Številka: 060-01-8/2019/36
Ljubljana, 16. 10. 2019
Zapisni k
21. seje Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je bila v sredo, 18. 9. 2019,
v prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

Predsednik Državnega sveta je v skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika Državnega
sveta ugotovil, da je Državni svet sklepčen (29 prisotnih), in pričel z 21. sejo Državnega sveta,
ki jo je sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in prvega odstavka 30. člena
Poslovnika Državnega sveta.
Seja se je začela ob 13.10 uri in zaključila ob 16.50 uri.
Opravičeno odsotni:
 Dejan Crnek,
 Igor Antauer,
 Tone Hrovat,
 Bojan Kekec.
Na sejo so bili vabljeni:
 dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance (k 3. točki dnevnega reda),
 mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(k 4. točki dnevnega reda),
 Jadranko Grlić, glavni inšpektor, Inšpektorat Republike Slovenije za delo (k 4. točki
dnevnega reda).
Seje so se udeležili:
K 3. točki:
 Natalija Kovač Jereb, državna sekretarka, Ministrstvo za finance,
 Jože Novak, sekretar, Kabinet ministra, vodja projekta Projektnega sveta za prenovo
sistema obdavčitve nepremičnin, Ministrstvo za finance,
 mag. Tina Humar, podsekretarka, Sektor za sistem obdavčitve dohodkov in premoženja,
Ministrstvo za finance.
K 4. točki:
 Jadranko Grlić, glavni inšpektor, Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
 Damjan Mašera, vodja Sektorja za delovna razmerja in druge oblike dela, Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
***

O sklicu seje Državnega sveta je predsednik Državnega sveta obvestil predsednika Vlade
Republike Slovenije Marjana Šarca in predsednika Državnega zbora Republike Slovenije mag.
Dejana Židana.
***
Uvodoma je državne svetnice in svetnike nagovoril predstavnik gostitelja - predsednik
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije in državni svetnik Cvetko Zupančič.
***
Glasovanje na seji je, v skladu z drugim in tretjim odstavkom 50. člena Poslovnika Državnega
sveta, zaradi odsotnosti glasovalne naprave v prostoru, v katerem je bila seja, teklo na način
vzdigovanja rok.
***
S sklicem 11. 9. 2019 so državne svetnice in državni svetniki prejeli naslednji predlog
dnevnega reda:

1. Odobritev zapisnikov 5. izredne seje in 20. redne seje Državnega sveta Republike
Slovenije

2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem
vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B) - druga obravnava, EPA 685-VIII

4. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018,
EPA 652-VIII

5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega
odstavka 5. člena, 25. in 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)

6. Predlog Dopolnitve zahteve 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)

7. Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter
Predlog Kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leti 2020 in 2021
***
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Ker predsednik Državnega sveta ni prejel nobenega predloga za umik točke s predloga
dnevnega reda ali razširitev predlaganega dnevnega reda, je dal na glasovanje naslednji
PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Odobritev zapisnikov 5. izredne seje in 20. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem
vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B) - druga obravnava, EPA 685-VIII

4. Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018,
EPA 652-VIII

5. Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega
odstavka 5. člena, 25. in 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list
RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19)

6. Predlog Dopolnitve zahteve 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)

7. Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter
Predlog Kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leti 2020 in 2021

Predlagani dnevni red je bil SPREJET (31 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo
prisotnost, 32 jih je glasovalo ZA, nihče pa ni glasoval PROTI).

1. točka dnevnega reda:
 Odobritev zapisnika 5. izredne seje in 20. redne seje Državnega sveta Republike
Slovenije
Predloga zapisnikov 5. izredne seje in 20. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije so
državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem.
Ker predsednik Državnega sveta ni prejel pisnih pripomb na predloga zapisnikov, je predlagal,
da se o njiju glasuje.
Glasovanje o zapisnikih je potekalo ločeno.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje predlog zapisnika 5. izredne seje Državnega
sveta.
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Zapisnik 5. izredne seje Državnega sveta je bil sprejet (32 državnih svetnic in svetnikov
je prijavilo prisotnost, 32 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).

Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje predlog zapisnika 20. redne seje Državnega
sveta.
Zapisnik 20. redne seje Državnega sveta je bil sprejet (32 državnih svetnic in svetnikov
je prijavilo prisotnost, 32 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 1. točka dnevnega reda zaključena.

2. točka dnevnega reda:
 Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
Po elektronski pošti dne 13. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli Pobudo
državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za ureditev prostega dostopa do sanitarij na
počivališčih oziroma bencinskih servisih.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 13.
9. 2019.
Obrazložitev pobude je podal predlagatelj pobude državni svetnik dr. Matjaž Gams.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) obravnaval Pobudo
državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za ureditev prostega dostopa do sanitarij na
počivališčih oziroma bencinskih servisih ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o
Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US,
21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa in
predlaga Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: DARS), da pobudo prouči
in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa se glasi:
Na vseh počivališčih oziroma bencinskih servisih naj se omogoči neposreden dostop
do sanitarij brez vsakih fizičnih ali denarnih omejitev.
Obrazložitev:
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Nujni sestavni del avtocest so tudi počivališča in bencinski servisi, ki so namenjeni točenju
goriva, pogosto pa se vozniki ustavijo tudi zaradi utrujenosti, želje, da kaj popijejo ali pojedo,
nakupa različnih izdelkov in seveda tudi zaradi opravljanja fizioloških potreb. Ob tem je zelo
pomembna urejenost in opremljenost počivališč in bencinskih servisov, predvsem pa njihova
brezplačnost.
Ob slovenskih cestah, zlasti avtocestah, se nahajajo različne vrste počivališč. Nekatera
manjša počivališča omogočajo zgolj prostor za ustavljanje, spet druga nudijo tudi toaletne
prostore, mize in klopi. Največ ponudbe imajo običajno bencinski servisi, ki poleg goriva
ponujajo tudi gostinske storitve in uporabo toalet.
Pogosto je razlog za zaustavitev opravljanje fizioloških potreb. Toalete so na naših avtocestah
različno urejene, vzdrževane, predvsem pa imajo različno urejen dostop. Njihova uporaba ni
povsod brezplačna, saj je na nekaterih bencinskih servisih vstop omogočen le proti plačilu, pri
čemer večinoma velja, da uporabnik plačan znesek lahko dobi povrnjen ob nakupu izdelkov v
bencinskem servisu, v trgovini ali v restavraciji. Na določenih bencinskih servisih se ključ od
toaletnih prostorov dobi na blagajni. Posebej tujci pogosto iščejo dostop do toalet, ker ne vedo,
da je treba prositi za ključ. Tega praktično nikjer v tujini ni. Zaposleni se izgovarjajo, da se v
straniščih zbirajo narkomani, da turisti vse umažejo itd., vendar to ne sme biti razlog za
oteževanje dostopa do toaletnih prostorov. Vse omenjeno daje zelo neprijazen vtis voznikom,
zlasti tujcem, ki navsezadnje plačajo tudi cestnino.
Glede na navedeno in ob upoštevanju dejstva, da so počivališča in bencinski servisi prvi stik
tujcev z našo deželo, bi morala biti na vseh počivališčih in bencinskih servisih ob avtocestah
zagotovljena brezplačna uporaba sanitarij. Zato pozivam DARS, naj pri sklepanju pogodb, s
katerimi podeljuje zakupne pravice do uporabe zemljišč ob avtocestah za izvajanje servisnih
dejavnosti s področja gostinstva in postavitev bencinskih črpalk s servisi, zavežejo družbo k
nudenju brezplačnega dostopa do toaletnih prostorov.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, da
pobudo prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.
Predlog sklepa je bil SPREJET (33 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
31 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
Po elektronski pošti dne 13. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli Pobudo
državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in mag. Petra Požuna glede pisanja receptov za
osebno rabo.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 13.
9. 2019.
Obrazložitev pobude je podal državni svetnik dr. Matjaž Gams kot eden od predlagateljev
pobude.
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Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) obravnaval Pobudo
državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in mag. Petra Požuna glede pisanja receptov za
osebno rabo ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list
RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl.
US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in
mag. Petra Požuna in predlaga Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstvu za
zdravje, da pobudo proučita in nanjo odgovorita.
Pobuda državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in mag. Petra Požuna se glasi:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Ministrstvo za zdravje naj proučita
možnost za popolno sprostitev omejitev za pisanje receptov za osebno rabo.
Obrazložitev:
Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95, 39/96, 70/96,
47/97, 3/98, 3/98, 51/98 – odl. US, 73/98 – odl. US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl. US,
61/00, 64/00 – popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05,
86/06, 90/06 – popr., 64/07, 33/08, 7/09, 88/09, 30/11, 49/12, 106/12, 99/13 – ZSVarPre-C,
25/14 – odl. US, 25/14, 85/14, 10/17 – ZČmIS in 64/18; v nadaljnjem besedilu: Pravila) v 210.
členu določajo, da je recept za osebno rabo neobnovljivi recept na papirnati listini. Zdravnik
lahko predpiše zdravilo na recept za osebno rabo sebi ali svojemu družinskemu članu, če ga
ni pooblaščen predpisati na recept kot osebni zdravnik, napotni zdravnik, zdravnik zdravilišča
oziroma kot pooblaščeni zdravnik. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: ZZZS) dodeli zdravniku na njegov predlog 30 receptov za osebno rabo letno, če je
evidentiran v zbirki podatkov pod zaporedno številko NIJZ 16 »Evidenca gibanja zdravstvenih
delavcev in mreža zdravstvenih zavodov« iz Priloge 1 Zakona o zbirkah podatkov s področja
zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18), ima veljavno licenco
Zdravniške zbornice Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica) in ima enega od naslednjih
statusov: opravlja zdravstvene storitve v okviru mreže javne zdravstvene službe; ima
sklenjeno pogodbo o zaposlitvi z ZZZS, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
Ministrstvom za zdravje, Medicinsko fakulteto, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ali
Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano; je upokojenec s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, zavarovan na podlagi 10. točke prvega odstavka 15. člena Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno
prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 – ZUPJS, 87/11, 40/12 – ZUJF,
21/13 – ZUTD-A, 91/13, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 111/13 – ZMEPIZ-1, 95/14 –
ZUJF-C, 47/15 – ZZSDT, 61/17 – ZUPŠ, 64/17 – ZZDej-K in 36/19), ki je imel neposredno
pred pridobitvijo pravice do pokojnine status iz prve ali druge alineje te točke. Kljub temu lahko
ZZZS trajno ali začasno zavrne dodelitev receptov za osebno rabo, če zdravnik pri predpisu
zdravil v breme obveznega zavarovanja ni ravnal v skladu s predpisi ali splošnimi akti ZZZS,
ne glede na to, ali jih je predpisal na recept, recept za osebno rabo ali v okviru standarda
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zdravstvene storitve, ki jo zagotovi izvajalec. Natančnejši postopek dodelitve receptov za
osebno rabo in merila, na podlagi katerih se zdravniku trajno ali začasno zavrne njihova
dodelitev, sprejme generalni direktor ZZZS s splošnim aktom, ki se objavi na spletni strani
ZZZS.
Do zadnjih sprememb in dopolnitev Pravil z dne 28. 9. 2018 so bile omejitve, ki so se nanašale
na pisanje receptov za osebno rabo, bistveno milejše. Zdravila na recept je lahko zase in za
svoje družinske člane, ki so imeli urejeno obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji, predpisal
zdravnik, ki ni bil osebni ali napotni zdravnik teh zavarovanih oseb, če je bil evidentiran v Bazi
podatkov o izvajalcih zdravstvenih storitev Nacionalnega inštituta za javno zdravje in je imel
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma, kadar je imel začasno prebivališče v
Republiki Sloveniji, če je bil vključen v javno zdravstveno mrežo v Republiki Sloveniji. ZZZS je
dodelil zdravniku na njegov predlog 30 receptov na leto, ki so bili označeni z žigom ZZZS
(recept za osebno rabo) in za katere so veljali enaki predpisi in splošni akti ZZZS kot za
predpisovanje in izdajanje zdravil na recept. Če zdravnik ni ravnal v skladu s predpisi in
splošnimi akti ZZZS, mu je lahko ZZZS zavrnil nadaljnjo dodelitev receptov za osebno rabo.
Tako so imeli vsi zdravniki, ki so imeli pridobljeno licenco za izvajanje zdravstvene dejavnosti,
ne glede na to, kje so bili zaposleni ali v kakšni statusni obliki so izvajali zdravljenje, možnost
izdati do 30 receptov za osebno rabo. Zavarovanec je tako prišel do potrebnega zdravila, ne
da bi moral čakati v čakalnih vrstah na pregled, ZZZS pa ni trpel stroška pregleda, saj so
zdravniki recepte za osebno rabo izdajali brezplačno. Prav tako do zadnje spremembe Pravil
ni veljala omejitev glede obnovljivih receptov.
Po aktualni ureditvi je možnost izdajanja receptov za osebno rabo omejena zgolj na zdravnike
z licenco Zbornice, zaposlene v javnem zdravstvu, zdravnike koncesionarje in zdravnike, ki so
upokojeni delavci iz javnih zdravstvenih zavodov ter izrecno naštete zdravnike, ki so zaposleni
na Ministrstvu za zdravje, v ZZZS, Zavodu za varovanje zdravja, Medicinski fakulteti, v
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ali Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.
Do obstoječe ureditve se je v preteklosti opredelila tudi Zbornica, ki je poudarjala, da je recept
za osebno rabo eden izmed redkih instrumentov racionalizacije v slovenskem javnem
zdravstvu, saj zdravniki s tem, ko recepte predpisujejo sami sebi in svojim družinskim članom,
razbremenjujejo zdravstveni sistem. Zbornica je ocenila, da je z novimi omejitvami pravico do
predpisovanja receptov za osebno rabo izgubilo približno 3100 zdravnikov, zaradi česar naj bi
omenjeni ukrep že tako ali tako preobremenjene zdravnike splošne ali družinske medicine še
bolj obremenil.
Korektno je, da smejo recepte predpisovati samo strokovno usposobljeni zdravniki, ki imajo
preverjeno znanje in ki s predpisovanjem zdravil ne škodijo zdravju pacienta, temveč mu
predpišejo zdravila, ki jih ta res potrebuje in ki jih ima pravico na osnovi plačanih prispevkov
zdravstvenega zavarovanja dobiti na strošek ZZZS brezplačno. Vendar je treba vzeti v ozir
tudi stanje v zdravstvu v celoti.
Glede na aktualne dolge čakalne vrste in preobremenjenost sistema se ZZZS in Ministrstvu za
zdravje predlaga, da proučita možnost za popolno sprostitev omejitev za pisanje receptov za
osebno rabo, to pomeni, da bi bili do receptov za osebno rabo upravičeni vsi zdravniki, ki
imajo opravljen strokovni izpit, imajo osebno številko zdravnika in so člani Zbornice, zlasti to
velja za mlade zdravnike, torej specializante in sekundarije pred podelitvijo licence.
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***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Ministrstvu za zdravje, da pobudo proučita in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v
roku 30 dni odgovorita.
Predlog sklepa je bil SPREJET (33 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
30 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
Po elektronski pošti dne 13. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli Pobudo
državnega svetnika Tomaža Horvata za dvig odstotka za odmero starostne pokojnine.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 13.
9. 2019.
Obrazložitev pobude je podal predlagatelj pobude državni svetnik Tomaž Horvat.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) obravnaval Pobudo
državnega svetnika Cvetka Zupančiča za poenotenje prakse pri predkupni pravici države za
gozdne komplekse nad 30 ha po Zakonu o gozdovih ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 –
odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča in
predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Cvetka Zupančiča se glasi:
Vlada Republike Slovenije naj poda stališče glede predkupne pravice Republike
Slovenije za gozdne komplekse nad 30 ha po Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št.
30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13,
101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16; v
nadaljevanju: ZG).
Obrazložitev:
Za promet z gozdnimi zemljišči (zemljišča z namensko rabo gozdno zemljišče) se uporabljajo
določbe ZG. Prednostni upravičenci pri nakupu gozdov so po naslednjem vrstnem redu (47.
člen ZG):
 Republika Slovenija, če gre za varovalne gozdove ali za gozdove s posebnim namenom,
 lokalna skupnost pri gozdovih s posebnim namenom,
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 lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja,
 lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.
Poleg navedenih predkupnih upravičencev ima Republika Slovenija oziroma pravna oseba, ki
gospodari z gozdovi v lasti Republike Slovenije, absolutno predkupno pravico, in sicer ne
glede na predkupno pravico Republike Slovenije in lokalne skupnosti, če gre za varovalne
gozdove ali za gozdove s posebnim namenom, pred lastnikom, katerega zemljišče meji na
gozd, ki se prodaja, lastnikom, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja, in ne glede na
določbe 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) o predkupni
pravici solastnika. Republika Slovenija ali pravna oseba v njenem imenu ima absolutno
predkupno pravico pri nakupu gozdov v kompleksu, ki je večji od 30 hektarjev (tretji odstavek
47. člena ZG).
V praksi se pojavljajo težave glede definicije prodaje gozdov v kompleksu, predvsem pri
prodaji solastniških deležev, ki so po preračunu idealnega deleža po površini manjši od 30 ha,
obenem pa je celoten kompleks solastniških zemljišč večji od 30 ha. Upravne enote, ki vodijo
postopke v zvezi s prometom z gozdnimi zemljišči, se pri kompleksih gozdnih zemljišč nad 30
ha odločajo med dvema možnostma:
1. ugotovijo, kakšno površino predstavlja solastniški delež, ki se prodaja iz gozdnega
kompleksa: če se prodaja solastniški delež, ki predstavlja manj kot 30 ha gozdnih
zemljišč, predkupne pravice Republiki Sloveniji po tretjem odstavku 47. člena ZG ne
priznajo; če se prodaja solastniški delež, ki predstavlja več kot 30 ha gozdnih zemljišč,
predkupno pravico Republiki Sloveniji po tretjem odstavku 47. člena ZG priznajo;
2. ugotovijo, da se prodaja solastniški delež iz gozdnega kompleksa, ki skupaj predstavlja
več kot 30 ha gozdnih zemljišč, in ne glede na velikost površine, ki jo dejansko predstavlja
solastniški delež v solastnini, Republiki Sloveniji priznajo predkupno pravico po tretjem
odstavku 47. člena ZG.
Z namenom poenotenja prakse pri delu upravnih enot naj Vlada Republike Slovenije poda
svoje stališče ter upravnim enotam da navodila glede predkupne pravice države za gozdne
komplekse nad 30 ha po ZG z natančnim pojasnilom, kako ravnati, kadar se prodaja
solastniški del gozdnega kompleksa.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in v
skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.

Predlog sklepa je bil SPREJET (33 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
32 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
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Po elektronski pošti dne 13. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli Vprašanja
državnega svetnika mag. Petra Požuna glede napredka pri učinkovitejšem izvajanju 20.a
člena Zakona o zdravniški službi v povezavi s specializanti s področja družinske
medicine.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 13.
9. 2019.
Obrazložitev vprašanj je podal predlagatelj vprašanj državni svetnik mag. Peter Požun.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) obravnaval
Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede napredka pri učinkovitejšem izvajanju
20.a člena Zakona o zdravniški službi v povezavi s specializanti s področja družinske medicine
ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05
- uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna in
Vladi Republike Slovenije ter Ministrstvu za zdravje predlaga, da vprašanja proučita in nanje
odgovorita.

Vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna se glasijo:
1. Ali je od 11. 7. 2019 prišlo do kakršnegakoli napredka pri učinkovitosti izvajanja 20.a
člena Zakona o zdravniški službi v povezavi z možnostjo specializantov, ki opravljajo
četrto leto specializacije iz družinske medicine, da opredeljujejo paciente v vlogi
izbranih osebnih zdravnikov? Če da, kakšni so bili konkretni ukrepi, ki sta jih v
povezavi s tem izvedla Ministrstvo za zdravje ali Vlada Republike Slovenije?
2. Kakšni so aktualni podatki o:
- številu specializantov družinske medicine, ki imajo potrdilo - soglasje Zdravniške
zbornice Slovenije, da lahko opredeljujejo paciente, in
- številu specializantov s področja družinske medicine, ki opravljajo četrto leto
specializacije iz družinske medicine in v skladu z 20.a členom Zakona o zdravniški
službi v vlogi izbranih osebnih zdravnikov že opredeljujejo paciente?
3. Pri katerih specifičnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (vključujoč
javne zdravstvene zavode in koncesionarje) specializanti iz druge alineje prejšnje
točke opravljajo naloge izbranih osebnih zdravnikov in koliko so imeli opredeljenih
pacientov na dan 31. 8. 2019?
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Obrazložitev:
Državni svet je na 14. seji 23. 1. 2019 obravnaval in podprl vprašanja državnega svetnika
mag. Petra Požuna glede specializantov s področja družinske medicine in izvajanja 20.a člena
Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 –
ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17 – ZZDej-K in
49/18; v nadaljevanju ZZdrS). Navedeni 20.a člen je bil v ZZdrS vključen na podlagi novele,
sprejete 12. 7. 2017, z namenom razbremenitve izbranih osebnih zdravnikov v okviru primarne
zdravstvene dejavnosti, kar bi prebivalcem Slovenije posredno omogočilo lažji in hitrejši
dostop do zdravstvenih storitev. V skladu z 20.a členom ZZdrS je tako po novem lahko izbrani
osebni zdravnik na podlagi ocene mentorja tudi specializant s področja družinske medicine, ki
opravlja četrto leto specializacije iz družinske medicine, če slednji s tem pisno soglaša.
Specializantom s področja družinske medicine se tako lahko omogoči lažji prehod iz statusa
specializanta v status specialista, regijam, v katerih osebnih zdravnikov primanjkuje, pa nujno
potreben dodatni specialistični kader s področja družinske medicine.
Na Ministrstvo za zdravje so bila zato naslovljena vprašanja o številu specializantov s področja
družinske medicine, ki opravljajo četrto leto specializacije iz družinske medicine; o številu
navedenih specializantov, ki že opredeljujejo paciente v skladu z 20.a členom ZZDrS, in o
kratkoročnih ukrepih, s katerimi namerava Ministrstvo za zdravje izboljšati učinkovitost
izvajanja 20.a člena ZZdrS.
Odgovor Ministrstva za zdravje na navedena vprašanja je Državni svet prejel 21. 2. 2019. Iz
odgovora je razbrati, da je bilo po podatkih Zdravniške zbornice Slovenije na dan 28. 1. 2019 v
zadnjem letniku 51 specializantov družinske medicine, potrdilo, da so lahko izbrani osebni
zdravniki, pa je omenjena zbornica izdala 45-im specializantom družinske medicine. Od teh je
po podatkih Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na dan 1. 1. 2019 v vlogi izbranega
osebnega zdravnika delovalo 12 specializantov družinske medicine.
Ministrstvo za zdravje je v odgovoru kot možne ukrepe za izboljšanje učinkovitosti izvajanja
20.a člena ZZdrS navedlo spremembo programa specializacije iz družinske medicine in načina
kroženja specializantov družinske medicine ter določitev novega obračunskega modela
financiranja splošnih ambulant, ki bi na novo opredelil glavarinske količnike in bi bil
stimulativno naravnan za nove osebne izbrane zdravnike.
Odgovore Ministrstva za zdravje je podrobneje obravnavala pristojna Komisija Državnega
sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide na 19. seji 18. 4. 2019 in v razpravi
skušala ugotoviti, ali ovire za neučinkovito izvajanje 20.a člena ZZdrS predstavljajo neustrezna
zakonodajna ureditev; težave z zagotavljanjem finančnih sredstev za programe ambulant
družinske medicine iz sredstev blagajne zdravstvenega zavarovanja; pomanjkanje interesa
delodajalcev ali specializantov; sam program specializacije ali pa so ovire sistemske narave.
Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na podlagi
razprave in seznanitve s stališči vseh ključnih deležnikov glede navedenih dilem o vzrokih za
neučinkovito izvajanje 20.a člena ZZdrS oblikovala določene sklepe in v svojem mnenju
pozvala Vlado Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada), da:
- pripravi avtentično razlago 20.a člena Zakona o zdravniški službi, z namenom razjasnitve
vprašanja odgovornosti specializantov četrtega letnika specializacij, ki lahko opredeljujejo
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paciente, in njihovih mentorjev, v primeru napak specializantov pri opravljanju dela v vlogi
izbranih osebnih zdravnikov;
- program specializacije družinske medicine prilagodi tako, da bo specializant družinske
medicine v četrtem letu specializacije slednjo v največjem možnem obsegu opravljal na
primarni ravni, v ambulanti družinske medicine in pod nadzorom svojega mentorja, pri
čemer bo lahko, ob izpolnjevanju pogojev iz 20.a člena Zakona o zdravniški službi,
opredeljeval paciente;
- prouči možnost dodatnega nagrajevanja specializantov četrtega letnika specializacije
družinske medicine, ki opredeljujejo paciente, v okviru obstoječega plačnega sistema ali
prek drugih oblik finančne stimulacije.
Iz odgovora Vlade, ki ga je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide prejela 6.
6. 2019, izhaja, da Vlada ocenjuje, da so določbe 20.a člena ZZdrS jasne in nedvoumne. Po
mnenju Vlade s privolitvijo mentorja, da je specializant sposoben za samostojno opravljanje
določenih del, slednji pridobi polno odgovornost za opravljanje teh del, mentor pa se te
odgovornosti razbremeni in ne prevzema odgovornosti za odločitve specializanta. Posledično
Vlada meni, da ni potrebe po avtentični razlagi 20.a člena ZZdrS.
Vlada je v odgovoru podprla pobudo za spremembo programa specializacije iz družinske
medicine na način, da se program specializacije iz družinske medicine prilagodi tako, da se v
zadnjem letu programa specializacije iz družinske medicine zagotovi daljše kroženje
specializantov v ambulantah družinske medicine in posledično zmanjša njihova prisotnost na
kliničnih oddelkih. Kot način za izboljšanje dostopnosti do zdravstvene oskrbe za vse
prebivalce Slovenije pa je Vlada v odgovoru navedla krepitev primarne ravni zdravstvene
dejavnosti tako kadrovsko kot tudi finančno. Kot možno rešitev je navedla ureditev načina
financiranja ambulant družinske medicine, ki bo stimulativno naravnan, kar je v svojem
odgovoru z dne 21. 2. 2019 navedlo tudi že Ministrstvo za zdravje.
Ker je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide ocenila, da Vlada ni jasno
odgovorila na vprašanje komisije v zvezi z možnostjo dodatnega nagrajevanja specializantov
četrtega letnika specializacije družinske medicine, ki opredeljujejo paciente, in sicer v okviru
obstoječega plačnega sistema ali prek drugih oblik finančne stimulacije, je na 23. seji 17. 6.
2019 oblikovala zahtevo po dopolnitvi vladnega odgovora.
Iz dopolnjenega odgovora Vlade, ki ga je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in
invalide prejela 11. 7. 2019, izhaja, da Vlada rešitev vidi v urejanju načina financiranja
ambulant družinske medicine, ki bo stimulativno naravnan. Napovedala je ureditev
obračunskega modela, ki bo omogočil nagrajevanje timov družinske ambulante, v skladu z
določbami Aneksa št. 1 k Splošnem dogovoru za pogodbeno leto 2019, nato pa pripravo
ustreznih spodbud za tiste specializante s področja družinske medicine, ki opravljajo četrto
leto specializacije iz družinske medicine in soglašajo s tem, da postanejo, na podlagi ocene
svojega mentorja, izbrani osebni zdravniki in opredeljujejo paciente. Do uveljavitve novega
načina financiranja specializantov s področja družinske medicine se po mnenju Vlade lahko
specializante nagrajuje na način kot vse druge javne uslužbence (izplačilo dela plače za
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za opravljeno delo), če ima posamezni
javni zdravstveni zavod za to ustrezna sredstva npr. iz naslova odsotnosti javnih uslužbencev
z dela ali nezasedenih delovnih mest.
Pomanjkanje, preobremenjenost in posledična izgorelost zdravnikov družinske medicine še
vedno ostaja aktualna problematika, zato so ponovno aktualna tudi vprašanja na temo
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napredka pri izvajanju 20.a člena ZZdrS tako glede morebitnega povečanja števila
specializantov družinske medicine, ki opredeljujejo paciente, od začetka 2019, kot glede
konkretnih ukrepov, ki sta jih Ministrstvo za zdravje in Vlada na tem področju izvedla od 11. 7.
2019, ko je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide prejela zadnji odgovor
Vlade na to temo. Učinkovito izvajanje 20.a člena ZZdr-S namreč lahko predstavlja enega od
konkretnih načinov razbremenitve družinskih zdravnikov in reševanja težav, s katerimi se
sooča primarna zdravstvena raven.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije in Ministrstvu za zdravje,
da vprašanja proučita in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanje v roku 30 dni odgovorita.
Predlog sklepa je bil SPREJET (32 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
32 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
Po elektronski pošti dne 13. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli Pobudo
državnega svetnika Cvetka Zupančiča za poenotenje prakse pri predkupni pravici
države za gozdne komplekse nad 30 ha po Zakonu o gozdovih.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 13.
9. 2019.
Obrazložitev pobude je podal predlagatelj pobude državni svetnik Cvetko Zupančič.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) obravnaval Pobudo
državnega svetnika Cvetka Zupančiča za poenotenje prakse pri predkupni pravici države za
gozdne komplekse nad 30 ha po Zakonu o gozdovih ter na podlagi prvega odstavka 56. člena
Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 –
odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Cvetka Zupančiča in
predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Cvetka Zupančiča se glasi:
Vlada Republike Slovenije naj poda stališče glede predkupne pravice Republike
Slovenije za gozdne komplekse nad 30 ha po Zakonu o gozdovih (Uradni list RS, št.
30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 – ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13,
101/13 – ZDavNepr, 17/14, 22/14 – odl. US, 24/15, 9/16 – ZGGLRS in 77/16; v
nadaljevanju: ZG).
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Obrazložitev:
Za promet z gozdnimi zemljišči (zemljišča z namensko rabo gozdno zemljišče) se uporabljajo
določbe ZG. Prednostni upravičenci pri nakupu gozdov so po naslednjem vrstnem redu (47.
člen ZG):
 Republika Slovenija, če gre za varovalne gozdove ali za gozdove s posebnim namenom,
 lokalna skupnost pri gozdovih s posebnim namenom,
 lastnik, katerega zemljišče meji na gozd, ki se prodaja,
 lastnik, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja.
Poleg navedenih predkupnih upravičencev ima Republika Slovenija oziroma pravna oseba, ki
gospodari z gozdovi v lasti Republike Slovenije, absolutno predkupno pravico, in sicer ne
glede na predkupno pravico Republike Slovenije in lokalne skupnosti, če gre za varovalne
gozdove ali za gozdove s posebnim namenom, pred lastnikom, katerega zemljišče meji na
gozd, ki se prodaja, lastnikom, katerega gozd je najbližje gozdu, ki se prodaja, in ne glede na
določbe 66. člena Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13) o predkupni
pravici solastnika. Republika Slovenija ali pravna oseba v njenem imenu ima absolutno
predkupno pravico pri nakupu gozdov v kompleksu, ki je večji od 30 hektarjev (tretji odstavek
47. člena ZG).
V praksi se pojavljajo težave glede definicije prodaje gozdov v kompleksu, predvsem pri
prodaji solastniških deležev, ki so po preračunu idealnega deleža po površini manjši od 30 ha,
obenem pa je celoten kompleks solastniških zemljišč večji od 30 ha. Upravne enote, ki vodijo
postopke v zvezi s prometom z gozdnimi zemljišči, se pri kompleksih gozdnih zemljišč nad 30
ha odločajo med dvema možnostma:
1. ugotovijo, kakšno površino predstavlja solastniški delež, ki se prodaja iz gozdnega
kompleksa: če se prodaja solastniški delež, ki predstavlja manj kot 30 ha gozdnih
zemljišč, predkupne pravice Republiki Sloveniji po tretjem odstavku 47. člena ZG ne
priznajo; če se prodaja solastniški delež, ki predstavlja več kot 30 ha gozdnih zemljišč,
predkupno pravico Republiki Sloveniji po tretjem odstavku 47. člena ZG priznajo;
2. ugotovijo, da se prodaja solastniški delež iz gozdnega kompleksa, ki skupaj predstavlja
več kot 30 ha gozdnih zemljišč, in ne glede na velikost površine, ki jo dejansko
predstavlja solastniški delež v solastnini, Republiki Sloveniji priznajo predkupno pravico
po tretjem odstavku 47. člena ZG.
Z namenom poenotenja prakse pri delu upravnih enot naj Vlada Republike Slovenije poda
svoje stališče ter upravnim enotam da navodila glede predkupne pravice države za gozdne
komplekse nad 30 ha po ZG z natančnim pojasnilom, kako ravnati, kadar se prodaja
solastniški del gozdnega kompleksa.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in v
skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.
Predlog sklepa je bil SPREJET (33 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
33 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
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Po elektronski pošti dne 13. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli Pobudo
Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance da se v proračunu Republike
Slovenije zagotovi več sredstev za investicije ter omogoči učinkovitejše črpanje
evropskih sredstev za projekte gradnje cest, šol in vrtcev ter za programe odpravljanja
posledic naravnih nesreč.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 13.
9. 2019.
Obrazložitev pobude je podala predstavnica predlagateljice pobude državna svetnica mag.
Marija Lah.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), obravnaval Pobudo
Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance da se v proračunu Republike Slovenije
zagotovi več sredstev za investicije ter omogoči učinkovitejše črpanje evropskih sredstev za
projekte gradnje cest, šol in vrtcev ter za programe odpravljanja posledic naravnih nesreč ter
na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance ter predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za infrastrukturo, Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za okolje in prostor ter Ministrstvu za finance, da
pobudo proučijo in nanjo odgovorijo.
Pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance se glasi:
Komisija poziva Vlado Republike Slovenije ter pristojna resorna ministrstva, da v
proračunu Republike Slovenije zagotovijo več sredstev za investicije ter omogočijo
učinkovitejše črpanje evropskih sredstev za projekte gradnje cest, šol in vrtcev ter za
programe odpravljanja posledic naravnih nesreč.

Obrazložitev:
Komisija Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance je ob obravnavi Poročila o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2019 v obdobju januar–junij ugotovila, da
predstavljeni podatki iz poročila, ki zajema prvo polletje letošnjega leta, kažejo na premajhno
razvojno naravnanost proračuna.
Investicije v cestno infrastrukturo so se skoraj ustavile, nezadostna vlaganja Direkcije za
infrastrukturo v okviru Ministrstva za infrastrukturo pa v veliki meri onemogočajo sovlaganje
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sredstev občin za izvajanje rednega vzdrževanja in izgradnje delov (novih pločnikov,
kolesarskih stez, parkirišč, javne razsvetljave) cestišč v občinah.
Prav tako bi bilo pričakovati, glede na trenutni proračunski presežek sredstev in večletno
zaostajanje na področju vlaganj v gradnjo šol in vrtcev, več posluha za prošnje občin, da se
nameni več sredstev za te namene ter da se preveri možnosti učinkovitejšega črpanja
evropskih sredstev za programe in projekte, ki so že pripravljeni. Razpisi za financiranje
projektov za izgradnjo osnovnih šol in vrtcev se kljub izboljšanemu stanju javnih financ že več
let ne izvajajo. Zato se na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naslavlja vprašanje
glede planiranja sredstev, namenjenih izgradnji in obnovi osnovnih šol in vrtcev v prihodnjem
letu.
Iz sredstev proračunskega sklada za financiranje izdatkov za odpravljanje posledic naravnih in
drugih nesreč v prvem polletju je bilo izločenih 5,9 milijonov evrov, kar pa glede na zamike
izplačil ne zadostuje, saj povzroča občinam, ki z občinskimi sredstvi zagotavljajo sanacijo
škode, velike težave. Zato bi morali Ministrstvo za okolje in prostor ter Ministrstvo za finance,
ob vse pogostejših škodah kot posledici naravnih nesreč, povečati dinamiko povračil sredstev
ob teh dogodkih.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, Ministrstvu za
infrastrukturo, Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvu za okolje in prostor
ter Ministrstvu za finance, da pobudo proučijo in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v
roku 30 dni odgovorijo.

Predlog sklepa je bil SPREJET (32 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
32 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
Po elektronski pošti dne 13. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli Pobudo
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih
interesov v zvezi s projektom ustanovitve pokrajin.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 13.
9. 2019.
Obrazložitev pobude je podal predstavnik predlagateljic pobude državni svetnik Dušan Strnad.
***
Vodenje seje je začasno prevzel podpredsednik Državnega sveta Matjaž Švagan.
***
Razpravljal je državni svetnik Alojz Kovšca.
***
16

Vodenje seje je ponovno prevzel predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
***
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), obravnaval Pobudo
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov v
zvezi s projektom ustanovitve pokrajin ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o
Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US,
21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter Interesne skupine lokalnih interesov in predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih
interesov se glasi:
Vlada Republike Slovenije naj se v okviru svojih pristojnosti čim prej vključi v projekt
ustanavljanja pokrajin, ki ga koordinira Državni svet na podlagi iniciative predsednika
republike ter predsednikov združenj občin, in sodeluje s skupino strokovnjakov pod
vodstvom prof. dr. Boštjana Brezovnika pri pripravi zakonodajnih predlogov oz. modela
prenosa pristojnosti, sistema financiranja pokrajin in volitev v pokrajine.
Obrazložitev:
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Interesna skupina
lokalnih interesov sta se na skupni seji 2. 9. 2019 seznanili z osnutkom Zakona o ustanovitvi
pokrajin, ki ga je pripravil vodja strokovne skupine za pripravo pokrajinske zakonodaje prof. dr.
Boštjan Brezovnik s sodelavci.
Kot pojasnjuje pripravljavec osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin, je Slovenija izrazito
fiskalno centralizirana, kar dokazuje tudi indeks fiskalne decentralizacije, ki uvršča Slovenijo
med 28 državami članicami EU na 24. mesto. Nominalni podatki kažejo, da so slovenske
občine pod-financirane za približno 9 %. Rezultat upravne in fiskalne centralizacije je dejanska
centralizacija, ki se kaže s koncentracijo prebivalstva in delovnih mest v glavnem mestu
(292.000 prebivalcev in skoraj 217.000 delovnih mest), kamor dnevno migrira najmanj 90.000
prebivalcev drugih območij Slovenije. Bistveno manjše število delovnih mest v drugih mestnih
občinah, ki ne sledijo razvoju glavnega mesta. (npr. Ljubljana ima 26.6 % vseh delovnih mest
v Sloveniji, Maribor 7,1 %, Celje 3,5 %), kaže na odsotnost policentričnega razvoja in s tem
neenakomernega razvoja Slovenije.
Osnutek Zakona o ustanovitvi pokrajin temelji na konceptu 11 mestnih občin kot upravnoadministrativnih, kulturnih, športnih in razvojnih slovenskih središč ter upošteva študijo o t. i.
funkcionalnih regijah, ki obravnava navezanost prebivalstva na posamezne centre in mobilnost
prebivalstva. Cilj predlaganega modela ustanovitve pokrajin v smislu teritorialne
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decentralizacije je enakomernejši in skladnejši razvoj vseh območij Slovenije. Kot pojasnjuje
pripravljavec osnutka zakona, predlagana teritorialna členitev na 11 pokrajin s samostojno
Ljubljansko pokrajino upošteva funkcionalne regije in razprave iz 2007 in 2008 ter takratni
zakonodajni predlog iz 2008, ki je predvideval ustanovitev 14 pokrajin, z Mestno občino
Ljubljana s statusom pokrajine. S predlagano teritorialno členitvijo se najprej želi preveriti, ali
obstajajo na lokalni ravni povezave, ki bi sovpadale z mejami pokrajin. Dosedanje razprave na
nivoju občin so že nakazale konstruktivne predloge za spremembo predlaganih rešitev v smeri
združitve Spodnjega in Zgornjega Podravja v enovito pokrajino, ustanovitev samostojne
pokrajine Posavje oz. Posavsko-zasavske pokrajine ter širitve Ljubljanske pokrajine na širšo
Osrednjeslovensko pokrajino, ki bi združevala 26 občin ljubljanske urbane regije. Pretežni del
strokovne skupine, ki vključuje 58 strokovnjakov, je naklonjen ustanovitvi 8 do 11 pokrajin, ki bi
obsegale večji teritorij in večje število prebivalcev, ter postopnemu prenosu pristojnosti z
države na pokrajine.
V okviru skupne seje Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter
Interesne skupine lokalnih interesov 2. 9. 2019 je bila izražena podpora ustanovitvi pokrajin
kot nujnemu koraku za decentralizacijo in uravnotežen razvoj Slovenije ter k zagotavljanju
kakovostnejšega življenja vseh prebivalcev Slovenije, saj se danes soočamo z velikimi
razvojnimi razlikami med glavnim mestom kot najmočnejšim zaposlitvenim središčem in
ostalimi območji. Ustanovitev pokrajin, ki je v končni fazi odvisna od politične volje Državnega
zbora, ne sme voditi v povečanje upravno-administrativnega sistema države, ampak mora
prenosu pristojnosti z države na pokrajine slediti tudi prenos kadra in virov financiranja
pokrajine oz. fiskalna decentralizacija.
Predlagana teritorialna členitev Slovenije, ki temelji na konceptu 11 mestnih občin, lahko služi
kot izhodišče za nadaljnjo razpravo, nikakor pa mestne občine, ki so sicer generator razvoja,
ne morejo biti edini kriterij za členitev države na pokrajine. Smiselno je razmisliti tudi o kriteriju
razvojnih regij, s katerimi občine ob odsotnosti pokrajin kompenzirajo razvojni zaostanek in
imajo z njimi v pretežni meri pozitivne izkušnje. Ključno je, da se preveri že doseženo
povezovanje oz. sodelovanje sosednjih občin ter da se občine in njeni prebivalci poistovetijo s
pokrajino, v katero bi bile vključene. Državni svet pozdravlja namero strokovne skupine, da se
pri oblikovanju končnega predloga teritorialne členitve Slovenije prisluhne pobudam lokalnega
okolja, s čimer se udejanja želja po ustanavljanju pokrajin od spodaj navzgor in s tem
povečuje možnosti, da politika preseže nesoglasja in ustanovi pokrajine v skladu z interesi
občin in njihovih prebivalcev. Državni svet meni, da bi se morali odločevalci zavedati pomena
pokrajin za uresničevanje razvojnih politik in s tem zmanjševanja razvojnih razlik v Sloveniji ter
ustanoviti pokrajine.
Ob obravnavi osnutka teritorialne členitve Slovenije Državni svet poudarja, da je treba v
procesu decentralizacije oblastnih funkcij oz. regionalizacije Slovenije najprej jasno doreči
pristojnosti pokrajin in katere naloge je država pripravljena prenesti na pokrajinski nivo ter šele
na podlagi tega risati meje pokrajin. Hkrati je treba jasno doreči tudi naloge, ki bi se prenesle z
občinskega nivoja na pokrajine. Nabor nalog z vseh resornih ministrstev, ki sodijo v
pokrajinsko pristojnost in služijo razvoju pokrajin, mora biti vnaprej dokaj jasno opredeljen (npr.
na področju urejanja prostora, srednjega šolstva, sociale, urejanje vodotokov, kmetijstva,
zdravstva itd.). Z opredelitvijo pristojnosti pokrajin je treba istočasno preveriti tudi finančni okvir
nalog regionalnega pomena in lokalnih zadev širšega pomena, ki se prenesejo z države na
pokrajine, in finančni okvir prenosa nalog z občin na pokrajine.
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Državni svet poudarja, da pristojnosti pokrajin dajejo odgovor na vprašanje o oblikovanju
območij in številu pokrajin. Odločitev države oz. politike, koliko in katere pristojnosti je
pripravljena prenesti na nižji (pokrajinski) nivo, prinaša dogovor o oblikovanju območij in
številu pokrajin. Če obstaja interes za prenos več pristojnosti z države na pokrajine,
potrebujemo manj teritorialno večjih pokrajin, ki bi bile z večjim kadrovskim, finančnim in
razvojnim potencialom kompetenten in močan sogovornik države in primerljive z drugimi
evropskimi regijami. Če pa je želja, da dobimo bolj simbolične pokrajine, pa število niti ni
pomembno in jih je lahko več, a v tem primeru kakšnega večjega premika k decentralizaciji
Slovenije ne bo.
Pred odločanjem o ustanovitvi pokrajin morajo tako država kot njeni prebivalci dobiti vpogled v
posledice ustanovitve pokrajin, to pa pomeni oblikovanje paketa vseh zakonodajnih predlogov,
ki so potrebni za ustanovitev pokrajin: zakona o ustanovitvi pokrajin – teritorialna členitev;
zakona o pokrajinah - ureja pravni status, področja nalog, pokrajinsko upravo, organizacijo
pokrajin; zakona o prenosu pristojnosti; zakona o financiranju in zakona, ki ureja volitve.
Kot ugotavlja Državni svet, bo strokovna skupina pod vodstvom prof. dr. Boštjana Brezovnika,
na podlagi procesa preverjanja osnutka Zakona o ustanovitvi pokrajin na ravni občin (ali
obstajajo občinske povezave, ki bi sovpadale z mejami pokrajin) in poenotenja stroke,
pripravila dokončen predlog teritorialne členitve Slovenije, pri določanju pristojnosti, sistema
financiranja in volitev v pokrajine pa je omejena, saj je za to potrebno sodelovanje Vlade
Republike Slovenije in resornih ministrstev. Zato Državni svet poziva Vlado Republiko
Slovenije, da se v okviru svojih pristojnosti čim prej vključi v projekt ustanavljanja pokrajin, ki
ga koordinira Državni svet na podlagi iniciative predsednika republike ter predsednikov
združenj občin, in sodeluje s skupino strokovnjakov pod vodstvom prof. dr. Boštjana
Brezovnika pri pripravi zakonodajnih predlogov oz. modela prenosa pristojnosti, sistema
financiranja pokrajin in volitev v pokrajine.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in v
skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.
Predlog sklepa je bil SPREJET (31 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
31 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
Po elektronski pošti dne 17. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli Vprašanje
državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z neizpolnjenimi obveznostmi Ministrstva za
okolje in prostor pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 17.
9. 2019.
Obrazložitev vprašanja je podal predlagatelj vprašanja državni svetnik Peter Golob.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
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Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), obravnaval
Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z neizpolnjenimi obveznostmi
Ministrstva za okolje in prostor pri projektu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop ter
na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Franca Goloba in
predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanje prouči in nanj odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Franca Goloba se glasi:
Kdaj bo Ministrstvo za okolje in prostor izpolnilo obveznosti pri projektu Oskrba s pitno
vodo v porečju Drave - 3. sklop, ki so bile dogovorjene na sestanku 24. 5. 2019?
Obrazložitev:
Projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop povezuje pet koroških občin Zgornje
Dravske doline, Dravograd, Muto, Vuzenico, Radlje ob Dravi in Podvelko. Namen projekta, ki
se sofinancira s kohezijskimi sredstvi, je prebivalcem zagotoviti zadostne količine pitne vode v
vseh letnih časih, ne glede na vremenske pogoje, ter v vsakem trenutku zagotoviti ustrezno
kakovost vode, ki priteče iz pip.
V okviru izvajanja projekta je bil 24. 5. 2019 na Ministrstvu za okolje in prostor sestanek, na
katerem so bile dogovorjene naslednje aktivnosti Ministrstva za okolje in prostor za
dokončanje tega zahtevnega projekta, ki pa jih ministrstvo doslej še ni izvedlo ali v zvezi z
njimi podalo ustrezna pojasnila:
1. OSP-ji v Dodatku št. 2 še niso pregledani in potrjeni;
2. dodatek št. 3 še ni pregledan in potrjen (podaljšanje roka);
3. dodatek št. 4 še ni pregledan in potrjen (dela, ki so predmet Dodatka št. 4 in jih je treba
začeti takoj, da bo lahko dosežen pogodbeni rok);
4. po ponovnem vnosu zahtevka za plačilo nadzora z dobropisi v sistem e-Ma zaradi napake v
sistemu še ni plačila;
5. predlagan je bil termin za uskladitev postavke 5.1 z izvedencem (med 10. 6. 2019 in 17. 6.
2019), a se ministrstvo ni želelo sestati z izvedencem in v celoti zavrača obrazložitve
postavk po 5.1;
6. ni odgovora na poslani pravni mnenji a) glede vprašanj, povezanih s sofinanciranjem za
operacijo operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem
obdobju 2014–2020 (projekt: Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 3. sklop) in b) ali je
Občina Dravograd upravičena do sofinanciranja dodatnih postavk po gradbeni pogodbi št.
430-0002/2013-22-16.
Ker je realizacija navedenih obveznosti Ministrstva za okolje in prostor, dogovorjenih na
sestanku 24. 5. 2019, nujna za doseganje pogodbenih rokov oz. dokončanje projekta, naj
Ministrstvo za okolje in prostor v najkrajšem možnem času izvede svoj del dogovora.
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***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za okolje in prostor, da vprašanje prouči
in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št.
70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanj v roku 30 dni odgovori.
Predlog sklepa je bil SPREJET (31 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
31 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
Po elektronski pošti dne 17. 9. 2019 ste prejeli Pobudo Komisije za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano glede ohranitve študijskega programa ekološkega kmetijstva.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 17.
9. 2019.
Obrazložitev pobude je podal predstavnik predlagateljice pobude državni svetnik Marjan
Maučec.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), obravnaval Pobudo
Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede ohranitve študijskega programa
ekološkega kmetijstva, in na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in
81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ter predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da pobudo prouči in
nanjo odgovori.
Pobuda Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se glasi:
Komisija poziva Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da ohrani študijski
program ekološkega kmetijstva na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerze v Mariboru.
Obrazložitev:
V Sloveniji beležimo prve kontrolirane ekološke kmetije od leta 1998, ko je bilo v kontrolo
vključenih 41 pridelovalcev ali kmetijskih gospodarstev, od takrat naprej pa njihovo število
stalno narašča. V sistem kontrole ekološkega kmetovanja je bilo v 2017 zajetih 3.190
ekoloških kmetijskih gospodarstev ali za 8,8 % več kot v letu 2016, tako da ima status
»ekološki« 4,6 % vseh kmetijskih gospodarstev v Sloveniji, kar pa je v primerjavi z evropskimi
trendi na tem področju malo.
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Že leta 2005 je Vlada Republike Slovenije sprejela Akcijski načrt razvoja ekološkega
kmetijstva (v nadaljevanju: ANEK) do leta 2015, kjer so bili kot glavni cilji izpostavljeni:
pospeševanje ekološkega kmetijstva z zagotavljanjem nadzora, izobraževanje pridelovalcev,
spodbujanje raziskav, promocija pridelave in drugo. Ambiciozno zastavljeni cilji ANEK (npr. 15
% ekoloških kmetij) se do danes niso uresničili. Velikokrat se vzroki za tako stanje iščejo tudi v
pomanjkanju znanja nosilcev kmetijskih gospodarstev. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano je v strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva kot operativne
cilje na področju varstva okolja in ohranjanja kulturne krajine opredelilo povečanje tržne
ekološke pridelave in predelave, načrtovanje sprejetja novih pravil »dobre kmetijske prakse«
za trajnostno kmetovanje za vse ključne kmetijske panoge in glede na specifične razmere
kmetovanja. Z dodatnimi ukrepi naj bi bila tudi podprta preusmeritev kmetijskih gospodarstev v
ekološko pridelavo. Takšno usmeritev podpira tudi Raziskovalni inštitut za ekološko kmetijstvo,
ki v svoji študiji ugotavlja, da so emisije toplogrednih plinov/ha v ekoloških sistemih za 32 %
nižje kot v sistemih z mineralnimi gnojili in za 35–37 % nižje kot v konvencionalnih sistemih na
osnovi hlevskega gnoja. Po tej študiji je to povezano z dejstvom, da ekološko kmetijstvo v
povprečju vrne v tla 12–15 % več ogljikovega dioksida kot sistemi z mineralnimi gnojili, in sicer
s pomočjo spodbujanja rodovitnosti tal in vsebnosti humusa.
Z ukinitvijo študijskega programa ekološkega kmetovanja se zastavljeni cilji še bolj odmikajo v
prihodnost, zaostajanje ekološke pridelave v Sloveniji za ostalimi članicami Evropske unije pa
se vztrajno povečuje.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da
pobudo prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.
Predlog sklepa je bil SPREJET (33 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
32 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
Po elektronski pošti dne 17. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli Pobudo
državnega svetnika Branka Tomažiča glede poimenovanja Velikega salona v Državnem
zboru po Lojzetu Bratužu.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 17.
9. 2019.
Obrazložitev pobude je podal predlagatelj pobude državni svetnik Branko Tomažič.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), obravnaval Pobudo
državnega svetnika Branka Tomažiča glede poimenovanja Velikega salona v Državnem zboru
po Lojzetu Bratužu ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in
81/18 – odl. US) sprejel naslednji
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S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Branka Tomažiča in
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Branka Tomažiča se glasi:
Veliki salon Državnega zbora Republike Slovenije naj se poimenuje po Lojzetu Bratužu.
Obrazložitev:
Slovenija vsako leto 15. septembra s ponosom praznuje Dan vrnitve Primorske k matični
domovini. Na ta dan je bila leta 1947 uveljavljena Pariška mirovna pogodba med Italijo in
Jugoslavijo. Tako je bila Jugoslaviji in s tem tudi Sloveniji vrnjena Primorska in velik del
slovenskega prebivalstva je končno zaživel v skupni domovini.
Praznik nas spodbuja, da se s spoštljivostjo in hvaležnostjo spomnimo ljudi, ki so v težkih
razmerah, tako pod fašizmom in kasneje pod komunizmom, vsak na svoj način zaznamovali
takratni čas, in zastavili vse, mnogi tudi svoje življenje za slovenstvo, slovensko besedo in
demokracijo.
Pred nami se dvigujejo liki velikih osebnosti, domoljubov in zavednih Slovencev. Če se omeni
samo nekatere: Virgilij Šček, bazoviški junaki, Tigrovci, Janko Premrl-Vojko, Lado Piščanec in
Ludvik Sluga, Filip Terčelj, Andrej Slavko Uršič, Avgust Sfiligoj in mnogi drugi.
Dan vrnitve Primorske k matični domovini je pravi trenutek, da se vsem omenjenim in številnim
drugim v zahvalo in spoštljiv spomin poklonimo. Še več, da to s poimenovanjem enega od
prostorov v Državnem zboru Republike Slovenije tudi za stalno zaznamujemo.
Kot simbolna osebnost izstopa skladatelj, organist in zborovodja, predvsem pa velik domoljub
Lojze Bratuž. Umrl je 1937 v starosti 35 let. Fašisti so ga decembra 1936 prijeli po maši, kjer
se je pelo v slovenskem jeziku, ga zaprli in prisilili, da je popil strojno olje, pomešano z
bencinom. Zaradi zastrupitve jeter je čez poldrugi mesec umrl.
V njegov spomin in v spomin vsem domoljubom, ki so delovali za vrnitev Primorske matični
domovini, se predlaga, da se Veliki salon Državnega zbora Republike Slovenije poimenuje po
Lojzetu Bratužu.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da pobudo
prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.

Predlog sklepa je bil SPREJET (32 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
30 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
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Po elektronski pošti dne 17. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli Pobudo
državnega svetnika Marjana Maučeca za ustavitev postopkov sprejemanja
podzakonskih aktov, ki bi lahko neposredno ali posredno vplivali na položaj in pravice
šoloobveznih otrok – pripadnikov večinskega naroda, ter zaposlenih v vzgojnoizobraževalnih zavodih na dvojezičnih območjih do odločitve Ustavnega sodišča o
Zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 11. člena Zakona o posebnih pravicah italijanske in
madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18).
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 17.
9. 2019.
Obrazložitev pobude je podal predlagatelj pobude državni svetnik Marjan Maučec.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), obravnaval Pobudo
državnega svetnika Marjana Maučeca za ustavitev postopkov sprejemanja podzakonskih
aktov, ki bi lahko neposredno ali posredno vplivali na položaj in pravice šoloobveznih otrok –
pripadnikov večinskega naroda, ter zaposlenih v vzgojno-izobraževalnih zavodih na
dvojezičnih območjih do odločitve Ustavnega sodišča o Zahtevi za začetek postopka za oceno
ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L) in 11. člena Zakona
o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18) ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 95/05 – odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel naslednji
SKLEP:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca in
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlaga, da pobudo prouči in nanjo odgovori.

Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca se glasi:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naj zaustavi postopke sprejemanja
podzakonskih aktov, ki bi lahko neposredno ali posredno vplivali na položaj in pravice
šoloobveznih otrok – pripadnike večinskega naroda, ter zaposlenih v vzgojnoizobraževalnih zavodih na dvojezičnih območjih do odločitve Ustavnega sodišča o
Zahtevi za začetek postopka za oceno ustavnosti 48. člena Zakona o osnovni šoli
(Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 –
ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L; v nadaljevanju: ZOsn) in 11. člena Zakona o posebnih
pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 35/01, 102/07 – ZOsn-F in 11/18; v nadaljevanju
ZPIMVI).
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Obrazložitev:
Državni svet je na 20. seji 3. 7. 2019 sprejel Zahtevo za začetek postopka za oceno ustavnosti
48. člena ZOsn in 11. člena ZPIMVI. V zahtevi Državni svet poziva Ustavno sodišče, da
podrobneje prouči zatrjevane kršitve ustavnih določb pravice do pridobitve ustrezne izobrazbe
(57. člen Ustave), načela enakosti (14. člen Ustave), načela pravne države (2. člen Ustave),
pravice do svobode gibanja (32. člen Ustave) ter varstva dela (66. člen Ustave). Državni svet
zatrjuje, da izpodbijani določbi prekomerno posegata v pravice šoloobveznih otrok in njihovih
staršev, ki niso pripadniki madžarske narodne skupnosti, do pridobitve ustrezne izobrazbe po
uvodno omenjenih ustavnih določbah.
Zaradi občutljivosti obravnavane problematike in v izogib morebitnemu dodatnemu posegu v
pravice šoloobveznih otrok in njihovih staršev – pripadnikov večinskega naroda pri pridobitvi
enakovredne izobrazbe v primerjavi z otroki, ki se šolajo na enojezičnih območjih, Državni svet
pristojnemu ministrstvu daje pobudo, da se do dokončne odločitve Ustavnega sodišče o tej
zadevi ustavijo postopki sprejemanja podzakonskih aktov, povezanih z izpodbijanimi
zakonskimi določbami, ter tistih, ki urejajo tudi pravice in odgovornosti zaposlenih na
dvojezičnih šolah.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da
pobudo prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.
Predlog sklepa je bil SPREJET (30 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
27 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
Po elektronski pošti dne 17. 9. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli 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.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 17.
9. 2019.
Obrazložitev pobude je podal predlagatelj pobude državni svetnik Franci Rokavec.
Razpravljal je državni svetnik dr. Matjaž Gams.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, v skladu z 98. členom Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15), obravnaval 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, ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o
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Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 – odl. US,
21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Francija Rokavca in
predlaga Ministrstvu za zdravje, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Francija Rokavca se glasi:
Ministrstvo za zdravje naj pripravi ustrezne spremembe Zakona o omejevanju porabe
alkohola (Uradni list RS, št. 15/03 in 27/17; v nadaljevanju ZOPA) in Zakona o
omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17; v
nadaljevanju: ZOUTPI), 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.
Obrazložitev:
ZOPA v prvem odstavku 12. člena določa, da je prepovedana prodaja oziroma ponudba
alkoholnih pijač v objektih in na pripadajočih zemljiščih, ki so neposredno namenjena za
njihovo redno rabo, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, izobraževanja in zdravstvena dejavnost.
ZOUTPI v drugem odstavku 39. člena določa, da je kajenje oziroma uporaba tobaka, tobačnih
izdelkov in povezanih izdelkov, razen tobaka za žvečenje in tobaka za njuhanje, prepovedana
tudi v prostorih, ki se po tem zakonu ne štejejo za zaprte prostore, če so del pripadajočih
funkcionalnih zemljišč objektov, v katerih se opravlja dejavnost vzgoje ali izobraževanja, pri
čemer je v 14. točki 3. člena istega zakona funkcionalno zemljišče definirano kot pripadajoče
zunanje zemljišče objekta, na katerem so urejene površine, ki služijo objektu (to so predvsem
dostopne poti in dovozi z vhodi, igrišča, dvorišča in zelenice).
Po tolmačenju Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije obe
omenjeni prepovedi veljata tudi v času izven pouka in rednega delovnega časa vzgojne
oziroma izobraževalne ustanove, torej ves čas brez izjem, in sicer tako za same vzgojne in
izobraževalne ustanove kot tudi za vse pogodbene/ne-pogodbene uporabnike objektov in
njihovih pripadajočih funkcionalnih zemljišč, ki so si te izbrali za izvedbo svojih prireditev,
športnih tekmovanj, raznih srečanj, sestankov in drugih aktivnosti. Navedeno pomeni, da
prodaja oziroma ponudba alkohola in uporaba tobačnih izdelkov posledično ni dovoljena niti
na gasilskih veselicah, ki se odvijajo na šolskih igriščih.
Resornemu Ministrstvu za zdravje se predlaga, da pripravi ustrezne spremembe ZOPA in
ZOUTPI, 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. Slednji namreč s pomočjo
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prireditev, na katerih se prodaja alkohol in uporabljajo tobačni izdelki, pridobivajo prepotrebna
sredstva za financiranje svoje dejavnosti v javnem interesu (v večini primerov gre za gasilska
društva, ki izkupiček takšnih prireditev namenijo za izvajanje gasilske službe). Prav tako se zdi
predlagana rešitev smiselna ob upoštevanju dejstva, da je pristojno ministrstvo že noveliralo
ZOPA tako, da je po novem ponudba oziroma prodaja alkohola dovoljena v športnih objektih in
na pripadajočih zemljiščih (športni kompleksi), ti pa so prav gotovo primerljivi s pripadajočimi
funkcionalnimi zemljišči objektov, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja, saj gre v
večini primerov za šolska igrišča.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za zdravje, da pobudo prouči in v
skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08,
73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.

Predlog sklepa je bil SPREJET (27 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
25 jih je glasovalo ZA, 1 je glasoval PROTI).

--Predsednik Državnega sveta je državne svetnice in svetnike seznanil s prejetimi odgovori na
vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov:
Po elektronski pošti 5. 7. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade Republike
Slovenije na pobudo državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z možnostjo opravljanja
strokovnega izpita na področju vzgoje in izobraževanja.
--Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 9. 7. 2019 prejeli odgovor Ministrstva za
okolje in prostor ter 23. 7. 2019 odgovor Ministrstva za infrastrukturo na vprašanji in pobudo
državnega svetnika Francija Rokavca glede postopka sprejemanja državnega prostorskega
načrta za prestavitev dela glavne ceste G2-108/1182 Zgornji Hotič–Spodnji Hotič.
--Po elektronski pošti 26. 7. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na vprašanje državnega svetnika Franca Goloba v zvezi z novogradnjo
oz. nadomestno gradnjo potresno nevarnega kirurškega bloka Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec.
--Po elektronski pošti 1. 8. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade Republike
Slovenije na vprašanja državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Igorja Antauerja glede
stroškov varuhov in zagovornikov na vseh ravneh delovanja države.
---
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Po elektronski pošti 1. 8. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade Republike
Slovenije na pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede rešitve problematike
poklicnih pokojninskih zavarovanj.
--Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 8. 8. 2019 prejeli odgovor Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter 20. 8. 2019 odgovor Ministrstva za okolje in prostor na
vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede uporabe poljskih poti.
--Po elektronski pošti 29. 8. 2019 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na pobude državnega svetnika Marjana Maučeca glede umestitve
geotermalne energije v nacionalni energetski in podnebni načrt Slovenije za obdobje 2021–
2030 in ureditve zakonodajnega okvira.
--Predsednik Državnega sveta je pozval državne svetnice in svetnike, da v primeru
nezadovoljstva z odgovorom na vprašanje ali pobudo podajo pisni predlog za dopolnitev
odgovora oziroma podajo pisno pobudo za obravnavo odgovora pristojni komisiji.
***
Državni svetnik Marjan Maučec je ustno izrazil nezadovoljstvo z odgovorom Vlade Republike
Slovenije, ki ga je prejel na njegove pobude glede umestitve geotermalne energije v nacionalni
energetski in podnebni načrt Slovenije za obdobje 2021–2030 in ureditve zakonodajnega
okvira.
S tem je bila 2. točka dnevnega reda zaključena.

3. točka dnevnega reda:
- Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B) - druga obravnava, EPA 685-VIII
Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora in so ga državne svetnice in
svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
Predlog zakona sta kot zainteresirani obravnavali Komisija za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj ter Interesna skupina lokalnih interesov. Njuno poročilo so državne svetnice
in svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
Predlog zakona je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance kot pristojna
komisija. Poročilo komisije so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem
seje.
Predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona so državne svetnice in svetniki prejeli po
elektronski pošti 13. 9. 2019.
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Besedo je imela predstavnica Ministrstva za finance, Natalija Kovač Jereb, državna
sekretarka.
Poročevalka Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, mag. Marija Lah, je
predstavila poročilo komisije.
Razpravljala sta državna svetnika Cvetko Zupančič in Dušan Strnad.
Dodatno obrazložitev je podala predstavnica Ministrstva za finance, Natalija Kovač Jereb,
državna sekretarka.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog mnenja Državnega sveta:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, na podlagi druge alineje prvega
odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), sprejel naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju
nepremičnin (ZMVN-1B) - druga obravnava
Državni svet je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1B), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru
predložila Vlada Republike Slovenije.
Državni svet predlog zakona podpira.
S predlogom zakona se želi na bolj transparenten in ustavno skladnejši način urediti posebne
enote vrednotenja (bencinski servisi, elektrarne, pristanišča in marine), ki sicer po pojavnosti
niso številčne, njihova skupna tržna vrednost pa je precejšna. S predlogom zakona se
opredeljuje vsebinski okvir za opredelitev posameznih vrst posebnih enot vrednotenja kot
funkcionalno zaključenih celot. Predlog zakona je bil skupaj z osnutkom podzakonskega akta,
ki podrobneje ureja način oblikovanja posebnih enot vrednotenja, predmet širše razprave in
usklajevanja, zlasti z interesnimi zbornicami in posameznimi osebami, ki opravljajo dejavnost
posebnih enot.
V povezavi s sistemom množičnega vrednotenja nepremičnin se Državnemu svetu zastavlja
vprašanje časovnice aktivnosti, ki jih je treba izvesti za uvedbo davka na nepremičnine, ki
predstavlja ključni vir financiranja nalog občin. Kot je bilo pojasnjeno, se predvideva, da bo
drugo sistemsko vrednotenje nepremičnin izvedeno do aprila 2020, od aprila 2020 pa bodo
imeli lastniki nepremičnin možnost uveljavljanja morebitnih posebnih okoliščin, ki bodo vplivale
na nižjo ali višjo vrednost njihovih nepremičnin. Oktobra 2019 bo opravljena javna razgrnitev
modela vrednotenja, na podlagi obravnave vseh pripomb pa bo pripravljen končni predlog
modelov vrednotenja, ki bodo določeni s predpisom Vlade Republike Slovenije, ta pa bo
podlaga za pripis novih posplošenih vrednosti nepremičnin aprila 2020. S tem bo izpolnjen
osnovni pogoj za uveljavitev prenove sistema obdavčitve nepremičnin. Po sprejemu zakona, ki
bo urejal davek na nepremičnine, bo treba določiti pripravljalno obdobje za uveljavitev
zakonskih rešitev, ki bo vsem deležnikom omogočilo pravočasno in ustrezno pripravo na prvo
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odmero davka na nepremičnine. Državni svet izraža pričakovanje, da se bo občine še pred
javno razpravo o predlogu zakona seznanilo z delovnimi predlogi zakonskih rešitev o davku na
nepremičnine in finančnimi posledicami za vsako občino posebej.
Pričakovanja, posebno občin, gredo v smeri, da bodo prihodki iz davka na nepremičnine
pripadali občinam, kar izhaja tudi iz odločbe Ustavnega sodišča, s katero je bil razveljavljen
prvi Zakon o davku na nepremičnine, zato morajo imeti občine tudi pristojnost določanja
davčnih stopenj. Državni svet je bil v zvezi s tem seznanjen s pojasnilom, da je davek na
nepremičnine predviden v obliki t. i. lokalnega davka, ki naj bi v celoti nadomestil nadomestilo
za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ), davek na premoženje in pristojbino
za vzdrževanje gozdnih cest. Osnovno izhodišče je, da bo višina davka na nepremičnine
primerljiva s sedanjim NUSZ in ostalimi dajatvami, vendar je uresničitev te ideje v smislu
poenotenja na ravni države otežena, ker so v občinah uveljavljene različne prakse pri
pobiranju NUSZ v smislu izjem, odpustkov ali spregledov. Pri oblikovanju enotne rešitve naj bi
država določila osnovni okvir davčnih stopenj zaradi enake obravnave državljanov, občine pa
bodo lahko te stopnje spreminjale oz. končno določile glede na specifične okoliščine, strukturo
proračuna, itd.
V zvezi s stanjem podatkov za množično vrednotenje nepremičnin, na kar opozarjajo tudi
združenja občin, Državni svet izpostavlja neurejenost podatkov zemljiškega katastra ter
problematiko neurejenega lastništva zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane občinske
ceste. Postavlja se vprašanje ustreznosti vrednotenja takih nepremičnin. Za ureditev
problematike neurejenega lastništva zemljišč, po katerih potekajo javne ceste, so pomembni
tudi podatki o vrsti zemljišča (polje, gozd, travnik) in kakšen delež parcele služi cestni
infrastrukturi, pri čemer občine za tovrstno urejanje nimajo zagotovljenih zadostnih
proračunskih sredstev. V zvezi z navedenim je bil Državni svet seznanjen, da je bil prav zaradi
obsega in težav pri lastniškem urejanju zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, lani
sprejet Zakon o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške
infrastrukture (Uradni list RS, št. 13/18), ki predvideva evidentiranje dejanske rabe zemljišč
cestne in železniške infrastrukture, ne glede na njihovo lastniško strukturo. Ti podatki bodo
pomembni predvsem v primeru, če se z Zakonom o davku na nepremičnine uveljavi posebna
obravnava takih zemljišč. Ker je bilo evidentiranje dejanske rabe zemljišč cestne in železniške
infrastrukture določeno kot nova zakonska obveznost občin, je bil dodaten strošek za občine
upoštevan v višji povprečnini za leto 2019. Torej so vse občine dobile sredstva, s katerimi naj
bi v letu 2019, v skladu z zakonsko obveznostjo, uredile navedene evidence. Za večino
ozemlja Slovenije je po programu GURS že izvedena izboljšava pozicijske natančnosti
zemljiškega katastra, za ostala območja pa bo postopno izvedena do konca 2020.
Četudi to ni predmet te novele zakona, Državni svet opozarja, da je poleg aktivnosti
evidentiranja občinskih cest treba podpreti tudi dejansko urejanje lastniškega stanja
kategoriziranih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih. Medtem ko si v občinah prizadevajo
urediti lastništvo zemljišč, po katerih potekajo kategorizirane ceste, pa je moč ugotoviti, da je
ta proces v praksi otežen oz. onemogočen, saj brez soglasja lastnikov zemljišč ni možna
odmera zemljišč, ki je podlaga za odkup teh zemljišč. Poleg tega se občine soočajo z
zahtevami lastnikov zemljišč po visokih odškodninah za odkup teh zemljišč, in sicer po ceni za
stavbna zemljišča, medtem ko za to primanjkuje zadostnih finančnih virov. Po drugi strani pa
morajo lastniki kmetijskih zemljišč plačevati katastrski dohodek, čeprav ne morejo razpolagati
s svojo lastnino, ker po njej poteka občinska cesta. Ob tem velja ponovno opozoriti, da bi
morali iz Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije na občine prenesti
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zemljišča za potrebe menjave z zemljišči, po katerih potekajo javne ceste. Zagotavljanje
nadomestnih zemljišč bi bistveno pospešilo postopke urejanja lastniškega stanja zemljišč. Ob
spremembi zakonske ureditve, ki bo omogočila pospešitev postopkov, je nujno zagotoviti
dodatno finančno pomoč občinam, saj v nasprotnem primeru problematike lastninskih razmerij
na zasebnih zemljiščih z javnimi občinskimi cestami ne bodo zmogle urediti v doglednem
času.
Glede vprašanja, ali so v okvir posebnega vrednotenja nepremičnin vključeni tudi poslovni
prostori humanitarnih in invalidskih organizacij, je bil Državni svet seznanjen s pojasnilom, da
se je ob pripravi zakonodaje upošteval princip, po katerem se bo v Sloveniji ovrednotil celoten
fond nepremičnin, v okviru postopka sprejemanja Zakona o davku na nepremičnine pa se bo
razpravljalo tudi o morebitnih oprostitvah posameznih nepremičnin.
Državni svet poziva Vlado, da se uvedba davka na nepremičnine pospeši ter da naj
predlagane stopnje davka na nepremičnine sledijo obremenitvam, ki bodo primerljive tistim, ki
jih lastniki nepremičnin plačujejo sedaj kot nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. O
stopnjah davka ter o morebitnih posameznih oprostitvah pa naj se kot doslej predhodno opravi
široka razprava.
***
Za poročevalko je bila določena državna svetnica mag. Marija Lah.
Državni svet je predlagano mnenje SPREJEL (30 državnih svetnic in svetnikov je
prijavilo prisotnost, 27 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 3. točka dnevnega reda zaključena.

4. točka dnevnega reda:
-

Predlog Mnenja k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto
2018, EPA 652-VIII

Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo je objavljeno na spletni strani
Državnega zbora in so ga državne svetnice ter svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem
seje.
Poročilo je obravnavala Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Poročilo
komisije so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem.
Predlog mnenja Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti
13. 9. 2019.
Vsebino poročila je predstavil Jadranko Grlić, glavni inšpektor Inšpektorata Republike
Slovenije za delo.
Poročevalec Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, mag. Peter Požun, je
predstavil poročilo komisije.
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***
Vodenje seje je začasno prevzel podpredsednik Matjaž Švagan.
***
Razpravljal je državni svetnik dr. Matjaž Gams.
Podpredsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog mnenja Državnega
sveta:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, na podlagi druge alineje prvega
odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), sprejel naslednje
Mnenje
k Poročilu o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za leto 2018

Državni svet se je seznanil s Poročilom o delu Inšpektorata Republike Slovenije za delo za
leto 2018, ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.
Državni svet poročilo ocenjuje kot kakovostno in informativno ter izreka pohvale delu
Inšpektorata Republike Slovenije za delo (IRSD), ki je imel 2018 za svoje delo na voljo
4.130.126 evrov integralnih in namenskih sredstev, od katerih je bilo za plače in druge izdatke
zaposlenim ter prispevke delodajalca za socialno varnost porabljenih 3.742.927 evrov, od tega
2.872.803 evrov za plače in dodatke. Ob tem Državni svet ugotavlja, da IRSD v poročilu
ponovno izpostavlja obremenjenost inšpektorjev na vseh treh področjih dela v svoji pristojnosti
– varnosti in zdravja pri delu, delovnih razmerij in socialnega varstva.
Navkljub navedenemu je IRSD 2018 uspel opraviti več kot 12.928 inšpekcijskih pregledov in
pri tem ugotovil 24.363 različnih kršitev. Na tej podlagi je izdal 10.481 upravnih in prekrškovnih
ukrepov in izrekel več kot 3,8 milijona evrov glob (v izterjavo Finančni upravi Republike
Slovenije (FURS) je bilo sicer iz naslova vseh t. i. nedavčnih prihodkov (globe, sodne in
upravne takse ipd.) predanih več kot 1,8 milijona evrov terjatev). Velik poudarek je IRSD 2018
ponovno dal usmerjenim akcijam nadzora po t. i. reprezentativnem vzorcu (12 usmerjenih
nadzorov, od tega pet na področju nadzora delovnih razmerij, štiri na področju nadzora
varnosti in zdravja pri delu ter tri na obeh področjih nadzora hkrati). Usmerjeni nadzori so bili
izvedeni na prepoznanih kritičnih področjih (npr. glede pisnega obračuna plače (135. člen
ZDR-1), izplačila regresa (131. člen ZDR-1), plačilnega dne (134. člen ZDR-1) ter kraja in
načina izplačila plače), v njihovem okviru pa je bilo izvedenih 4.945 inšpekcijskih pregledov.
V okviru socialne inšpekcije IRSD poroča o 237 prijavah kršitev in 289 obravnavanih zadevah
v letu 2018 (2 % več kot v letu 2017), pri čemer je bilo izvajalcem socialnih storitev izrečenih
107 naročil in ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, v okviru prekrškovnih zadev pa je
bilo izdanih 12 odločb o prekršku z izrekom globe in 1 plačilni nalog. Največ inšpekcijskih
zadev (59 %) se je v letu 2018, tako kot vsako leto, nanašalo na področje dela centrov za
socialno delo, približno 17 % pa na delo izvajalcev institucionalnega varstva.
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Državni svet ugotavlja, da je IRSD tudi v poročilu za leto 2018, v skladu s 7. členom Zakona o
inšpekciji dela (ZID-1), predložil kar nekaj predlogov za spremembe zakonodaje, za katere
ocenjuje, da bi lahko pripomogle k njegovemu bolj učinkovitemu delu (v zvezi z evidencami na
področju dela in socialne varnosti; poklicnim zavarovanjem; stavko; izredno odpovedjo
delavca; sankcioniranjem tujih delodajalcev, ki zaposlujejo na črno; vročanjem dokumentov
gospodarskim subjektom na podlagi vzpostavitve varnega elektronskega predala;
konkretnejšo opredelitvijo zahtev v zvezi z usposabljanjem strokovnih delavcev na področju
varnosti in zdravja pri delu itd.).
Državni svet je bil seznanjen tudi s stališčem pristojnega Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: ministrstvo), ki poročilo IRSD ocenjuje kot dobro in
IRSD izreka pohvale za opravljeno delo. Dodatno poudarja, da poročilo IRSD zanj predstavlja
vir informacij o delovanju IRSD, o aktualnem stanju na področju delovnih razmerij, varnosti in
zdravja pri delu ter socialnega varstva, pa tudi o morebitnih potrebah po spremembi veljavne
zakonodaje, ki jih na podlagi ugotovitev iz prakse predlaga IRSD. Ministrstvo se, kot
pojasnjuje, vseskozi trudi zagotoviti zadostne kadrovske in finančne vire za delovanje IRSD,
ob čemer se zaveda, da povečanje števila inšpektorjev za 5 2018 in zaposlitev desetih novih
inšpektorjev 2019 še vedno ne zadošča za razbremenitev zaposlenih na IRSD, zato si bo
ministrstvo tudi v prihodnjih proračunskih razrezih prizadevalo za njegove kadrovske okrepitve.
Glede zakonodajnih sprememb, ki jih predlaga IRSD, pristojno ministrstvo pojasnjuje, da gre v
večini primerov za občutljiva vprašanja, ki morajo biti predmet poglobljenega socialnega
dialoga, zato včasih traja dlje časa, da se jih sprejme. Ministrstvo dodatno pojasnjuje, da je bil
v preteklih letih že narejen določen napredek na posameznih področjih v pristojnosti IRSD
(nova zakonodaja s področja urejanja trga dela, uveljavljena 2010; reforma področja delovnih
razmerij 2012; nova ureditev študentskega dela 2015; novela Zakona o urejanju trga dela
2017 itd.). Kar se tiče področja evidenc na področju dela in socialne varnosti, pa ministrstvo
poroča, da že potekajo aktivnosti v okviru pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta.
Ministrstvo podpira tudi t. i. mehke pristope IRSD k reševanju nastalih problemov in
povezovanje IRSD z drugimi institucijami (Finančno upravo Republike Slovenije, Zavodom
Republike Slovenije za zaposlovanje …) z namenom iskanja rešitev. Ministrstvo skuša
posamezne aktivnosti IRSD podkrepiti tudi z evropskimi sredstvi (npr. mediacijske postopke
med delodajalci in delojemalci). Tako IRSD kot ministrstvo poročata o dobrem in aktivnem
medsebojnem sodelovanju.
Državni svet ugotavlja, da je v primerjavi s preteklostjo v zadnjih letih zaznati bistven napredek
delovanja IRSD v smeri preventivnih in svetovalnih aktivnosti na vseh področjih, ne samo na
področju varnosti in zdravja pri delu, na katerem IRSD poroča o vsakoletnem povečanju prijav
(2018 je IRSD prejel 1.061 novih prijav in ugotovil 14.137 kršitev, v katerih prevladujejo kršitve
v zvezi s postopki ocenjevanja tveganj in zagotavljanje zdravstvenega varstva delavcem).
Državni svet izreka pohvale tudi šestletnemu projektu »Odpravimo konflikte na delovnem
mestu«, ki ga je IRSD začel izvajati 2017 in že daje dobre rezultate. IRSD je 2018 prejel 47
pobud za posredovanje v sporih med delodajalci in delavci, od tega se je slednje dejansko
začelo izvajati v 29 primerih, 19 od teh pa jih je že bilo uspešno zaključenih.
Državni svet ugotavlja, da je sicer v okviru nekaterih dejavnosti v kolektivne pogodbe že
zapisana možnost posredovanja v primeru sporov med delodajalci in delavci, a oviro pri
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uresničevanju tovrstnih pristopov k reševanju konfliktov med delodajalci in delavci pogosto
predstavljajo finančna sredstva. Navedeni projekt, ki se financira iz evropskega proračunskega
vira, je zato zelo pomemben tako z vidika financiranja kot z vidika zagotavljanja občutka
nevtralnosti posredovanja med delodajalci in delavci. Posredovanje v primeru sporov lahko
vpliva tudi na zmanjšanje števila sporov med delodajalci in zaposlenimi, ki v končni fazi
pristanejo na delovnih sodiščih. Ti postopki so namreč dolgotrajni, s stroškovnega vidika
obremenjujoči za obe strani, pogosto pa tudi nimajo želenega učinka za nobeno od strani, ki
sta v sporu, zato je po mnenju Državnega sveta zelo smiselno tudi nadalje krepiti zaupanje v
odpravo konfliktov na način mediacije in spodbujati tovrsten način reševanja sporov med
delodajalci in delavci.
Državni svet meni, da velikokrat, zlasti pri majhnih in mikro podjetjih, ki sicer v bistveni meri
prevladujejo v strukturi podjetij v Sloveniji (skoraj 99 %), razlog za kršitve zakonodaje ni
ignoranca vodstev navedenih podjetij, ampak pogosto nerazumevanje oziroma neobvladljivost
(pre)obsežnih zakonskih in podzakonskih ureditev. Zato Državni svet kot izredno pomemben
ocenjuje pristop IRSD, da se ob ugotovljenih kršitvah inšpektorji ne poslužujejo takoj glob in
drugih prekrškovnih ukrepov, ampak skušajo najprej razrešiti situacijo s konkretnimi napotki za
uskladitev delovanja podjetij z zakonodajo. Prav tako Državni svet podpira aktivnosti IRSD za
prenovo njegovih spletnih strani v smeri čim bolj podrobnega že vnaprejšnjega informiranja,
zlasti manjših delodajalcev, o obveznostih, ki jih ti morajo izpolnjevati, saj bo to lahko
zmanjšalo obremenitve IRSD, podjetjem pa olajšalo izpolnjevanje zakonskih obveznosti.
Državni svet ob tem dodatno poziva k poenostavitvi zakonskih in podzakonskih določb na
vseh področjih, ki se dotikajo pristojnosti dela IRSD, saj bi to po njegovem mnenju lahko
bistveno vplivalo na zmanjšanje števila nenamernih kršitev zakonodaje.
Primer področja, kjer se mikro in majhna podjetja soočajo s težavami izpolnjevanja
zakonodajnih zahtev, predstavlja tudi izjava o varnosti z oceno tveganja. Na voljo je sicer
posebna spletna aplikacija, imenovana OiRA, ki je bila kot interaktivno orodje oblikovana
ravno z namenom pomoči manjšim podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki morajo ravno
tako izpolnjevati zakonske obveze s področja varnosti in zdravja pri delu in izdelati oceno
tveganja, a Državni svet ugotavlja, da se navedeno orodje v našem prostoru ni najbolj prijelo.
Večina mikro in majhnih podjetij se namreč še vedno v večji meri obrača na zunanje izvajalce,
katerih storitve so v primerjavi z orodjem OiRA plačljive, a kljub temu niso vedno ustrezne
kakovosti. Slednje potrjuje tudi IRSD, ki poudarja, da bi kazalo orodje OiRA dodatno
nadgraditi, saj obstoječih 17 modulov za različne dejavnosti ne zadošča za pokritje vseh
možnih aktivnosti malih in majhnih podjetij. Sicer pa IRSD orodje OiRA prepoznava kot
kakovostno podlago za izdelavo ocene tveganja, ki očitno ostaja problematično področje, saj
se je 2018 kar 22 % vseh kršitev s področja varnosti in zdravja pri delu nanašalo na kršitve
glede izjave o varnosti z oceno tveganja.
Državni svet je bil seznanjen, da je bila v razpravi na seji pristojne Komisije za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide (v nadaljevanju: pristojna komisija Državnega sveta)
podana ocena, da se je osnovna ideja o vzpostavitvi izjave o varnosti z oceno tveganja
nekoliko izrodila, saj je bilo ob njeni vpeljavi govora tudi o tem, da bo predstavljala podlago za
razločevanje med vestnimi in nevestnimi delodajalci na podlagi bonusov in malusov v okviru
posebnih komercialnih zavarovanj iz naslova varnosti in zdravja pri delu. Navedena
zavarovanja do zdaj, navkljub dolgoletnim pozivom delodajalcev, zlasti obrtnikov, še niso bila
vzpostavljena, saj komercialne zavarovalnice niso pripravljene konkurirati trenutno še vedno
neomejenim regresnim zahtevkom Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in
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Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) s področja male
malomarnosti. Namesto da inšpektorji IRSD prevzemajo vlogo zavarovalnih agentov v
primerih, ko ZZZS in ZPIZ zahtevata dokumentacijo v povezavi s posameznimi nezgodami pri
delu, bi lahko vlogo nadzornih organov v primeru vzpostavitve komercialnih zavarovanj
prevzele komercialne zavarovalnice. Tovrstnim zavarovanjem bi se najbrž odpovedalo zgolj
manjše število delodajalcev, saj obstoječa višina regresnih zahtevkov v posameznih primerih
za večino podjetij v Sloveniji (zlasti za tista z 2–10 zaposlenih) še vedno lahko pomeni
neobvladljivo obremenitev in celo konec poslovanja. Državni svet se ob tem zaveda, da bi bilo
treba za vzpostavitev takšne vrste zavarovanj najprej pridobiti soglasje vseh treh socialnih
partnerjev, v vsakem primeru pa bi bilo treba delodajalce za bolj vesten pristop k zagotavljanju
večje varnosti in zdravja pri delu tudi na podlagi zakonskih določb bolje stimulirati kot do zdaj.
V zvezi z regulacijo področja varnosti in zdravja pri delu ter na podlagi primerjave s prakso iz
tujine Državni svet ugotavlja, da je možno navedeno področje urejati tudi na zelo preproste
načine in učinkovito, če se pred tem ustrezno poskrbi za dovolj visoko stopnjo ozaveščenosti
tako delodajalcev kot zaposlenih. Temu pa v Sloveniji še vedno ni tako. Državni svet je bil ob
tem seznanjen, da najbolj pogosto do kršitev na področju varnosti in zdravja pri delu še vedno
prihaja v panogah gradbeništva, predelovalne dejavnosti (proizvodnja kovin in kovinskih
izdelkov, dejavnost lesne in pohištvene industrije), trgovine, pa tudi gostinstva.
Državni svet ocenjuje, da je na področju varnosti in zdravja pri delu težko pričakovati večji
napredek, dokler se ne bo k pripravi izjave o varnosti z oceno tveganja pristopalo zaradi
resnične skrbi za varnost in zdravje delavcev, ampak se jo bo še vedno obravnavalo zgolj kot
birokratsko obvezo. IRSD ob tem pojasnjuje, da se trudi ozaveščati delodajalce tudi na podlagi
podrobnih informacij o varnosti in zdravju pri delu na svoji spletni strani.
Kot pomemben element slabšanja varnosti in zdravja pri delu Državni svet izpostavlja tudi
intenzivno deregulacijo poklicev, ki se jo je izvajalo v zadnjem obdobju in ki je vplivala tudi na
znižanje standardov glede varnosti in zdravja pri delu. V preteklosti je bilo v okviru vajeniških
in drugih strokovnih programov poskrbljeno za ustrezne kvalifikacije za opravljanje dela, pa
tudi za ustrezno izobrazbo s področja varnosti in zdravja pri delu, kar je v primeru deregulacije
poklicev in dejavnosti nemogoče sistemsko zagotavljati. Določen vpliv na znižanje stopnje
ozaveščenosti delodajalcev je dodala tudi odprava obveznega članstva v zbornicah, zlasti na
področju obrti, saj so v preteklosti posamezne izpostave obrtnih zbornic v izobraževanja s
področja varnosti in zdravja pri delu lahko zajele vse delodajalce, ki so delovali v okviru
dejavnosti, ki so bile v njihovi pristojnosti, medtem ko so zdaj tovrstnih izobraževanj deležni
zgolj tisti delodajalci, ki so v navedene zbornice včlanjeni prostovoljno. Sklepa se lahko, da
ravno najbolj verjetni kršitelji nimajo interesa po tovrstnem članstvu.
Državni svet izpostavlja tudi predloge IRSD za spremembe zakonske ureditve evidenc
delovnega časa, saj na podlagi obstoječe zakonodaje IRSD ne more ustrezno oceniti, ali so
izpolnjeni pogoji za počitek delavcev ali gre za verodostojne evidence itd. Državni svet na
podlagi seznanitve s stališči predstavnikov interesov delodajalcev in delojemalcev, podanih na
seji pristojne komisije Državnega sveta, ugotavlja, da bodo morebitne spremembe na tem
področju morale biti predmet intenzivnega socialnega dialoga, saj predstavniki interesov
obrtnikov že zdaj opozarjajo, da bi podrobnejše zapovedi glede beleženja delovnega časa v
podjetjih lahko pomenile grob poseg v svobodno gospodarsko pobudo, predstavniki
delojemalcev pa opozarjajo, da so spremembe nujne, saj se na podlagi obstoječe ureditve
težko sledi dejanskim obremenitvam zaposlenih. Glede na to, da trenutno na slovenskem trgu
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dela primanjkuje delovne sile, je slednja toliko bolj obremenjena (neenakomerno razporejen
delovni čas; več poškodb pri delu …), zato bi bil podrobnejši nadzor na tem področju po
mnenju predstavnikov delojemalcev nujen. IRSD ob tem pojasnjuje, da v poročilu zgolj
opozarja na to, da bi bilo na področju evidenc delovnega časa treba uvesti določene
spremembe, če se želi zagotoviti bolj strog nadzor nad delovnimi obremenitvami zaposlenih, in
podaja nekaj predlogov. Kakšna bo končna oblika morebitnih sprememb, pa se prepušča
socialnemu dialogu.
Državni svet ugotavlja, da je bil IRSD 2018 obveščen o 10.187 nezgodah pri delu (brez poti na
delo in z dela), od tega jih je bilo 15 s smrtnim izidom. Pri tem se ocenjuje, da se določeno
število nezgod pri delu še vedno ne prijavi IRSD, saj npr. podatki IRSD odstopajo od podatkov
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ poroča o 13.–14.000 nezgodah pri delu). Del
odstopanj v podatkih je, kot razlaga IRSD, možno pojasniti s tem, da so delodajalci dolžni
IRSD prijaviti samo nezgode, ki imajo za posledico odsotnost z dela več kot 3 dni, medtem ko
NIJZ beleži vse primere nezgod pri delu, kljub temu pa tudi IRSD ocenjuje, da določen delež
nezgod (po oceni okrog 2.000) ostane neprijavljen. Tudi na tem področju bi torej morali
pospešeno krepiti ozaveščenost delodajalcev o njihovih obvezah in zaščiti delavcev.
Državni svet ugotavlja, da so kršitve na področju zdravja pri delu 2018 predstavljale 19 % vseh
kršitev s področja varnosti in zdravja pri delu. Zato se z vidika večje zaščite delavcev poziva k
zaostritvi regulative v zvezi z zgornjo mejo še sprejemljivih fizičnih obremenitev posameznikov,
saj bi se s tem preprečilo številne poškodbe pri delu. Nekateri delavci na dan namreč preložijo
tudi do 20 ton, kar je absolutno preveč, ob poškodbah pa prihaja celo do prikrivanj njihovega
nastanka (v primeru, ko gre za delavce iz tujine, se jih v času njihovega okrevanja pošlje na
rehabilitacijo v državo, iz katere so bili napoteni na delo v Slovenijo, nato pa se jih po
okrevanju ponovno zaposli). IRSD je v zvezi z navedenim na seji pristojne komisije Državnega
sveta pritrdil, da gre za pomembno področje zdravja pri delu, ki terja več kot zgolj pridobitev
mnenja strokovnjakov s področja medicine dela, kje je zgornja meja še sprejemljivih fizičnih
obremenitev. Ozaveščenost delodajalcev na tem področju po mnenju IRSD še vedno ni na
zadostni ravni.
Državni svet ugotavlja, da IRSD na področju delovnih razmerij že od 2009 največ kršitev
ugotavlja na področju plačila za delo (2018 kar 5.538 kršitev instituta plačila za delo, kar
predstavlja več kot 50 % kršitev na področju nadzora delovnih razmerij, največ pa se jih
nanaša na kršitve glede plačilnega dneva in izplačilo regresa za letni dopust). IRSD v poročilu
izpostavlja tudi kršitve v zvezi z zaposlovanjem v širšem smislu, kršitve glede evidenc na
področju dela in socialne varnosti ter kršitve glede delovnega časa in zagotavljanja odmorov
ter počitkov. IRSD prav tako še vedno zaznava kršitve v zvezi s sklepanjem pogodb civilnega
prava, ki praviloma znižujejo nivo pravne varnosti delavcev, kot posebej pereče pa izpostavlja
zagotavljanje dela delavcev uporabniku izven okvirov agencijskega dela (posredovanje na
podlagi poslovnih pogodb, brez da bi bil delodajalec registriran kot agencija za posredovanje
dela). Pospešeno izvaja tudi nadzor v zvezi s čezmejnim izvajanjem storitev.
Državni svet v zvezi z navedenim izpostavlja primere izkoriščanja delovne sile na podlagi
posredovanja delovne sile v tujino, ki se kot problematični z vidika zaščite napotenih delavcev
na delo v tujino ne kažejo samo v Sloveniji, ampak po celotni Evropski uniji (slovenske delavce
se napotuje na delo v Nemčijo, v Slovenijo pa tuje agencije napotujejo delavce s Slovaške in
drugih držav). Glavno težavo pri tem predstavljata otežen nadzor nad zagotavljanjem ustrezne
socialne zaščite napotenih delavcev v tujino, z vidika davčnih prihodkov pa dejstvo, da cenejša
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delovna sila razbremenjuje delodajalce, medtem ko državni proračun izgublja določen del
prihodkov, ki bi jih prejel v primeru zaposlovanja slovenske delovne sile, ki je praviloma dražja.
Pristojno ministrstvo ob tem pojasnjuje, da je bila Slovenija edina centralno-evropska država,
ki je podprla zaostritev določb Direktive o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja
storitev in se s tem zavzela za višji nivo zaščite napotenih delavcev na delo v tujino. Hkrati
poudarja, da t. i. socialni dumping predstavlja težavo celotne EU, zato na ravni EU že potekajo
intenzivni pogovori o poenotenju določenih elementov socialne varnosti na ravni celotne EU
(minimalna plača, nadomestilo za odsotnost z dela itd.), kar daje upanje, da se bo v prihodnje
zmanjšal manevrski prostor za tovrstne aktivnosti.
Državni svet izpostavlja tudi vprašanje jezikovnih ovir v primeru zaposlovanja tuje delovne sile
in pomanjkljivosti zakonodaje, ki dopušča zaposlovanje delavcev brez znanja slovenskega
jezika. To ni slabo samo z vidika njihove integracije v družbo, ampak predvsem z vidika
zaščite njihovih pravic in zagotavljanja varnosti (nerazumevanje vsebine pogodb o delu, ki jih
podpisujejo, varnostnih napotkov, itd.). Pristojno ministrstvo v zvezi s tem pojasnjuje, da o
vpeljavi pogoja obveznega znanja slovenskega jezika pri zaposlovanju tuje delovne sile v
zakonodajo o urejanju trga dela že potekajo določene aktivnosti (uvedba pogoja znanja
slovenskega jezika pri prijavi med iskalce zaposlitve ali prejemnike denarnega nadomestila), a
hkrati opozarja, da smo tudi na tem področju omejeni z evropsko zakonodajo, ki pa glede
navedenih pogojev ni tako zelo striktna. Sicer pa vse delodajalce zavezujejo tudi določbe
Zakona o javni rabi slovenščine.
Državni svet opozarja tudi na nujnosti urejanja t. i. prekarnih oblik zaposlitev, o čemer je na
pobudo pristojnega ministrstva v dvorani Državnega sveta 19. 4. 2019 potekal tudi posvet
Naslovimo prekarnost za boljši jutri, na podlagi katerega je bil pripravljen tudi zbornik
prispevkov in razprav s posveta.
Kot je Državni svet opozoril že večkrat, je vprašanje prekarnosti izredno kompleksno, saj
nekaterim takšen način dela ustreza in si ga tudi sami izberejo, medtem ko je za druge takšen
način opravljanja dela prisila, iz katere se sami težko izvijejo. Državni svet je bil seznanjen, da
pristojno ministrstvo na tem področju rešitve išče skupaj z akademsko sfero in socialnimi
partnerji, pri čemer se ugotavlja, da bo poleg nekih splošno določenih pravil, ki se jih bo
oblikovalo, zaradi specifičnosti navedenega načina opravljanja dela pogosto treba ocenjevati
ustreznost tovrstnega dela v vsakem posameznem mejnem primeru. Predvsem pa ministrstvo
kot eno od pomembnih nalog prepoznava nujnost ozaveščanja o tveganjih, ki jih lahko
predstavlja takšen način opravljanja dela za socialno varnost posameznika, in sicer tako
izvajalcev kot naročnikov tovrstnega dela.
Državni svet je bil seznanjen, da je bil v razpravi na seji pristojne komisije Državnega sveta
izpostavljen tudi primer več kot 10-letnih zaposlitev za določen čas v akademski sferi, zaradi
česar je bilo IRSD postavljeno vprašanje, kako je to mogoče. IRSD v zvezi z navedeno
problematiko pojasnjuje, da bi bilo treba proučiti vsak posamezen primer, da pa zaradi
različnih zakonsko dopustnih razlogov (premestitve, nadomeščanja, itd.) dejansko lahko pride
do primerov, ko so določeni posamezniki v delovnem razmerju za določen čas dlje od v osnovi
predvidenega obdobja (v skladu s 55. členom ZDR-1 delodajalec ne bi smel skleniti ene ali
več zaporednih pogodb o zaposlitvi za določen čas za isto delo, katerih neprekinjen čas
trajanja bi bil daljši kot dve leti). IRSD je ob tem pozval, da se ga o tovrstnih sumih
neutemeljenega dolgotrajnega zaposlovanja za določen čas obvesti, da bodo lahko sprožene
ustrezne nadzorne aktivnosti.
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Državni svet opozarja tudi na še vedno nerazrešeno vprašanje dejanskih možnosti
uveljavljanja pravice do dela in nivoja socialne zaščite žensk, ki so zaposlene za določen čas
in zanosijo, po zaključenem materinskem (in starševskem) dopustu pa se želijo vrniti na svoje
delovno mesto. V praksi se pogosto izkaže, da na tem področju še vedno ni zagotovljene
ustrezne zaščite, Državni svet in njegova pristojna komisija pa sta na to problematiko ob
obravnavi različnih tem s področja socialnega varstva in zaposlovanja opozorila že večkrat, a
konkretnih odgovorov še nista prejela. V zvezi z vprašanjem, ali je prej navedeni skupini žensk
ta pravica dejansko zagotovljena ali ne, je na seji Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo
in invalide pristojno ministrstvo napovedalo posredovanje naknadnega pisnega odgovora.
Državni svet prav tako izpostavlja še vedno pogoste kršitve plačila za delo, o katerih poroča
IRSD in jih je mogoče zaznati tudi v praksi, zlasti kar se tiče izplačil regresa. Mnoga podjetja si
še vedno privoščijo izplačati zgolj del regresa, ostalega pa »pretvorijo« v t. i. božičnico. IRSD
ob tem dodatno pojasnjuje, da številni delodajalci, ki sicer ne bi imeli težav z izplačilom
regresa, slednjega ne izplačajo v zakonsko določenem roku, ampak zavestno čakajo na
opozorila IRSD o nujnosti izplačila regresa, saj jih morebitne sankcije očitno ne skrbijo.
Državni svet ocenjuje, da gre za nesprejemljivo poslovno prakso, ki poslovno kulturo v državi
postavlja v slabo luč. Posledično poziva, da IRSD v dogovoru z zakonodajalcem in FURS čim
prej najde način za poostren nadzor nad neizplačevanjem regresa ter takšne prakse v čim
večji meri onemogoči.
Državni svet je bil seznanjen tudi z napori IRSD za bolj poenoteno odločanje inšpektorjev v
okviru svojih pristojnosti na različnih geografskih območjih države. Državni svet pritrjuje IRSD,
da je slednje pomembno zagotoviti, obenem pa se zaveda, da je v praksi težko primerjati
delovne učinke posameznih inšpekcijskih izpostav, saj je dejstvo, da se slednji v večjih urbanih
središčih in v regijah z večjo kupno močjo soočajo z več primeri kršitev na posameznih
področjih kot tisti, ki svoje delo opravljajo v prevladujoče ruralnih območjih Slovenije. Na
podlagi navedenega ocenjevanje dela inšpektorjev zgolj po številu opravljenih nadzorov, kar je
bilo nekdaj sprejeto kot najboljši način ocenjevanja njihovega dela, po mnenju Državnega
sveta ni smiselno. Bolj smiselno se zdi vlaganje energije v dvig kakovosti njihovega
strokovnega in nadzorstvenega dela. IRSD ob tem pojasnjuje, da veliko časa namenijo
(do)izobraževanju inšpektorjev na različnih področjih in da je ob aktualnih okrepitvah
kadrovske sestave IRSD pravi učinek pri učinkovitosti dela IRSD možno pričakovati šele čez
nekaj časa, saj se morajo predvsem mlajši inšpektorji, ki so še brez izkušenj, najprej ustrezno
uvesti v sistem, preden bodo lahko parirali učinkovitosti dela starejših in bolj izkušenih
inšpektorjev.
Državni svet se, tako kot IRSD in pristojno ministrstvo, strinja, da je težko pričakovati, da bo ob
trenutnem trendu povečevanja števila poslovnih subjektov na trgu dela (v desetih letih skupaj
za pribl. 44.000), z obstoječim številom inšpektorjev (konec 2018 81) možno opravljati
podroben in učinkovit nadzor nad vsemi poslovnimi subjekti, ki jih je bilo konec 2018 več kot
215.000. Da gre za težko obvladljivo maso subjektov, kažejo podatki o nadzoru IRSD na
področju varnosti in zdravja pri delu, na katerem je bil 2018 pri 69 % nadzorovanih subjektih
takšen nadzor opravljen prvič, pri 23 % pa je bil nadzor nazadnje opravljen pred petimi ali več
leti (2017 je bilo takih podjetij 20 %), pa tudi število inšpektorjev v okviru Socialne inšpekcije
(skupaj pet, od tega en direktor inšpekcijskega področja), ki morajo spremljati izvajanje
Zakona o socialnem varstvu (ZSV) in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, v javnih
socialnovarstvenih zavodih in pri koncesionarjih (16 centrov za socialno delo, s skupaj 62
enotami; 55 domov za starejše; 7 posebnih zavodov za odrasle; 5 socialno varstvenih zavodov
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za usposabljanje otrok in mladostnikov s težko, težjo ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju;
34 varstveno delovnih centrov; 10 kriznih centrov za mlade in 2 krizna centra za odrasle žrtve
nasilja) ter pri več kot 57 subjektih, ki so kot pravne in fizične osebe, ki izvajajo
socialnovarstvene storitve, vpisane v register zasebnikov in pravnih oseb iz 67. člena
navedenega zakona. Posledično Državni svet ponovno, kot vsako leto, podpira napore IRSD
in pristojnega ministrstva za kadrovsko okrepitev IRSD.
Tako IRSD kot pristojno ministrstvo poudarjata, da se bo večjo učinkovitost dela IRSD lahko
zagotovilo tudi z bistvenim napredkom pri povezovanju baz različnih državnih organov, ki se
ga aktivno trudijo doseči čim prej, saj bo tako omogočen lažji in hitrejši nadzor nad
posameznimi elementi delovnih razmerij in varnosti in zdravja pri delu. Dober primer je že
vzpostavljena izmenjava podatkov med IRSD in FURS o začetih postopkih o prekrških iz
šestega odstavka 134.a člena ZPIZ-2 in 27. točke prvega odstavka 217. člena ZDR-1 (na
podlagi sedmega odstavka 134.a člena ZPIZ-2, ki se nanaša na poseben način upoštevanja
obdobij, za katera niso bili obračunani prispevki), pa tudi povezava z ZPIZ, ki od 1. 1. 2018
IRSD posreduje obvestila o delodajalcih, ki niso predložili obračuna davčnega odtegljaja.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Peter Požun.
Predlog mnenja je bil SPREJET (23 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost,
23 jih je glasovalo za, nihče pa ni bil PROTI).

S tem je bila 4. točka dnevnega reda zaključena.
***
Vodenje seje je ponovno prevzel predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca.
***
5. točka dnevnega reda:
-

Predlog Zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in
četrtega odstavka 5. člena, 25. in 25.a člena Zakona o nepremičninskem
posredovanju

Pobudo državnega svetnika Mitje Gorenščka za sprejem zahteve za začetek postopka za
oceno ustavnosti so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
Predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti je obravnavala Komisija za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj. Poročilo komisije so državne svetnice in svetniki prejeli po
elektronski pošti 17. 9. 2019.
Predlog zahteve Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti
17. 9. 2019.
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Pobudnik za sprejem zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti, državni svetnik Mitja
Gorenšček, je predstavil vsebino zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog zahteve Državnega sveta
za oceno ustavnosti:
Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, na podlagi tretje alineje prvega
odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12), sprejel
ZAHTEVO
-

-

-

za začetek postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena,
25. in 25.a člena Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19),
za začasno zadržanje drugega, tretjega in četrtega odstavka 5. člena Zakona o
nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo,
49/11 in 47/19) in
za prednostno obravnavo.
Obrazložitev:

Posredniška pogodba je urejena v XX. poglavju Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.
97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljevanju:
OZ). Od osamosvojitve do sprejema Zakona o nepremičninskem posredovanju (Uradni list RS,
št. 42/03; v nadaljevanju: ZNPosr) leta 2003 je bila sprva temeljna zakonska podlaga za
nepremičninsko posredovanje ureditev posredniške pogodbe v Zakonu o obligacijskih
razmerjih (Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85, 45/89 – odl. US, 57/89, Uradni list RS, št. 88/99 –
ZRTVS-B, 83/01 – OZ, 30/02 – ZPlaP in 87/02 – SPZ; v nadaljevanju: ZOR), od leta 2002 pa
ureditev v OZ, ki ni prinesla večjih novosti pri posredniški pogodbi glede na ZOR.1 Leta 2003 je
bilo področje nepremičninskega posredovanja vendarle urejeno z ZNPosr, ki je v razmerju do
OZ specialen predpis. Določbe OZ se tako uporabljajo subsidiarno, kadar ZNPosr posameznih
vprašanj posredovalnega razmerja ne ureja in določbe OZ niso v nasprotju z določbami
ZNPosr.2 ZNPosr nepremičninskim družbam in nepremičninskim posrednikom določa pogoje
za opravljanje posredovanja v prometu z nepremičninami ter določa pravila za varno in skrbno
posredovanje v prometu z nepremičninami, ki so jih nepremičninske družbe in nepremičninski
posredniki dolžni upoštevati pri svojem delu. Določa tudi pristojnosti ministrstva, pristojnega za
posredovanje v prometu z nepremičninami, ter ureja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem
tega zakona.3 Zakon opredeljuje posredovanje v prometu z nepremičninami kot opravljanje
registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami. Posamezni posli
posredovanja v prometu z nepremičninami vsebujejo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika
med naročiteljem (prodajalcem, najemodajalcem, itd.) in tretjo osebo (kupcem,
najemojemalcem, itd.) ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, katerih
predmet je določena nepremičnina, kot so kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga

1

Koser Dolenc, Pravna razmerja pri pogodbi o nepremičninskem posredovanju (primerjalno pravna ureditev po
slovenskem in avstrijskem pravu), magistrska naloga, str. 33.
2
Koser Dolenc, Pravna razmerja pri pogodbi o nepremičninskem posredovanju (primerjalno pravna ureditev po
slovenskem in avstrijskem pravu), magistrska naloga, str. 39.
3
Prvi odstavek 1. člena ZNPosr.
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pogodba za določeno nepremičnino.4 Nepremičninska družba se z vsakim naročiteljem
posebej lahko dogovori o obsegu nepremičninskega posredovanja, navadno pa posredovanje
obsega vsaj posle, ki so obvezna vsebina storitve nepremičninskega posredovanja. Ti
obsegajo dejanja za vzpostavitev stika med naročiteljem in tretjo osebo, posle v zvezi s
preverjanjem stanja nepremičnine ter pogajanja in priprave za sklenitev pravnih poslov, ki so
potrebni za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino5. Gre za pogodbeno
razmerje, ki ima naravo mandata.6 Izpolnitvena obveznost je torej obligacija prizadevanja,
nepremičninska družba se zaveže, da bo z zadostno skrbnostjo opravila storitev
nepremičninskega posredovanja, pri čemer ni nujno, da bo prišlo do sklenitve pogodbe o
nepremičnini (prodaji, nakupu, najemu, itd.). Nepremičninska družba si mora torej prizadevati,
da bi tretja oseba oblikovala interes za sklenitev pogodbe s posrednikovim naročiteljem.7
Glede na pojme, opredeljene v 2. členu ZNPosr, so subjekti nepremičninskega posredovanja:
nepremičninski posrednik, nepremičninska družba, naročitelj, tretja oseba in naročiteljevi ožji
družinski člani. Stranki pogodbe o nepremičninskem posredovanju sta sicer le nepremičninska
družba in naročitelj. Prva se s pogodbo zaveže, da bo za drugo stranko opravila določene
posle nepremičninskega posredovanja. Druga stranka - naročnik, s podpisom pogodbe pridobi
pravico zahtevati, da nepremičninska družba omenjene posle opravi, hkrati pa se zaveže, da
bo nepremičninski družbi za uspešno opravljeno storitev plačala določen znesek.8
Nepremičninska družba ima v razmerju položaj profesionalne osebe, kar pomeni, da se pri
presojanju njenih ravnanj pri opravljanju posla uporablja strožji standard profesionalne
(strokovne) skrbnosti.9
Nepremičninska družba je v skladu z 2. členom ZNPosr gospodarska družba ali samostojni
podjetnik, ki storitve posredovanja v prometu z nepremičninami opravlja kot svojo
gospodarsko dejavnost. ZNPosr sicer ne določa pravnoorganizacijske oblike, v kateri mora biti
organizirana nepremičninska družba, vendar iz formulacije izhaja, da mora biti organizirana
kot gospodarska družba10 ali kot samostojni podjetnik posameznik, ki na trgu samostojno
opravlja pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost v skladu s prvim in šestim
odstavkom 3. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19
– ZPosS; v nadaljevanju: ZGD-1).11 Nepremičninska družba sme v skladu s prvim odstavkom
3. člena ZNPosr pričeti s posredovanjem z nepremičninami le, če zanjo na podlagi pogodbe o
zaposlitvi ali drugi pravni podlagi v prometu z nepremičninami posreduje eden ali več
nepremičninskih posrednikov in ima v skladu s 6. členom ZNPosr zavarovano odgovornost.
Odgovornost za škodo mora biti zavarovana za zavarovalno vsoto, ki ne sme biti nižja od
150.000 evrov za posamezen zavarovalni primer oziroma od 350.000 za vse zavarovalne
primere v posameznem letu.12 Pri svojem posredovanju mora biti nepremičninska družba
nepristranska, varovati mora interese naročitelja in tretje osebe. Sodna praksa
drugostopenjskih sodišč pri presoji kršitev 23. člena ZNPosr jasno definira potrebno
4

Tretji odstavek 2. člena ZNPosr.
15. člen ZNPosr.
6
Plavšak et al, Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga, GV Založba, 2003-2004, str. 612.
7
Plavšak et al, Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga, GV Založba, 2003-2004, str. 614-615.
8
Plavšak et al, Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga, GV Založba, 2003-2004, str. 619.
9
Plavšak et al, Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga, GV Založba, 2003-2004, str. 619.
10
Gospodarske družbe so v skladu s tretjim odstavkom 3. člena ZGD-1 lahko organizirane bodisi kot osebne
družbe (družba z neomejeno odgovornostjo in komanditna družba) bodisi kot kapitalske družbe (družba z omejeno
odgovornostjo, delniška družba, komanditna delniška družba in evropska delniška družba).
11
Plavšak et al, Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga, GV Založba, 2003-2004, str. 606-607.
12
6. člen ZNPosr.
5
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profesionalno skrbnost, ki jo mora izkazovati nepremičninski posrednik glede tretjih oseb, in
njegovo odškodninsko odgovornost13. Z naročiteljem lahko sicer sklene izrecen dogovor, da
bo zastopala zgolj njegove interese, vendar mora v tem primeru tretjo osebo jasno in pisno
opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika, ne posrednika.14 ZNPosr v 34. členu predvideva
globo za morebitne kršitve nepremičninske družbe pri posredovanju, ki v skladu s prvim
odstavkom znaša od 12.500 do 250.000 evrov. Za kršitev se lahko v skladu s tretjim
odstavkom tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba nepremičninske družbe, in sicer z globo,
ki znaša od 1.000 do 10.000 evrov.
V sklopu Gospodarske zbornice Slovenije in Zbornice za poslovanje z nepremičninami je
organizirano Združenje družb za nepremičninsko posredovanje. Slednje je leta 2018 sprejelo
nov Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami. Gre za avtonomen pravni
vir, ki ureja temeljna načela in pravila ravnanja pri opravljanju storitev v prometu z
nepremičninami.15 Prvi tovrsten kodeks je bil sprejet že leta 1996 in je v tistem času zapolnil
pravno praznino, ko je bil ZOR glavna pravna podlaga za sklepanje pogodb o
nepremičninskem posredovanju, saj ZNPosr še ni bil sprejet. Kodeks je kljub nekaterim
pomanjkljivostim kot del avtonomnega prava pozitivno učinkoval.16
V 2. členu ZNPosr je nepremičninski posrednik opredeljen kot fizična oseba, ki za
nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi
pravni podlagi, pri čemer mora imeti licenco pristojnega ministrstva za opravljanje poslov
posredovanja in biti vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem ministrstvu.
Nepremičninski posrednik ni v pravnem razmerju z naročiteljem posredovanja, temveč z
nepremičninsko družbo. Njegovo ravnanje v razmerju do naročiteljev ima pravno naravo
ravnanja nepremičninske družbe, zato nepremičninski posrednik tvori personalni substrat
nepremičninske družbe.17 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati nepremičninski posrednik, so, da
posle posredovanja opravlja na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugi pravni podlagi, imeti
mora ustrezno licenco ter mora biti vpisan v imenik nepremičninskih posrednikov.18 Podlaga
za vpis v imenik nepremičninskih posrednikov je v skladu s 7. členom ZNPosr pridobitev
certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije, ki je pogojen z zahtevami, opredeljenimi v katalogu
strokovnih znanj in spretnosti nepremičninskega posrednika.19 Kandidat mora za pridobitev
certifikata opraviti pisni izpit in praktično preverjanje z zagovorom, imeti mora tudi najmanj
višjo strokovno izobrazbo. V primeru, da te izobrazbe nima, zadostuje srednješolska strokovna
izobrazba, če je imel na dan 24. 5. 2003 že vsaj tri leta delovnih izkušenj pri poslovanju z
nepremičninami oziroma, če je imel na dan 24. 5. 2006 najmanj tri leta izkušenj pri prodaji
nepremičnin investitorja. Hkrati mora izkazati pozitivno mnenje Ministrstva za okolje in prostor.
Strošek pridobitve certifikata je najmanj 150 evrov,20 drugi pogoj iz 7. člena ZNPosr za vpis v
13

Sodba Višjega sodišča v Ljubljani I Cp 1404/2015 z dne 14. 10. 2015.
20. člen ZNPosr.
15
Kodeks dobrih poslovnih običajev v prometu z nepremičninami, dosegljiv na URL:
https://www.gzs.si/Portals/Portal-zdnp/Vsebine/ZDNP/Akti/Kodeks%20ZDNP%20-%20novi%2017052018.pdf
(9. 8. 2019).
16
Kožar in Marinšek, Zakon o nepremičninskem posredovanju s komentarjem, Center za poslovno usposabljanje,
2003, str. 19-20.
17
Plavšak et al, Obligacijski zakonik s komentarjem, 4. knjiga, GV Založba, 2003-2004, str. 609.
18
Imenik je dostopen na URL: http://www.nepremicninsko-posredovanje.mzip.gov.si/ (2. 8. 2019).
19
Katalog strokovnih znanj je dostopen na URL: http://www.npk.si/katalog.php?katalogid=10345831 (5. 8. 2019).
20
Slovenska poslovna točka (URL: http://evem.gov.si/info/podpogoji/drugiPogoj/12488/prikaziDrugiPogoj/),
vendar pregled cen pri dveh ponudnikih pokaže, da je cena še višja: CPU GZS navaja ceno 172 evrov (URL:
https://cpu.si/wp-content/uploads/2019/07/VLOGA-2019-Neprem-posred-NPK.pdf), Gea College pa 170 evrov
(URL: https://seminarji.gea-college.si/izdelek/npk-izpit-za-nepremicninskega-posrednika-5/). Oba ponudnika
ponujata tudi priprave na strokovni izpit, ki stanejo med 814,96 evra (CPU GZS, URL:
14
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imenik pa je, da posameznik ni bil pravnomočno nepogojno obsojen za kaznivo dejanje zoper
premoženje oziroma gospodarstvo na kazen zapora več kot tri mesece. Posameznik z dnem
vpisa v imenik nepremičninskih posrednikov pridobi status nepremičninskega posrednika21,
hkrati se mu tudi izda ustrezna licenca v skladu s 7c. členom ZNPosr. Nepremičninski
posrednik se mora v skladu z 8. členom ZNPosr vsakih pet let dopolnilno usposabljati, v
nasprotnem primeru mu grozi začasen odvzem licence in začasen izbris iz imenika
nepremičninskih posrednikov. Na dopolnilnem usposabljanju nepremičninski posredniki
proučijo zakonske spremembe22, cena usposabljanja je celo višja od stroška pridobitve
certifikata.23 ZNPosr v 10. členu predvideva odvzem licence po dvakratnem pisnem opominu
kot sankcijo za morebitne kršitve ali zlorabe nepremičninskega posrednika pri svojem delu, pri
čemer na primer druga alineja tretje točke prvega odstavka primeroma navaja, da gre za
kršitev tudi, če tretje osebe ne seznani s tržnimi razmerami, ki bi bistveno vplivale na določitev
cene v pogodbi. ZNPosr za kršitve predvideva tudi izrek globe za nepremičninskega
posrednika, ta lahko znaša od 650 do 5.000 evrov.
Naročitelja 2. člen ZNPosr opredeli kot fizično ali pravno osebo, ki z nepremičninsko družbo
sklene pogodbo o posredovanju. Interes naročitelja je, da bi s tretjo osebo sklenil pogodbo o
nepremičnini (prodaji, oddaji, najemu itd.) določenih značilnosti.24 Naročiteljevi interesi so
vodilo delovanja nepremičninske družbe in merilo, ali je bila storitev posredovanja pravilno
opravljena. Nepremičninska družba ne sme delovati v nasprotju z naročiteljevimi interesi.
Prizadevati si mora najti tretjo osebo, ki bo z naročiteljem pripravljena skleniti pogodbo o
nepremičnini, pod pogoji, ki so za naročitelja najugodnejši.25 ZNPosr v 17. členu določa, da
morata nepremičninska družba in nepremičninski posrednik naročitelja seznaniti z vsemi
okoliščinami, ki so pomembne za odločitev naročitelja za sklenitev pogodbe v prometu z
nepremičninami. Pojasniti mu morata zlasti vpliv tržnih razmer, vsebino relevantnih predpisov,
višino in vrsto določenih stroškov in davčnih obveznosti ter morebitna tveganja, povezana z
neurejenimi pravnimi razmerji. Kadar želi ostati naročitelj anonimen, lahko nepremičninska
družba tretji osebi njegovo identiteto razkrije šele pri sklenitvi pravnega posla. 26 Če je naročitelj
fizična oseba, mu dodatno pravno varstvo nudi Zakon o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št.
98/04 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUE, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17
– ZKolT in 31/18), določene pravice so urejene tudi v III. poglavju Kodeksa dobrih poslovnih
običajev v prometu z nepremičninami. Naročitelj ima torej dobro pravno varstvo v pravnem
razmerju z nepremičninsko družbo, če v to razmerje seveda želi vstopiti. Pogodba o
nepremičninskem posredovanju pri transakcijah v zvezi z nepremičninami namreč ni
obvezna.27
Novela Zakona o nepremičninskem posredovanju, ki je bila sprejeta leta 2019 (ZNPosr-C), je
bistveno posegla v do tedaj veljavno ureditev na področju omejitev plačila za posredovanje pri
prodaji nepremičnin. Pri sklepanju pogodb o prodaji in nakupu nepremičnin je bila omejitev

https://www.cpu.si/posrednik-za-nepremicnine/) in 890,60 evra (Gea College, URL: https://seminarji.geacollege.si/izdelek/npk-usposabljanje-za-licenco-nepremicninskega-posrednika/) z vključenim DDV (5. 8. 2019).
21
7. člen ZNPosr
22
Pisnik, Suzana: Dopolnilno usposabljanje nepremičninskih posrednikov, Pravna praksa, 2017, št. 16-17, str. 13.
23
Na primer, cena dodatnega usposabljanja na CPU GZS znaša 292,80 evra (URL: https://www.cpu.si/posrednikza-nepremicnine-2/), na Gea College 280,60 evra (URL: https://seminarji.gea-college.si/izdelek/dopolnilnousposabljanje-nepremicninski-posrednik-5/) z vključenim DDV (5. 8. 2019).
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plačila za posredovanje določena že ob sprejemu zakona leta 200328, ZNPosr-C pa je dodatno
omejila dovoljeno plačilo za posredovanje v primeru najemne pogodbe na največ 4 %
pogodbene vrednosti, pri čemer to plačilo ne sme preseči zneska enomesečne najemnine,
prav tako ne sme biti manjše od 150 evrov. Pogodbena vrednost najemne pogodbe je pri tem
določena kot zmnožek zneska mesečne najemnine in števila mesecev, za katerega se
nepremičnina oddaja. Obenem je bila s spremembo izrecno črtana zakonska možnost, ki je
predvidevala avtonomijo pogodbenih strank pri določanju plačila za posredovanje v primeru
drugih pravnih poslov (tudi najemnih pogodb). Tri mesece po uveljavitvi ZNPosr-C se prične
uporabljati tudi nov 25.a člen ZNPosr, ki ureja dodatne storitve in dejanske stroške, pri čemer
morata biti količina in cena dodatnih storitev natančno specificirana v pogodbi, pravico do
dejanskih stroškov pa pridobi nepremičninska družba, če naročnik sam vzpostavi stik s tretjo
osebo, s katero sklene pogodbo o nepremičnini, sklene pogodbo o nepremičnini s
posredovanjem druge nepremičninske družbe ali enostransko odpove pogodbo o
posredovanju pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena. V tem primeru je višina
dejanskih stroškov omejena na 150 evrov.
I. OČITANE KRŠITVE USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE (v nadaljevanju Ustava29)
Vlagatelj poziva Ustavno sodišče, da podrobneje prouči zatrjevane kršitve naslednjih ustavnih
določb:
- pravico do zasebne lastnine in dedovanja (33. člen Ustave);
- varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen Ustave) in
- pravico do svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave).
i. Pravica do zasebne lastnine (33. člen Ustave)
Pravica do zasebne lastnine je opredeljena v 33. členu Ustave, ki določa le, da je zagotovljena
pravica do zasebne lastnine in dedovanja. Ustavno jamstvo zasebne lastnine varuje vse
pravice, ki predstavljajo uresničevanje človeške svobode na premoženjskem področju,
povezana je tudi s pravico do svobodne gospodarske pobude30, upravičenci pa so
posamezniki in tudi pravne osebe zasebnega prava.31 Določba 33. člena tako pokriva vse
pravne položaje, ki imajo za posameznika ali pravno osebo zasebnega prava premoženjsko
protivrednost in mu omogočajo svobodo ravnanja na premoženjskem področju.32 V ustavne
pravice lahko zakonodajalec poseže le ob podanih pogojih iz tretjega odstavka 15. člena
Ustave, ki določa, da so človekove pravice in temeljne svoboščine omejene samo s pravicami
drugih, in v primerih, ki jih določa Ustava. Izpolnjenost teh pogojev se preveri s testom
sorazmernosti. Po slednjem so posegi v ustavne pravice zaradi varstva pravic drugih (ali
javnega interesa) dopustni le, če so za varstvo teh pravic sploh primerni (primernost), če so za
dosego cilja nujni (cilja se torej ne da doseči z blažjim sredstvom ali z blažjim posegom v
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ustavno pravico) in če je teža posega v eno ustavno pravico zaradi varstva druge sorazmerna
teži varovane ustavne pravice (sorazmernost v ožjem pomenu).33
ZNPosr v drugem odstavku 5. člena določa najvišje dovoljeno plačilo za posredovanje v
primeru najemne pogodbe, in sicer 4 % pogodbene vrednosti, vendar ne manj kot 150 evrov in
ne več, kot znaša enomesečna najemnina. Predlagatelji ZNPosr-C so v obrazložitvi k
predlogu zakona navedli, da se z uvedbo te omejitve ščiti tako naročitelja kot tudi tretjo osebo.
Omejitev najvišjega zneska v višini enomesečne najemnine naj bi tako odpravila strah
naročiteljev pred visokimi stroški posredovanja v primeru oddaje nepremičnin. Ravno slednje
naj bi spodbujalo dolgoročno oddajo, hkrati naj bi ukrep znižal stroške posredovanja in s tem
posredno znižal najemnine. Pri tem pa predlagatelji novele niso ponudili nikakršnih izračunov
o višini dovoljenega plačila za posredovanje v primeru najemnih pogodb pri različnih višinah
najemnin, kaj šele podatka o deležu sklenjenih najemnih pogodb s posredovanjem
nepremičninskih agencij.
Omejitev višine zneska za plačilo pri pogodbi o nepremičninskem posredovanju posega v
svobodo ravnanja na premoženjskem področju, saj nepremičninskim družbam onemogoča
svobodno določanje cen za svoje storitve. Za dopustnost ukrepa iz drugega odstavka 5. člena
ZNPosr je torej treba najprej preveriti, ali za poseg v ustavno jamstvo zasebne lastnine sploh
obstaja razlog, torej, ali obstaja javni interes. Predlagatelji v predlogu zakona navajajo, da sta
temeljni načeli predloga zakona ustvarjanje možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno
stanovanje, in zagotavljanje učinkovitega varstva potrošnikov.34 78. člen Ustave določa, da
država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje. Gre za
programsko normo, odvisno od finančnih zmožnosti države, ki ne zagotavlja pravice vsakogar
do primernega stanovanja, temveč državi postavlja obveznost oblikovanja aktivne
stanovanjske politike.35 Legitimne, ustavno določene omejitve so definirane tudi v 67. členu
Ustave, ki določa, da zakon določa način pridobivanja in uživanja lastnine na takšen način, da
je zagotovljena njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija.
Ukrep, predviden v drugem odstavku 5. člena ZNPosr, za dosego tega cilja ni primeren.
Omejitev višine plačila za posredovanje v primeru najemne pogodbe državljanom ne bo
povečala možnosti pridobitve primernega stanovanja, temveč bo le posegla v ustavno
varovano pravico nepremičninskih družb in naročiteljev. Predlagatelji ZNPosr-C so v predlogu
zakona navedli, da je možnost pridobitve primernega stanovanja za večino državljanov, ki niso
lastniki stanovanj, nedosegljiva. Za to so navedli več različnih razlogov: visoke cene stanovanj,
slabo delovanje in finančno podhranjenost javnih stanovanjskih skladov, visoke tržne
najemnine zasebnih stanovanj, ki se oddajajo na trgu, ter visoke stroške nepremičninskega
posredovanja, ki naj bi jih nosili tudi tisti, ki teh storitev sploh niso naročili. Prvi in tretji razlog iz
predloga ZNPosr-C sta izhajala iz ene same težave, t. j. pomanjkanja stanovanj na trgu, o
čimer pogosto pišejo tudi mediji.36 Ta težava v veliki meri izhaja iz drugega razloga v predlogu
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ZNPosr-C, torej slabega delovanja in finančne podhranjenosti javnih stanovanjskih skladov, 37
ki ne zagotavljajo dovolj neprofitnih stanovanj, kar je ugotovilo tudi Ustavno sodišče v odločbi
U-I-109/15.38 Visoki stroški nepremičninskega posredovanja, ki je le dodatna in neobvezna 39
storitev na trgu nepremičninskih transakcij, se oblikujejo na podlagi ponudbe in povpraševanja
in so torej le simptom, ne pa vzrok bolezni. Nepremičninske družbe višino plačila za
posredovanje omejujejo že same v svojih splošnih pogojih, kar priznavajo tudi predlagatelji
zakona.40 Obenem velja poudariti, da kljub temu, da najemniki niso naročniki storitev
nepremičninskih posrednikov, že določbe ZNPosr zagotavljajo, da imajo nepremičninski
posredniki primerno strokovno znanje, da lahko kot nevtralne in strokovne osebe, ki delujejo v
interesu obeh pogodbenih strank, predstavljajo pomemben element varstva pogodbenih
strank,41 ki jih v primeru kršitev lahko doletijo hude sankcije tako v obliki izgube licence ter
izbrisa iz imenika, kot tudi z izrekom visoke denarne kazni, kar nedvomno vpliva tudi na večjo
varnost tako naročitelja kot najemnika pri sklepanju najemnih pogodb prek nepremičninskega
posrednika. Omejitev višine plačila nepremičninskega posredovanja pri najemnih pogodbah
nedvomno ne predstavlja primernega ukrepa za povečevanje možnosti pridobitve primernega
stanovanja, saj predstavlja strošek nepremičninskega posredovanja enkratni strošek glede
plačila, ki sta ga lahko pogodbeni stranki pred sprejemom ZNPosr-C svobodno dogovorili in je
bil torej obema strankama vnaprej znan. Na drugi strani pa že 41. člen Stanovanjskega
zakona (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10
– ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11, 40/12 – ZUJF, 14/17 – odl. US in 27/17; v nadaljevanju: SZ1) in 119. člen Stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02 in 91/13), ki urejata
vplačila v rezervni sklad, ne prepovedujeta sklenitev dogovora med etažnim lastnikom in
najemnikom o plačilu stroškov rezervnega sklada s strani najemnika. Iz sodne prakse višjih
sodišč42 izhaja, da se etažni lastniki in najemniki pogosto odločajo za prenos obveznosti
vplačil v rezervni sklad s strani etažnih lastnikov na najemnike, pri čemer lahko, zaradi
zakonsko predpisanega minimalnega zneska vplačil v rezervni sklad, ki je določen v Pravilniku
o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad, in najnižji vrednosti
prispevka (Uradni list RS, št. 11/04) ter upoštevaje pravico etažnih lastnikov do določitve
višjega zneska vplačil v rezervni sklad iz 41. člena SZ-1, znesek vplačil v rezervni sklad na
večmesečni oziroma letni ravni bistveno preseže enkratni strošek nepremičninskega
posredovanja. Pri tem ni nezanemarljivo dejstvo, da odločitev o višjih vplačilih v rezervni sklad
sprejmejo etažni lastniki (in ne najemniki) in so zbrana sredstva strogo namenska.
Zakonski ukrep prav tako ni nujen za dosego cilja predlagatelja zakona, saj obstajajo blažji
ukrepi za dosego cilja iz 78. člena Ustave. Blažji ukrep je recimo pridobivanje neprofitnih
stanovanj in njihovo oddajanje v najem z javnimi razpisi, pri čemer prvi odstavek 151. člena
SZ-1 določa, da je pridobivanje neprofitnih stanovanj v javnem interesu Republike Slovenije, ki
se zagotavlja z ugodnostmi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, in občin, ki jih določa
SZ-1. Najem neprofitnih stanovanj, ki jih občine v skladu s svojimi stanovanjskimi programi
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gradijo z javnimi sredstvi (prvi odstavek 154. člena SZ-1), je torej primeren ukrep, ki kot oblika
družbene pomoči upravičenim posameznikom omogoča pridobitev primernega stanovanja.43
Teža posega v ustavno varovano pravico iz 33. člena Ustave zaradi varstva določbe iz 78.
člena Ustave tudi ni sorazmerna varovani pravici. Določba iz 78. člena državo zavezuje zgolj k
vodenju aktivne stanovanjske politike v skladu s finančnimi omejitvami in ne zagotavlja pravice
do primernega stanovanja vsakomur oziroma vsem državljanom Republike Slovenije. Pravica
do zasebne lastnine, iz katere izhaja svoboda ravnanja na premoženjskem področju, je po
drugi strani ena temeljnih pravic slovenskega pravnega reda in pravnega reda Evropske unije,
saj jo varuje tudi 17. člen Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.44 Individualistični
(liberalistični) koncept lastnine ima pomemben ekonomski in socialni učinek, saj je eden
osrednjih in najpomembnejših motivacijskih mehanizmov tržnega gospodarstva in s tem
ekonomskega razvoja.45 Tudi Evropsko sodišče za človekove pravice je v svojih odločitvah
poudarilo, da mora država pri reševanju izjemno težkih in socialno občutljivih vprašanj, tudi v
primeru konflikta med najemniki in najemodajalci, zagotoviti pravično razdelitev socialnega in
finančnega bremena pri preoblikovanju stanovanjske ponudbe v državi.46 Vse to kaže, da
pravica iz 33. člena nosi precej večjo težo kot programska norma (cilj) iz 78. člena Ustave, ki
so jo kot temeljno načelo izpostavili predlagatelji ZNPosr-C. Omenjeni ukrep sicer zasleduje
legitimen cilj, vendar ni primeren, nujen ter sorazmeren in zato ne prestane testa
sorazmernosti, posledično pa predstavlja kršitev 33. člena Ustave.
Predlagatelji ZNPosr-C so kot načelo spremembe zakona navedli tudi zagotavljanje
učinkovitega varstva potrošnikov. Pri tem so pravilno navedli, da je bil to osnovni razlog za
regulacijo storitev na trgu nepremičninskega posredovanja že pri predhodni ureditvi.
Regulacija storitev je kot neobvezna, dodatna storitev eden od pomembnih mehanizmov
varstva potrošnika pri transakcijah z nepremičninami. Sodelovanje nevtralne in strokovno
podkovane osebe v obliki nepremičninskega posrednika vnaša veliko mero pravne varnosti v
promet z nepremičninami. Strokovnost in nepristranskost posrednika zagotavlja že veljavna
zakonodaja, ki predpisuje visoko raven znanja za pridobitev poklicne kvalifikacije, dopolnilna
izobraževanja za ohranitev te ravni znanja in stroge sankcije za morebitne kršitve in zlorabe.
Nepremičninska družba, v skladu s 3. členom ZNPosr, brez vsaj enega nepremičninskega
posrednika ne sme pričeti z opravljanjem gospodarske dejavnosti posredovanja na trgu
nepremičnin, poleg tega mora imeti zavarovano tudi odgovornost. Zakon natančno določa vse
obveznosti, ki jih mora nepremičninska družba pri poslovanju upoštevati, in tudi zanjo
predvideva stroge sankcije za primer zlorab pri posredovanju. Nepremičninska družba je tudi
na podlagi drugih zakonov, ki sicer zaradi svoje nedorečenosti s posameznimi določbami
vnašajo pravno negotovost v prometu z nepremičninami, npr. na podlagi določb 93. člena
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.; v nadaljevanju: GZ), pristojna
za preverjanje, ali je za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje, ko je to predpisano, ali je v
zemljiški knjigi zaznamba prepovedi v skladu s 94. členom GZ47, in odgovorna za preverjanje
določenih pravnih in dejanskih dejstev, kar utemeljuje večjo pravno varnost tretjih oseb v
primeru posredovanja pri prometu z nepremičninami. Izpodbijane določbe ZNPosr s posegom
43
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v 33. člen Ustave pregrobo omejujejo svobodo ravnanja na premoženjskem področju, saj
obstoječa ureditev dovolj dobro varuje potrošnike, kadar se prostovoljno odločijo za
angažiranje nepremičninskega posrednika in nepremičninske družbe. Spoštovanje določb
zakona pri izvajanju storitev nepremičninskega posredovanja nadzira Tržni inšpektorat
Republike Slovenije. Z omejitvijo višine plačila za nepremičninsko posredovanje lahko pride do
položaja, ko nepremičninske družbe ne bodo prevzemale posredovanja v primerih, ki se jim ne
bodo izplačali. To bo privedlo do občutnega zmanjšanja varovanja potrošnika, saj pri
nepremičninski transakciji ne bo sodelovala strokovno podkovana oseba.48
Prvi odstavek 5. člena ZNPosr je že v osnovni verziji zakona določal najvišjo dovoljeno plačilo
za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje v višini 4 % pogodbene vrednosti, kar pa ne
velja v primeru, da je pogodbena vrednost nižja od 10.000 evrov. S sprejemom novele
ZNPosr-C je bil črtan drugi stavek, ki je določal, da v primeru drugih pravnih poslov višino
plačila za posredovanje stranki uredita s pogodbo. Zakon s tem prav tako posega v prosto
oblikovanje cen, kar je v nasprotju s 33. členom Ustave, ki varuje svobodo ravnanja na
premoženjskem področju. Enako kot za novo uvedeno omejitev pri najemu ali oddaji tudi ta
člen ni primeren, pri čemer v predlogu zakona iz leta 2003 ni nobene utemeljitve, zakaj je
omejitev postavljena pri 4 %.49 Gre torej za arbitrarno postavljeno omejitev cene, ki jo
sporazumno določita dve stranki pri sklepanju pogodbe o posredovanju. Sklenitev slednje ni
obvezna, gre za uresničevanje svobode ravnanja na premoženjskem področju, ki jo zagotavlja
33. člen Ustave in uresničevanje svobodne gospodarske pobude po 74. členu Ustave.
Predlagatelji ZNPosr-C so v uvodu v predlog zakona na kratko prikazali
ureditev
nepremičninskega posredovanja na Hrvaškem, v Avstriji in v Nemčiji. Prikazana ureditev ne
podpira sprememb, ki jih prinaša ZNPosr-C, temveč ravno nasprotno. Iz samega predloga
zakona je očitno, da na zakonski ravni v nobeni od omenjenih držav ne predpisujejo omejitve
plačila za posredovanje,50 kot ga je že pred sprejetjem ZNPosr-C določal prvi odstavek 5.
člena ZNPosr za posredovanje v primeru nakupa ali prodaje. Takšna zakonska omejitev ni le
neustavna, temveč tudi nerazumna. Konkurenca na področju storitev nepremičninskega
posredovanja je močna, nepremičninskih posrednikov je več kot 2.000,51 zato ni razloga za
takšen poseg v 33. člen Ustave. Na tovrstno previsoko zakonodajno in upravno obremenitev
podjetij v Sloveniji je opozorila tudi Evropska komisija v svojem priporočilu Sloveniji za leto
2019.52
ii.

Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen Ustave)

Varstvo pravic zasebnosti in osebnostnih pravic je zagotovljeno v 35. členu Ustave, ki določa,
da je zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in duševne celovitosti, njegove zasebnosti
ter osebnostnih pravic. Člen zajema tudi splošno svobodo ravnanja, ki zajema načelo, da je v
pravni državi dovoljeno vse, kar ni prepovedano, in ne obratno.53 Svoboda ravnanja je
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temeljna svoboščina in kot taka zagotovljena vsakomur, tako fizičnim kot tudi pravnim
osebam.54 Iz splošne svobode ravnanja izhaja tudi načelo avtonomije pogodbenih strank pri
sklepanju pogodb obligacijskega prava.55 Pomen pogodbene avtonomije je v zadevi C-240/97
(Komisija proti Španiji) prepoznalo tudi Sodišče Evropske unije, ko je v 99. točki omenilo, da
imata stranki pravico sklepati in spreminjati pogodbo, ki ne more biti omejena, kadar ni
specifičnega pravila Skupnosti, ki se nanaša prav na tak primer. Pogodba o nepremičninskem
posredovanju je podvrsta posredniške pogodbe in kot taka pogodba obligacijskega prava. 56
Stranki imata tako avtonomijo glede sklenitve pogodbe o nepremičninskem posredovanju in
sami dorečeta, ali bo posredovanje zajemalo le nujne (obvezne) sestavine posredovanja ali
tudi dodatne storitve. Prav tako imata vso pravico sami doreči ceno, ki je bistvena sestavina
pogodbe. Drugi in tretji odstavek 5. člen ZNPosr zato posegata v avtonomijo pogodbenih
strank. Visoke cene nepremičnin in visoke najemnine stanovanj so odvisne od ponudbe in
povpraševanja na trgu, ne od dogovorjenega plačila za nepremičninsko posredovanje, ki je
enkratne narave. Omejitev cene negativno vpliva na odločitev ene od strank pogodbe, t. j.
nepremičninske družbe, da bi k njej pristopila, saj ji omejitev cene posredovanja lahko
onemogoča pokritje vseh stroškov. Na podlagi drugega odstavka 15. člena ZNPosr se s
plačilom za posredovanje v prometu z nepremičninami namreč krijejo stroški za opravljanje
dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri
pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebni za sklenitev pravno veljavne
pogodbe za določeno nepremičnino (zlasti stroški za sklenitev pogodbe o posredovanju v
prometu z nepremičninami, seznanjanje naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerji, ki so
pomembna za določitev cene nepremičnine, vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno
sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, višino davčnih obveznosti
stranke in s cenami notarskih storitev, ugotavljanje pravnega stanja nepremičnine s pridobitvijo
listin o nepremičnini (izpisek iz zemljiške knjige), pogodb (če nepremičnina še ni vpisana v
zemljiško knjigo) in podobno, pisna opozorila, obvestila, potrdila, ogled nepremičnine po
sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami, oglaševanje prodaje
nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način, seznanjanje naročitelja z
nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo, prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani
naročitelja, ugotavljanje dejanskega stanja nepremičnine, seznanjanje naročitelja z
ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na
ugotovljene napake, telefonsko komuniciranje s strankami in sodelovanje pri pogajanjih za
sklenitev posla). Omenjeni stroški predstavljajo zgolj tiste stroške, ki jih nepremičninsko
posredovanje nujno zajema in ne tistih, ki so jih do sprejema novele zakona nepremičninski
posredniki dodatno opravljali za svoje stranke (npr. sestava pogodb, primopredaja
nepremičnine, zamenjava plačnika pri dobaviteljih električne energije, komunale, ipd.).
Naročitelji se za posredovanje v prometu z nepremičninami odločajo predvsem zaradi visoke
ravni varstva, ki jim ga ta nudi pri nakupu, najemu, oddaji itn. nepremičnine in so za takšno
storitev tudi pripravljeni plačati. Nepremičninska družba mora namreč imeti zavarovano
odgovornost za škodo, licencirane nepremičninske posrednike in pri posredovanju skrbeti za
interese obeh strank, biti mora torej nepristranska. ZNPosr z odpravo možnosti svobodne
pogodbene določitve višine plačila posredovanja pri prometu nepremičnin in z določitvijo
obveznosti plačila za posredovanje naročitelja na podlagi pogodbe o posredovanju v prometu
z nepremičninami ruši nepristranskost nepremičninskih družb. Stranki pogodbe o nepremičnini
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imata ustavno zajamčeno pogodbeno avtonomijo, da se sami dogovorita, kdo bo nosil stroške
posredovanja. Na prvi pogled se morda za tretjo osebo zdi koristno, da ji ni treba nositi
stroškov posredovanja, vendar tu nastopi več težav. V skladu z 20. členom ZNPosr mora
nepremičninska družba skrbeti tudi za interese tretje osebe, v nasprotnem primeru jo mora
jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika naročitelja. Sprememba člena, ki
strošek nepremičninskega posredovanja prenese zgolj na naročitelja, nepremičninsko družbo
de facto potiska v vlogo zastopnika. Predlagatelji ZNPosr-C so v predlogu zakona zapisali, da
stroške posredovanja pogosto nosi tretja oseba, ki posredovanja ni naročila, in da se npr.
oddaja nepremičnine pogosto pogojuje s plačilom posredovanja, kar predstavlja grobo zlorabo
zakona, ki so jo prikazali tudi z nekaj primeri z nepremičninskega trga.57 Ne glede na uvedeno
spremembo, da stroške nosi izključno naročitelj, temu nič ne preprečuje (in mu tudi ne more),
da stroškov ne bi enostavno prelil v višjo najemnino. Tretja oseba tako namesto enkratnega
stroška posredovanja dobi višjo najemnino, ker bodo najemodajalci že vnaprej vanjo vračunali
stroške. V nekaterih od navedenih primerov je plačilo posredovanja s strani tretje osebe res
pogojeno, vendar je tretja oseba tista, ki sprejme ta pogoj in se torej strinja z njim. Pogostost
takšnih objav in prevalitev stroškov na stran tretje osebe kaže zgolj na hudo pomanjkanje
stanovanj na trgu nepremičnin, ne pa na zlorabe s strani nepremičninskih družb ali
naročiteljev. V primeru, da resnično pride do zlorab pri izvajanju storitev posredovanja, je za to
pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
V avtonomijo pogodbenih strank posegata tudi 25. in 25.a člena ZNPosr, katerih uporaba je
zamaknjena na tri mesece po uveljavitvi zakona. Neustavnost 25. člena ZNPosr izhaja iz 25.a
člena ZNPosr, saj ta določa pogoje, ob katerih ima nepremičninska družba pravico do plačila
za posredovanje, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o
nepremičnini. Z omejitvijo zneska povračila dejanskih stroškov na 150 evrov še posebej
posega v 35. in 74. člen Ustave. Predlagatelji zakonske novele ZNPosr-C so omejitev
utemeljili s primerom, ki naj bi ga zaznal Tržni inšpektorat, v katerem so zaračunani dejanski
stroški skoraj dosegli višino najvišjega dovoljenega plačila za posredovanje.58 Peti odstavek
25. člena ZNPosr je do sprejetja ZNPosr-C že določal, da sta se lahko nepremičninska družba
in naročitelj dogovorila, da je v primeru, ko je naročitelj sam našel tretjo osebo,
nepremičninska družba upravičena do plačila za posredovanje, ki pa mora temeljiti na že
opravljenih poslih in ne sme presegati ene četrtine s pogodbo dogovorjenega plačila za
posredovanje. ZNPosr je torej že pred sprejemom novele ZNPosr-C vseboval omejitev, ki je
varovala položaj naročitelja. Predlagatelji nikjer v predlogu zakona niso utemeljili, zakaj je
plačilo za dejanske stroške, če pride do ene izmed treh situacij, opredeljenih v drugem
odstavku novega 25a. člena ZNPosr, omejeno na 150 evrov. Omejitev stroškov bi, čeprav bi
ravno tako posegala v načelo avtonomije pogodbenih strank, bila morda smiselna, če bi
zakonska določba od strank pogodbe o nepremičninskem posredovanju terjala dogovor o
povračilu dejanskih stroškov, vendar bi tudi v tem primeru predlagatelji morali temeljito
obrazložiti, zakaj ravno znesek 150 evrov. Tako stari peti odstavek 25. člena ZNPosr kot tudi
novi drugi odstavek 25a. člena izrecno določata, da se stranki lahko dogovorita o povračilu
dejanskih stroškov. Gre torej za prostovoljen dogovor, ki ga stranki vključita v že tako
prostovoljno pogodbeno razmerje. Povsem pavšalna omejitev stroškov na 150 evrov, ki ne
upošteva višine dejanskih stroškov, ki nastanejo v praksi, tako pretirano posega v avtonomijo
pogodbenih strank.
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Če upoštevamo zgolj enega izmed veljavnih cenikov nepremičninskih družb, lahko
izračunamo, da dejanski stroški za nepremičninsko posredovanje, ki vključuje 3 oglede, 30 dni
oglaševanja in kilometrino za 3 km oddaljeno nepremičnino, znašajo 420 evrov, v primeru 10
ogledov, 90 dni oglaševanja in 30 km oddaljenosti nepremičnine pa ti stroški zanašajo kar 850
evrov. Oba praktična primera nakazujeta na dejstvo, da je limitiranje dejanskih stroškov na
150 evrov arbitrarno in ne omogoča kritja vseh stroškov nepremičninskega posrednika, kar se
bo nedvomno odražalo tudi v njihovi pripravljenosti po prevzemanju takšnih pogodbenih
obveznosti.
iii.

Pravica do svobodne gospodarske pobude (74. člen Ustave)

Svobodna gospodarska pobuda je opredeljena v prvem odstavku 74. člena Ustave, v praksi
Evropskega sodišča za človekove pravice pa se varuje kot vidik pravice do zasebne lastnine,
saj sta obe pravici močno prepleteni.59 Gre za skup pravic in upravičenj, ki med drugim obsega
predvsem svobodno ustanovitev gospodarskega subjekta (pod zakonskimi pogoji), njegovo
vodenje v skladu z ekonomskimi načeli (upoštevaje prisilne predpise), svobodno izbiro
dejavnosti, s katero gospodarski subjekti uresničujejo svoje pridobitne interese v konkurenci
na tržišču, izbiro poslovnih partnerjev in podobno, ne glede na velikost, statusno obliko ali
druge značilnosti60. Drugi odstavek 74. člena Ustave določa, da se gospodarska dejavnost ne
sme opravljati v nasprotju z javno koristjo, kar daje zakonodajalcu pooblastilo, da jo omeji, ko
to zahteva javna korist. Vseeno zakonodajalčeva svoboda pri tem ni neomejena, saj ga veže
načelo sorazmernosti. Dovoljen je torej tak ukrep zakonodajalca, ki zagotovi učinkovito varstvo
javne koristi in hkrati čim manj poseže v ustavno pravico.61 Test sorazmernosti je pri presoji
posegov v pravico do svobodne gospodarske pobude nekoliko omejen, saj Ustava sama
določa, da je poseg dopusten, ko gre za varstvo javne koristi. Ustavno sodišče naj bi v takem
primeru presojalo le po testu sorazmernosti v ožjem smislu, torej, ali je teža posledic posega v
prizadeto pravico sorazmerna vrednosti zasledovanega cilja. Iz testa bi tako izpadli presoji
nujnosti in primernosti. Takšna interpretacija je lahko težavna, saj koristi morda ne bi mogle
odtehtati škodljivih posledic posega, v primeru, da omejitev ni primerna ali pa z njo sicer
izkazane javne koristi ne bi bilo mogoče doseči. V takšnem primeru lahko Ustavno sodišče
vseeno izvede popoln test sorazmernosti ali pa zakonski omejitvi (posegu) odreče lastnost
varstva javne koristi tako, da ugotovi, da je javna korist podana zgolj in abstracto, ne pa in
concreto.62 V tem primeru je javna korist zagotovo podana zgolj abstraktno, saj omejitev
povračila dejanskih stroškov v novem 25a. členu ZNPosr in omejitev višine plačila za
posredovanje v prvem odstavku 5. člena ZNPosr ne bosta zagotovili več primernih stanovanj v
skladu s programsko normo 78. člena Ustave. Že jezikovna razlaga tega člena nam pove, da
mora država ustvarjati možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerna stanovanja, ne pa z
neprimernimi ukrepi posegati v svobodno gospodarsko pobudo gospodarskih družb, da same
določijo svoje pogoje poslovanja in oblikujejo svoje cene. Ustavno sodišče je v odločbi U-I293/04 z dne 6. 10. 2005 sicer res potrdilo, da zakonodajalec lahko pri zasledovanju cilja
varstva potrošnikov poseže v svobodno gospodarsko pobudo, vendar je tudi poudarilo, da
morajo biti uporabljeni ukrepi v razumni zvezi z upravičenimi cilji, ki so v javnem interesu.
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Ustavno sodišče je v odločbi U-I-192/16 dodatno pojasnilo, da gre lahko za določanje načina
izvrševanja pravice le tedaj, ko ima določen pogoj realno vsebinsko zvezo s konkretno
urejevano gospodarsko dejavnostjo (zlasti, ko zakonodajalec odvrača nevarnost ali blaži
tveganja, ki izhajajo iz opravljanja določene dejavnosti)63. ZNPosr je bil leta 2003 sprejet prav
zaradi varstva potrošnikov in je že do sprejetja ZNPosr-C nudil visoko raven varstva
potrošnikov. ZNPosr-C gre v tem pogledu korak predaleč, saj intenzivno varuje potrošnika
(tako naročitelja kot tretjo osebo), a pri tem posega v načelo svobodnega oblikovanja cen. Pri
tem je že Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora opozorila, da bi moral predlagatelj
obrazložiti tesno povezavo splošnega cilja varstva potrošnikov s storitvijo posredovanja pri
sklenitvi najemne pogodbe in tveganja, specifična za dejavnost posredovanja v prometu z
nepremičninami, ki bi jih blažila predlagana ureditev64.
Teorija primeroma navaja določitev najvišje cene dimnikarskih storitev po Zakonu o
dimnikarskih storitvah (Uradni list RS, št. 68/16; ZDimS) kot primer kršitve načela svobodnega
oblikovanja cen, kar predstavlja poseg v pravico do svobodne gospodarske pobude. Cena se
namreč ne oblikuje na podlagi ponudbe in povpraševanja, temveč jo oblastno predpiše Vlada
s sklepom65. Smiselno enako je mogoče trditi za 5. člen in 25.a člen ZNPosr, ki določata
najvišjo ceno za posredovanje. To sicer res določa že zakon, ne Vlada, a v obeh primerih
poseg krši načelo svobodnega oblikovanja cen zaradi dejstva, da cena ne nastane na podlagi
ponudbe in povpraševanja, prav tako pa ta ni utemeljena na nobenih konkretnih analizah in
izračunih, ki bi omogočili realen preizkus utemeljenosti predlaganih zakonskih omejitev. Ob
tem je treba posebej poudariti, da so lastniki nepremičnin, za katere se uporablja mala kurilna
naprava, pomožna naprava, dimovodna naprava ali prezračevalna naprava, v skladu z
določbo 18. člena ZDimS zavezani za izvedbo dimnikarskih storitev izbrati dimnikarsko
družbo, stranke v prometu z nepremičninami pa nimajo nobene obveznosti za angažiranje
nepremičninske družbe. Poleg tega prvi odstavek 5. člena in 25.a člen ZNPosr določata
omejitev cen povsem pavšalno, brez kakršne koli obrazložitve. Obrazložena omejitev cen bi
bila razumljiva v pogojih omejene konkurence, vendar trg nepremičninskega posredovanja
premore veliko število nepremičninskih družb66 in več kot 2.000 nepremičninskih posrednikov.
II.

ZAHTEVA

Vlagatelj poziva Ustavno sodišče, da prouči kršitev 33., 35. in prvega odstavka 74. člena
Ustave in ugotovi, da so drugi, tretji in četrti odstavek 5. člena, 25. in 25.a člen ZNPosr (Uradni
list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/11 in 47/19) v neskladju z Ustavo in v
skladu s 43. členom Zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12) delno razveljavi Zakon o nepremičninskem posredovanju.
III. PREDLOG ZA ZAČASNO ZADRŽANJE
Ustavno sodišče lahko v skladu s prvim odstavkom 39. člena Zakona o ustavnem sodišču
(Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo in 109/12; v nadaljevanju: ZUstS) do
končne odločitve v celoti ali delno zadrži izvršitev zakona, če bi zaradi njegovega izvrševanja
lahko nastale težko popravljive in škodljive posledice. Skladno s sodno prakso Ustavnega
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sodišča to pri odločanju o zadržanju izpodbijanega predpisa vselej tehta med škodljivimi
posledicami, ki bi jih povzročilo izvrševanje morebitnega neustavnega predpisa, in med
škodljivimi posledicami, ki bi nastale, če se morebiti ustavnoskladne določbe začasno ne bi
izvrševale67.
Na podlagi ustaljene ustavnosodne presoje predstavljajo omejitev pravice do svobodne
gospodarske pobude primeri, ko predpis posebej oži polje podjetniške svobode zaradi
doseganja splošnih javnih ciljev ali ciljev na ločenem področju družbenega življenja68. To samo
po sebi ne utemeljuje nastanka težko popravljivih škodljivih posledic, vendar lahko štejemo, da
nova zakonska ureditev v ZNPosr, ki omejuje višino dovoljenega plačila za posredovanje pri
najemu nepremičnin, posega v pravice nepremičninskih družb do tolikšne mere, da lahko
onemogoči njihovo delovanje. Nepremičninske družbe so na podlagi določb 5. člena ZNPosr
primorane namreč, ne le omejiti plačilo za posredovanje, temveč tudi omenjeno plačilo
zaračunati le eni izmed strank, za katero opravljajo storitev posredovanja – naročitelju.
Omenjena zakonska ureditev predstavlja resen poseg v pravice več kot 2.000 nepremičninskih
posrednikov, ki bodo skladno z novim 25.a členom ZNPosr omejeni tudi pri zaračunavanju
dejanskih stroškov, pri čemer se ob manku ustreznih izračunov predlagatelja zakona za
določitev meje pri 150 evrih, pojavi vprašanje gospodarske upravičenosti opravljanja
omenjenih storitev glede na profesionalno skrbnost in odškodninsko odgovornost, ki jo morajo
nepremičninske družbe prevzeti (dejanski stroški namreč običajno presegajo zakonsko
določen znesek).
Glede na to, da veljavna zakonska ureditev v drugem, tretjem in četrtem odstavku 5. člena
ZNPosr resno posega v do sedaj svobodno oblikovana obligacijska razmerja med
pogodbenimi strankami, in upoštevaje ničnost pogodbenih določil, ki niso v skladu z
zakonskimi omejitvami, določenimi v 5. členu ZNPosr, to terja takojšnjo spremembo že
sklenjenih pogodb o nepremičninskem posredovanju. Škode, ki bi jo povzročila omenjena
določba v primeru, da se njenega izvajanja ne zadrži, Ustavno sodišče naknadno ne bi moglo
odpraviti, zaradi v vmesnem času že realiziranega večjega števila pogodb o nepremičninskem
posredovanju. Nepremičninske družbe namreč nimajo zakonske podlage, s katero bi lahko
terjale razliko med morebitno dogovorjeno »tržno« ceno za nepremičninsko posredovanje in
protiustavno zakonsko limitirano ceno nepremičninskega posredovanja.
Težko popravljive posledice po drugi strani ne bi nastale v primeru zadržanja izvrševanja
izpodbijanih določb, saj izpodbijane zakonske določbe ne predstavljajo primernega ukrepa za
dosego cilja predlagatelja zakona – t. j. ustvarjanje možnosti državljanom do pridobitve
ustreznega stanovanja iz 78. člena Ustave. Omenjena ustavna določba predstavlja
programsko normo, pri čemer konkretna zakonska ureditev ne predstavlja njene uresničitve.
IV. PREDLOG ZA PREDNOSTNO OBRAVNAVO
Vlagatelj zahteve predlaga še, da Ustavno sodišče predmetno zadevo obravnava prednostno
na podlagi možnosti, ki jo dajeta 2. in 3. alinea 3. odstavka 46. člena Poslovnika Ustavnega
sodišča (Uradni list RS, št. 86/07, 54/10, 56/11 in 70/17), saj uporaba omenjenih zakonskih
določb resno posega v svobodo ravnanja na premoženjskem področju, avtonomijo strank pri
sklepanju pogodb in v pravico do svobodne gospodarske pobude nepremičninskih družb ter
tako negativno vpliva na pravno varnost in varnost potrošnikov na trgu z nepremičninami.
67
68

Sklep Ustavnega sodišča U-I-144/19-16 z dne 4. 7. 2019, 6. točka.
Odločba Ustavnega sodišče U-I-192/16 z dne 7. 2. 2018.
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***
Državni svet je za svojega predstavnika v postopku pred Ustavnim sodiščem Republike
Slovenije določil državnega svetnika Mitjo Gorenščka.
Državni svet je predlagani predlog zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti
sprejel (23 državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost, 18 jih je glasovalo ZA, 4
pa so glasovali PROTI).
S tem je bila 5. točka dnevnega reda zaključena.

6. točka dnevnega reda:
 Predlog Dopolnitve zahteve 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)
Dopis Ustavnega sodišča Republike Slovenije za opredelitev do mnenja Vlade Republike
Slovenije o zahtevi Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti
s sklicem seje.
Kot odziv na navedeni dopis je bila pripravljena pobuda Komisije za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance za sprejem dopolnitve zahteve za začetek postopka za oceno ustavnosti.
Pobudo komisije so državne svetnice in svetniki prejeli na klop.
Predlog dopolnitve zahteve Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli na klop.
Predstavnica predlagateljice pobude za sprejem dopolnitve zahteve za začetek postopka za
oceno ustavnosti, državna svetnica mag. Marija Lah, je predstavila vsebino pobude.
Razpravljal je državni svetnik mag. Peter Požun.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog dopolnitve zahteve
Državnega sveta za oceno ustavnosti:

Državni svet Republike Slovenije je na 21. seji 18. 9. 2019, na podlagi tretje alineje prvega
odstavka 23.a člena Zakona o Ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno
prečiščeno besedilo in 109/12), sprejel
DOPOLNITEV
Zahteve 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; v nadaljevanju: ZJF)
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Obrazložitev
Državni svet Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni svet) je 30. 8. 2019 prejel dopis
Ustavnega sodišča Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustavno sodišče), s katerim je slednje
posredovalo mnenje Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) na Zahtevo za oceno
ustavnosti 3., 20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter
9. točke 108. člena ZJF. Vlada je v mnenju z dne 7. 8. 2019 ocenila, da je zahteva za oceno
ustavnosti v celoti neutemeljena, hkrati pa poudarila, da predstavljajo navedbe pobudnika
resno tveganje za razpad sistema javnih financ.
1.

Zagotavljanje finančnih sredstev za izpolnjevanje ustavnih in zakonskih pristojnosti
neposrednih proračunskih uporabnikov

Vlada je v mnenju k zahtevi za oceno ustavnosti določb ZJF uvodoma poudarila, da ne Vlada
ne minister za finance ne moreta diskrecijsko določiti namenov, za katere se javnofinančna
sredstva lahko porabijo, niti obsega sredstev za posameznega proračunskega uporabnika, saj
se morajo za posameznega predlagatelja zagotoviti sredstva za vse obveznosti, ki izhajajo iz
sprejetih zakonov in obveznosti, ki so jih proračunski uporabniki prevzeli v preteklih letih in
bremenijo proračune prihodnjih let69. Pri tem pa nadalje navaja, da mora Vlada upoštevati »ne
le želje oziroma bolj ali manj utemeljene potrebe vsakega od proračunskih uporabnikov,
temveč tudi veljavne predpise in stremeti k srednjeročni uravnoteženosti prihodkov in izdatkov
proračunov države«70. Državni svet v tem oziru poudarja, da so navedene trditve Vlade in
njene ocene o željah oziroma bolj ali manj utemeljenih potrebah neposrednih proračunskih
uporabnikov utemeljene na nestrokovni pripravi predloga razreza proračunskih izdatkov
posameznega neposrednega proračunskega uporabnika s strani Ministrstva za finance, ki ne
upošteva ustavnih in zakonskih pristojnosti posameznih samostojnih organov in ne pozna
posebnosti njihovega delovanja.
1.1.

Primer priprave predloga finančnega načrta Državnega sveta za leti 2020 in 2021

V postopku priprave predloga finančnega načrta za leti 2020 in 2021 je Državni svet v
Predlogu izhodišč za določitev razreza proračunskih izdatkov Državnega sveta za leti 2020 in
2021 in njihovi obrazložitvi predlagal finančni načrt v višini 2.443.093 EUR (od tega so
namenska sredstva v višini 15.655) za leto 2020 in 2.647.152 EUR za leto 2021. V predlogu
finančnega načrta za leti 2020 in 2021 je treba posebej izpostaviti predvsem proračunski
postavki 8139 Drugi odhodki za delo in 8134 Materialni stroški. V okviru postavke 8139 Drugi
odhodki za delo so med drugim zajeta sredstva za plačilo za delo podpredsednika in članov
Državnega sveta, kot so opredeljena v Zakonu o državnem svetu71 in Sklepih o pogojih za
izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta. Zakon o
funkcionarjih v državnih organih72 v 13.a členu določa, da imajo člani Državnega sveta pravico
do plačila za opravljanje funkcije ter do povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem
funkcije, pri čemer višina plačila za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega
sveta lahko znaša mesečno največ tretjino osnovne plače predsednika Državnega sveta.
Nadalje zakon določa, da višino plačila za opravljanje funkcije in povračila stroškov
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Mnenje Vlade št. 05001-13/2019/5 z dne 7. 8. 2019, str. 4.
Prav tam, str. 10.
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Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 95/09 – odl. US, 21/13 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US.
72
Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 109/12 in 21/13.
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podpredsednika in člana Državnega sveta določi Državni svet s svojim aktom73, v katerem
določi tudi pogoje, ob katerih jim plačilo pripada. Na podlagi 2. člena Sklepa o pogojih za
izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta pripada
podpredsedniku in članu Državnega sveta stalni del mesečnega plačila za delo z volilno bazo
in plačilo za udeležbo na seji Državnega sveta74, na seji komisije Državnega sveta75, na seji
interesne skupine Državnega sveta76, na sejah kolegija predsednika Državnega sveta77 in za
vodenje posveta, ki ga organizira Državni svet 78. Podpredsednik in član Državnega sveta je
upravičen tudi do plačila za udeležbo na delovnih telesih Državnega zbora in
medparlamentarnih organizacijah ter v primerih, ko je kot član Državnega sveta poročevalec v
Državnem zboru oziroma na njegovih delovnih telesih79. Za aktivno sodelovanje na
medparlamentarnih konferencah je podpredsednik in član Državnega sveta kot vodja
delegacije upravičen do plačila80, prav tako kot je do plačila upravičen za udeležbo na sejah
organov ali delovnih teles, v katere ga imenuje Državni svet 81. Državni svet pri pripravi
predloga finančnega načrta za posamezno leto upošteva ne le omenjene pravne podlage,
realizacijo v preteklih letih in plan aktivnosti za prihodnje leto, temveč tudi zakonsko omejitev,
kot jo določa 13.a člen Zakona o funkcionarjih v državnih organih. Na podlagi omenjene
določbe je plačilo za opravljanje funkcije podpredsednika in članov Državnega sveta limitirano
na tretjino osnovne plače predsednika Državnega sveta.
Pri tem Državni svet posebej opozarja, da Ministrstvo za finance pri pripravi izhodišč za
določitev razreza proračunskih izdatkov po predlagateljih finančnih načrtov za leti 2020 in
2021 ne upošteva omenjene zakonske določbe in v vsakokratnem finančnem načrtu
Državnega sveta na proračunski postavki 8139 ne zagotavlja sredstev v višini 889.183 EUR
za plačilo za sejnine, kar bi predstavljalo zakonski maksimum, ki bi ga podpredsednik in člani
Državnega sveta lahko prejeli za opravljanje funkcije v Državnem svetu (temu znesku je treba
dodati še povračila stroškov, ki jih ima v zvezi z opravljanjem funkcije). Določanje finančnega
načrta neodvisnega organa, ki ne upošteva zakonskih omejitev, ki so predvidene za
posamezna izplačila, resno ogroža oziroma onemogoča normalno poslovanje organa. Glede
na to, da je na podlagi ustavnih in zakonskih pristojnosti Državnega sveta glavnina njegovih
aktivnosti povezana z delom Državnega zbora in Vlade, je nemogoče realno oceniti, kolikšne
bodo (predvsem zakonodajne) aktivnosti vsakokratne Vlade oziroma Državnega zbora ter kdaj
bodo morebitne predčasne volitve, zato je treba k pripravi predloga finančnega načrta pristopiti
še toliko bolj previdno. V primeru, ko bi namreč vseh 39 državnih svetnikov vsak mesec
doseglo zakonski maksimum izplačil za opravljanje funkcije (torej ob udeležbi na ustreznem
številu sej oziroma s Sklepom o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije
podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije opredeljenih dogodkih), bi bil
na podlagi trenutnega načina sprejemanja proračuna neposredni proračunski uporabnik
soočen s situacijo, v kateri bi se resno poseglo ne le v njegovo delo, temveč tudi njegovo
odločanje in izvrševanje ustavnih in zakonskih pristojnosti. Glede na to, da Ministrstvo za
finance omenjenega zneska ne upošteva pri pripravi razreza proračunskih izdatkov za Državni
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Interna akta, ki urejata omenjeno področje, sta Sklep o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije
podpredsednika in člana Državnega sveta (z vsemi spremembami) in Sklep o povračilu stroškov članom
Državnega sveta.
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Sklep o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta, 3. člen.
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Prav tam, 4. člen.
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Prav tam, 5. člen.
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Prav tam, 6. člen.
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Prav tam, 7. člen.
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Prav tam, 9. člen.
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Prav tam, 10. člen.
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Prav tam, 11. člen.
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svet, neposredni proračunski uporabnik ne bi mogel izplačati plačila za opravljanje funkcije in
povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije državnim svetnikom tudi v primeru, ko bi bila
aktivnost državnih svetnikov višja od pričakovanj Ministrstva za finance.
Nepoznavanje posameznih ustavnih in zakonskih pristojnosti posameznih neposrednih
proračunskih uporabnikov s strani pripravljavcev predloga razreza proračunskih izdatkov za
posamezne neposredne proračunske uporabnike na Ministrstvu za finance resno posega v
proces usklajevanja zahtevkov iz 20. člena ZJF. Ob pripravi predloga proračuna za leti 2020 in
2021 je Državni svet v Predlogu izhodišč za določitev razreza proračunskih izdatkov
Državnega sveta za leti 2020 in 2021 ter njihovo obrazložitev za potrebe predsedovanja
Slovenije Svetu Evropske unije predvidel porabo 212.669 EUR na proračunski postavki 8134
Materialni stroški (za leto 2022 je na projektu Predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije
2021 predvidel še 103.303 EUR). Omenjena sredstva so bila načrtovana na podlagi določb
Protokola o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji (del Lizbonske pogodbe)82, ki
spodbuja organizacijo medparlamentarnih konferenc, ki jih gosti parlament predsedujoče
države članice. Omenjeni protokol priznava posebno vlogo obema domovoma parlamenta, ne
glede na njuno notranje pravno razmerje, kar se kaže tudi v podelitvi enega glasu vsakemu
domu nacionalnega parlamenta v postopkih glede subsidiarnosti. Navkljub omenjeni določbi in
dolgoletni parlamentarni praksi organizacije t. i. parlamentarne dimenzije predsedovanja Svetu
Evropske unije je jasno, da Državni svet zaradi dodeljenih finančnih sredstev ne bo mogel
izpolniti sprejetih zavez na podlagi Sklepa Sveta (EU) 2016/1316 z dne 26. julija 2016 o
spremembi Sklepa 2009/908/EU o izvedbenih ukrepih za izvajanje Sklepa Evropskega sveta o
predsedovanju v Svetu in predsedovanju pripravljalnim telesom Sveta83 v povezavi s
Protokolom o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Državni svet namreč na podlagi
Predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2020 in Predloga Proračuna Republike
Slovenije za leto 2021 nima zagotovljenih zadostnih finančnih sredstev za so-organizacijo
parlamentarne dimenzije predsedovanja Svetu Evropske unije, tj. Medparlamentarne
konference nacionalnih delovnih teles, pristojnih za zadeve Evropske unije (COSAC),
Srečanje predsednikov Odborov za zadeve Evropske unije v okviru Konference odborov
parlamentov Evropske unije za evropske zadeve, Medparlamentarne konference o skupni
zunanji in varnostni/varnostni in obrambni politiki EU (SZVP/SVOP), Konference predsednikov
parlamentov Evropske unije, Medparlamentarne konference v skladu s členom 13 Pogodbe o
stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, Srečanju generalnih
sekretarjev parlamentov in dveh dodatnih (ad hoc) medparlamentarnih konferenc. Oba
domova avstrijskega parlamenta, ki sta gostila parlamentarno dimenzijo predsedovanja
Avstrije Svetu EU v drugi polovici leta 2018, sta poročala o 121 udeležencih Srečanja
predsednikov Odborov za zadeve Evropske unije v okviru Konference odborov parlamentov
Evropske unije za evropske zadeve, 212 udeležencih Medparlamentarne konference v skladu
s členom 13 Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji,
267 udeležencih Medparlamentarne konference o skupni zunanji in varnostni / varnostni in
obrambni politiki EU, 280 udeležencih Medparlamentarne konference nacionalnih delovnih
teles, pristojnih za zadeve Evropske unije, 85 udeležencih Srečanja generalnih sekretarjev
parlamentov in več kot 300 udeležencih Konference predsednikov parlamentov Evropske
unije84, kar gotovo prikazuje obseg in pomembnost omenjenih konferenc. Glede na pridobljene
podatke je jasno, da bo Državni svet edini dom parlamenta v Evropski uniji, ki zaradi
nezadostnih finančnih sredstev pri organizaciji omenjenih dogodkov (ki so izrednega pomena
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za delovanje nacionalnih parlamentov v celotni Evropski uniji) ne bo mogel sodelovati v
zadostni meri.
1.2.

Primer priprave predloga finančnega načrta varuha človekovih pravic Republike
Slovenije za leti 2020–2021

Na podlagi načrtovanih zakonskih nalog so pri pripravi predloga proračuna za leti 2020 in 2021
pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju: Varuh), kot samostojnem in
neodvisnem organu, ocenili potrebna finančna sredstva za leto 2020 v višini 3.565.500 EUR,
za leto 2021 pa v višini 3.684.650 EUR. Predlog proračuna Varuha za leti 2020 in 2021
predstavlja sicer 26 % povečanje glede na letošnji sprejeti proračun (2.815.686 EUR).
Upoštevati je treba, da so bila Varuhu za leto 2019 z rebalansom dodeljena proračunska
sredstva v višini 2.803.988 EUR. Poleg tega je bil z Ministrstvom za finance sklenjen dogovor
o zagotavljanju kritja morebitne manjkajoče porabe v letu 2019 iz sredstev proračunske
rezervacije. S tem dogovorom je Ministrstvo za finance Varuhu obljubilo dodatna sredstva v
višini 200.000 EUR v primeru, da bodo izvedene vse načrtovane zaposlitve v letu 2019. Tako
so bila Varuhu za leto 2019 neuradno dodeljena proračunska sredstva v skupni višini
3.003.988 EUR. Ocena realizacije v letu 2019 je sicer nekoliko nižja, kar je posledica dinamike
izvedbe zaposlovanja ter dolgotrajnosti zaposlitvenih postopkov. Varuh tako predvideva, da bo
za plače v letu 2019, od dodatno dogovorjenih 200.000 EUR, potreboval dodatnih 110.000
EUR (+/- 10.000 EUR, odvisno od časovnih zamikov pri zaposlovanju). Razlogi za dodatna
proračunska sredstva so predvsem posledica izvajanja aktivnosti in nalog iz naslova
dopolnitve ZVarCP-B85, delno tudi dogovora Vlade s sindikati ob koncu leta 2018 o povečanju
plač javnim uslužbencev ter vzpostavitve Kabineta Varuha z jasno usmeritvijo okrepitve na
področju odnosov z javnostmi in mednarodnem sodelovanju, saj bo moral Varuh za pridobitev
statusa A po t. i. Pariških načelih86 v okviru NHRI nujno intenzivirati in pozicionirati svoj
mednarodni položaj. Status A v okviru NHRI, za katerega Varuh kandidira in katerega
potrditev se pričakuje v začetku leta 2020, zahteva aktivnejšo vlogo in pogostejše mednarodno
pojavljanje tako v regiji kot tudi v celotni Evropi, ne nazadnje pa tudi v svetovnih
ombudsmanskih združenjih. Časovna dinamika in dolgotrajnost postopkov zaposlovanja sta
bistveno vplivali na zamik pri izvajanju načrtovanega zaposlovanja kadrov, skladno z
dopolnitvami ZVarCP. Dopolnitve ZVarCP so namreč predvidele ustanovitev dveh novih
notranjih organizacijskih enot, in sicer Zagovorništva otrok in Centra za človekove pravice ter
vzpostavitev Sveta za človekove pravice, hkrati pa tudi podrobneje definirale vlogo Varuha kot
državnega preventivnega mehanizma. S tem so bile posledično načrtovane kadrovske
okrepitve. Učinki bodo vidni ob koncu leta 2019, hkrati pa bodo imeli pomembne finančne
posledice v naslednjih proračunskih obdobjih. Za učinkovito realizacijo vseh navedenih
aktivnosti so v letu 2020 poleg polne kadrovsko načrtovane zasedenosti za leto 2019
predvidene še dodatne zaposlitve, in sicer dveh strokovnih sodelavcev v Centru za človekove
pravice, dveh pripravnikov v novo vzpostavljeni informacijski pisarni za ažurnejše
posredovanje informacij in izvajanje triaže ter enega pripravnika za sodno področje. Aktivnejša
vloga Varuha na mednarodnem področju bo posledično povzročila povečanje stroškov
udeležbe na mednarodnih strokovnih srečanjih. Prav tako Varuh predvideva organizacijo ene
mednarodne in dveh domačih večjih tematskih konferenc.
Vzpostavitev Centra za človekove pravice in njegova polna aktivacija se pričakuje v letu 2020,
kar bo posledično zahtevalo polno kadrovsko zasedbo s štirimi uradniki in pričetek izvajanja
nalog Centra za človekove pravice, kot so analize in priprave poročil za Organizacijo
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združenih narodov (kar bo treba pripraviti z namenom pridobitve statusa A) in aktivni pristop k
promociji Centra za človekove pravice in ozaveščanju ciljnih skupin o človekovih pravicah (od
otrok do starostnikov). Vizija delovanja Centra za človekove pravice predvideva obiske vseh
slovenskih občin ter predavanja in izobraževanja o človekovih pravicah na osnovnih in srednjih
šolah po celi državi. Načrt zajema tudi tematska predavanja o svobodi izražanja na gimnazijah
in družboslovnih fakultetah. V okviru promocije Centra za človekove pravice je predvidena
izdaja številnih publikacij ter organizacija vsaj dveh strokovnih srečanj, predvidoma tudi z
mednarodno udeležbo. Ker 2019 poteka intenzivna promocija vloge in delovanja
Zagovorništva otrok, se glede na dosedanjo realizacijo, 2020 pričakuje povečanje zadev in
posledično tudi sredstev v obsegu 20–25 % glede na leto 2019. Celotni delovni načrt aktivnosti
Varuha je bil, z jasno argumentacijo, predstavljen na usklajevalnem sestanku na Ministrstvu za
finance. Kljub izčrpni obrazložitvi ni bil pozitivno sprejet. Vlada je Varuhu namreč za leto 2020
dodelila zgolj 50.000 EUR več sredstev kot znaša rebalans proračuna za leto 2019, za leto
2021 pa le 19.800 EUR več kot za leto 2020. Varuh kot predlagatelj finančnega načrta mora
skladno z veljavnimi javnofinančnimi pravili pri pripravi finančnega načrta zagotoviti sredstva
za vse obveznosti, ki izhajajo iz sprejetih zakonov, in vse obveznosti, ki jih je Varuh kot
proračunski uporabnik prevzel v preteklih letih in bremenijo proračune prihodnjih let.
Povečanje sredstev v predlogu finančnega načrta Varuha izhaja iz dopolnitve ZVarCP-B, kar
pomeni, da je Varuh v svojem finančnem načrtu dolžan zagotoviti sredstva za naloge, ki mu jih
je naložil zakon, kar bi moralo upoštevati tudi Ministrstvo za finance oziroma Vlada. Predvideni
razrez Vlade pa Varuhu ne bo zadostoval in lahko hkrati ogrozi izvajanje njegovega
poslanstva ter izvedbo njegovih zakonsko določenih nalog.
1.3.

Priprava predlogov finančnih načrtov za leti 2020 in 2021 in načelo delitve oblasti

Omenjena primera priprave predlogov finančnih načrtov za leti 2020 in 2021 (za Državni svet
in Varuha) jasno nakazujeta, da v konkretnih primerih ne gre zgolj za želje oziroma bolj ali
manj utemeljene potrebe neposrednih proračunskih uporabnikov, temveč gre za finančne
posege izvršilne veje oblasti, ki resno omejujejo izvrševanje ustavnih in zakonskih pristojnosti
Državnega sveta in Varuha ter sprejetih mednarodnih zavez in zavez na podlagi zakonodaje
Evropske unije. Glede na to, da je že zakonodajalec sam v Zakonu o funkcionarjih v državnih
organih limitiral višino izplačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta
je jasno, da so podpredsednik in člani Državnega sveta zakonsko upravičeni do vseh izplačil,
ki ne presegajo tega zneska. Opisani primer priprave proračuna za leti 2020 in 2021 pri
Varuhu, brez možnosti predhodnega pojasnjevanja in utemeljevanja dejanskih potreb,
konkretno kaže na bistvo problematike v odnosu Vlade do Varuha in njemu podobnih ustavnih
državnih organov. Ni se moč ogniti pomisleku, da gre za izrazito omejevanje opravljanja
nadzorstvene funkcije, ki jo ti organi izvajajo tudi nad Vlado. Vlada s svojim razrezom oblastno
posega v samostojnost in neodvisnost teh organov. Omenjena primera obenem jasno
nakazujeta, da 20. člen ZJF resno posega v avtonomijo Državnega sveta in Varuha, saj
omenjena organa v usklajevalnem postopku ne nastopata kot enakovreden partner nasproti
Vladi, temveč gre dejansko za podrejeni položaj, kjer so strokovni argumenti neodvisnih
ustavnih organov v postopku preprosto preslišani.
2. Ukrepi začasnega zadržanja
Vlada je glede vprašanja neustavnosti 40. člena ZJF poudarila, da se morajo ukrepi
začasnega zadržanja nanašati enakomerno na vse neposredne proračunske uporabnike, saj
bi bilo v nasprotnem onemogočeno delovanje neposrednih proračunskih uporabnikov, ki bi bili
podvrženi takim ukrepom. Obenem pa poudarja, da morajo za uporabo omenjenega člena
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obstajati okoliščine, ki jih v času priprave proračuna ni bilo mogoče pričakovati in ki na
izvrševanje proračuna vplivajo negativno.87 V tem oziru Državni svet poudarja, da so ukrepi za
uravnoteženje proračuna v Sloveniji stalnica in niso nujno odraz okoliščin, ki jih v času
priprave proračuna ni bilo mogoče načrtovati, saj Vlada v skladu s sprejetim koalicijskim
sporazumom in Normativnim delovnim programom88 za posamezno leto lahko oziroma bi
morala predvideti (vsaj večino) okoliščin, ki na izvrševanje proračuna vplivajo negativno (v tem
oziru predvsem finančne posledice predlagane zakonodaje). Državni svet ravno zaradi
vsakoletnih ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna nasprotuje enakomerni
uporabi omenjenih ukrepov za vse neposredne proračunske uporabnike, saj v konkretnem
primeru omenjeni ukrepi vodijo do situacije, ko bi lahko neposredni proračunski uporabniki
predvidoma do avgusta oziroma septembra porabili finančna sredstva, ki so jim zagotovljena v
tekočem proračunu, po datumu, ko je določeno začasno zadržanje, pa bi lahko z že
odobrenimi finančnimi sredstvi razpolagali zgolj ob predhodnem soglasju Ministrstva za
finance. Glede na navedeno bi morali vsi neposredni proračunski uporabniki glavnino
proračunskih sredstev porabiti do sprejetega začasnega zadržanja proračuna, saj je njihovo
finančno poslovanje po sprejemu omenjenih ukrepov lahko resno omejeno. Državnemu svetu
je bilo v preteklih letih že zavrnjeno soglasje k prevzemanju novih obveznosti z obrazložitvijo,
da mora predhodno pokriti tekoče obveznosti nanašajoč se na razporeditev iz tekočih
proračunskih rezerv za izplačila sredstev državnim svetnikom89. V tem oziru je treba izpostaviti
tudi praktični vidik izvrševanja drugega odstavka 40. člena ZJF, ko posamezni uslužbenci
Ministrstva za finance v okviru pridobitve predhodnega soglasja za prevzemanje obveznosti
vrednotijo višino posameznih stroškov in se opredeljujejo do njihove utemeljenosti90, s čimer
nedvomno posegajo v avtonomijo neposrednega proračunskega uporabnika.
3. Nadzor Vlade nad izvrševanjem proračuna
Vlada je glede neustavnosti prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104. in 9.
točke 108. člena ZJF poudarila, da je zaskrbljujoče, da nadzoru Ministrstva za finance
nasprotujejo nekateri porabniki proračunskih sredstev, ki bi morali v povezavi s spoštovanjem
veljavnih predpisov pri organizaciji dela postaviti najvišje standarde, zaradi česar naj nadzor
Ministrstva za finance ne bi bil sporen91. Državni svet poudarja, da nasprotovanje nadzoru
Ministrstva za finance ne pomeni, da si neposredni proračunski uporabniki v povezavi s
spoštovanjem veljavnih predpisov pri organizaciji dela ne postavljajo najvišjih standardov in ne
zasledujejo skrbno in tehtno porabo sredstev, temveč zgolj poudarja na ustavno spornost
nadzora s strani Ministrstva za finance. Sistem zavor in ravnovesij nikakor ne terja nadzora
ene veje oblasti nad drugo, temveč je ta nadzor v primeru neposrednih proračunskih
uporabnikov, ki imajo ustavno zagotovljeno neodvisnost delovanja treba zagotoviti prek
drugega neodvisnega organa, saj se le na ta način lahko izognemo pretiranim posegom v
avtonomijo neodvisnega organa. Ustavno sodišče je že v odločbi U-I-294/07 poudarilo, da iz
drugega odstavka 3. člena Ustave izhaja, da so zakonodajna, izvršilna in sodna veja oblasti
organizacijsko in funkcionalno samostojne in neodvisne, pri čemer v ta okvir sodi tudi ureditev
materialnih pogojev za delo posameznih organov, zaradi česar je tudi ugotovilo neustavnost
urejanja materialnega položaja Državnega sveta in Državnega zbora s strani izvršilne veje
87

Mnenje Vlade št. 05001-13/2019/5 z dne 7. 8. 2019, str. 8.
Glej npr. https://www.gov.si/assets/vlada/Vlada_predstavitev_dokumenti/88011fbf69/PDV2019cistopis.pdf
89
Glej postopek odobritve Vloge Državnega sveta št. 11/2017 z dne 5.10.2017 in Vloge Državnega sveta št.
12/2017 z dne 5.10.2017.
90
Glej postopek odobritve Vloge Državnega sveta št. 10/2018 z dne 3. 10. 2018 v kateri zaposleni na Ministrstvu
za finance ocenjuje delovno kosilo in prevod kot predraga.
91
Mnenje Vlade št. 05001-13/2019/5 z dne 7.8.2019, str. 9.
88

60

oblasti92. Prav tako je Ustavno sodišče v odločbi U-I-295/07 pri presoji ustavne skladnosti
določb Zakona o volilni in referendumski kampanji opozorilo, da je Državni svet ustavni organ,
ki se prek pristojnosti »zahtevati razpis referenduma« vključuje v zakonodajni postopek in ima
legitimen interes volivce v referendumskem postopku seznaniti s svojimi stališči in z
argumenti, ki govorijo za sprejem oziroma proti sprejemu zakona, zato mu je treba zagotoviti,
da lahko dejavno sodeluje tudi v referendumski kampanji, tako da sodeluje pri seznanjanju in
obveščanju volivcev in s tem vpliva na njihovo odločanje na referendumu. Bistvenega pomena
za izvedbo kampanje pa je, da so Državnemu svetu zagotovljena primerna sredstva. Ker je
delovanje Državnega sveta kot državnega organa v celoti financirano iz državnega proračuna,
mu je treba za referendumsko kampanjo zagotoviti ustrezna proračunska sredstva.93 Ne glede
na to, da po spremembi Ustave iz leta 2013 Državni svet nima pristojnosti zahtevati razpis
referenduma, velja opozoriti, da je Ustavno sodišče z omenjeno odločbo jasno pojasnilo
vsebino izvrševanja posameznih ustavnih pristojnosti ustavnih organov in vpliv zagotavljanja
zadostnih finančnih sredstev za njihovo izvrševanje.
4. Posledice ugotovljene neustavnosti za druge neposredne proračunske uporabnike
Vlada je pri oceni posledic morebitne ugotovitve neustavnosti določb ZJF poudarila tudi, da bi
ureditev, kot jo predlaga pobudnik, že v medresorskem usklajevanju zakona povzročila pritiske
drugih organov pri določitvi »posebnih« proračunskih uporabnikov94. Državni svet poudarja, da
omenjeni argument ne prestane resne presoje, saj bo v primeru ugotovljene protiustavnosti 3.,
20., 40., 95., prvega odstavka 102., prvega in drugega odstavka 103., 104., ter 9. točke 108.
člena ZJF zakonodajalec primoran celovito spremeniti sistem javnih financ, pri čemer bo moral
pri vsaki določitvi »posebnega« proračunskega uporabnika posebej utemeljiti, na kakšni
ustavni in zakonski podlagi je utemeljena omenjena izjema.
Državni svet obenem poudarja, da številni neposredni proračunski uporabniki že vrsto let
opozarjajo na nespoštovanje njihovega neodvisnega ustavnega položaja, pri čemer so se s
svojimi predlogi večkrat obrnili tudi na Vlado, zato je ključnega pomena, da Ustavno sodišče
dokončno odpravi negotovost in oceni, ali so omenjene določbe ZJF v neskladju z Ustavo. V
tem oziru Državni svet izpostavlja, da je 12. 7. 2019 skupina poslancev v zakonodajni
postopek vložila Predlog zakona o Državnem zboru95, ki med drugim ureja tudi vprašanje
avtonomije Državnega zbora kot najvišje institucije zakonodajne oblasti v državi. Pri tem
predlagatelji zakona poudarjajo, da je cilj zakona Državnemu zboru zagotoviti ustrezno
finančno avtonomijo, ki se mora odražati v pravici Državnega zbora, da samostojno,
neodvisno od drugih organov (predvsem od Vlade kot izvršilne veje oblasti) zagotovi pogoje za
opravljanje svojih ustavnih in zakonsko določenih pristojnosti96. Teorija pri tem poudarja, da je
bistveno vprašanje finančne avtonomije parlamenta v tem, koliko je vloga parlamenta
odločujoča pri sestavi predloga proračuna za njegovo delo97. Pri tem v predlagatelji zakona
obrazložitvi poudarjajo, da veljavna ureditev v ZJF omejuje oziroma v določenih primerih celo
popolnoma izključuje avtonomijo posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov, kar je v
neskladju z načelom delitve oblasti in finančno avtonomijo posameznih vej oblasti.
Predlagatelji zakona sicer predpostavljajo sodelovanje Vlade in Državnega zbora pri pripravi
proračuna, vendar bi to sodelovanje moralo potekati enakovredno, saj bi v nasprotnem
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primeru lahko prišlo do vplivanja izvršilne oblasti na zakonodajno98. S predlagano zakonsko
spremembo predlagatelji zakona posegajo v veljavno zakonsko ureditev v ZJF, saj določajo
poseben postopek sprejemanja proračuna in nadzora nad porabo proračunskih sredstev, ki bi
se pomembno razlikoval od postopka, ki je v veljavi za vse ostale neposredne proračunske
uporabnike.
5. Sklepno
Državni svet poudarja, da predstavljeni primeri predstavljajo zgolj nekatere izmed težav, s
katerimi se soočajo neposredni proračunski uporabniki na področju finančne avtonomije in
nikakor ne predstavljajo celovitega vpogleda v vsa vprašanja finančne avtonomije, s katerimi
se neodvisni ustavni organi srečujejo pri svojem vsakodnevnem delu. Jasno je namreč, da je
vprašanje finančne avtonomije in razmerja med Vlado in drugimi neodvisnimi ustavnimi organi
kompleksno, vendar mora v demokratični družbi tudi odnos med izvršilno vejo oblasti in
ostalimi vejami oblasti oziroma drugimi neodvisnimi organi urejati sistem zavor in ravnovesij, ki
skrbi, da izvršilna veja oblasti ne posega prekomerno v avtonomijo posameznega organa.
Predlog dopolnitve zahteve Državnega sveta za oceno ustavnosti je bil SPREJET (25
državnih svetnic in svetnikov je prijavilo prisotnost, 25 jih je glasovalo ZA, nihče pa ni
glasoval PROTI).
S tem je bila 6. točka dnevnega reda zaključena.
7. točka dnevnega reda:
-

Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2020 in
2021 ter Predlog Kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leti 2020 in 2021

Državne svetnice in svetniki so po elektronski pošti s sklicem seje prejeli Predlog Finančnega
načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 z naslednjo vsebino:
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
LETI 2020 IN 2021
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) je na 38. redni seji sprejela sklep št.
41003-5/219/9 z dne 4.7.2019, s katerim je določila Državnemu svetu Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: Državni svet) višino razreza odhodkov v državnem proračunu, in sicer za
leto 2020 v višini 2.338.933 EUR (integralna sredstva v višini 2.323.278 EUR in namenska
sredstva v višini 15.655 EUR) in leto 2021 v višini 2.434.757 EUR (integralna sredstva v višini
2.433.135 EUR in namenska sredstva v višini 1.622 EUR). Razrez odhodkov, ki ga je
Ministrstvo za finance predlagalo Vladi je glede na predlog finančnega načrta Državnega sveta
na integralnih sredstvih za leto 2020 znižan za 4,29 %, kar znaša 104.160 EUR in za leto 2021
kar za 8,08 %, kar znaša 214.017 EUR.
Državni svet je pripravil predlog finančnega načrta za leti 2020 in 2021 zelo racionalno in po
načelu dobrega gospodarja, zato je Ministrstvu za finance predlagal svoj finančni načrt za leto
2020 v višini 2.443.093 EUR (integralna sredstva 2.427.438 EUR in namenska sredstva
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15.655 EUR) in za leto 2021 v višini 2.647.152 EUR (integralna sredstva), ki jih potrebuje za
nemoteno izvajanje svojih ustavnih in zakonskih pristojnosti.
Tabela: Predlog finančnih načrtov Državnega sveta za leti 2020 in 2021
v EUR

PP

Naziv PP

Vladni razrez
proračunskih
odhodkov za
leto 2020

Predlog
fin.
načrta
DS RS za
leto 2020

Vladni razrez Predlog fin.
proračunskih načrta DS
odhodkov za RS za
leto 2021
leto 2021

Integralna sredstva
2818 Investicije in investicijsko
vzdrževanje državnih organov

75.808

42.011

1.223.814

1.301.706

8134 Materialni stroški

325.889

432.311

8139 Drugi odhodki za delo

801.927

871.124

8131 Plače

SKUPAJ

2.323.278 2.427.438

2.433.135

2.647.152

15.655

1.622

0

2.338.933 2.443.093

2.434.757

2.647.152

Namenska sredstva
9183 Prodaja državnega
premoženja- sredstva kupnine
od prodaje državnega
premoženja
SKUPAJ

15.655

Obrazložitev Predloga finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti
2020 in 2021
2818 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
Leto 2020
Državni svet v okviru postavke 2818 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov v
letu 2020 načrtuje integralna sredstva v višini 75.808 EUR ter namenska sredstva iz
naslova prodaje državnega premoženja (osebno službeno vozilo) v višini 15.655 EUR.
Državni svet načrtuje nakup osebnega službenega vozila, višjega cenovnega razreda, ker ima
samo eno službeno vozilo, ki je protokolarno vozilo. Državni svet je nakup službenega vozila
najprej načrtoval v letu 2018, vendar se je predsednik Državnega sveta zaradi gospodarnosti
odpovedal nakupu službenega vozila v omenjenem letu, zato je Državni svet nakup
službenega vozila prestavil v leto 2020. Državni svet načrtuje tudi nakup in vzdrževanje
opreme, ki pomeni le zagotavljanje ustrezne opremljenosti Državnega sveta za nemoteno
izvajanje nalog Državnega sveta.
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Leto 2021
Državni svet v okviru postavke 2818 Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov
v letu 2021 načrtuje integralna sredstva v višini 42.011 EUR. V okviru omenjenih sredstev
Državni svet načrtuje nakup in vzdrževanje opreme, s katero bo glede na izkazane potrebe leto vzdrževal in zamenjal najbolj dotrajano opremo z nakupom nove. S tem bo lahko v okviru
razpoložljivih sredstev za nabave osnovnih sredstev zagotovil ustrezno opremljenost poslovnih
prostorov, informacijsko podporo za delovanje in podporo poslovnim procesom oz. učinkovito
izvajanje nalog Državnega sveta v celoti.
8131 Plače
Leto 2020
Državni svet potrebuje na postavki 8131 Plače integralna sredstva v višini 1.223.814 EUR.
Sredstva za plače za leto 2020 so načrtovana na podlagi predloga Kadrovskega načrta za leti
2020 in 2021. V Kadrovskem načrtu je predvideno, da se v letu 2020 dovoljeno število
zaposlenih povečuje za eno (1) zaposlitev za določen čas, to je devetindvajset (29). Državni
svet tudi v letu 2020 predvideva zaposlitev za čas opravljanja pripravništva oziroma
povečanega obsega dela zaradi bližajočega se predsedovanja Slovenije Svetu Evropske
unije. V okviru dovoljenega števila zaposlenih se, poleg dveh (2) funkcionarjev, predvideva
število zaposlenih za nedoločen čas triindvajset (23) in število zaposlenih za določen čas štiri
(4). Izračun mase za plače za leto 2020 tako upošteva polno zaposlenost v skladu s
predlogom Kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021, trenutno znane učinke sklenjenega
Dogovora o plačah in drugih stroškov dela v javnem sektorju, ki so ga v začetku decembra
2018 podpisali Vlada Republike Slovenije in sindikati javnega sektorja ter napredovanja javnih
uslužbencev iz leta 2019.
Leto 2021
Državni svet potrebuje na postavki 8131 Plače integralna sredstva v višini 1.301.706 EUR.
Državni svet v letu 2021 iz naslova števila zaposlenih ostaja na enakem nivoju kot leta 2020,
kar je določeno v predlogu Kadrovskega načrta za leti 2020 in 2021. Izračun mase za plače
temelji tudi na predvidenih napredovanjih zaposlenih v letu 2020, večjem regresu za letni
dopust, ki je vezan na minimalno plačo v Republiki Sloveniji ter ostalih zakonsko določenih
prejemkih zaposlenih. Državni svet izkazuje povečana sredstva iz naslova plač predvsem pri
povečani masi za izplačila za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela in
izplačila nadur za javne uslužbence v okviru vladnega projekta, v času predsedovanja
Slovenije Svetu Evropski uniji.
8134 Materialni stroški
Leto 2020
Državni svet v letu 2020 potrebuje za materialno poslovanje integralna sredstva v višini
325.889 EUR.
V letu 2020 Državni svet ocenjuje porabo sredstev za pisarniški in splošni material in storitve,
posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne
stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in
zakupnine ter druge operativne odhodke na podlagi rebalansa finančnega načrta za leto 2019
ob upoštevanju povečanih stroškov iz naslova oglaševalskih storitev (iztek pogodbe za storitev
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snemanja, fotografiranja in predvajanja dogodkov v Državnem svetu, kjer je predstavljeno delo
in aktivnosti Državnega sveta), drugega splošnega materiala in storitev (storitve klipinga),
prevoznih stroškov in storitev ter povečanih stroškov iz naslova plačil za delo preko
študentskega servisa, zaradi priprav na predsedovanje Slovenije Svetu Evropski uniji.
Leto 2021
Državni svet v letu 2021 potrebuje za materialno poslovanje integralna sredstva v višini
432.311 EUR.
V letu 2021 Državni svet ocenjuje porabo sredstev za pisarniški in splošni material in storitve,
posebni material in storitve, energijo, vodo, komunalne storitve in komunikacije, prevozne
stroške in storitve, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, poslovne najemnine in
zakupnine ter druge operativne odhodke na podlagi rebalansa finančnega načrta 2019,
upoštevanih dodatnih stroškov iz leta 2020 ter ob upoštevanju povečanih stroškov iz naslova
predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije.
V drugi polovici leta 2021 bo Slovenija predsedovala Svetu Evropske unije, zato Državni svet
načrtuje materialne stroške za predsedovanje Slovenije Svetu Evropske unije v skupni višini
188.980 EUR, ki jih je vključil v podprogram 030104 Predsedovanje Slovenije Svetu Evropski
uniji 2021. Državni svet tako ocenjuje, da bodo znašali materialni stroški za leto 2021 v višini
106.422 EUR in za leto 2022 v višini 82.558 EUR (plačila obveznosti iz leta 2021, ki zapadejo
v letu 2022). Predvideni stroški predsedovanja so določeni na podlagi predvidenega dogovora
z Državnim zborom, ki bo upošteval razdelitev stroškov parlamentarne dimenzije
predsedovanja Slovenije Svetu Evropski uniji (tak dogovor sta obe instituciji sklenili že leta
2008 v okviru takratnega predsedovanja Slovenije Svetu Evropske unije).
8139 Drugi odhodki za delo
Leto 2020
Delo Državnega sveta je vezano na delo Državnega zbora in Vlade, zato Državni svet
ocenjuje, da bo v letu 2020 potreboval za druge odhodke za delo integralna sredstva v višini
801.927 EUR. Državni svet ocenjuje porabo za druge odhodke za delo na podlagi rebalansa
finančnega načrta 2019, ki upošteva večje število sej Državnega sveta, delovnih teles
Državnega sveta, interesnih skupin in drugih aktivnosti, ki so tudi posledica aktivnejšega
delovanja na področju vlaganja zakonodajnih iniciativ ter priprav na predsedovanje Slovenije
Svetu Evropske unije, predvsem tematskih sklopov povezanih s parlamentarno dimenzijo
predsedovanja ter pravnih podlag za izplačilo sredstev za opravljeno delo v Državnem svetu,
potne in druge dokumentirane stroške v zvezi z opravljanjem funkcije članov Državnega
sveta. Izplačila za delo opredeljujejo Zakon o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05-UPB,
95/09—odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Sklep o pogojih za izplačevanje plačil za
opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije, št. 11101/12-10 z dne 20.3.2013, Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o pogojih za izplačevanje
plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega sveta Republike Slovenije,
št. 111-01/12-11 z dne 15.5.2013 in Sklep o povračilih stroškov članov Državnega sveta
Republike Slovenije, št. 111-02/90-1 z dne 12.3.2003 in nadaljnje spremembe.
Leto 2021
Delo Državnega sveta je vezano na delo Državnega zbora in Vlade, zato Državni svet
ocenjuje, da bo v letu 2021 potreboval za druge odhodke za delo integralna sredstva v višini
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871.124 EUR. Državni svet ocenjuje porabo za druge odhodke za delo na podlagi rebalansa
finančnega načrta 2019, ki upošteva večje število sej Državnega sveta, delovnih teles
Državnega sveta, interesnih skupin in drugih aktivnosti v povezavi s predsedovanjem
Slovenije Svetu EU, ki bo v drugi polovici leta 2021 ter pravnih podlag za izplačilo sredstev za
opravljeno delo v Državnem svetu in drugih dokumentiranih stroškov v zvezi z opravljanjem
funkcije članov Državnega sveta. Izplačila za delo opredeljujejo Zakon o državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05-UPB, 95/09—odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US), Sklep o
pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana Državnega
sveta Republike Slovenije, št. 111-01/12-10 z dne 20.3.2013, Sklep o spremembi in dopolnitvi
Sklepa o pogojih za izplačevanje plačil za opravljanje funkcije podpredsednika in člana
Državnega sveta Republike Slovenije, št. 111-01/12-11 z dne 15.5.2013 in Sklep o povračilih
stroškov članov Državnega sveta Republike Slovenije, št. 111-02/90-1 z dne 12.3.2003 in
nadaljnje spremembe). Zaradi predsedovanja Slovenije Svetu EU, Državni svet ocenjuje
povečanje porabe sredstev na celotnem poslovanju Državnega sveta, saj predsedovanje
Slovenije Svetu Evropski uniji pomeni tudi organizacijo številnih dogodkov v okviru
parlamentarne dejavnosti. Državni zbor in Državni svet bosta tako med drugim soorganizirala
šest (6) rednih medparlamentarnih srečanj. Predvideva se organiziranje tudi dveh (2) dodatnih
medparlamentarnih srečanj, kar je odvisno od prioritet, ki jih bo določila predsedujoča trojka.
Iz navedenega izhaja, da je predlog finančnega načrta Državnega sveta za leti 2020 in 2021
načrtovan izredno optimalno in po načelu dobrega gospodarja, zato Državni svet brez
zagotovljenih sredstev za leto 2020 v višini 2.443.093 (od tega so namenska sredstva v višini
15.655 EUR) in za leto 2021 v višini 2.647.152 EUR ne more ustrezno izvrševati po
programski klasifikaciji zastavljenega splošnega cilja Državnega sveta, ki je zagotoviti z
ustavo, zakoni in drugimi podzakonskimi akti, določenih pristojnosti Državnega sveta.
***
Državne svetnice in svetniki so po elektronski pošti s sklicem seje prejeli Predlog Kadrovskega
načrta službe Državnega sveta za leti 2020 in 2021 z naslednjo vsebino:
Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF; v nadaljnjem
besedilu ZJU) in 67. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09,
101/10, 6/14 in 26/15) je Državni svet Republike Slovenije na 21. seji, dne 18. 9. 2019 sprejel
naslednji
KADROVSKI NAČRT SLUŽBE DRŽAVNEGA SVETA
ZA LETI 2020 IN 2021
S kadrovskim načrtom Državni svet določa podlage za zasedbo delovnih mest v Državnem
svetu za leti 2020 in 2021.
Dovoljeno število zaposlenih glede na kadrovski načrt službe Državnega sveta preteklih
let
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Tabela 1: Dovoljeno število zaposlenih v Kadrovskem načrtu službe Državnega sveta za leti
2018–2019

Državni Dovoljeno število zaposlenih v
svet
kadrovskem načrtu za leto 2018
Republik (31.12.2018)
e
Slovenije

Število
funkcionarj
ev

SKUPAJ

Dovoljeno število zaposlenih v
kadrovskem načrtu za leto 2019
(31.12.2019)

Št.zap.z
Št.zap.za a
nedoloče določen Skup
n čas
čas
aj

Število
funkcionarj
ev

Št.zap.z
Št.zap.za
a
Skup
nedoloče
določen aj
n čas
čas

2

23

2

27

2

23

3

28

2

23

2

27

2

23

3

28

Predvideno ciljno stanje zaposlenosti za leti 2020 in 2021
Tabela 2: Kadrovski načrt službe Državnega sveta za leti 2020 in 2021
DRŽAVNI SVET
REPUBLIKE
SLOVENIJE

Število
zaposlenih na
dan
31. december
2018

Dovoljeno število Predlog
Predlog
zaposlenih na
dovoljenega
dovoljenega
dan
števila zaposlenih števila zaposlenih
31. december
na dan
na dan
iz kadrovskega
31. december
31. december
načrta za leto
2020
2021
2019
25
28
29
29
SKUPAJ
Dovoljeno število zaposlenih za posamezno leto se določi v skupnem številu, ki obsega vse
zaposlene, za katere se sredstva za plače in druge prejemke zagotavljajo iz proračuna in je v
skladu s Sklepom o organizaciji in delu Službe Državnega sveta Republike Slovenije.
Obrazložitev
V letu 2020 dovoljeno število zaposlenih vključuje:




število funkcionarjev dva (2),
število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas triindvajset (23) in
število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne
uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas štiri (4).

V letu 2020 se dovoljeno število zaposlenih povečuje za eno (1) zaposlitev za določen čas, to
je devetindvajset (29). Državni svet tudi v letu 2020 predvideva zaposlitev za čas opravljanja
pripravništva oziroma povečanega obsega dela zaradi bližajočega se predsedovanja Slovenije
Svetu EU. V okviru dovoljenega števila zaposlenih se, poleg dveh (2) funkcionarjev,
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predvideva število zaposlenih za nedoločen čas triindvajset (23) in število zaposlenih za
določen čas štiri (4).
Možno število dijakov in študentov za praktično usposabljanje na praktičnem usposabljanju v
letu 2020 je deset (10).

V letu 2021 dovoljeno število zaposlenih vključuje:




število funkcionarjev dva (2),
število zaposlenih za nedoločen čas, preračunano na polni delovni čas štiriindvajset (24) in
število zaposlenih za določen čas, razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne
uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo), preračunano na polni delovni čas tri (3).
V letu 2021 dovoljeno število zaposlenih ostaja na enaki ravni kot leta 2020, to je
devetindvajset (29). V okviru dovoljenega števila zaposlenih se, poleg dveh (2) funkcionarjev,
predvideva število zaposlenih za nedoločen čas štiriindvajset (24) in število zaposlenih za
določen čas tri (3).
Možno število dijakov in študentov za praktično usposabljanje na praktičnem usposabljanju v
letu 2021 je deset (10).
Usklajenost kadrovskega načrta s finančnim načrtom
Kadrovski načrt za leti 2020 in 2021 je usklajen s predlogom Finančnega načrta Državnega
sveta v proračunskem obdobju 2020 in 2021.
***
Stališče Interesne skupine delodajalcev k Predlogu Finančnega načrta Državnega sveta
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter Predlogu Kadrovskega načrta službe Državnega
sveta za leti 2020 in 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli na klop.
Sekretar Državnega sveta dr. Dušan Štrus je predstavil Predlog Finančnega načrta Državnega
sveta Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter Predlog Kadrovskega načrta službe
Državnega sveta za leti 2020 in 2021.
Predsednik Državnega sveta je zaradi vsebinske povezanosti predlogov dal na skupno
glasovanje Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2020 in
2021 ter Predlog Kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leti 2020 in 2021.
Predlog Finančnega načrta Državnega sveta Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ter
Predlog Kadrovskega načrta službe Državnega sveta za leti 2020 in 2021 sta bila
sprejeta (24 državnih svetnic in svetnikov je potrdilo svojo prisotnost, 24 jih je
glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).

S tem je bila 7. točka dnevnega reda zaključena.
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Predsednik Državnega sveta je zaključil 21. sejo Državnega sveta Republike Slovenije, se
državnim svetnicam in svetnikom ter vabljenim zahvalil za razpravo in sodelovanje na seji ter
napovedal, da bo naslednja seja Državnega sveta 16. 10. 2019 v Kanalu ob Soči.

dr. Dušan Štrus
sekretar

Alojz Kovšca
predsednik

Zapisala: Tjaša Fajdiga
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