sredstva za znanost so se
zmanjšala za 22 milijonov, razlika med sprejetim proračunom in predlogom rebalansa pa je bila
večinoma posledica sprememb v upočasnjeni dinamiki financiranja projektov evropske kohezijske
politike oz. izvajanja investicijskih projektov iz strukturnih skladov, zato se ta sredstva prenašajo v
naslednja proračunska leta. V razpravi so sodelovali predstavniki SAZU, Rektorske konference,
Sveta za znanost in tehnologijo, ARRS, sindikata Glosa, nevladne organizacije Asociacija in
Zveze kulturnih društev Slovenije. Komisija je posebej izpostavila, da Vlada ne razume pomena
kulture in znanosti za delovanje družbe in njenega vpliva na kakovost življenja državljanov. Ne
glede na negotove razmere zaradi pandemije pa z njo ni mogoče opravičevati zmanjševanja
proračunskih sredstev, nenačrtovanja investicij ali celo odlašanje s sistemskim zakonom na
področju raziskovalne dejavnosti, tehnologije in inovacij, ki bi vendarle zagotovil stabilno
financiranje. Komisija je resorni ministrstvi za kulturo in znanost pozvala k razmisleku o možnosti,
da je lahko pandemija priložnost za drugačen fokus in odmik od podcenjujočega odnosa do
kulture in znanosti ter za afirmativno spoznanje, da je vlaganje v kulturo in znanost investicija v
prihodnost, ki ima multiplikativne in trajne učinke.
Poročilo je bilo posredovano Komisiji Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance. Državni svet na 32. seji, 16. 9. 2020, predlog rebalansa podprl. Več v poglavju 2.5.2.
Predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen-A), EPA
1273-VIII - skrajšani postopek (27. seja komisije, 30. 9. 2020), ki ga je v obravnavo v Državni
zbor predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Lukom Mescem. Komisija je
predlog zakona podprla. Namen zakona je bilo zagotoviti obveščenost mednarodne javnosti o
dogajanju v nevladnem sektorju v Sloveniji. Pojem javne službe bi se razširil na objavljanje in
arhiviranje vsebin o delovanju nevladnih in prostovoljskih organizacij tudi v angleškem jeziku.
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Komisija je v razpravi ugotovila neskladje med izrečenim s strani predstavnika pristojnega
ministrstva in dejanskim predlogom vladnega zakona, v katerem novice v angleškem jeziku ne bi
bile več del javnega servisa, ampak bo to postalo v celoti tržna dejavnost. Komisija je poudarila,
da je predlagana dopolnitev opredelitve javne službe v obliki obveščanja svetovne javnosti tudi o
delovanju nevladnih in prostovoljnih organizacij skladna s pomenom civilne družbe in njene
participacije pri vplivanju v procesu odločanja - participativna demokracija in soodločanje
državljanov je eden od pomembnih temeljev Evropske unije. Komisija se je zavzela za to, da
angleški servis novic ostane del javne službe, za opravljanje katerega STA prejema nadomestilo.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za kulturo Državnega zbora. Ker členi Predloga
zakona na matičnem delovnem telesu niso bili sprejeti, je bila njegova obravnava na
matičnem delovnem telesu končana (10. redna seja, 7. 10. 2020). Državni zbor je na 21.
seji, 20. 10. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), skrajšani postopek,
EPA 1443-VIII (6. izredna seja, 12. 11. 2020), ki ga je v obravnavo v Državni zbor predložila
skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Matjažem Hanom. Komisija je predlog zakona
podprla. Predlog zakona je opredelil pravico do šolskega kosila za vse učence v času, ko je
zaradi epidemioloških razmer izobraževanje organizirano na daljavo. Novela naj bi uredila
koriščenje pravice do šolske prehrane v času izobraževanja na daljavo z osebnim prevzemom ali
z brezplačno dostavo upravičenim učencem, kjer je to smiselno in izvedljivo. Vlada predloga
zakona ni podprla, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa se je odzvalo na pobudo
lokalnih skupnosti ter osnovnim in srednjim šolam ter občinam poslalo okrožnico z navodili za
organizacijo možnosti kosil za tiste učence in dijake, ki so opravičeni do subvencioniranega
toplega obroka. Komisija se je seznanila tudi s predlogom Mestne občine Ljubljana, ki je
predlagala, da se z zakonom zagotovi brezplačno kosilo tudi za tiste učence, ki po uradnih
evidencah še niso upravičenci po odločbah centrov za socialno delo, če tako oceni in presodi
svetovalna služba izobraževalnega zavoda. Komisija je v razpravi podprla vsebino predlaganega
zakona z opozorilom, da bi bilo treba na podoben način urediti možnosti toplega obroka tudi za
dijake oz. za vse učence in dijake, ki v času pouka na daljavo zaradi različnih razlogov doma
nimajo toplega obroka. V razpravi je bil izpostavljen tudi odnos družbe do socialne stiske oz.
revščine, v kateri živi mnogo učencev in dijakov. Ugotovljeno je bilo, da je bilo prav zaradi strahu
pred stigmatizacijo s strani učencev in dijakov oz. njihovih staršev malo prijav na tople obroke, za
katere občine organizirajo prevoz do njihovih domov.
Mnenje je bilo posredovano Odboru za izobraževanje, znanost, šport in mladino
Državnega zbora. Ker členi predloga zakona na matičnem delovnem telesu niso bili
sprejeti (27. nujna seja, 12. 11. 2020), je bila njegova obravnava na matičnem delovnem
telesu končana. Državni zbor je na 49. izredni seji, 25. 11. 2020, ugotovil, da je zakonodajni
postopek o predlogu zakona končan.
Pobuda za sprejem interventnih ukrepov za ekonomsko in socialno zaščito
samozaposlenih v kulturi in nevladnih kulturnih organizacij (4. izredna, 1. korespondenčna,
seja, 16.–20. 3. 2020). Komisija je na pobudo člana komisije, državnega svetnika Janoša Kerna,
Ministrstvo za kulturo pozvala, da Vladi predlaga ukrepe, ki bi zagotovili vsaj osnovno preživetje
zaposlenih v kulturnih dejavnostih in omogočili ponovni zagon svojih dejavnosti, ko se bo
vseobsegajoča kriza zaradi posledic novega korona virusa končala.
Pobuda je bila poslana Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
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Pobuda za sprejem interventnih ukrepov za nevladne kulturne organizacije za ublažitev
posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (5. izredna, 2. korespondenčna, seja, 26.–27. 3.
2020). Komisija je na pobudo člana komisije, državnega svetnika Janoša Kerna, pozvala Vlado k
enakopravni obravnavi vseh prizadetih, tudi nevladnih organizacij. Komisija je namreč ugotovila,
da je Vlada v okviru sprejetih ukrepov za odpravo težav zaradi novega korona virusa spregledala
nevladne organizacije, ki jih je novonastala situacija še posebej prizadela. Poudarila je pomen
kulturnih društev, zavodov in ustanov za ohranjanje in razvoj slovenske kulture. Številni med njimi
delujejo na najvišjem profesionalnem nivoju, kar pomeni, da ustvarjajo tudi znatne gospodarske
učinke in so pomembni zaposlovalci.
Pobuda je bila posredovana Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije.
Pobuda za sprejem interventnih ukrepov na področju športa za ublažitev posledic
epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (5. izredna, 2. korespondenčna, seja, 26.–27. 3. 2020).
Komisija je na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna pozvala Vlado, da v času sprejemanja
ukrepov za odpravo posledic epidemije ne pozabi na blaženje finančnih posledic za športne
organizacije. Športne organizacije upoštevajo ukrepe države za omejevanje širjenja virusa in so
odpovedale svoje osnovne aktivnosti in dogodke ter tako utrpele hude finančne posledice, ki
ogrožajo tudi in predvsem prihodnje delovanje. Brez interventnih ukrepov pomoči športnim
organizacijam in športnim delavcem bo ogroženo kakovostno ukvarjanje s športom v varnem in
zdravem okolju tudi po koncu epidemije. Šport kot eden izmed pomembnih družbenih
podsistemov prinaša številne nezanemarljive pozitivne učinke za državo. Po Nacionalnem
programu športa Republike Slovenije je šport pomembno javno dobro in ekonomska kategorija:
delež, ki ga v BDP generira športna industrija, predstavlja 1,96 % slovenskega BDP, zaposlitve,
povezane s športom, pa predstavljajo kar 2,43 % vseh zaposlenih v Sloveniji.
Pobuda je bila poslana Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije.
Pobuda za obravnavo Poziva k ureditvi klasifikacije stavb in registracije umetniških,
bivalnih ateljejev, delavnic, laboratorijev in studiev (23. seja komisije, 22. 6. 2020), skupaj s
Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Pobudo je obravnaval Državni svet na 31. seji, 1. 7. 2020, in jo naslovil na Ministrstvo za
okolje in prostor Republike Slovenije. Več v poglavju 2.5.9.
(Ne)uresničevanje izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 61/17) oz. ukrepa umetniški delež v javnih
investicijskih projektih (24. seja komisije, 16. 7. 2020).
Pobudo je obravnaval Državni svet na 32. seji, 16. 9. 2020, in jo naslovil na Vlado
Republike Slovenije. Več v poglavju 2.5.9.
Problematika financiranja Slovenske tiskovne agencije (29. seja komisije, 3. 12. 2020).
Komisija se je seznanila z razlogi za prekinjeno financiranje javne službe Slovenske tiskovne
agencije, ki sta jih predstavila predstavnik Urada za komuniciranje v imenu ustanoviteljice ter
predstavnik STA. Ugotovila je, da je v ospredju problematike financiranja STA konflikt med
UKOM in STA glede razumevanje obveznosti iz medsebojne pogodbe in da je treba vprašanje
interpretacije pogodbenih določil rešiti na pravo-formalni ravni takoj in na ravni obeh podpisnikov
pogodbe ter odpraviti blokado financiranja v dobro agencije in v njej zaposlenih novinarjev. Vsa
odprta vprašanja medsebojnega odnosa naj se opredelijo v novi pogodbi. Na podlagi
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predstavitve, razprave in predlogov sklepov je komisija sprejela sklep, da se problematika
financiranja STA in prekinitev plačil kot nadomestil STA za opravljanje javne službe uvrsti kot
točko na dnevni red seje Državnega sveta. Ob obravnavi vseh dosedanjih letnih poslovnih poročil
STA je komisija vedno pozitivno ocenila delo nacionalne agencije in to pozitivno oceno komisija
ponovno potrjuje. Komisija je pozvala Republiko Slovenijo oz. Vlado v njenem imenu, da v okviru
svojih zakonskih obveznosti primernega financiranja za celovito in nemoteno izvajanje javne
službe zagotovi nadaljevanje financiranja STA in tako zagotovi tudi eksistenco tamkajšnjih
zaposlenih.
Sklepi so bili poslani predsedniku Državnega sveta Republike Slovenije.

4.6.4. Zadeve, ki jih je komisija obravnavala
Zakonodajni pobudi:
1. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o zdravstveni dejavnosti, pobuda Komisije za kulturo,
znanost, šolstvo in šport, (20. seja komisije, 14. 1. 2020). Predlog zakona je obravnavala
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Predlog zakona je bil sprejet na 25.
seji Državnega sveta, 22. 1. 2020. Zakon je bil sprejet na 17. redni seji Državnega zbora, 27.
5. 2020.
2. Predlog zakona o spremembi Zakona o knjižničarstvu, pobuda državnega svetnika Franca
Kanglerja (21. seja komisije, 19. 2. 2020). Predlog zakona je bil sprejet na 26. seji Državnega
sveta, 26. 2. 2020. Državni zbor je na 18. seji, 17. 6. 2020, ugotovil, da je zakonodajni
postopek končan.
Predlogi zakonov:
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o športu (ZŠpo-1-A) - skrajšan
postopek, EPA 1000-VIII (21. seja komisije, 19. 2. 2020). Državni svet je predlog obravnaval
na 28. seji, 15. 4. 2020. Mnenje je bilo posredovano Odboru za izobraževanje, znanost, šport
in mladino. Državni zbor je zakon sprejel na 17. redni seji, 27. 5. 2020.
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija – druga
obravnava, EPA 1168-VIII (25. seja komisije, 26. 8. 2020). Mnenje je bilo posredovano
Odboru za kulturo, ki je na 9. redni seji, 9. 9. 2020, sprejel sklep, da je Odbor za kulturo
opravil javno predstavitev mnenj o Predlogu zakona.
3. Predlog rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020 (Rb2020), EPA 1328-VIII
(zainteresirano delovno telo, 26. seja, 9. 9. 2020). Poročilo je bilo posredovano Komisiji za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance.
4. Predlog zakona o spremembi Zakona o Slovenski tiskovni agenciji (ZSTAgen-A), EPA 1273VIII - skrajšani postopek (27. seja komisije, 30. 9. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru
za kulturo. Državni zbor je na 21. seji, 20. 10. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o
predlogu zakona končan.
5. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre-1B), skrajšani postopek,
EPA 1443 - VIII (6. izredna seja, 12. 11. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za
izobraževanje, znanost, šport in mladino. Državni zbor je na 49. izredni seji, 25. 11. 2020,
ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
6. Predlog zakona o obravnavi otrok in mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi težavami in
motnjami v vzgoji in izobraževanju (ZOOMTVI), EPA 1380-VIII - druga obravnava (28. seja
komisije, 18. 11. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za izobraževanje, znanost, šport
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7.

in mladino. Dopolnjen predlog zakona je Državni svet obravnaval na 35. seji, 9. 12. 2020.
Zakon je bil sprejet na 53. izredni seji, 17. 12. 2020.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-G), EPA 1441-VIII skrajšani postopek (29. seja komisije, 3. 12. 2020). Predlog zakona je obravnaval Državni
svet na 35. seji, 9. 12. 2020.

Predlogi aktov:
1. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2018/2019, EPA 961-VIII (21. seja
komisije,19. 2. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za kulturo.
2. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2019, EPA - 1045-VIII (22. seja
komisije, 3. 6. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za kulturo.
3. Letno poročilo Slovenske tiskovne agencije, STA d.o.o. Ljubljana, EPA - 1158-VIII (22. seja
komisije, 3. 6. 2020). Mnenje je bilo posredovano Odboru za kulturo.
Pobude:
1. Pobuda za sprejem interventnih ukrepov za ekonomsko in socialno zaščito samozaposlenih
v kulturi in nevladnih kulturnih organizacij (4. izredna, 1. korespondenčna, seja, 16.–20. 3.
2020). Pobuda je bila posredovana Ministrstvu za kulturo.
2. Pobuda za sprejem interventnih ukrepov za nevladne kulturne organizacije za ublažitev
posledic epidemije SARS-CoV-2 (COVID-19) (5. izredna, 2. korespondenčna, seja, 26.–27. 3.
2020). Pobuda je bila posredovana Ministrstvu za kulturo.
3. Pobuda za sprejem interventnih ukrepov na področju športa za ublažitev posledic epidemije
SARS-CoV-2 (COVID-19) (5. izredna, 2. korespondenčna, seja, 26.–27. 3. 2020). Pobuda je
bila posredovana Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.
4. Pobuda za obravnavo Poziva k ureditvi klasifikacije stavb in registracije umetniških, bivalnih
ateljejev, delavnic, laboratorijev in studiev (23. seja komisije, 22. 6. 2020). Komisija je točko
obravnavala skupaj s Komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Državni svet je
pobudo sprejel na 31. seji, 1. 7. 2020. Pobuda je bila posredovana Ministrstvu za okolje in
prostor (Državni svet je odgovor prejel 16. 7. 2020).
5. (Ne)uresničevanje izvajanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 61/17) oz. ukrepa umetniški delež v javnih
investicijskih projektih (24. seja komisije, 18. 7. 2020). Državni svet je pobudo sprejel na 32.
seji, 16. 9. 2020. Pobuda je bila naslovljena na Vlado.
6. Problematika financiranja Slovenske tiskovne agencije (29. seja, 3. 12. 2020). Sklepi so bili
naslovljeni na predsednika Državnega sveta.
Druge zadeve
1. Predlog poročila o delu Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport za
leto 2019 (20. seja komisije, 14. 1. 2020). Komisija je sprejela poročilo, ki je sestavni del
Poročila o delu Državnega sveta za leto 2019.
2. Obravnava Osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih (25. seja
komisije, 26. 8. 2020).
3. Obravnava Osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Slovenski tiskovni
agenciji (25. seja komisije, 26. 8. 2020).
4. Obravnava Osnutka zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji
Slovenija (25. seja komisije, 26. 8. 2020).
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5. Način vodenja sej komisije (26. seja komisije, 9. 9. 2020).
6. Osnutek pravilnika Državnega sveta o posvetih in drugih dogodkih v Državnem svetu (28.
seja komisije, 18. 11. 2020).

4.7. KOMISIJA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
4.7.1. Pristojnosti komisije
Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se
nanašajo na naslednja področja:
- kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
- prehrambno industrijo,
- veterinarstvo.
Komisija obravnava pobude in vprašanja članov Državnega sveta v zvezi z zadevami, ki jih
obravnava, ter druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet. Komisija pripravlja predloge
zahtev in mnenj v zvezi z zakoni in drugimi akti, ki se nanašajo na obravnavane zadeve.

4.7.2. Delo komisije
Komisija je imela v tretjem letu VI. mandata devet (9) sej, od tega šest (6) rednih in tri (3)
izredne.
Komisija je obravnavala skupno enaindvajset (21) zadev, in sicer eno (1) zakonodajno
iniciativo, šest (6) predlogov zakonov, štiri (4) predloge drugih aktov ter pet (5) pobud ter
pet (5) ostalih zadev.
Matičnim odborom in komisijam Državnega zbora je bilo posredovano osem (8) mnenj
komisije.

4.7.3. Vsebinski poudarki s sej komisije7
Predlog resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021« (ReNPURSK),
EPA 907-VIII (17. seja komisije, 9. 1. 2020). Komisija je predlog resolucije podprla. Ob tem je
opozorila na nekatere konkretne probleme, ki se jih vsebina predloga resolucije kot prednostnih
usmeritev ne dotika, zaslužijo pa pozornost ob oblikovanju kasnejših izvedbenih ukrepov. To se
na primer nanaša na rešitve, ki bi zaustavile negativne trende staranja kmečke populacije in bi
delovale v smeri pomlajevanja starostne strukture kmetov. S krčenjem dodeljevanja štipendij za
poklic kmeta ter nekonkurenčnimi pogoji, ki so jim izpostavljeni mladi kmetje v primerjavi z vrstniki
v drugih poklicih, izboljšanja ekonomskega položaja in večje zainteresiranosti za opravljanje
kmetijske dejavnosti, ni pričakovati. Komisija je opozorila tudi na pomemben vidik primerne
7

Zadeve, ki jih je po predhodni obravnavi na sejah Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
obravnaval tudi Državni svet na svojih sejah, so vsebinsko zajete v 2. poglavju Poročila o delu Državnega
sveta.
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komunikacije kmetijskega sektorja z drugimi družbenimi skupinami, kar se je v zadnjem obdobju
posebno izkazalo v primeru problematike divjih zveri. Komisija je menila, da je treba preseči
nesorazmernost v dialogu institucij, kjer je kmetijski sektor večkrat neuspešen v prepričevanju
drugih resorjev ter družbenih skupin o pomembnosti določenih del, ki jih je za doseganje boljših
rezultatov treba opraviti v kmetijski dejavnosti. Tako je na primer okoljski interes prevladal nad
kmetijskim ob poizkusu, da se za 14 dni podaljša rok za razvoz in raztres gnoja na njivske
površine. Sektor kmetijstva se izdatno krči, zato bi bilo treba treba odločitve v preteklem obdobju
– glede alokacije sredstev iz območij z omejenimi naravnimi dejavniki na njivske površine –
ponovno pretehtati ter sredstva preusmeriti na s sredstvi podhranjena območja. Komisija je
opozorila na vidik trajnega varovanja kmetijskih zemljišč, ki je lahko v razvojnem smislu skrajno
omejujoč za podeželje. V okviru problematike lokalne oskrbe s hrano in s tem v zvezi javnega
naročanja je komisija izpostavila nujnost usposabljanja in dviga ravni znanja kmetijskega sektorja
na trženjskem delu, ki bo pripomoglo tudi k višji ravni lokalne samooskrbe. Problem
nekontinuirane proizvodnje hrane, zaradi česar trgovinska dejavnost ne more zadostiti vsem
potrebam in željam potrošnikov po doma pridelani hrani in zato pomanjkanje slovenskih
produktov nadomešča z uvozom, je treba preseči z ustreznimi ukrepi, ki bodo pripomogli k
povečani pridelavi hrane (sistemi za namakanje, sistemi proti toči, rastlinjaki, ipd.) in krepitvijo
deficitarnih področij pridelave kmetijskih pridelkov. Področje zadružništva ni doseglo želenih
ciljev, zato je treba pripraviti nov trženjski model, ki bo zagotavljal večje količine slovenske hrane
na trgu. V ta namen se na novo opredelijo naloge kmetijskih zadrug, ki morajo za rezultate
svojega poslovanja prevzeti odgovornost, kot je določena pri poslovanju gospodarskih družb,
tako da bo dejavnost preprodaje blaga nadomeščena z dejavnostmi, kot so kolektiranje,
sortiranje, hranjenje (hladilnice, zamrzovalnice) blaga, ter dejavnost kmetijskih zadrug usmeriti v
razvoj zbirnih centrov, kjer bo imela trgovina na enem mestu dostop do produktov, večjo
pozornost pa je treba nameniti tudi izobraževalni funkciji kmetijskih zadrug. Če je eden od
pomembnih strateških ciljev povečanje prehranske samooskrbe, je nujni predpogoj za doseganje
tega cilja večja produktivnost kmetijskega sektorja, nižanje stroškov pridelave ter s tem
doseganje večje konkurenčnosti, pri čemer pa temu ni v prid velika razdrobljenost parcel, ki veča
stroške kmetijske pridelave. Med drugim je zato treba pripraviti dolgoročni načrt za zaokroževanje
kmetijskih gospodarstev. V podeželskih občinah pričakujejo večjo podporo Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v prizadevanjih za višjo povprečnino, saj so zaznane
tendence, ki utegnejo biti pri razdelitvi sredstev v škodo podeželskim občinam. Kot je moč
razumeti, možne rešitve večjo utež namenjajo številu prebivalcev kot pa površini občin.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki je na 15. seji, 15. 1. 2020, pripravil dopolnjen predlog resolucije. Državni zbor
je resolucijo sprejel na 15. redni seji, 29. 1. 2020.
Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega
medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave – zakonodajna inciativa (18. seja
komisije, 18. 2. 2020). Komisija je pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča podprla.
Predlog zakona je Državni svet sprejel (26. seja, 26. 2. 2020) in ga posredoval Državnemu zboru.
Ustavno sodišče je 9. 4. 2020 v postopku za oceno ustavnosti odločilo, da se Zakon o
interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz
narave, razveljavi. Državni svet je na 12. izredni (3. korespondenčni) seji, 21. 4. 2020, sprejel
sklep, da se predlog umakne iz zakonodajnega postopka. Več v poglavju 2.5.1.
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Poziv Evropski komisiji za zmanjšanje števila velikih zveri v Sloveniji (18. seja komisije, 18.
2. 2020). Komisija je poziv sprejela. Državni svet že dlje časa opozarja na nujnost čimprejšnjih
intenzivnejših posegov v populacijo medveda in volka z namenom preprečitve nadaljnjega
večanja in širjenja njune populacije oz. njunega bistvenega zmanjšanja. Številčnost populacij
medveda in volka namreč ne omogoča strpnega sobivanja, ampak povzroča vse več konfliktnih
situacij in spodbuja strah med kmeti in ostalimi prebivalci na podeželju. Divje zveri se namreč
zaradi pomanjkanja hrane in prostora vse pogosteje pomikajo proti naseljem in povzročajo ne le
gospodarsko škodo, temveč resno ogrožajo življenje in varnost prebivalcev. V lokalnih skupnostih
je vse bolj prisoten občutek, da se o upravljanju z zvermi in o sobivanju z njimi odločajo ljudje, ki
teh težav ne doživljajo vsakodnevno, ljudi, ki dejansko z zvermi sobivajo, pa se ne posluša.
Glede na stalno rast populacij volka in medveda, ki sta v ugodnem stanju, tako pri nas kot v
nekaterih državah EU, je komisija menila, da je treba razmišljati o premiku teh vrst iz aneksa IV
na aneks V Evropske habitatne direktive. V primeru neodzivnosti glede te možnosti pa velja
opozoriti na orodje, ki je na razpolago državljanom EU za sodelovanje pri oblikovanju politike EU.
Z državljansko pobudo namreč lahko milijon državljanov iz najmanj četrtine držav članic EU od
Evropske komisije zahteva, da oblikuje zakonodajni predlog s področja, ki je v njeni pristojnosti.
Sobivanje z zvermi je možno le ob primernem upravljanju in omejevanju z njihovim številom v
mejah, ki so za naš prostor še sprejemljive. Narava nam je dana, da zanjo skrbimo in z njo
upravljamo. Tudi z volkom in medvedom smo dolžni upravljati.
Poziv je bil posredovan na Evropsko komisijo, 26. 2. 2020, ki je 11. 3. 2020 odgovorila, da
je pobudo posredovala pristojnim strokovnim službam Evropske komisije.
Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije za leto 2019, EPA 1311-VIII (21. seja komisije, 7. 9. 2020). Komisija se je seznanila s
poročilom. V razpravi je bilo opozorjeno na problem solastnine in možnosti sklada pri participaciji
odkupa solastniškega deleža, saj je po zakonu sklad na zadnjem mestu prednostnega seznama
upravičencev do odkupa, kar povzroča težave pri razdelitvi solastnine ter nadaljnjega lažjega in
uspešnejšega upravljanja kmetijskih in gozdnih površin. Ne glede na večjo aktivnost sklada pri
urejanju tega problema se lahko pričakuje, da bodo problemi v večji meri razrešeni šele s
sprejetjem ustreznejših rešitev v napovedanem paketu zemljiške zakonodaje. Ob izraženem
zadovoljstvu, da se uresničuje možnost prelivanja sredstev gozdnega sklada v zemljiški sklad,
kar med drugim omogoča tudi manjšo rast najemnin kmetijskih zemljišč, pa je komisija opozorila
na problem neenakopravnega položaja ter doseženih cen zasebnikov in sklada v primerih
odkupa oziroma prodaje kmetijskih zemljišč. To velja še posebno v primerih stometrskega
mejnega pasu ob zazidljivih zemljiščih, ko bi bilo treba v postopkih cenitve upoštevati, da se ta
vrednotijo kot stavbna zemljišča. Tudi v primerih razlastitev v korist javnega interesa bi bilo treba
poiskati ustreznejše rešitve, tako da bi zasebniki, ki imajo v lasti kmetijsko zemljišče, v primeru
razlastitve zaradi potreb izgradnje javnih infrastrukturnih objektov, bili upravičeni do višjih cen
zemljišč, ki se razlaščajo. Komisija je ob zaključku obravnave poročila poudarila, da podpira
aktivnosti glede urejanja solastništva ter priprave zakonodaje, ki bo zagotavljala možnosti
enakopravnega položaja ter doseženih cen zasebnikov in sklada v primerih odkupa oziroma
prodaje kmetijskih zemljišč v mejah stometrskega pasu ob zazidljivih zemljiščih, kakor tudi
zakonskih rešitev, ki bodo pospešile aktivnosti v zvezi z zaokroževanjem kmetijskih površin.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki se je s poročilom seznanil na 21. seji, 10. 11. 2020.
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Predlog Pobude za dopolnitev Ustave Republike Slovenije s pravico do prehranske
varnosti (6. izredna seja komisije, 21. 4. 2020). Pobudo je v obravnavo komisiji predložil državni
svetnik Branko Tomažič. Komisija je pobudo podprla. V Ustavi Republike Slovenije je v 72. členu
le na splošno določeno, da ima vsakdo, v skladu z zakonom, pravico do zdravega življenjskega
okolja in da je država tista, ki skrbi za zagotavljanje zdravega življenjskega okolja. Vendar taka
ureditev ne opredeljuje neposredno in izrecno prehranske varnosti. Država je poleg
uresničevanja pravice do prehranske varnosti dolžna zagotavljati tudi ugodno okolje za trajnostno
pridelavo lokalne hrane. Tako samooskrba kot varovanje naravnih virov ima širši družbeni pomen
za delovanje države. Pravico do prehranske varnosti bi sicer bilo mogoče razlagati tudi v okviru
72. člena Ustave, vendar bi, ker je prehranska varnost temeljna strateška dobrina, ki mora biti
dostopna vsem prebivalcem in temu tudi primerno ustavno varovana, bilo primernejše, da bi bilo
jasno in določno izraženo, da gre za posebno ureditev te pravice, za katero ne zadošča, da je
nedoločno zajeta pod pojmom »zdravo življenjsko okolje« iz 72. člena Ustave. Država je dolžna
ob zapisu pravice do prehranske varnosti v Ustavo določiti tudi pogoje in načine za uresničevanje
na novo zapisane pravice. Pravica do prehranske varnosti je umeščena v ustavno poglavje o
ekonomskih in socialnih pravicah, ki se, v nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami in
svoboščinami, ne izvršujejo neposredno na podlagi Ustave, zato bi bilo v zvezi z vključitvijo
pravice do prehranske varnosti v Ustavo treba uskladiti oziroma spremeniti tudi veljavno
slovensko zakonodajo, predvsem Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili, Zakon o kmetijstvu in Zakon o kmetijskih zemljiščih. Člani komisije so
menili, da pobuda zahteva dodatno strokovno obravnavo, med drugim tudi v obliki priprave in
izvedbe posveta, tako da bi pred nadaljnjimi javnimi obravnavami pridobili relevantna mnenja in
pripombe, ki bi, vključene v predlog pobude, zagotavljale, da bi Državni svet Republike Slovenije
lahko pozval kvalificirane predlagatelje sprememb Ustave Republike Slovenije k vložitvi predloga
za začetek postopka za dopolnitev Ustave s pravico do prehranske varnosti.
Pobuda je bila posredovana Kolegiju Državnega sveta. Ta je na 45. seji, 9. 9. 2020, pobudo
podprl in podprl tudi pobudo za organizacijo posveta glede dopolnitve Ustave s pravico
do prehranske varnosti, posvet pa se zaradi epidemije novega korona virusa še ni izvedel.
Sklep Ustavnega sodišča glede razveljavitve Zakona o interventnem odvzemu osebkov
vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, s katero je Ustavno
sodišče odločilo, da se zakon razveljavi (6. izredna seja komisije, 21. 4. 2020). Ob seznanitvi s
Sklepom Ustavnega sodišča je komisija pozvala Vlado, da zagotovi sprejem ustreznega
pravnega akta, ki bo omogočil ponovno upravljanje s populacijo rjavega medveda (Ursus arctos),
pri čemer se bodo upoštevala najnovejša strokovna izhodišča za njegovo upravljanje in da v
primeru napadov volkov na domače živali zagotovi takojšnje ukrepanje in odvzem problematičnih
oziroma konfliktnih volkov. Hkrati naj se čimprej sprejme Strategija za upravljanje z rjavim
medvedom, ki je bila pripravljena v okviru projektne skupine DinAlp Bear, ter pripravi novo
Strategijo za upravljanje z volkom, saj stara Strategija ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji
in trajnostno upravljanje z njim (2009), zaradi močno spremenjenih razmer v populaciji volka, ne
odraža več dejanskega stanja. Pri pripravi nove strategije naj se v največji možni meri vključi
kmete, rejce živine in lokalne skupnosti na območjih pojavljanja volka, njihova mnenja in
pripombe pa se v največji možni meri tudi upošteva.
Državni svet je na 12. izredni (3. korespondenčni) seji, 21. 4. 2020, sprejel sklep, da iz
zakonodajnega postopka predlog zakona umakne. Več v poglavju 2.5.1.
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Letno poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v letu, 2019, EPA
1326-VIII (21. seja komisije, 7. 9. 2020). Komisija se je seznanila z letnim poročilom, ki ga je
predložila družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o., in ob tem izpostavila, da poročilo vsebuje
premalo relevantnih podatkov za celovito seznanitev s poslovanjem SiDG ter predlagala, da
SiDG, ki mora kot gospodarska družba pripraviti tudi poročilo o poslovanju v skladu z Zakonom o
gospodarskih družbah, naslednjič predložiti v obravnavo to poročilo, dopolnjeno z zahtevami po
ZGGLRS, saj je priprava večjega števila poročil neracionalna in ne prinaša nobene dodane
vrednosti. Tovrstno poročilo naj vsebuje podatke o neto donosu lesa iz državnih gozdov, ceni
lastne proizvodnje in dejanski cenovni učinkovitosti in o kakovostni strukturi posekanega in
prodanega lesa ter tabelo s konkretnimi kakovostnimi razredi, ločeno za vsako klaso posebej po
posameznih območnih enotah in ne združeno. Komisija je predlagala, da se pripravi
inventarizacija državnih gozdov in na njeni podlagi v naslednja poročila vnesejo vsi relevantni
podatki o dejanskem stanju (vrednosti) državnih gozdov. S tem bi zagotovili tudi večjo
transparentnost gospodarjenja z državnimi gozdovi. Komisija je ugotovila, da se je poslovni izid
SiDG v dveh letih znižal za 14,3 %, in to kljub konjunkturi v gospodarstvu in povečanem
povpraševanju po lesu. Iz poročila je razvidno, da je bil 2019 neto donos za državo (razlika med
vrednostjo lesa in stroški poseka, spravila, gojenja in varstva gozdov ter vzdrževanja cest) 27,9
evra/m3. Ker pa se donos za državo meri tudi prek vplačil v Gozdni sklad, plačila davkov in
doseženega poslovnega izida, ta na letni ravni znaša okoli 27 do 29 mio evrov. Komisija je
menila, da so podatki zavajajoči in da je država dejansko prejela 5.652.245 evrov (razvidno iz
bilance izkaza gibanja kapitala v rubriki transakcije z lastniki). Če k temu prištejemo še 2.553.508
evrov davka na dobiček, to pomeni, da je SiDG v državno blagajno dejansko vplačal 8.205.753
evrov. Ob upoštevanju prodane količine lesa je donos za lastnika 6,08 evrov/m3. Vplačilo v
Gozdni sklad (9,67 evrov/m3) ni donos za državo, saj je v skladu z zakonom Gozdni sklad
namenjen nakupu gozdov, pospeševanju negovanja gozdov ter sanacijam po ujmah. Četudi bi
vplačilo v Gozdni sklad upoštevali pri ugotavljanju neto donosa za državo, ne moremo govoriti o
27,9 evra/m3, ampak le o 15,75 evra/m3, kar pa je primerljivo z izkupičkom iz preteklega
koncesijskega sistema, za katerega se je ocenjevalo, da ni ekonomičen. Komisija je izpostavila
problematiko nakupov gozdov z vnaprejšnjim pošiljanjem ponudb za odkup s ponujenimi visokimi
odkupnimi cenami, ki jim je težko konkurirati. Komisija je izrazila zadovoljstvo, da SiDG, v
zasledovanju cilja razvoja podeželja, zlasti ohranjanja kmetij in podeželja v gorskem in hribovitem
svetu z omejenimi možnostmi gospodarjenja, za izvajanje del sečnje in spravila vključuje gorske
in hribovske kmetije, ki ta dela izvajajo kot dopolnilno dejavnost. Komisija je menila, da je treba
stremeti k čim večji vključenosti kmetij tudi v prihodnje in izdelati strategijo oz. zagotoviti sistemski
pristop izvajanja del po 2022, ko se bodo začele iztekati koncesijske pogodbe za izkoriščanje
gozdov v lasti Republike Slovenije. Treba je oblikovati primerne pogoje, da bodo zainteresirani
kmetje čim lažje dostopali k izvajanju del na podlagi javnih razpisov. Komisija izpostavlja, da je
treba pogodbene izvajalce za delo sečnje plačati, ko je les še na kamionski cesti in ne šele, ko
SiDG les proda, kar se dogaja danes. Izvajalci sečnje tako čakajo na izplačila tudi več mesecev,
zato v tem času tudi ne morejo poplačati davčnih obveznosti. V poročilu je le podatek o povprečni
ceni za spravilo (20,40 evrov/m3), manjkata pa podatka o višini plačila za storitve izvajalcem in
lastni ceni proizvodnje, ki bi kazala realnejšo sliko o poslovanju in dejanski cenovni učinkovitosti.
Komisija je ob tem poudarila, da je cena za sečnjo najetih izvajalcev prenizka, saj znaša le okoli
17 evrov/m3, pri čemer je cena lastne sečnje po podatkih SiDG na dan 30. 9. 2020 24,99 evra/m3.
Kot je bilo pojasnjeno, v SiDG intenzivno iščejo model za določitev bolj ustrezne cene sečnje, pri
čemer opozarjajo, da z lastno ceno ne bodo nikoli dosegli tržne cene, ker morajo izpolnjevati
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zakonske predpise in zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu. Komisija je opozorila, da iz
poročila tudi ni moč razbrati nobenih podatkov o kraji lesa v državnih gozdovih, čeprav je bila
tovrstna problematika tudi medijsko izpostavljena. Člani komisije so se spraševali, kako se izvaja
notranji nadzor oz. na kakšen način se ugotavlja obvladovanje tveganj, povezanih s krajo lesa.
Kot je bilo pojasnjeno, je bilo po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije in SiDG 2020 (na dan 23.
9. 2020) iz vseh slovenskih gozdov spravljenega 3.100 m3 lesa brez odobritve (kar sicer še ne
pomeni ukradenega lesa) in prijavljenih tatvin lesa v obsegu 1.549 m3. Od 90 tatvin je zgolj 13
takih, kjer so storilci znani, pri ostalih pa storilci niso znani, pri čemer je dokazovanje izjemno
zahtevno. Notranja revizija SiDG je na tem področju ugotovila določena tveganja, ki se
odpravljajo, poleg tega se vzpostavlja informacijski sistem za področje gozdne proizvodnje, ki bo
omogočal nadzor nad pretokom blaga. Komisija meni, da bi bilo na tem področju smotrno vključiti
tudi lokalne skupnosti oz. njihove redarske službe. Komisija je izpostavila, da delež sanitarne
sečnje v višini 48 % celotnega poseka ni samo posledica ujm in lubadarja, ampak tudi sistema
javnega naročanja izvedbe del, ko zaradi postopkovnih zamud pri oddaji del večina napadenih
dreves ni posekana pravočasno in se zato gradacija lubadarja samo širi. Komisija je poudarila, da
je treba že v javne razpise s ciljem dejanskega zagotavljanja zelenih delovnih mest vključiti
lokalni, ekološki in nizkoogljični vidik. Če želimo poudariti socialno funkcijo gozdov in obenem
preprečiti preobremenjenost lokalnih cest s kamioni, je smiselno, da sečnjo izvajajo lokalni
izvajalci in da dobi možnost odkupa najprej lokalni kupec.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki se je s poročilom seznanil na 21. seji, 10. 11. 2020.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID19 (ZIUOPDVE) - nujni postopek, EPA 1472-VIII - kot zainteresirana komisija (7. izredna seja
komisije, 16. 11. 2020).
Poročilo je bilo posredovano Komisiji Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance, ki ga je povzela v svojem mnenju in ga poslala Odboru Državnega zbora za
finance (49. nujna seja, 23. in 24. 11. 2020), ki je pripravil dopolnjen predlog zakona.
Državni zbor je zakon sprejel na 49. izredni seji, 27. 11. 2020. Državni svet je na 18. izredni
seji, 26. 11. 2020, obravnaval odložilni veto na zakon, ki ga ni sprejel. Več v poglavju 2.5.3.
Predlog zakona o nujnih ukrepih zaradi prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK) – nujni
postopek, EPA 1508-VIII (23. seja komisije, 4. 12. 2020). Komisija je predlog zakona, ki ga je
Državnemu zboru po nujnem postopku predložila Vlada, podprla. Ob obravnavi predloga zakona
je ugotovila, da v Sloveniji za zdaj še niso potrdili primera afriške prašičje kuge, a ker njeno
širjenje v sosednjih državah predstavlja grožnjo za slovensko prašičerejo, je ureditev tega
področja nujna. Predlog zakona sledi predlogom, ki jih je komisija pred enim letom naslovila na
Vlado, ko je na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca obravnavala problematiko
ogroženosti slovenske prašičereje zaradi pojava bolezni afriške prašičje kuge, ki je bila takrat v
Evropi že prisotna, in tudi v sosednjih državah Republike Slovenije. Zavedajoč se razsežnosti te
bolezni ter njene hitre in velike nalezljivosti je komisija takrat pozvala Vlado, da v tridesetih dneh
pripravi in v zakonodajno obravnavo po hitrem postopku vloži interventni zakon, ki bo predvidel
nujne ukrepe, med drugim zmanjšanje populacije divjega prašiča z ustreznimi finančnimi
spodbudami za preprečevanje širjenja bolezni afriške kuge. Predlog zakona je po enem letu le
prišel v zakonodajno proceduro. Njegovo dolgotrajno pripravo so predstavniki ministrstva pojasnili
s kompleksno materijo, ki je terjala veliko usklajevanja z drugimi ministrstvi. Člani komisije so
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menili, da je sprejem zakona nujen. Nemudoma je treba začeti z izvajanjem preventivnih ukrepov
v smislu preprečitve vnosa afriške prašičje kuge. Komisija je ponovno poudarila pomen odstrela
kot osnovnega, najučinkovitejšega in tudi najcenejšega preventivnega ukrepa pri zmanjšanju
števila populacije divjih prašičev, ki je že preštevilčno prisoten in povzroča veliko škode kmetom,
zdaj pa lahko kot eden izmed glavnih prenašalcev afriške prašičje kuge ogrozi že tako slabotno
prašičerejo, zato je komisija podprla predviden ukrep finančne spodbude za vsak dodatni odstrel
divjega prašiča. Z odstrelom je treba začeti takoj, saj se bo s pravočasnim zmanjšanjem števila
divjih prašičev zmanjšala tudi možnost vnosa bolezni afriške prašičje kuge na naše območje in
preprečila morebitna škoda v gospodarstvu, turizmu, kmetijstvu. V težnji k preprečitvi vnosa
bolezni in čim večjega odstrela divjih prašičev pa ne gre mimo pomembnega ukrepa odstrela
velikih zveri. Velike zveri namreč pospešujejo migracije divjih prašičev in s tem hitro potencialno
širjenje bolezni afriške prašičje kuge, kar pa se želi s predlaganim zakonom zamejiti, zato je
komisija podprla predlog Kmetijsko gozdarske zbornice, da se predvidi možnost interventnega
odvzema velikih zveri na okuženem in nadzorovanem območju. Ureditev problematike odstrela
velikih zveri je nujna z ustrezno spremembo Zakona o divjadi in lovstvu, saj je varovanje narave
oziroma divjih živali v zadnjem času zelo obsežno, zato so se prenekatere divje živali preveč
razmnožile in povzročajo veliko gospodarsko škodo.
Mnenje je bilo posredovano Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki je na 25. nujni seji, 9. 12. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Zakon je
Državni zbor sprejel na 53. izredni seji, 17. 12. 2020.
Zaskrbljujoče stanje v kmetijstvu zaradi epidemije Covid-19 (23. seja komisije, 4. 12. 2020).
Zadevno problematiko je komisija obravnavala na pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča
in ob sodelovanju predstavnikov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije in Združenja družinskih vinogradnikov-vinarjev Slovenije. Komisija
je ugotovila, da je trenutno stanje v kmetijstvu alarmantno zaradi posledic epidemije Covid-19.
Veljavni interventni ukrepi povzročajo težave pri prodaji kmetijskih pridelkov, pri čemer se je npr.
prodaja vina praktično ustavila. Odkupne cene padajo nesorazmerno glede na prodajne cene
končnemu potrošniku, kar je nerazumljivo in nedopustno. Ker se stanje v kmetijstvu še ne bo
kmalu normaliziralo, bo imelo kmetijstvo v prihodnje velike likvidnostne težave, saj finančno ne bo
sposobno financirati proizvodnje, posledično bo prišlo do prekomernega zadolževanja in celo
opuščanja kmetijske dejavnosti. Komisija je menila, da aktualni interventni zakoni področja
kmetijstva ne urejajo v zadostni meri. Zato je nujno, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano pripravi konkretne ukrepe za reševanje težav po kmetijskih panogah, posebej za vinski
sektor in meso, ki jih je treba vključiti v naslednji interventni zakon.
Pobude so bile posredovane Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano za pripravo ukrepov pomoči za reševanje težav prizadetih
kmetijskih panog, posebej sektorja prašičjega in govejega mesa, sektorja sadja in
zelenjave ter vinskega sektorja. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se je do
pobud ustno opredelil na 8. izredni seji komisije, 22. 12. 2020. Vlada Republike Slovenije je
podala pisni odgovor 12. 1. 2021.
Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (PKP 7) (ZIUPOPDVE)- nujni postopek, EPA 1557-VIII (8. izredna seja
komisije, 22. 12. 2020). Komisija se je kot zainteresirana komisija seznanila s predlogom zakona
v delu, ki se nanaša na kmetijski sektor in menila, da se še vedno premalo sredstev namenja
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kmetom in kmetijski dejavnosti. Ponovno je poudarila pomen samooskrbe in ohranjanja
družinskih kmetiji, ki bodo v novem programskem obdobju dobile posebno mesto. Vztrajala je pri
pobudi, da se pomoči dodelujejo glede na stanje na posamezni kmetiji in ne sektorsko, saj
kmetije vodijo davčne knjige, iz katerih so razvidni prihodki in odhodki, ki bi lahko služili kot
podlaga za presojo upravičenosti do pomoči, za manjše kmetije pa bi se lahko določil pavšal.
Komisija je predlagane rešitve na področju kmetijstva podprla z izjemo predloga, ki se je nanašal
na Zakon o divjadi in lovstvu in predlagala črtanje 57. člena. Državni zbor je na 53. izredni seji,
17. 12. 2020, po nujnem postopku sprejel Zakon o nujnih ukrepih zaradi afriške prašičje kuge pri
divjih prašičih (ZNUAPK), EPA 1508-VIII, na podlagi katerega se denarno spodbuja odstrel divjih
prašičev – parkljaste divjadi – nad načrtovanim odvzemom z namenom preprečitve širjenja
bolezni afriške prašičje kuge. Obravnavani predlog zakona pa v 57. členu predvideva, da se, ne
glede na 2. točko prvega odstavka 21. člena Zakona o divjadi in lovstvu, pri izvajanju
načrtovanega odvzema posameznih vrst parkljaste divjadi 2020 upravljavcem lovišč in lovišč s
posebnim namenom dovoli znižanje do 30 % od načrtovanega odvzema posamezne parkljaste
divjadi, kot je določeno v letnem načrtu posameznega lovsko upravljavskega območja za leto
2020. To pomeni, da je vsebina 57. člena predloga zakona v nasprotju z nedavno sprejetim
interventnim zakonom, katerega cilj je zajezitev širjenja bolezni afriške prašičje kuge. Komisija je
predlagala, da se obravnava problematike morebitne neizpolnitve načrtovanega odvzema
posamezne parkljaste divjadi, kot je določena v letnem načrtu posameznega lovsko
upravljavskega območja za leto 2020, zamakne na kasnejši čas, medtem ko naj se v aktualnem
času predvsem teži k izpolnitvi letnih načrtov in zmanjšanju tveganja za dodatno škodo na
kmetijskih zemljiščih in gozdovih ter tveganja za zajezitev širjenja bolezni afriške prašičje kuge na
minimum. Komisija je podala predlog amandmaja za črtanje 57. člena predloga zakona.
Poročilo je bilo posredovano Komisiji Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance, ki ga je povzela v svojem mnenju in ga poslala Odboru Državnega zbora za
finance, ki je pripravil dopolnjen predlog zakona (52. nujna seja, 28. 12. 2020), predlog
amandmaja ni bil povzet s strani kvalificiranih predlagateljev. Državni zbor je zakon sprejel
na 55. izredni seji, 29. 12. 2020. Državni svet je na pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance na 20. izredni seji, 30. 12. 2020, odločal o odložilnem vetu na zakon, ki ga ni
sprejel. Več v poglavju 2.5.3.

4.7.4. Zadeve, ki jih je komisija obravnavala
Zakonodajna pobuda:
1. Predlog zakona o spremembah Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega
medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave – zakonodajna iniciativa (18. seja
komisije, 18. 2. 2020). Komisija je podprla pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča in
pripravila poročilo za 26. sejo Državnega sveta, 26. 2. 2020. Državni svet je sprejel predlog
zakona in ga poslal v obravnavo Državnemu zboru. Ustavno sodišče je 9. 4. 2020 v postopku
za oceno ustavnosti odločilo, da se Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega
medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave razveljavi. Državni svet je na 12.
izredni (3. korespondenčni) seji, 21. 4. 2020, sprejel sklep, da predlog zakona umakne iz
zakonodajnega postopka.
Predlogi zakonov:
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1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-D) - skrajšani
postopek, EPA 1043-VIII (20. seja komisije, 26. 5. 2020). Komisija je podprla zakon in mnenje
poslala Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je na 18. seji, 3. 6.
2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Zakon je Državni zbor sprejel na 18. seji, 18. 6.
2020.
2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dodatnih ukrepih za odpravo
posledic škode zaradi prenamnožitve populacije podlubnikov (ZUOPŠP-A) - skrajšani
postopek, EPA 996-VIII (6. izredna seja komisije, 21. 4. 2020). Komisija je predlog zakona
podprla in mnenje posredovala Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki je na 20. nujni seji, 23. 4. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Zakon je
Državni zbor sprejel na 35. izredni seji, 29. 4. 2020.
3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1C) skrajšani postopek, EPA 1056-VIII (6. izredna seja komisije, 21. 4. 2020). Komisija je podprla
predlog zakona in mnenje posredovala Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, ki je na 20. nujni seji, 23. 4. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Zakon je
Državni zbor sprejel na 35. izredni seji, 29. 4. 2020.
4. Predlog zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19
(ZIUOPDVE) - nujni postopek, EPA 1472-VIII - kot zainteresirana komisija (7. izredna seja
komisije, 16. 11. 2020). Komisije je podprla predlog zakona in poročilo posredovala Komisiji
Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki ga je povzela v svojem mnenju,
poslanemu Odboru Državnega zbora za finance (49. nujna seja odbora, 23. in 24. 11. 2020),
ki je pripravil dopolnjen predlog zakona. Državni zbor je zakon sprejel na 49. izredni seji 27.
11. 2020. Državni svet je na 18. izredni seji, 26. 11. 2020, na pobudo Interesne skupine
lokalnih interesov, obravnaval odložilni veto na zakon, ki ga ni sprejel. Državni zbor je na 50.
izredni seji, 27. 11. 2020, sprejel sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma
na zakon.
5. Predlog zakona o nujnih ukrepih zaradi prašičje kuge pri divjih prašičih (ZNUAPK) – nujni
postopek, EPA 1508-VIII (23. seja komisije, 4. 12. 2020). Komisija je podprla predlog zakona
in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je na 25.
nujni seji, 9. 12. 2020, pripravil dopolnjen predlog zakona. Zakon je Državni zbor sprejel na
53. izredni seji, 17. 12. 2020.
6. Predlog zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije
COVID-19 (PKP7) (ZIUPOPDVE) – nujni postopek, EPA 1557-VIII - kot zainteresirana
komisija (8. izredna seja komisije, 22. 12. 2020). Komisija je podprla predlog zakona, hkrati
pa predlagala dopolnitev z amandmajem in poročilo posredovala Komisiji Državnega sveta za
gospodarstvo, obrt, turizem in finance, ki ga je povzela v svojem mnenju in ga poslala Odboru
Državnega zbora za finance, ki je pripravil dopolnjen predlog zakona (52. nujna seja odbora,
28. 12. 2020). Državni zbor je zakon sprejel na 55. izredni seji, 29. 12. 2020. Državni svet je
na pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance na 20. izredni seji, 30. 12.
2020, odločal o odložilnem vetu na zakon, ki ga ni sprejel. Državni zbor je na 56. izredni seji,
30. 12. 2020, sprejel sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma.
Predlogi aktov:
1. Predlog resolucije o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega
kmetijstva in živilstva »Naša hrana, podeželje in naravni viri po letu 2021« (ReNPURSK), EPA
907-VIII (17. seja komisije, 9. 1. 2020). Komisija je podprla predlog resolucije in mnenje
225

POROČILO O DELU 2020
poslala Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je na 15. seji, 15.
1. 2020, pripravil dopolnjen predlog resolucije. Državni zbor je resolucijo sprejel na 15. redni
seji, 29. 1. 2020.
2. Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za
leto 2019, EPA 1311-VIII (21. seja komisije, 7. 9. 2020). Komisija se je seznanila s poročilom
in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se je
seznanil s poročilom na 21. seji, 10. 11. 2020.
3. Letno poročilo o poslovanju družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., v letu, 2019, EPA
1326-VIII (22. seja komisije, 8. 10. 2020). Komisija se seznanila s poročilom in mnenje
poslala Odboru Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se je seznanil s
poročilom na 21. seji, 10. 11. 2020.
4. Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2019 (23. seja komisije, 4.
12. 2020). Komisija se seznanila s poročilom in mnenje poslala Odboru Državnega zbora za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se je seznanil s poročilom na 23. seji, 10. 12. 2020.
Pobude in vprašanja:
1. Pobuda oziroma vprašanje komisije glede sklica sestanka za sprostitev oziroma ureditev
prometa z genskim materialom čebeljih matic v meddržavnem prometu in glede ukrepov za
normalizacijo stanja na področju prometa s tržnim genskim materialom čebeljih matic (20.
seja komisije, 26. 5. 2020). Komisija je pobudo oz. vprašanje naslovila na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je odgovor poslalo 16. 6. 2020.
2. Vprašanje oziroma pobuda komisije glede izvajanja natančnega popisa uvoza hrane in
prehrambnih izdelkov, ki so prečkali državno mejo v času epidemije COVID-19, in koliko
inšpekcijskih pregledov je bilo opravljenih pri živilskih skupinah vino, sadje, zelenjava in meso
ter pobuda, da pristojno ministrstvo pripravi poročilo, iz katerega bo razvidna primerjava
obsega uvoza posameznih skupin živil (vino, sadje, zelenjava in meso - goveje in svinjsko) v
prvih petih mesecih leta 2020 in 2019 (20. seja komisije, 26. 5. 2020). Z Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so odgovorili in podali poročilo 23. 6. 2020.
3. Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča, da Državni svet organizira posvet na temo
dopolnitve Ustave Republike Slovenije s pravico do prehranske varnosti (6. izredna seja
komisije, 21. 4. 2020). Kolegij Državnega sveta je na 45. seji, 9. 9. 2020, soglasno podprl
organizacijo predlaganega posveta glede dopolnitve Ustave s pravico do prehranske varnosti,
posvet pa se zaradi epidemije COVID-19 še ni izvedel.
4. Pobude komisije Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano za pripravo ukrepov pomoči za reševanje težav prizadetih kmetijskih panog,
posebej sektorja prašičjega in govejega mesa, sektorja sadja in zelenjave ter vinskega
sektorja (23. seja komisije, 4. 12. 2020). Pobude so bile sprejete ob obravnavi »Zaskrbljujoče
stanje v kmetijstvu zaradi epidemije COVID-19«. Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano se je do pobud ustno opredelil na 8. izredni seji komisije, 22. 12. 2020. Z Vlade
Republike Slovenije so pisno odgovorili 12. 1. 2021.
5. Pobuda komisije, da se podpre Čebelarsko zvezo Slovenije pri njeni kandidaturi za vpis na
Unescov Seznam neotipljive kulturne dediščine Čebelarstva, znanja in tehnike s pismom
podpore predsednika Državnega sveta (23. seja komisije, 4. 12. 2020). Pobudo komisije je
Državni svet podprl na 35. seji, 9. 12. 2020.
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Ostalo:
1. Predlog poročila o delu Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za leto 2019 (17. seja
komisije, 9. 1. 2020). Komisija je sprejela poročilo, ki je sestavni del Poročila o delu
Državnega sveta za leto 2019.
2. Opredelitev do predloga, danega na seji Državnega sveta ob razpravi o delu delovne skupine
za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi v 2019, da se na Evropsko komisijo naslovi
opozorilo glede problematike nadaljnjega večanja in širjenja populacije rjavega medveda in
volka (18. seja komisije, 18. 2. 2020). Komisija je sprejela sklep, da se na Evropsko komisijo
posreduje poziv za zmanjšanje števila velikih zveri v Sloveniji. Poziv je bil 26. 2. 2020 poslan
Evropski komisiji, ki je 11. 3. 2020 odgovorila, da je pobudo posredovala pristojnim
strokovnim službam Evropske komisije.
3. Ponovna obravnava vprašanja Vladi Republike Slovenije glede monitoringa nad vso uvoženo
hrano oz. njenega označevanja in sledljivosti (18. seja komisije, 18. 2. 2020). Komisija je
zahtevala dodaten odgovor Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprave
Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Inšpektorata za varno
hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, v katerem bo dodatno natančneje pojasnjeno izvajanje
pregledov sledljivosti in pravilnega označevanja hrane.
4. Seznanitev in obravnava sklepa Ustavnega sodišča glede razveljavitve interventnega zakona
o odvzemu volka in medveda iz narave (6. izredna seja komisije, 21. 4. 2020). Komisija je
pozvala Vlado, da se zagotovi sprejem ustreznega pravnega akta, ki bo omogočil ponovno
upravljanje s populacijo rjavega medveda (Ursus arctos). Državni svet je na 12. izredni (3.
korespondenčni) seji, 21. 4. 2020, sprejel sklep, da iz zakonodajnega postopka umika predlog
zakona.
5. Zaskrbljujoče stanje v kmetijstvu zaradi epidemije COVID-19 (23. seja komisije, 4. 12. 2020).
Komisija je obravnavala to problematiko na podlagi pobude člana komisije Branka Tomažiča
in po obravnavi sprejela pobude in jih posredovala Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za pripravo ukrepov pomoči za reševanje težav prizadetih
kmetijskih panog, posebej sektorja prašičjega in govejega mesa, sektorja sadja in zelenjave
ter vinskega sektorja.

4.8. MANDATNO - IMUNITETNA KOMISIJA
4.8.1. Pristojnosti komisije
Mandatno-imunitetna komisija poleg zadev, ki izhajajo iz Zakona o Državnem svetu in Poslovnika
Državnega sveta, obravnava:
- predloge sprememb poslovnika in drugih aktov Državnega sveta,
- predloge za razlago določb Poslovnika Državnega sveta in drugih aktov Državnega sveta,
- predloge aktov, ki urejajo pogoje za delo članov Državnega sveta,
- druge zadeve, za katere jo pooblasti Državni svet.

4.8.2. Delo komisije
Komisija je imela v tretjem letu VI. mandata dvanajst (12) sej, od tega sedem (7) rednih in
pet (5) izrednih.
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Komisija je obravnavala skupno petnajst (15) zadev.

4.8.3. Vsebinski poudarki s sej komisije8
Obravnava stališč Interesne skupine delojemalcev k Zakonu o spremembah in dopolnitvah
Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP-A), k Zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti
gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE) in k Zakonu o
spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in
drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID-19) (ZZUSUDJZ-A) (10. izredna seja komisije, 11. 5. 2020). Interesna skupina
delojemalcev je v stališču o Zakonu o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v
zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ-A komisijo pozvala, naj čim prej pripravi predlog
formalne ureditve postopkov v okviru Državnega sveta za primere, povezane s prvim odstavkom
21.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI). Na podlagi tega poziva je bil
oblikovan predlog pobude Mandatno-imunitetne komisije za sprejem sprememb in dopolnitev
Poslovnika Državnega sveta, ki je urejal postopek v primerih iz 21.a člena ZRLI, poleg tega pa
tudi nekatere druge spremembe veljavnih poslovniških določb, ki bi poenostavile sklic in
organizacijo sej na daljavo, če bi moral Državni svet odločitev sprejeti v manj kot 48 urah. Poziv
Interesne skupine delojemalcev je bil podan zaradi zapletov na 13. izredni seji Državnega sveta
29. 4. 2020, kjer je bilo v razpravi večkrat opozorjeno, da Državni svet nima zakonske in
poslovniške podlage za odločanje v skladu z 21.a členom ZRLI. Slednji Državnemu zboru
omogoča, da sprejme sklep, s katerim ugotovi, da referenduma ni dopustno razpisati, ker gre za
zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe države, varnosti ali odprave posledic naravnih
nesreč, pri čemer takšen sklep lahko sprejme pred potekom sedemdnevnega roka iz 91. člena
Ustave Republike Slovenije, če pred tem Državni svet odloči, da glede zakona ne bo zahteval, da
Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča. Komisija je ugotovila, da je
sprememba ZRLI Državni svet postavila v nenavaden položaj, saj 21.a člen ZRLI potencialno
posega v Ustavo in s tem v pravico državnih svetnikov do sedemdnevnega roka za vložitev
pobude za sprejem odložilnega veta. Vlada bi morala obvestiti Državni svet o obstoju pogojev iz
21.a člena ZRLI, šele nato bi slednji lahko odločil, da glede zakona ne bo zahteval, da Državni
zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča. Komisija je menila, da je brez takšnega
poziva Vlade in brez ustrezne ustavne in zakonske ureditve sprejemanje odločitev, kakršne
predvideva 21.a člen ZRLI, lahko sporno.
Ker bi z vložitvijo Pobude za sprejem Sprememb in dopolnitev Poslovnika komisija
preskočila zakonsko podlago, predloga pobude ni sprejela.
Obravnava Odgovora Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije (KPK) v
zvezi s končanjem postopka zoper predsednika Državnega sveta in o odstranitvi netočne
informacije z njihove spletne strani ter Odziv predsednika Državnega sveta na odgovor
KPK (10. izredna seja komisije, 11. 5. 2020). Državni svetnik Alojz Kovšca, predsednik
Državnega sveta, je komisijo seznanil s svojim videnjem odnosa KPK do Državnega sveta, ki se
8

Zadeve, ki jih je po predhodni obravnavi na sejah Mandatno-imunitetne komisije obravnaval tudi Državni
svet na svojih sejah, so vsebinsko zajete v 2. poglavju Poročila o delu Državnega sveta.
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je po njegovi oceni oblikoval kot posledica zahteve Državnega sveta za odreditev parlamentarne
preiskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zadevi Franc Kangler in
drugi. Po njegovem mnenju je KPK prekršila načela in zakone pri uvedbi in vodenju postopka
zoper Državni svet ter predsednika Državnega sveta. Izpostavil je, da se je KPK v postopku
neposredno vključevala v odločanje Državnega sveta kot dela zakonodajne veje oblasti, pri
čemer je preiskavo zoper Državni svet internacionalizirala. Ob tem Državnega sveta ni ustrezno
obveščala o vodenju postopka, je pa o postopku redno obveščala medije. Pojasnil je, da je KPK
obvestilo o postopku zoper predsednika Državnega sveta objavila tudi na svoji spletni strani, pri
čemer po njegovem mnenju, kljub dokazano napačnim trditvam, objave ni umaknila. Komisija je v
okviru razprave ugotovila, da bo pri nadaljnji obravnavi problematike potrebovala vso
korespondenco med Državnim svetom in KPK. V razpravi je bilo posebej opozorjeno tudi na
nenavadno uporabo medijev pri izvedbi preiskave. Komisija je ugotovila, da je v vmesnem času
prišlo do zamenjave vodstva KPK, zato bi bilo morda smiselno organizirati sestanek z aktualnimi
predstavniki KPK, na katerem bi se lahko razjasnilo določene vidike preiskave.
Komisija je sklenila, naj se ji posreduje celotno korespondenco med Državnim svetom in
KPK v zvezi s končanjem postopka zoper predsednika Državnega sveta in o odstranitvi
netočne informacije z njihove spletne strani in da bo komisija po prejemu korespondence
v sodelovanju s službo Državnega sveta proučila možnosti nadaljnjih aktivnosti,
povezanih z obravnavano zadevo.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-B), EPA
1209-VIII (9. seja komisije, 1. 6. 2020). Državni svet je sledil predlogu Mandatno-imunitetne
komisije in predlog zakona podprl (30. seja Državnega sveta, 10. 6. 2020). Več v poglavju
2.5.1.
Ker na seji matičnega delovnega telesa členi predloga zakona niso bili sprejeti, je bila
obravnava predloga zakona na matičnem delovnem telesu končana. Državni zbor je na 20.
Seji, 24. 9. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan.
Obravnava Odgovora Vlade glede zakonske ureditve ravnanja Državnega sveta v
postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in ljudski iniciativi (10. seja
komisije, 22. 6. 2020). Komisija je ugotovila, da je Državni svet 12. 5. 2020 z dopisom
predsednika Državnega sveta pozval Vlado in Državni zbor, da celovito uredita ustavno in
zakonsko podlago za odločanje Državnega sveta o tem, da glede zakona ne bo zahteval, da
Državni zbor pred razglasitvijo zakona o njem še enkrat odloča. Državni svet se je z odgovorom
Vlade seznanil na 31. seji, 1. 7. 2020. Več v poglavju 2.9.
Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (10. izredna seja komisije, 11.
5. 2020).
Mandatno-imunitetna komisija je predlagala dopolnitev osnutka dopisa predsednika Državnega
sveta Vladi Republike Slovenije s pozivom, naj na ustavni in zakonski ravni uredi vlogo
Državnega sveta v postopkih v skladu z 21.a členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(ZRLI) ter sklenila, da bo o Predlogu pobude za sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika
Državnega sveta Republike Slovenije ponovno odločala šele po prejemu odgovora Vlade in
potem, ko bosta Vlada Republike Slovenije in Državni zbor zagotovila primerne pravne podlage
za postopke v Državnem svetu v skladu z 21.a členom Zakona o referendumu in ljudski iniciativi.
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Razlaga Poslovnika Državnega sveta v zvezi s 6. točko dnevnega reda 29. seje Državnega
sveta (11. izredna seja komisije, 13. 5. 2020).
Predsednik Državnega sveta je komisijo pozval, da naj v skladu s 93. členom Poslovnika
Državnega sveta poda razlago Poslovnika Državnega sveta v zvezi s 6. točko dnevnega reda 29.
seje Državnega sveta - Priprava na volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter
predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI.
mandata Državnega sveta. Komisija se je seznanila z osnutkom Mnenja Službe Državnega sveta
za pravne in analitične zadeve glede Stališča Interesne skupine lokalnih interesov k Pripravi na
volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta. Interesna
skupina lokalnih interesov (45. seja interesne skupine, 12. 5. 2020) je v stališču predlagala, da se
volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov, podpredsednikov in
članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata Državnega sveta prestavi na
čas po popolnitvi sestave Državnega sveta oz. potrditvi mandata novemu članu Državnega sveta,
ki bo izvoljen na nadomestnih volitvah člana Državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov,
razpisanih za 18. 6. 2020. Komisija je izpostavila dejstvo, da je mandat državnih svetnikov vezan
na mandat organa. Posledično nima vsaka funkcija svojega mandata, kar pomeni, da je pravilno,
da se, ne glede na to, da so bile posamezne funkcije zasedene kasneje, kot na konstitutivni seji
Državnega sveta, 12. 12. 2017, volitve ob poteku polovice mandata izvedejo najkasneje 12. 6.
2020, kar je točno dve leti in pol od konstituiranja Državnega sveta in izvolitve predsednika
Državnega sveta in sledila razlagi 78. člena Poslovnika Državnega sveta, ki jo je na 29. seji
Državnega sveta, 13. 5. 2020, v okviru 6. točke dnevnega reda podal predsednik Državnega
sveta, ki je sledil mnenju Službe za pravne in analitične zadeve glede Stališča Interesne skupine
lokalnih interesov k Pripravi na volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter
predsednikov, podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI.
mandata Državnega sveta.
Mnenje je bilo posredovano Državnemu svetu, ki ga je sprejel na 29. seji, 13. 5. 2020.
Potrditev mandatov članom Državnega sveta. Več v poglavju 2.6.
Dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (PoDS-1E) (9. izredna seja komisije, 14. 4. 2020).
Državni svet je dopolnitev sprejel na 28. seji, 15. 4. 2020. Več v poglavju 2.5.9.
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državnega sveta. Državni svet je sledil predlogom
Mandatno-imunitetne komisije in spremembe in dopolnitve sprejel na 32. seji, 16. 9. 2020. Več v
poglavju 2.5.9.
Predlog Pobude za sprejem 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 (13. redna seja komisije, 7. 12. 2020).
Komisija je sprejela predlog pobude. Več v poglavju 2.5.6.1.
Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za
opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije (13.
230

POROČILO O DELU 2020
seja komisije, 7. 12. 2020 in 12. izredna (1. korespondenčna) seja, 8. 12. 2020 do 9. 12. 2020).
Komisija je sprejela predlog sklepa. Več v poglavju 2.5.9.

4.8.4. Zadeve, ki jih je komisija obravnavala
1. Zahteva za dovoljenje glede nadaljevanja kazenskega postopka zoper člana Državnega sveta
Borisa Popoviča (8. izredna seja komisije, 13. 3. 2020); Državni svet je sledil ugotovitvi
komisije in državnemu svetniku imunitete ni priznal (11. izredna (2. korespondenčna) seja
Državnega sveta, 27. 3. 2020–30. 3. 2020).
2. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v Statistični svet Republike
Slovenije (8. seja komisije, 9. 3. 2020); Državni svet je sledil predlogu komisije in sprejel sklep
o imenovanju (11. izredna (2. korespondenčna) seja, od 27. 3. 2020 do 30. 3. 2020).
3. Pobuda Milana Ozimiča za sprejem dopolnitve Poslovnika Državnega sveta (9. izredna seja
komisije, 14. 4. 2020); Državni svet je sledil predlogu komisije in sprejel dopolnitve (28. seja
Državnega sveta, 15. 4. 2020).
4. Odstopna izjava državnega svetnika Franca Kanglerja sveta (9. izredna seja komisije, 14. 4.
2020); Državni svet je sledil predlogu komisije in sprejel odstop državnega svetnika (28. redna
seja, 15. 4. 2020).
5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem svetu (ZDSve-B), EPA
1209-VIII – zakonodajna iniciativa (9. seja, 1. 6. 2020); Državni svet je sledil predlogu komisije
in podprl predlog zakona (30. seja Državnega sveta, 10. 6. 2020). Ker na seji matičnega
delovnega telesa členi predloga zakona niso bili sprejeti, je bila obravnava predloga končana.
Državni zbor je na 20. seji, 24. 9. 2020, ugotovil, da je zakonodajni postopek o predlogu
zakona končan.
6. Predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (10. izredna seja komisije, 11. 5.
2020); Mandatno-imunitetna komisija je po opravljeni razpravi predlagala dopolnitev osnutka
Dopisa predsednika Državnega sveta Vladi Republike Slovenije s pozivom, naj na ustavni in
zakonski ravni uredi vlogo Državnega sveta v postopkih, predvidenih v skladu z 21.a členom
Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (ZRLI) ter sklenila, da bo o Predlogu pobude za
sprejem sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije ponovno
odločala šele po prejemu odgovora Vlade in potem, ko bosta Vlada in Državni zbor zagotovila
primerne pravne podlage za postopke v Državnem svetu v skladu z 21.a členom ZRLI.
7. Obravnava odgovora Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije na pobudo
državnega svetnika Alojza Kovšce v zvezi s končanjem postopka zoper predsednika
Državnega sveta in o odstranitvi netočne informacije z njihove spletne strani (10. seja
komisije, 22. 6. 2020).
8. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (9. redna seja komisije, 1. 6.
2020); Mandatno-imunitetna komisija je na podlagi opravljene razprave o obravnavanem
gradivu oblikovala dva amandmaja, ki ju je predložila v obravnavo in sprejem Državnemu
svetu na 31. seji Državnega sveta, 1. 7. 2020, a je bilo zaradi majhnega števila prisotnih
državnih svetnikov glasovanje prestavljeno na 32. sejo Državnega sveta, 16. 9. 2020, ko je bil
sprejet predlog sprememb in dopolnitev skupaj z vloženima amandmajema.
9. Odgovor Vlade Republike Slovenije glede zakonske ureditve ravnanja Državnega sveta
Republike Slovenije v postopkih, predvidenih v 21.a členu Zakona o referendumu in ljudski
iniciativi (10. seja komisije, 22. 6. 2020). Državni svet se je z odgovorom Vlade seznanil na 31.
seji, 1. 7. 2020.
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10. Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega sveta (10. redna seja komisije, 22. 6.
2020); Državni svet je sledil predlogu komisije in sprejel predlog sprememb in dopolnitev (32.
seja Državnega sveta, 16. 9. 2020).
11. Razlaga Poslovnika Državnega sveta v zvezi s 6. točko dnevnega reda 29. seje Državnega
sveta (11. izredna seja komisije, 13. 5. 2020); Mandatno-imunitetna komisija je v mnenju
izpostavila dejstvo, da je mandat državnih svetnikov vezan na mandat organa. Posledično
nima vsaka funkcija svojega mandata, kar pomeni, da je pravilno, da se, ne glede na to, da so
bile posamezne funkcije zasedene kasneje kot na konstitutivni seji Državnega sveta, 12. 12.
2017, volitve ob poteku polovice mandata izvedejo najkasneje 12. 6. 2020, kar je točno dve leti
in pol od konstituiranja Državnega sveta in izvolitve predsednika Državnega sveta in sledila
razlagi 78. člena Poslovnika Državnega sveta, ki jo je na 29. seji Državnega sveta, 13. 5.
2020, v okviru 6. točke dnevnega reda, podal predsednik Državnega sveta, ki je sledil mnenju
Službe za pravne in analitične zadeve glede Stališča Interesne skupine lokalnih interesov k
Pripravi na volitve predsednika in podpredsednika Državnega sveta ter predsednikov,
podpredsednikov in članov komisij Državnega sveta ob izteku prve polovice VI. mandata.
Državni svet je mnenje Mandatno-imunitetne komisije sprejel na 29. seji, 13. 5. 2020.
12. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov (11. seja komisije,
30. 6. 2020). Državni svet je sledil sklepu komisije in Željku Vogrinu potrdil mandat (31. seja
Državnega sveta, 1. 7. 2020).
13. Potrditev mandata članu Državnega sveta – predstavniku lokalnih interesov (12. seja komisije,
2. 11. 2020). Državni svet je sledil sklepu komisije in Franju Naraločniku potrdil mandat (34.
seja Državnega sveta, 11. 11. 2020).
14. Pobuda Mandatno-imunitetne komisije za sprejem 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 (13. redna seja
komisije, 7. 12. 2020); Državni svet je sledil pobudi komisije in sprejel odgovor ter ga
posredoval Ustavnemu sodišču (35. seja Državnega sveta, 9. 12. 2020).
15. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za
opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije (13. seja
komisije, 7. 12. 2020). Državni svet je sledil pobudi komisije in predlagani sklep sprejel (35.
seja Državnega sveta, 9. 12. 2020).
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5. SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO
Ena od pomembnejših vlog, ki Državni svet postavlja med vidne institucije v državi, je njegova
povezanost s civilno družbo.
Državni svet na različne načine omogoča civilni družbi, da se aktivno vključuje v procese
soodločanja o zadevah javnega pomena. Državni svet organizira posvete, javne tribune in
okrogle mize, kjer sodelujejo predstavniki različnih organizacij, društev in strokovne sfere ter s
svojimi prispevki bogatijo in razvijajo različne družbene in gospodarske podsisteme.

5.1. PROJEKTI DRŽAVNEGA SVETA
5.1.1. Plakete najzaslužnejšim prostovoljcem
Državni svet vsako leto obeležuje mednarodni dan prostovoljcev (5. december) s podelitvijo
plaket Državnega sveta štirinajstim (14) najzaslužnejšim prostovoljcem, ki jih predlagajo državni
svetniki oziroma organizacije civilne družbe.
Za leto 2020 so plakete Državnega sveta prejeli:
1. Vida BAN na predlog državnega svetnika Tomaža Horvata in Zveze prijateljev mladine Slovenije
2. Dejana BAŠA na predlog Turistične zveze Slovenije
3. Branka BEZELJAK na predlog predsednika Državnega sveta Alojza Kovšce in Zveze kulturnih
društev Slovenije
4. FANTJE Z VASI na predlog državnih svetnikov Branka Tomažiča in Cvetka Zupančiča
5. Katja FON MERVIČ na predlog Društva BEST Ljubljana
6. Antonija GALJOT na predlog Rdečega križa Slovenije - Zveze združenj
7. Žiga KOVAČIČ na predlog Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
8. Friderik LAPANJA na predlog državnega svetnika Tomaža Horvata
9. David MARC na predlog državnega svetnika Tomaža Horvata in Športne zveze Ajdovščina
10. Jože OKOREN na predlog državnega svetnika Danijela Kastelica in Zveze paraplegikov Slovenije
11. Marija PETRIČ na predlog državnega svetnika Franca Goloba, občine Črna na Koroškem in
Zveze kulturnih društev Črna na Koroškem
12. Miran PREDIKAKA na predlog Gasilske zveze Slovenije
13. Srečko ŠTAJNBAHER na predlog Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS)
14. Iztok VORKAPIĆ na predlog Slovenske zveze tajskega boksa

5.1.2. Rastoča knjiga
Državni svet je častni pokrovitelj vseslovenskega in mednarodnega projekta Rastoča knjiga. Pri
projektu poleg Državnega sveta sodelujejo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Mestna
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občina Ljubljana, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Narodna in univerzitetna knjižnica in
Agencija za knjigo Republike Slovenije. Prireditev Rastoče knjige se aktivno udeležujejo
predsednik Državnega sveta in državni svetniki.
V tretjem letu VI. mandata so se v okviru projekta odvili trije (3) dogodki. Delo v okviru
projekta je bilo zaradi epidemioloških razmer v zvezi s pojavom novega korona virusa
močno okrnjeno. Zaradi epidemioloških razmer je bila večina dogodkov, načrtovanih za
leto 2020, do nadaljnjega prestavljenih na čas po koncu epidemije COVID-19 oziroma so
bili dogodki odpovedani.
Dogodki v okviru projekta Rastoča knjiga v letu 2020:
1. Slovesnost ob vstopu Društva upokojencev Novo mesto v projekt Rastoče knjige in odkritje
kipa Rastoče deklice, Novo mesto, 22. 1. 2020;
2. Odkritje novega lista Rastoče knjige Novega mesta in zaključek literarnega natečaja poezije
in kratke proze Drzni iskalci skrivnosti, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto in Slavistično
društvo Dolenjske in Bele krajine, Park Rastoče knjige ob novomeški knjižnici, Novo mesto,
11. 6. 2020;
3. Peta postavitev Rastoče knjige občine Ormož in odprtje razstave Malek 2020, Ormož, 6. 10.
2020.

5.2. PREDAVANJA, POSVETI, KONFERENCE, FORUMI IN DRUGI DOGODKI
V Državnem svetu se je v tretjem letu VI. mandata odvilo sedemnajst (17) dogodkov. Od
tega je osem (8) dogodkov potekalo v organizaciji ali soorganizaciji Državnega sveta, pet
(5) dogodkov pa na pobudo drugih organizacij iz javne oz. civilne sfere. Štirje (4) dogodki
so potekali v obliki delovnih posvetov. Zaradi epidemioloških razmer v zvezi s pojavom
novega korona virusa je bila večina dogodkov, načrtovanih za leto 2020, do nadaljnjega
prestavljenih na čas po koncu epidemije COVID-19 oziroma so bili dogodki odpovedani.

5.2.1. Dogodki v organizaciji Državnega sveta
1. Posvet Finančni položaj slovenskih občin, 6. 3. 2020, prostori Zdravniške zbornice
Slovenije. Državni svet se je seznanil z zaključki s posveta na 29. redni seji, 13. 5. 2020, in
pozval Vlado, da jih prouči in se do njih opredeli. Več v poglavju 2.5.7.
Osnovni cilj posveta je bil soočiti poglede državnih svetnikov, županj in županov na eni strani in
političnih odločevalcev - predstavnikov političnih strank na drugi strani glede odprtih vprašanj
financiranja občin in da bi na podlagi izmenjave mnenj poiskali možne rešitve za ustreznejši
sistem financiranja občin. Na posvetu je sodelovalo več kot 120 oseb, od tega je bilo okoli 90
predstavnikov iz 80 občin. Od političnih odločevalcev so se posveta udeležili predsednik Vlade v
vlogi predsednika Slovenske demokratske stranke Janez Janša, vodja poslanke skupine
Socialnih demokratov Matjaž Han, predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, predsednica
Demokratske stranke upokojencev Slovenije dr. Aleksandra Pivec in predsednik Slovenske
ljudske stranke Marjan Podobnik. V uvodnem nagovoru je poleg predsednika Državnega sveta, ki
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je strnil poglede Državnega sveta, sodeloval predsednik Računskega sodišča Tomaž Vesel, ki je
predstavil zaznane pomanjkljivosti obstoječega sistema financiranja občin, možne načine za
izboljšanje finančnega položaja s strani občin, odnos države do potreb lokalne samouprave ter
možne poti razvoja sistema financiranja občin. Na podlagi opravljene razprave na posvetu je bilo
oblikovanih 22 zaključkov, ki zajemajo vsa opozorila in predloge županov. Med drugim so župani
slovenskih občin pozdravili odnos nove Vlade do lokalne samouprave in njeno razumevanje
delovanja slovenskih občin. Župani so poudarili, da je treba vprašanje finančnega položaja občin
razrešiti pred ustanovitvijo pokrajin, ki jih potrebujemo zaradi skladnejšega razvoja Slovenije in
boljšega upravljanja države na nivoju, ki je bližje ljudem. Sporočilo posveta je bilo jasno: za
učinkovito zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva je ključnega pomena finančna
sposobnost občin in stabilen sistem financiranja lokalne samouprave. Zaključki posveta
predstavljajo usmeritev za delo državnih svetnic in državnih svetnikov, ki bodo v sodelovanju z
reprezentativnimi združenji občin tudi preverjali njihovo uresničevanje. Na podlagi opravljene
razprave na posvetu je bilo oblikovanih 22 zaključkov, ki zajemajo vsa opozorila in predloge
županov, Državni svet pa je pozval Vlado, da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli.
2. Posvet Primorska po krizi COVID-19, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ukrepov, 5.
6. 2020, dvorana Državnega sveta. Državni svet se je seznanil z zaključki s posveta na 31. seji,
1. 7. 2020, in pozval Vlado, da jih prouči in se do njih opredeli. Več v poglavju 2.5.7.
Posvet je osvetlil težave Primorske, še posebej obmejnih območij Goriške, kjer so določene
panoge skoraj popolnoma odvisne od italijanskih kupcev in gostov. Kljub postopnemu odpiranju
meja zaradi negotovosti v Italiji do zdaj sprejeti ukrepi Vlade ne omogočajo preživetja številnih
podjetij. Kako najti izhod iz krize, kje zagotoviti sredstva, o tem so razpravljali udeleženci posveta
z različnih zornih kotov. Evropska poslanka Romana Tomc je na posvetu poudarila, da je Bruselj
naklonjen odpiranju mej med državami članica EU, za pomoč iz krize in gospodarski zagon pa
Evropa namenja ogromno dodatnih sredstev tako v obliki kreditov kot tudi finančnih pomoči.
Paket okrevanja po epidemiji novega korona virusa je lahko dobra podlaga za oblikovanje
razvojne politike po najbolj kritičnih regijah in panogah. Čas je dragocen in da vsaka izgubljena
minuta pomeni konkretne boleče rezerve gospodarstvu, izgubo delovnih mest, socialne stiske,
beg možganov … Zlasti imajo probleme manjši gospodarski subjekti, ki se zaradi likvidnostnih
težav težje prebijajo skozi krizo. Udeleženci so predlagali formiranje posebne delovne skupine v
sestavi pobudnikov iniciative Rešimo Goriško, Sveta županov goriške in severnoprimorske regije,
resornih ministrstev, gospodarskih in razvojnih asociacij ter obeh domov slovenskega
parlamenta, ki bi redno mesečno preverjala proces oblikovanja in izvajanja ukrepov ter aktualno
gospodarsko sliko v regiji. Goriška, ki desetletja »nosi zlata jajca«, potrebuje premostitveno
pomoč, ključni ukrepi za ohranitev delovnih mest pa so: 1. podaljšanje ukrepa čakanja na domu
do popolne normalizacije razmer v Italiji (do septembra), 2. ukrep oprostitve ali delnega
subvencioniranja plačila socialnih prispevkov za mikro, mala in srednja podjetja (do septembra),
3. dejansko aktiviranje likvidnostne sheme, ki kljub sprejetemu zakonu zaradi pasivnosti bank ne
deluje, 4. prednostna obravnava Goriške pri izvajanju programov, razpisov Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo ter Ministrstva za kmetijstvo, 5. premestitev bodoče elektronske
točke cestninjenja na Vogrsko, za odcep Nova Gorica. V razpravi so sodelovali predsednik
Državnega sveta, državni svetniki, poslanci, župani, podjetniki, predstavniki uprav, tudi poslanska
Evropskega parlamenta Romana Tomc, članica posvetovalne skupine Vlade Republike Slovenije
za pripravo protikriznih ukrepov. Župan Nove Gorice, dr. Klemen Miklavič, je izpostavil, da je
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treba ukrepati takoj, ne čakati na statistike, dolgotrajne analize, predsednik uprave družbe Hit, ki
je steber lokalnega gospodarstva in brez prihodkov od 10. marca, je izpostavil potrebo po vsaj
začasnem znižanju davka od iger na srečo, kar bo omogočilo revitalizacijo dejavnosti v naslednjih
mesecih. Stojan Ščurek, vinar, je poudaril, da se je prodaja vina 2020 zmanjšala za kar 70
odstotkov, zaradi specifičnosti dejavnosti si čakanja na delo na domu ne morejo privoščiti, ljudje
delajo, prihodkov pa ni, saj so restavracije in igralnice zaprte, tudi ob odpiranju meje ni
pričakovati hipne vrnitve italijanskih gostov. Tomaž Kavčič, chef, Dvorec Zemono, je apeliral na
hitrost ukrepanja in izpostavil, da si gostinstvo na Goriškem ne bo opomogle še mesece, opozoril
je tudi na problematičen, odklonilni odnos do italijanskih gostov v delu javnosti, ki je posledica
obsežne epidemije COVID-19 v Italiji in strahu pred ponovnim širjenjem virusa. Prisotni so
izpostavili, da mora biti sposobnost učinkovite politike predvidevati in upravljati ter izrazili
pričakovanje za umestitev ukrepov v dopolnitve obstoječih zakonskih paketov ali v PKP4.
3. Posvet Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna Slovenija,
18. 9. 2020, prostori Kongresnega centra Brdo. Državni svet se je seznanil z zaključki s posveta
na 34. redni seji, 11. 11. 2020, in pozval Vlado, da jih prouči in se do njih opredeli. Več v
poglavju 2.5.7.
Osnovni namen posveta je bil, da se v sodelovanju s ključnimi odločevalci poišče odgovore na
izzive, ki jih prinaša dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in o razpoložljivih
sredstvih Evropske kohezijske politike po letu 2020. Posvet je Državni svet organiziral na predlog
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter na pobudo številnih županov in drugih
nosilcev razvoja občin kohezijske regije Zahodna Slovenija. Po dolgotrajnih pogajanjih in sprejetih
kompromisih je bil julija 2020 na ravni EU dosežen dogovor o večletnem finančnem okviru 2021–
2027, ki ga spremlja instrument za okrevanje EU. Z vidika financiranja ključnih prioritet, kar
kohezijska politika je, je bil dogovor ocenjen kot dober in pomemben za prihodnji razvoj Slovenije.
Dejstvo je, da je v zadnjem desetletju naša država velik del svoje razvojne politike financirala
prek kohezijske politike, zato je razvoj slovenskih regij večinoma ali izključno temeljil na
razpoložljivih sredstvih evropske kohezijske politike. Ob ohranitvi nominalno primerljivega obsega
teh sredstev iz obdobja aktualne finančne perspektive in pridobljenih dodatnih 350 milijonih evrov
za kohezijsko regijo Zahodna Slovenija pa bo slednja zaradi večje razvitosti v novem
programskem obdobju 2021–2027 upravičena do manj razpoložljivih sredstev kot v preteklem
obdobju. Posveta se je udeležilo več kot 150 ljudi, od tega 116 predstavnikov lokalne in
regionalne ravni. Od političnih odločevalcev so na posvetu sodelovali predsednik Vlade, minister
za evropsko kohezijsko politiko in razvoj, državni sekretar na Ministrstvu za finance in v.d.
generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo, ki so predstavili aktivnosti v luči priprav na naslednje finančno programsko obdobje in
izhodiščne možnosti tako Slovenije kot Zahodne kohezijske regije, ki ji v okviru splošnih
usmeritev in pravil EU pripada manjši delež evropskih kohezijskih sredstev. Udeležence posveta
so seznanili s poslanstvom in pogoji delovanja Sklada za okrevanje in odpornost, ki bo z
nepovratnimi sredstvi in posojili državam članicam nudil finančno podporo za zagotavljanje
njihove večje odpornosti in boljše pripravljenosti na prihodnost. Z regionalne ravni so na posvetu
sodelovali predstavniki Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija, Sveta
severnoprimorske (goriške razvojne) regije, Sveta regije Istra–Brkini–Kras, Sveta gorenjske regije
in namestnik predsednika Sveta ljubljanske urbane regije. Predstavniki kohezijske regije Zahodna
Slovenija so predstavili potrebe in prioritete razvojnih regij Zahodne kohezijske regije ter njihov
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pogled na izzive v luči večletnega finančnega okvira 2021–2027. Na podlagi izkušenj iz
dosedanjega izvajanja evropske kohezijske politike in razvojnih potreb so naslovili odprta
vprašanja in podali predloge, opozorila in mnenja, ki naj jih odločevalci na državni ravni v največji
možni meri upoštevajo v okviru priprav na evropsko kohezijsko politiko v programskem obdobju
2021–2027. V razpravi so konkretne predloge in opozorila podali tudi župani občin Dobrepolje,
Velike Lašče, Radovljica, Vodice, Škofljica in Idrija.
4. Posvet Pokrajine v Sloveniji skozi pogled stroke, 14. 12. 2020, dvorana Državnega sveta.
Državni svet je pripravil pregled vsebine predloga pokrajinske zakonodaje in k razpravi povabil
vidne predstavnike stroke, občin oz. lokalne samouprave ter države. Ob tej priložnosti je izšel tudi
zbornik Pokrajine v Sloveniji z vsemi osnutki pokrajinske zakonodaje. Državni svet je na vse
občine naslovil poziv, da se občinski oziroma mestni sveti opredelijo do predloga vzpostavitve
pokrajin. Razvoj lokalne samouprave v Sloveniji je ubral (verjetno naravno) pot drobitve na
manjše enote, ki naj bi sicer nominalno zagotavljale večji vpliv prebivalcev na lastni razvoj.
Dejansko pa vidimo, da se centralizacija države skozi čas krepi, da je zato vpliv občin manjši in
da razvoj poteka neenakomerno. Veliko število občin pogosto pomeni tudi podvajanje določenih
dejavnosti ali javnih služb, ki bi jih bilo veliko bolj racionalno organizirati na regionalni ravni, kjer
se lahko dosega ekonomija obsega, nižajo stroški in povečuje učinkovitost. Pogosto je težavno
izvajanje medobčinskih projektov zaradi administrativnih ovir in podvajanja postopkov, pa tudi
premajhne finančne moči večjih ali manjših občin. Uvedba pokrajin bi zato med drugim morala
prispevati k ekonomiji obsega izvajanja javnih služb, kot so na primer centri za ravnanje z
odpadki in doseganja prihrankov za občane; lažji izvedbi medobčinskih in regionalnih projektov,
vključno z usklajevanjem partikularnih interesov občin, postati morajo del rešitve v smislu manjših
administrativnih obremenitev; decentralizaciji, pri čemer morajo imeti za vse našteto dovoljšnjo
finančno moč in avtonomijo do države.
5. Posvet o nujnosti investicij v Slovensko vojsko, 22. 12. 2020, dvorana Državnega sveta.
Okoliščine, v katerih smo se znašli kot država in družba, so dodatno obremenjujoče z vidika
ogroženosti naše skupne varnosti. Kot kažejo zadnji podatki, nam grozi še bolj intenziven tretji val
epidemije COVID-19, z njim pa nova varnostna tveganja in grožnje v širšem mednarodnem
varnostnem svetu. Kontinuiteta investicij in modernizacija slovenskih oboroženih sil sta pri tem
ključnega pomena. Državni svet je podprl Zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v
Slovenski vojski v letih 2021 do 2026. Kot je v svojem mnenju zapisala pristojna komisija
Državnega sveta, je slovenski obrambni sistem že nekaj let finančno in investicijsko podhranjen.
Z uresničevanjem zakona pa se bo lahko vsaj delno nadoknadilo zamujeno v preteklih letih in
posodobilo opremo Slovenske vojske ter s tem zagotovilo večjo varnost vojakov, prav tako pa
tudi okrepilo delovanje vojske na področju zaščite in reševanja. Aktualni načrti Slovenske vojske
gredo v pravo smer. Ni dvoma, da smo tovrstne načrte imeli tudi že v preteklosti, vendar pa do
njihove realizacije ni prišlo. Tudi zato, ker se je politika do slovenske obrambne sposobnosti
velikokrat obnašala neodgovorno. Dejstvo je, da brez investicij v področje obrambe in zaščite ne
gre. S posvetom je želel Državni svet prispevati, da bi se razprava o varnosti, zaščiti, oboroženih
silah in o opremljanju Slovenske vojske odvijala na strokovni ravni. Slovenska vojska predstavlja
v prvi vrsti močnega garanta slovenske samostojnosti, suverenosti in neodvisnosti. To je še toliko
bolj zaskrbljujoče ob dejstvu, da Slovenska vojska s strani mednarodne javnosti dobiva negativne
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ocene, saj zaradi dolgoletnega pomanjkanja investicij ni sposobna dostojno izvesti svojih
ustavnih nalog in je kot taka zaradi nazadovanja zaostala v svojem nujnem strateško
zastavljenem razvoju. Mednarodne zaveze nas postavljajo v sistem kolektivne varnosti, kar
pomeni, da Republika Slovenija ne varuje le svojega ozemlja in ljudi, ampak sodeluje tudi na
globalni ravni. Naslednje leto prevzemamo predsedovanje Svetu Evropske unije, eno osrednjih
tem trojnega predsedovanja pa je vprašanje kibernetske varnosti. Kljub temu pa se v javnosti
vzdrževanje obrambnega in varnostnega sistema Slovenije vedno znova postavlja pod vprašaj.
Poleg predsednika Državnega sveta so v razpravi sodelovali minister za obrambo Matej Tonin,
dr. Ljubica Jelušič iz Katedre za obramboslovje Fakultete UL za družbene vede, državni sekretar
na Ministrstvu za obrambo Uroš Lampret, evropski poslanec dr. Klemen Grošelj, dr. Matej Avbelj
iz Fakultete za državne in evropske študije, brigadir Uroš Paternus iz Generalštaba SV, brigadir
Branimir Furlan, Boštjan Šefic iz kabineta Predsednika Republike Slovenije in dr. Maja Garb s
Fakultete UL za družbene vede.

5.2.2. Dogodki v soorganizaciji Državnega sveta
1. Posvet Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali
možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam, 30. 1. 2020, dvorana Državnega
sveta. Državni svet se je seznanil z zaključki s posveta na 26. seji, 26. 2. 2020, in pozval Vlado,
da jih prouči in se do njih opredeli. Več v poglavju 2.5.7.
Cilj posveta je bila razprava o pomenu zadrževanja vode za okolje in družbo, še zlasti v luči
podnebnih sprememb in potreb po zagotavljanju tako količin vode za potrebe človeka kot za
vzdrževanje ustreznih razmer za ohranjanje habitatov tudi v 21.stoletju. Zadrževanje voda se vse
bolj izkazuje za nujen in ključen ukrep za blaženje hidroloških neravnovesij in učinkovito
zmanjševanje škod, ki vsako leto nastanejo zaradi omenjenih hidroloških ekstremov, ter ključno
orodje za zagotavljanje pitne vode, pa tudi pogojev, ki bodo ohranjali biotsko raznovrstnost v
prihodnje. V zadnjih letih se vse pogosteje srečujemo s pojavom hidroloških ekstremov. Vse od
leta 2000 skoraj ne mine leto, da Slovenije ne prizadenejo hidrološki dogodki izjemnih
razsežnosti, izmenjava sušnih in poplavnih dogodkov je postala že skoraj stalnica. Voda je eden
redkih obnovljivih naravnih virov za pridobivanje energije, ki se najbolje prilega načelom trajnosti.
Pri načrtovanju rabe vodnih virov je torej treba stremeti k smotrni in trajnostni razvojni rabi, da
bodo zadoščali potrebam ljudem, obenem pa v največji možni meri omogočili ohranjanje naravnih
razmer in s svojo pojavnostjo v prostor vnesli dodano vrednost. Učinkovita politika upravljanja z
vodotoki brez ustrezne spremembe strategije upravljanja vodotokov in vlaganj v ohranjanje kot
tudi v zadrževanje in akumuliranje vodnih količin v bližnji prihodnosti ne bo več mogoča. V takih
okoliščinah postaja vloga vodnih zadrževalnikov v procesu prilagajanja na podnebne spremembe
vse pomembnejša, saj predstavljajo najučinkovitejši način, s katerim lahko uravnavamo
hidrološka nihanja in zmanjšujemo vsakoletno škodo zaradi sprememb režima odtoka.
Najpogosteje izpostavljeni zadržek pri gradnji in umeščanju pregrad in zadrževalnikov v prostor je
vpliv na okolje, ki je praviloma opredeljen kot uničujoč poseg v prostor z nepovratnimi
posledicami za okolje in prostor. Pri tem so pogosto prezrta stališča sektorskih in strokovnih
organizacij, ki temu ne pritrjujejo. Živimo v okolju, ki je zaradi naših posegov in potreb že močno
preoblikovano. Vztrajanje na tem, da se zdaj prepusti naravi prosta pot povsem brez človekovega
poseganja, ne daje zagotovil, da nekatere rastlinske ali živalske vrste ne bodo izumrle (npr.
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Krakovski gozd). Glede na napovedi, ki predvidevajo zmanjševanje količin padavin in spremembo
padavinskega režima, upad srednjih pretokov in višanje temperature vodotokov, lahko
upravičeno sklepamo, da bo, brez ustreznih ukrepov, ki bodo pripomogli k blaženju hidroloških
ekstremov, težko zagotavljati razmere za življenjske združbe, kot jih poznamo, in bo močno
vplivalo tudi na biotsko raznolikost. Pregrade in akumulacije skupaj z drugimi strukturnimi in
nestrukturnimi ukrepi predstavljajo ključen sistem v okviru celovitega upravljanja z vodnimi viri in
vzpostavitve odpornosti narave in družbe na klimatske spremembe. Na tehnični in institucionalni
ravni so nujna prizadevanja za iskanje posredovanja med različnimi stališči, ki bi se morala
zbližati za skupno blaginjo. Le malo verjetno je, da bo politika nasprotovanja gradnji pregrad in
zadrževalnikov dala pozitivne rezultate, konstruktivno sodelovanje različnih strani pa je ključ do
učinkovitih rešitev za trajnostni razvoj.
2. Posvet Gospodarski pomen avdiovizualne industrije v Sloveniji, 5. 2. 2020, dvorana
Državnega sveta; organizatorji Državni svet, Društvo filmski producenti Slovenije in Društvo
avdiovizualnih producentov Slovenije.
Cilj posveta je bila razprava o avdiovizualni industriji, ki sodi med najhitreje razvijajoče industrije
tako doma kot po svetu. Zavedanja o njenem pomenu in potencialu je danes še premalo, čeprav
omenjena industrija ponuja mnoge gospodarske priložnosti tudi za slovensko gospodarstvo, med
drugim tudi na področju izvoza. Katere konkretno so te priložnosti, kako jih lahko udejanjamo,
kakšna naj bo pri tem vloga države, kaj je treba za vzpostavitev dialoga med avdiovizualnimi
ustvarjalci ter lokalnimi skupnostmi in okoljskimi institucijami? Na ta in druga vprašanja so podali
odgovore priznani domači in tuji strokovnjaki. Avdiovizualna industrija ima v Sloveniji velik
potencial rasti, pa ne le v Sloveniji, temveč tudi širše v svetu. Te priložnosti nekatere druge
države že s pridom izkoriščajo, zdaj je na potezi Slovenija, ki namerava v času vnovičnega
predsedovanja Slovenije EU dati večji poudarek prav spodbujanju kreativnih panog. Ne smemo
niti mimo dejstva, da evropske države kar tekmujejo v tem, katera bo prevzela primat na področju
avdiovizualnega, medtem ko za Slovenijo velja nasprotno. Upad javnih sredstev, preslabo
spodbujanje zasebnih vlaganj, to je naša realnost danes. Pa ni nujno, da bi tako tudi ostalo. Leta
2018 smo v Sloveniji ustvarili 500 oglasov, 400 video spotov, 12 dokumentarnih filmov, 8 igranih
celovečernih filmov, 5 animiranih filmov in 4 serije, ki so v avdiovizualni industriji v istem letu
ustvarili skoraj 1 odstotek celotnega izvoza Slovenije. Dejstvo je, da imajo ti projekti močan vpliv
na lokalno gospodarstvo, Slovenija pa ima ob nadaljnjem nadgrajevanju podpornega okolja še
veliko nerealiziranih priložnosti. Novi trendi, zlasti v avdiovizualni industriji, narekujejo logično
nujnost sprememb državne politike. Sama vloga države mora preiti iz trenutnega klasičnega ter
pokroviteljskega pristopa do kulture v vlogo države, ki skrbi za ugodno okolje ter omogoča nove
priložnosti, tudi s privabljanjem naložb iz tujine. Dobrobit tega bo zagotovo najbolje občutilo malo
gospodarstvo in lokalno okolje, ki bo uspešno privabilo tovrstne investicije ter zaposlilo veliko
število slovenskih filmskih delavcev ter ustvarjalcev. Mnogi od njih že zdaj svarijo pred slabim
posluhom slovenskih inštitucij, ki so po njihovem mnenju med seboj nepovezane in neusklajene
ter neodzivne.
3. 2. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2020, 8. 6. 2020, dvorana Državnega
sveta; organizatorji Državni svet Republike Slovenije, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Republike Slovenije (MKGP), Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
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(UVHVVR), Informacijska točka Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) in European
Declaration on Food, Technology and Nutrition Network.
Generalna skupščina Združenih narodov je 20. 12. 2018 sprejela resolucijo, s katero je 7. junij
razglasila za Svetovni dan varnosti hrane, ki ga letos obeležujemo drugič. V času epidemije
COVID-19, v izrednih razmerah, ki so spremenile svet, so izzivi zagotavljanja varnosti hrane,
sistemi učinkovite preskrbe s hrano in soodgovornost vseh deležnikov v prehranski verigi
pomembni pri obravnavi lokalnih in globalnih vprašanj. Vsakoletna obeležitev Svetovnega dneva
varnosti hrane predstavlja priložnost za razmislek o pomenu in prihodnosti varne hrane in
priložnost za spodbujanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj,
povezanih s hrano, saj varnost hrane vpliva na prehransko varnost, zdravje ljudi, gospodarsko
blaginjo, kmetijstvo, turizem in trajnostni razvoj. Lokalna samooskrba, torej zadostna lokalna
pridelava, predelava in poraba hrane, je pomembna z več vidikov. V času epidemije COVID-19
se je izkazalo, da ima ključno vlogo pri zmanjševanju odvisnosti od zunanje trgovine v času
motene globalne oskrbe. Neposredno pripomore tudi k varovanju okolja, saj jo odlikujejo kratke
transportne poti, ki posledično zmanjšujejo porabo fosilnih goriv, hrup in onesnaženje zraka.
Lokalno pridelana hrana doprinaša tudi k izboljšanja zdravja prebivalstva kot posledica uživanja
kakovostnejše hrane z višjo hranilno vrednostjo in višjo vsebnostjo vitaminov, poleg tega pa
zmanjšuje potrebo po dodajanju umetnih barvil ter konzervansov, kar je pogosto praksa v primeru
dolgih transportnih poti. Znotraj celotne verige, ki si deli odgovornost glede zagotavljanja varne
hrane, so tudi potrošniki zelo pomemben element, saj s svojimi izbirami vplivajo na trajnostne
prehranske sisteme. Konferenca v Državnem svetu je bila namenjena promociji svetovnega
dneva varnosti hrane s poudarkom na osrednjih temah, ki so se navezovale na leto 2020, in
sicer: zagotavljanje varne in hranljive hrane s strani države; uvajanje dobrih pridelovalnih in
predelovalnih praks; skrb za varno hrano v celotni prehranski verigi; krepitev zavedanja
potrošnikov k sprejemanju zdravih in trajnostnih prehranskih izbir; varnost hrane je naša skupna
odgovornost.

5.2.3 Dogodki v organizaciji drugih državnih institucij in civilne družbe
1. Slavnostna akademija zahvalnega dneva Slovenske znanstvene fundacije, 18. 1. 2020,
dvorana Državnega sveta; organizator Slovenska znanstvena fundacija.
2. Predstavitev Bele knjige Ministrstva za obrambo, 21. 1. 2020, dvorana Državnega sveta,
organizator Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije.
3. Svečani dogodek podelitve priznanj zamejskim Slovencem, 22. 9. 2020, dvorana Državnega
sveta; organizator Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.
4. Strokovni posvet: Invazivne tujerodne vrste v gozdovih - medsektorski izzivi in priložnosti pri
njihovem upravljanju, 24. 9. 2020, dvorana Državnega sveta; organizator Ekipa projekta Life
Artemis in Gozdarski inštitut Slovenije.
5. 23. redna in 4. izredna seja Programskega sveta RTV Slovenija, 2. 11. 2020, dvorana
Državnega sveta; organizator Programski svet RTV Slovenije.
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5.2.4 Delovni posveti za pripravo pokrajinske zakonodaje
1. Delovni posvet Strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, 14. 5. 2020, Državni
svet.
2. Delovni posvet Strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, 2. 7. 2020, Državni svet.
3. Delovni posvet Strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, 9. 10. 2020, Državni
svet.
4. Delovni posvet Strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje, 26. 11. 2020, Državni
svet.

5.3. RAZSTAVE
V preddverju dvorane Državnega sveta so bile v tretjem letu VI. mandata postavljene tri (3)
razstave, dve (2) od njih s spremljajočimi svečanimi dogodki, in sicer:
1. Od gorečega srca do hladnega razuma, 9. 1. 2020–27. 1. 2020; Državni svet v sodelovanju
z akademsko slikarko Majo Cerar. Slovesna otvoritev razstave.
2. Ljubezen, večna kot kamen, 6. 2. 2020–29. 2. 2020; Državni svet v sodelovanju z društvom
SKULPTE iz Novega mesta. Slovesna otvoritev razstave in slavnostna obeležitev s kulturnim
programom ob slovenskem kulturnem prazniku.
3. Svetovni dan lutk 2020, 10. 3. 2020–27. 3. 2020; Državni svet v sodelovanju z Grajskim
lutkovnim gledališčem Sevnica (razstava je bila predčasno odstranjena zavoljo izbruha
prvega vala epidemije COVID-19).

5.4. PUBLIKACIJE
Zbornik


Pokrajine v Sloveniji (osnutki pokrajinske zakonodaje s pregledom pristojnosti
pokrajin), dostopno v e- obliki na
http://www.dsrs.si/sites/default/files/dokumenti/pokrajine_pokrajinska_zakonodaja.pdf

Bilten Državnega sveta:
 Bilten številka 1–2, februar 2020
 Korona bilten, izredna številka, maj 2020
 Bilten številka 3–4, september 2020
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6.

MEDNARODNA DEJAVNOST DRŽAVNEGA SVETA

6.1. DEJAVNOST NA PODROČJU MULTILATERALE
Predsednik Državnega sveta in državni svetniki so v tretjem letu VI. mandatnega obdobja
sodelovali na sedemnajstih (17) multilateralnih dogodkih.
DOGODEK
1. Srečanje predsednikov odborov
parlamentov Evropske unije za evropske
zadeve (COSAC) v okviru hrvaškega
predsedovanja Svetu EU
2. Sprejem ob obeležitvi dneva državnosti
Republike Srbije
3. Sprejem ob 12. obletnici neodvisnosti
Republike Kosovo
4. Sprejem, ki ga je priredil veleposlanik
Japonske v Republiki Sloveniji Nj. eksc.
Masaharu Yoshida
5. Zasedanje globalne parlamentarne mreže
OECD
6. Srečanje veleposlanikov članic EU pri
veleposlaniku Republike Hrvaške v
Republiki Sloveniji
7. Medparlamentarna konferenca o skupni
zunanji in varnostni politiki ter skupni
varnostni in obrambni politiki
(SZVP/SVOP
8. Sprejem ob dnevu državnosti Republike
Bolgarije
9. Podpis Izjave parlamentov Zvezne
republike Nemčije, Republike Portugalske
in Republike Slovenije v zvezi z izvedbo
parlamentarne dimenzije tria predsedstev
Sveta Evropske unije od 1. 7. 2020 do 31.
12. 2021
10. Sprejem pri veleposlaniku Republike
Poljske in koncert skupine Wrocław
Baroque Ensemble
11. Medparlamentarna konferenca o skupni
zunanji in varnostni politiki ter skupni
varnostni in obrambni politiki
12. Medparlamentarna konferenca z
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KRAJ IN DATUM

UDELEŽENI

Zagreb,
19.–20. 1. 2020

Bojan Kekec

Ljubljana,
12. 2. 2020
Ljubljana,
19. 2. 2020
Ljubljana,
20. 2. 2020

Alojz Kovšca

Pariz,
24.–26. 2. 2020
Ljubljana,
27. 2. 2020

mag. Miroslav
Ribič
Alojz Kovšca

Zagreb,
2.–4. 3. 2020

Bojan Kekec

Ljubljana,
3. 3. 2020
Državni zbor,
videokonferenca,
29. 6. 2020

Alojz Kovšca

Ljubljana,
14. 7. 2020

Alojz Kovšca

videokonferenca,
4. 9. 2020

Bojan Kekec

videokonferenca,

mag. Peter

Alojz Kovšca
Alojz Kovšca

Alojz Kovšca
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naslovom Evropa v pandemiji: raziskave
in inovacije za bolj odporen zdravstveni
sistem
13. Srečanje predsednikov odborov
parlamentov Evropske unije za evropske
zadeve (COSAC)
14. 7. srečanje skupine za skupni
parlamentarni nadzor Europola
15. Medparlamentarna konferenca »Za
socialno in pravično Evropo«

7. 9. 2020

Požun

videokonferenca,
14. 9. 2020

Bojan Kekec

videokonferenca,
28.–29. 9. 2020
videokonferenca,
9. 11. 2020

Samer Khalil

16. LXIV. zasedanje Konference odborov
parlamentov Evropske unije za evropske
zadeve (COSAC)
17. 1. medparlamentarno srečanje pristojnih
odborov o oceni Eurojustovih aktivnosti

videokonferenca,
30. 11.–1. 12. 2020
videokonferenca,
1. 12. 2020

mag. Peter
Požun
Igor Antauer
Bojan Kekec
Igor Antauer
Bojana Potočan

6.2. DEJAVNOST NA PODROČJU BILATERALE
Predsednik Državnega sveta in državni svetniki so v tretjem letu VI. mandatnega obdobja
sodelovali na devetnajstih (19) bilateralnih dogodkih.
DOGODEK
1. Sprejem veleposlanika Japonske v
Republiki Sloveniji Nj. eksc. Masaharuja
Yoshide
2. Sprejem veleposlanika Kraljevine
Nizozemske v Republiki Sloveniji Nj.
eksc. Marcota Hennisa
3. Sprejem veleposlanice Republike
Avstrije v Republiki Sloveniji Nje. eksc.
Sigrid Berke
4. Sprejem veleposlanika Japonske v
Republiki Sloveniji, Nj. eksc. Masaharuja
Yoshide
5. Sprejem veleposlanika Republike
Poljske v Republiki Sloveniji Nj. eksc.
Pawla Czerwińskega
6. Sprejem veleposlanika Ruske federacije
v Republiki Sloveniji Nj. eksc. Timurja
Eyvazova
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KRAJ IN DATUM

UDELEŽENI

Državni svet,
9. 1. 2020

Alojz Kovšca

Državni svet,
21. 1. 2020

Alojz Kovšca

Državni svet,
28. 1. 2020

Alojz Kovšca

Državni svet,
6. 2. 2020

Alojz Kovšca

Državni svet,
12. 2. 2020

Alojz Kovšca

Državni svet,
27. 2. 2020

Alojz Kovšca
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7. Sprejem veleposlanice Republike
Madžarske v Republiki Sloveniji Nje.
eksc. Edit Szilágyiné Bátorfi

Državni svet,
19. 5. 2020

Alojz Kovšca

8. Sprejem veleposlanika Republike
Poljske v Republiki Sloveniji Nj. eksc.
Krzysztofa Jana Olendzkija

Državni svet,
2. 6. 2020

Alojz Kovšca

9. Sprejem veleposlanika Zvezne republike
Nemčije v Republiki Sloveniji Nj. eksc.
Klausa Riedla
10. Sprejem veleposlanice Slovaške
Republike v Republiki Sloveniji Nje. eksc
Eve Ponomarenkove
11. Sprejem veleposlanika Republike
Bolgarije v Republiki Sloveniji Nj. eksc.
Mladena Tcherveniakova
12. Sprejem veleposlanice Republike
Avstrije v Republiki Sloveniji Nje. eksc.
Sigrid Berke
13. Sprejem veleposlanika Republike
Madžarske v Republiki Sloveniji Nj.
eksc. Andora Ferenca Dávida
14. Sprejem ob podelitvi avstrijskega
častnega križa za znanost in umetnost I.
reda prof. dr. Verici Trstenjak
15. Sprejem veleposlanika Japonske v
Republiki Sloveniji Nj. eksc. Masaharuja
Yoshide
16. Delovni obisk v Porabju

Državni svet,
22. 6. 2020

Alojz Kovšca

Državni svet,
6. 7. 2020

Alojz Kovšca

Državni svet,
15. 7. 2020

Alojz Kovšca

Državni svet,
15. 7. 2020

Alojz Kovšca

Državni svet,
14. 9. 2020

Alojz Kovšca

Dunaj,
17. 9. 2020

Mitja Gorenšček

Državni svet,
23. 9. 2020

Alojz Kovšca

Porabje,
16. 10. 2020
Državni svet,
22. 10. 2020

Alojz Kovšca,
Željko Vogrin
Alojz Kovšca

Državni svet,
4. 11. 2020

Alojz Kovšca

Državni svet,
1. 12. 2020

Alojz Kovšca

17. Sprejem veleposlanika Španije v
Republiki Sloveniji Nj. eksc. Juana
Arísteguija Labordeja
18. Sprejem veleposlanika Slovaške
republike v Republiki Sloveniji Nj. eksc.
Petra Zeleňáka
19. Sprejem veleposlanika Republike
Poljske v Republiki Sloveniji Nj. eksc.
Krzysztofa Olendzkija
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7. UDELEŽBA9 PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA SVETA IN DRŽAVNIH
SVETNIKOV10 NA DOGODKIH IN PRIREDITVAH
7.1. AKTIVNA UDELEŽBA PREDSEDNIKA IN DRŽAVNIH SVETNIKOV
Predsednik Državnega sveta in državni svetniki so aktivno, to je z javnimi nastopi, predstavitvami
in nagovori sodelovali na dogodkih:
1. Govor na odprtju razstave »Od gorečega srca do hladnega razuma« akademske slikarke
Maje Cerar, Alojz Kovšca, Državni svet, 9. 1. 2020.
2. Uvodni nagovor na 3. redni skupščini Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Alojz Kovšca,
Ljubljana, 17. 1. 2020.
3. Govor kot častni gost na 70. obletnici obstoja in delovanja lovske družine Izlake, Alojz
Kovšca, Zagorje ob Savi, 17. 1. 2020.
4. Govor na predstavitvi Bele knjige o obrambi Republike Slovenije, Alojz Kovšca, Državni svet,
21. 1. 2020.
5. Govor na prireditvi najbolj uspešnim parašportnicam in parašportnikom leta 2019 ter podelitev
priznanja, Alojz Kovšca, Ljubljana, 21. 1. 2020.
6. Govor na 11. seji Občinskega sveta Občine Krško glede procesa priprave pokrajinske
zakonodaje, Alojz Kovšca, Krško, 23. 1. 2020.
7. Govor na prireditvi ob zaključku tekmovanja SloveniaSkills 2020, Alojz Kovšca, Ljubljana, 25.
1. 2020.
8. Govor na slavnostni akademiji Zahvalnega dne Slovenske znanstvene fundacije, Alojz
Kovšca, Državni svet, 28. 1. 2020.
9. Govor na posvetu »Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb – Je zadrževanje vode
nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam, Alojz Kovšca, Državni svet,
30. 1. 2020.
10. Sopredsedovanje posvetu »Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb – Je
zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam, Srečko
Ocvirk, Državni svet, 30. 1. 2020.
11. Govor na Forumu za mlade pod okriljem Slovenskega kluba podjetnikov, Alojz Kovšca, Brdo
pri Kranju, 3. 2. 2020.
12. Govor na posvetu »Gospodarski pomen avdiovizualne industrije v Sloveniji«, Državni svet,
Alojz Kovšca, 5. 2. 2020.
13. Sodelovanje na okrogli mizi Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije »Pravice plačnikov
davkov pri nas«, Alojz Kovšca, Ljubljana, 5. 2. 2020.
14. Gost v oddaji Odmevi Radiotelevizije Slovenija, Alojz Kovšca, Ljubljana, 5. 2. 2020.
15. Snemanje intervjuja za spletni portal Domovina.je, Alojz Kovšca, Državni svet, 6. 2. 2020.
16. Govor na slavnostni proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku in odprtje razstave
»Ljubezen, večna kot kamen«, Alojz Kovšca, Državni svet, 6. 2. 2020.
17. Sodelovanje na okrogli mizi »Evropska minimalna plača«, ki jo je organiziral poslanec
9

Udeležba v imenu Državnega sveta.
Mednarodne aktivnosti državnih svetnikov so navedene v 6. poglavju Poročila o delu Državnega sveta.

10
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Evropskega parlamenta dr. Milan Brglez, Alojz Kovšca, Lidija Jerkič, Branimir Štrukelj, Mitja
Gorenšček, Ljubljana, 28. 2. 2020.
18. Govor na slovensko-japonskem seminarju »Vloga univerze pri uvajanju Družbe 5.0«,
posvečen izobraževalnim vidikom projekta humanocentrične, na znanju temelječe Družbe
5.0, Alojz Kovšca, Ljubljana, 3. 3. 2020.
19. Slavnostni govor na delovnem posvetu o pomenu integralnega vodenja in projektiranja ob
Svetovnem dnevu inženirjev v organizaciji Slovenske inženirske zbornice, Alojz Kovšca,
Ljubljana, 4. 3. 2020.
20. Sodelovanje v Oddaji EkstraVizor RTV Slovenija, Alojz Kovšca, Ljubljana, 5. 3. 2020.
21. Govor na posvetu »Financiranje slovenskih občin«, Alojz Kovšca, Ljubljana, 6. 3. 2020.
22. Organizacija in udeležba na tradicionalnem pohodu po Jurčičevi poti od Višje Gore do
Muljave, Dušan Strnad, 7. 3. 2020.
23. Sodelovanje na seji Sveta za nacionalno varnost, Alojz Kovšca, Ljubljana, 9. 3. 2020.
24. Snemanje prispevka za Svet 24 Plus, Alojz Kovšca, Državni svet, 10. 3. 2020.
25. Prispevek Branko Tomažič, Brez setve ne bo žetve, 20. 3. 2020.
26. Sodelovanje v oddaji na Radiu Zeleni val, Alojz Kovšca, Grosuplje, 25. 3. 2020.
27. Sodelovanje na srečanju štirih predsednikov (predsednik republike, predsednik Državnega
zbora, predsednik Vlade, predsednik Državnega sveta), Alojz Kovšca, Ljubljana, 26. 3. 2020.
28. Sodelovanje na seji Sveta za nacionalno varnost, Alojz Kovšca, Ljubljana, 4. 5. 2020.
29. Sodelovanje na srečanju z novogoriškimi gospodarstveniki »Rešimo Goriško«, Alojz Kovšca,
Mitja Gorenšček, Tomaž Horvat in Bojan Režun, Nova Gorica, 15. 5. 2020.
30. Govor ob 70-letnici rojstva dr. Janeza Drnovška, Matjaž Švagan, Zagorje ob Savi, 17. 5.
2020.
31. Sodelovanje na 8. znanstveni konferenci »Za človeka gre: relevanca znanosti in
izobraževanja« v organizaciji Alma Mater Europaea - ECM, videokonferenca, 20. 5. 2020.
32. Intervju za Siol, Alojz Kovšca, Državni svet, 4. 6. 2020.
33. Sodelovanje na posvetu »Primorska po krizi COVID-19«, Alojz Košca, Tomaž Horvat, Branko
Tomažič, Bojan Režun in Mitja Gorenšček, Državni svet, 5. 6. 2020.
34. Sodelovanje na 2. konferenci ob svetovnem dnevu varnosti hrane, Alojz Kovšca, Branko
Tomažič, Tone Hrovat, Marjan Maučec, Državni svet, 8. 6. 2020.
35. Gostovanje v oddaji na Nova 24 TV, Alojz Kovšca, 12. 6. 2020.
36. Govor na slavnostni seji Občine Vitanje, Alojz Kovšca, Vitanje, 25. 6. 2020.
37. Gostovanje v oddaji »Studio ob 17-tih« RTV Slovenije, Danijel Kastelic, Ljubljana, 16. 7.
2020.
38. Slavnostni govor na tradicionalni spominski slovesnosti ob Ruski kapelici pod Vršičem, Alojz
Kovšca, 25. 7. 2020.
39. Snemanje prispevka ob mednarodnem dnevu gluhih, Alojz Kovšca, 25. 8. 2020.
40. Sestanek pri ministru Janezu Ciglerju Kralju, Igor Antauer, 26. 8. 2020.
41. Sodelovanje v akciji korporativnega prostovoljstva na Pediatrični kliniki Ljubljana v organizaciji
Sekcije slikopleskarjev, fasaderjev in črkoslikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici, Alojz
Kovšca, Ljubljana, 28. 8. 2020.
42. Sodelovanje na okrogli mizi »Demografske spremembe v Sloveniji in Evropi«, Alojz Kovšca,
Ankaran, 30. 8. 2020.
43. Govor in podelitev nagrade Slovenian Grand Security Award v okviru mednarodne konference
»Dnevi korporativne varnosti«, Alojz Kovšca, Ljubljana, 9. 9. 2020.
44. Delovni obisk v občini Zreče, Alojz Kovšca, Zreče, 10. 9. 2020.
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45. Gostovanje v oddaji na Nova 24TV, Alojz Kovšca, Ljubljana, 17. 9. 2020.
46. Govor na posvetu »Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna
Slovenija«, Alojz Kovšca, Brdo pri Kranju, 18. 9. 2020.
47. Vodenje posveta »Večletni finančni okvir 2021–2027 in razvoj kohezijske regije Zahodna
Slovenija«, Dušan Strnad in Tomaž Horvat, Brdo pri Kranju, 18. 9. 2020.
48. Snemanje prispevka za oddajo Koda Radiotelevizije Slovenija, Alojz Kovšca, 18. 9. 2020.
49. Govor na uradni slovesnosti ob otvoritvi mednarodne konference »Dnevi korporativne
varnosti«, ki se je odvila v virtualnem okolju, Alojz Kovšca, Ljubljana, 21. 9. 2020.
50. Govor na slovesni podelitvi priznanj XVIII. nagradnega natečaja Urada Vlade Republike
Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu za diplomska, magistrska in doktorska dela na
temo Slovencev v zamejstvu in po svetu, Državni svet, 22. 9. 2020.
51. Gost v oddaji Faktor, TV3 Slovenija, Alojz Kovšca, Ljubljana, 23. 9. 2020.
52. Govor na strokovnem posvetu »Invazivne tujerodne vrste v gozdovih - medsektorski izzivi in
priložnosti pri njihovem upravljanju«, Alojz Kovšca, Državni svet, 24. 9. 2020.
53. Govor na odprtju novo lokalne tržnice Škofljica, Alojz Kovšca, Škofljica, 25. 9. 2020.
54. Sodelovanje na okrogli mizi o osnutku pokrajinske zakonodaje v okviru 18. nomotehničnih
dnevov v organizaciji Inštituta za primerjalno pravo in Pravne fakultete UL, Alojz Kovšca,
Ljubljana, 30. 9. 2020.
55. Intervju za Radio Ognjišče, Alojz Kovšca, Državni svet, 9. 10. 2020.
56. Sodelovanje na srečanju pri predsedniku republike z najvišjimi predstavniki treh vej oblasti,
Alojz Kovšca, Ljubljana, 13. 10. 2020.
57. Sodelovanje na strateški konferenci o vrednosti inovacij za zdravje in zdravstvo prihodnosti in
na okrogli mizi o nujnosti naložb v razvoj in novih rešitvah, mag. Peter Požun,
videokonferenca, 13. 10. 2020.
58. Delovno srečanje s člani Obrtno-podjetniške Trbovlje, Alojz Kovšca, Trbovlje, 15. 10. 2020,
59. Slavnostni govor ob državni proslavi v počastitev dneva reformacije, Alojz Kovšca, televizijski
dogodek, 30. 10. 2020.
60. Snemanje Oddaje Omizje (pokrajine), Alojz Kovšca, RTV Maribor, 4. 11. 2020.
61. Sodelovanje na medparlamentarni konferenci Za socialno in pravično Evropo, Igor Antauer,
videokonferenca,9. 11. 2020.
62. Slavnostni govor ob stoletnici Rapalske mirovne pogodbe, Alojz Kovšca, spletni strokovni
posvet, 11. 11. 2020.
63. Nagovor ob dnevu spomina na žrtve prometnih nesreč, Alojz Kovšca, videonagovor, 14. 11.
2020.
64. Pozdravni nagovor z uvodnim predavanjem na 2. mednarodni konferenci Vzgoja za ljubezen
do domovine in države, Alojza Kovšce, videokonferenca, 21. 11. 2020.
65. Gostovanje v oddaji VTV »Dober večer, gospod predsednik«, Alojz Kovšca, Velenje, 30. 11.
2020.
66. Gostovanje v oddaji Odprta dlan na Zelenem valu, Alojz Kovšca, Grosuplje, 3. 12. 2020.
67. Gostovanje v oddaji na Nova 24TV, Alojz Kovšca, Ljubljana, 11. 12. 2020.
68. Gostovanje v oddaji na TV AS, Alojz Kovšca, Murska Sobota, 16. 12. 2020.
69. Tradicionalno srečanje štirih predsednikov, Alojz Kovšca, Ljubljana, 21. 12. 2020.
70. Govor na posvetu o nujnosti investicij v Slovensko vojsko, Alojz Kovšca, Državni svet, 22. 12.
2020.
71. Sopredsedovanje posvetu o nujnosti investicij v Slovensko vojsko, Rajko Fajt, Državni svet,
22. 12. 2020.
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7.2. OSTALA UDELEŽBA PREDSEDNIKA IN DRŽAVNIH SVETNIKOV
1. Posvet o dolgotrajni oskrbi pri predsedniku republike; Danijel Kastelic, Ljubljana, 4. 1. 2020.
2. Sprejem pri predsedniku republike ob vročitvi listine o častnem pokroviteljstvu nad dogodki ob
100. letnici organiziranega delovanja ZDSSS, Danijel Kastelic, Ljubljana, 6. 1. 2020.
3. Odprtje razstave tehnične opreme z vseh področij tehničnega gledališča v okviru 40. sezone
umetniškega ustvarjanja Cankarjevega doma, Dejan Crnek, Ljubljana, 9. 1. 2020.
4. 30. podelitev naziva Delova osebnost leta 2019, Dejan Crnek, Ljubljana, 9. 1. 2020.
5. Osrednja slovesnost 63. prireditve Po stezah partizanske Jelovice ob 78-letnici dražgoške
bitke, mag. Igor Velov, Dražgoše, 12. 1. 2020.
6. Božično-novoletni koncert v Zavodu svetega Stanislava, Alojz Kovšca, Ljubljana, 14. 1. 2020.
7. Klavirski koncert slovenske pianistke Mete Fajdiga, Alojz Kovšca, Ilirska Bistrica, 16. 1. 2020.
8. Novoletno srečanje v organizaciji Vzajemne zdravstvene zavarovalnice z ogledom muzikala
Addamsovi, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, Ljubljana, 16. 1. 2020.
9. Premiera opere skladatelja P. I. Čajkovskega Devica Orleanska, prof. dr. Branka Kalenić
Ramšak, Ljubljana, 18. 1. 2020.
10. Slovesnost ob dnevu spomina na žrtve holokavsta, Dejan Crnek, 19. 1. 2020.
11. Proslava ob 75. obletnici bitke za partizansko Trnovo in otvoritev priložnostne razstave,
Tomaž Horvat, Trnovo pri Gorici, 19. 1. 2020.
12. Sprejem predstavnikov humanitarne organizacije ITF žrtev min iz BiH in Slovenske
čebelarske akademije na lokaciji prvega učnega čebelnjaka za invalide v Murski Soboti;
Danijel Kastelic, 21. 1. 2020.
13. Udeležba na podelitvi priznanj najbolj uspešnim parašportnicam in parašportnikom leta 2019;
Danijel Kastelic, Ljubljana, 21. 1. 2020.
14. Prijateljsko srečanje ob začetku novega leta v organizaciji Slovenske skupnosti v Trstu,
Tomaž Horvat, Bojan Režun, 24. 1. 2020.
15. Tradicionalna spominska slovesnost »Ko bo svoboda ... Pedrovo 1945–2020«, Tomaž
Horvat, Branik, 25. 1. 2020.
16. Januarsko srečanje Združenja Manager, Mitja Gorenšček, Ljubljana, 30. 1. 2020.
17. Sprejem za diplomatski zbor, Alojz Kovšca, Brdo pri Kranju, 31. 1. 2020.
18. 28. smučarski tek gospodarstvenikov, diplomatov in politikov, Alojz Kovšca, Bogomir Vnučec,
Pokljuka, 1. 2. 2020.
19. Tradicionalni pohod po Poti kulturne dediščine Žirovnica in slovesnost ob kulturnem prazniku
pri Prešernovem spomeniku, Bogomir Vnučec, Vrba na Gorenjskem, 8. 2. 2020.
20. Odprtje razstave MMXX v Cankarjevem domu, Janoš Kern, Ljubljana, 18. 2. 2020.
21. Osrednja proslava Slovencev v Italiji ob slovenskem kulturnem prazniku »Dokler veter ne
menja svojega jezika« ter počastitev 75 let slovenskega radia in 25 let slovenske televizije v
Italiji, Alojz Kovšca, Boris Popovič, Trst, 9. 2. 2020.
22. 56. Zlata lisica 2020 – Svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske, Bogomir Vnučec,
Kranjska Gora, 15. 2. 2020.
23. 9. FIS Svetovni pokal v smučarskih skokih za ženske, Alojz Kovšca, Dejan Crnek, Ljubno ob
Savinji, 23. 2. 2020.
24. Slovesnost pri predsedniku republike ob vročitvi državnih odlikovanj Srebrni red za zasluge,
Red za zasluge in Medalja za zasluge, Tomaž Horvat, Ljubljana, 26. 2. 2020.
25. Ogled premiere opere Giuseppa Verdija Luisa Millerja, Janoš Kern, Ljubljana, 29. 2. 2020.
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26. Dogodek Ona 365, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, Bojana Potočan Ljubljana, 3. 3. 2020.
27. Maša zadušnica za prof. dr. Franceta Bernika, Alojz Kovšca, ljubljanska stolnica, 13. 5. 2020.
28. Slovesnost pri predsedniku republike ob 30. obletnici izvolitve osamosvojitvene vlade
Republike Slovenije, Alojz Kovšca, Ljubljana, 16. 5. 2020.
29. Slovesnost ob zaključku prenove nemške kostnice v Tolminu, Bojan Režun, 12. 6. 2020.
30. Sprejem predstavnikov pobude "Rešimo Goriško" pri predsedniku republike, Tomaž Horvat,
Ljubljana, 16. 6. 2020.
31. 3. seja Kluba primorskih poslank in poslancev, Bojan Režun, 22. 6. 2020.
32. Slovesnost ob dnevu državnosti ob lipi sprave, Bogomir Vnučec, Radovljica, 24. 6. 2020.
33. Tradicionalna sveta maše za domovino v ljubljanski stolnici sv. Nikolaja, Alojz Kovšca, Matjaž
Švagan, prof. dr. Matjaž Gams, Branko Tomažič, Mitja Gorenšček, Ljubljana, 24. 6. 2020.
34. Slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu državnosti, Alojz Kovšca, Janoš Kern, Igor
Antauer, Državni zbor, 24. 6. 2020.
35. Osrednja počastitev dneva državnosti, Alojz Kovšca, Ljubljana, 24. 6. 2020.
36. Ogled dokumentarnega filma z naslovom »Požig« ob 100-letnici požiga Narodnega doma v
Trstu, Alojz Kovšca, Državni svet, 8. 6. 2020.
37. Spominska slovesnost pri Ruski kapelici pod Vršičem, Igor Antauer, 25. 7. 2020.
38. Koncert ob 250. obletnici smrti Giueseppeja Tartinija, Alojz Kovšca, Portorož, 2. 8. 2020.
39. Odprtje 38. festivala Radovljica 2020, Alojz Kovšca, Bogomir Vnučec, Radovljica, 7. 8. 2020.
40. Slovesnost ob podelitvi škofovskega posvečenja monsinjorju dr. Mitju Leskovarju,
imenovanemu naslovnemu nadškofu Beneventa in apostolskemu nunciju v Iraku, Alojz
Kovšca, stolnica sv. Nikolaja, 8. 8. 2020.
41. 15. blejski strateški forum, Alojz Kovšca, Bled, 31. 8. 2020.
42. Odprtje razstave »Tam pri Celovcu... Koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi« in prva
slovenska uprizoritev enodejanke »Plebiscit«, Alojz Kovšca, Šutna v Kamniku, 8. 9. 2020.
43. Žalna seja Državnega zbora ob smrti Ferija Horvata, Alojz Kovšca, Državni zbor, 3. 9. 2020.
44. 52. slavnostna podelitev nagrad Gospodarske zbornice Slovenije, Alojz Kovšca, Mitja
Gorenšček, Igor Antauer, Studenec na Dobu, 15. 9. 2020.
45. Premiera baletne predstave Gusar v izvedbi SNG Opera in balet Ljubljana, Janoš Kern,
Ljubljana, 22. 9. 2020.
46. Slovesnost ob Mednarodnem dnevu miru, Tomaž Horvat, Cerje, 26. 9. 2020.
47. Zaključni koncert ob 70-letnici kulturnega društva Miran Jarc iz Škocjana pri Domžalah in 20letnica festivala v okviru 20. kulturnega poletnega festivala Studenec 2020, Alojz Kovšca,
cerkev sv. Lenarta na Krtini, 3. 10. 2020.
48. Slovesnost ob odkritju obeležja kiparju poljskih korenin Petru Žiwobskemu, Alojz Kovšca,
Podbrezje, 4. 10. 2020.
49. Osrednja spominska slovesnost ob dnevu spomina na mrtve s polaganjem venca
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob spomeniku vsem žrtvam vojn in z
vojnami povezanimi žrtvami, Alojz Kovšca, Ljubljana, 1. 11. 2020.
50. Ogled premiere opere Cavalleria Rusticana, Glumači, Janoš Kern, Ljubljana, 8. 11. 2020.
51. Sprejemu pri predsedniku Republike, predsedniku Državnega zbora in predsedniku Vlade ob
mednarodnem dnevu invalidov, Danijel Kastelic, Ljubljana, 3. 12. 2020.
52. Slavnostna seja Državnega zbora ob dnevu samostojnosti in enotnosti, Alojz Kovšca, Državni
zbor, 23. 12. 2020.
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8. STATISTIKA DELA DRŽAVNEGA SVETA 1. 1. 2020–31. 12. 2020
Tabela 4: Uresničevanje pristojnosti Državnega sveta
ŠTEVILO
PREDLOGOV AKTOV

ŠTEVILO
SPREJETIH
AKTOV

ZAKONODAJNA INICIATIVA

12

12

MNENJE DRŽAVNEGA SVETA

15

15

ODLOŽILNI VETO

12

1

PARLAMENTARNA PREISKAVA

0

0

ZAHTEVA ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN
ZAKONITOSTI

4

3

AVTENTIČNA RAZLAGA

0

0

PRISTOJNOST

Tabela 5: Uspešnost pri uresničevanju pristojnosti Državnega sveta11
ŠTEVILO SPREJETIH
AKTOV DRŽAVNEGA
SVETA

PRISTOJNOST

ŠTEVILO USPEŠNIH
AKTOV

ZAKONODAJNA INICIATIVA

12

412

ODLOŽILNI VETO

1

1

PARLAMENTARNA PREISKAVA

0

0

ZAHTEVA ZA PRESOJO USTAVNOSTI IN
ZAKONITOSTI

3

013

AVTENTIČNA RAZLAGA

0

0

11

Število uspešnih aktov pomeni:
 Pri zakonodajni iniciativi: število zakonov, ki jih je predlagal Državni svet in nato sprejel Državni zbor;
 Pri odložilnem vetu: število zakonov, za katere je Državni svet zahteval, da Državni zbor o njih ponovno odloča in jih Državni
zbor ob ponovnem glasovanju ni sprejel;
 Pri parlamentarni preiskavi: število parlamentarnih preiskav, ki jih je Državni zbor odredil na zahtevo Državnega sveta;
 Pri zahtevi za presojo ustavnosti in zakonitosti: število aktov, za katere je Ustavno sodišče ugotovilo, da so v neskladju ali
delnem neskladju z Ustavo;
 Pri avtentični razlagi: število avtentičnih razlag, ki jih je predlagal Državni svet in nato sprejel Državni zbor.
12
Državni svet je en predlog zakona umaknil iz zakonodajnega postopka, ker je postal brezpredmeten, o treh predlogih zakonov pa
Državni zbor še ni odločal.
13
Ustavno sodišče o zahtevah še ni odločalo.
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Tabela 6: Število obravnavanih zadev na sejah Državnega sveta
43

ZADEVE S PODROČJA PRISTOJNOSTI
ODGOVORI IN IZJAVE V ZVEZI Z ZAHTEVAMI ZA ZAČETEK
POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI

6
60

VPRAŠANJA IN POBUDE

12

VOLITVE IN IMENOVANJA

1

IMUNITETA DRŽAVNIH SVETNIKOV

4

ZAKLJUČKI S POSVETA

5

DRUGI POMEMBNI SKLEPI

4

OSTALE ZADEVE

145

SKUPAJ
Tabela 7: Mnenje Državnega sveta, posredovana v Državni zbor
število sprejetih
mnenj

Število mnenj, posredovanih v Državni zbor

15

15

Tabela 8: Mnenje komisij, posredovana matičnim delovnim telesom Državnega zbora
število mnenj,
posredovanih matičnim
telesom
Državnega zbora

KOMISIJE

Komisija za državno ureditev

31

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve

34

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance

33
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Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

19

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

28

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport

7

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

8

Mandatno-imunitetna komisija

0

SKUPAJ

160

Tabela 9: Število sej in obravnavanih zadev po komisijah Državnega sveta
ŠTEVILO
OBRAVNAVA
NIH ZADEV

ŠTEVILO SEJ
KOMISIJE
redne

izredne

SKUPAJ

Komisija za državno
ureditev

14

7

21

40

Komisija za mednarodne
odnose in evropske zadeve

14

4

18

48

Komisija za gospodarstvo,
obrt, turizem in finance

11

9

20

52

Komisija za socialno varstvo,
delo, zdravstvo in invalide
Komisija za lokalno
samoupravo
in regionalni razvoj
Komisija za kulturo, znanost,
šolstvo in šport

18

10

28

41

17

7

24

50

10

3

13

24

Komisija za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

6

3

9

21

Mandatno-imunitetna
komisija

7

5

12

15

SKUPAJ

97

48

145
291
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