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47. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ljubljana, 27. 1. 2022 - Državni svet RS je na 47. redni seji, ki je potekala 26. 1. 2022, 
podprl predlagane spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih in podal dve 
zakonodajni iniciativi glede dodatnega državnega praznika in dopolnitvah Zakona o 
Prešernovi nagradi. Slednja ni bila potrjena. Državni svetniki pa so podali kar nekaj 
pobud in predlogov pristojnim ministrstvom in vladnim službam. 
  
Spremembe in dopolnitve Zakona o kmetijskih zemljiščih  
Državni svetniki so s 14 glasovi za podprli predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o 
kmetijskih zemljiščih, ki ga je v obravnavo predložila Vlada. Kljub temu pa Državni svet 
ugotavlja, da morajo biti spremembe usklajene med vsemi deležniki, te pa slediti ciljem 
zakona, kot je ohranjanje in izboljševanje pridelovalnega potenciala ter povečevanje 
obsega kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane, trajnostno ravnanje z rodovitno zemljo, 
ohranjanje krajine ter ohranjanje in razvoj podeželja. 
 
Državni svetniki so tudi opozorili, da so kmetijska zemljišča v primerjavi z gozdom premalo 
zaščitena, kar se odraža tudi pri zahtevnih postopkih spreminjanja namembnosti gozda 
nazaj v kmetijska zemljišča, kar so prvotno bila, na drugi strani pa se sprememba 
zaraščenega kmetijskega zemljišča v gozd izvaja avtomatsko, kar je nujno treba 
spremeniti. 
 
Državni svetniki so tudi podprli pobudo KGZS, da bi morali zakonsko izenačiti pogoje za 
postavitev rastlinjakov na kmetijskih zemljiščih za pridelavo hrane in jih obravnavati po 
vzoru ureditve za pomožne kmetijske objekte oz. enako kot pomožno kmetijsko-gozdarsko 
opremo (npr. protitočne mreže). Dopustiti bi morali, da se lahko rastlinjake, ki so 
točkovno temeljeni in jih je možno brez škode za zemljišče odstraniti, postavi neposredno 
na kmetijsko zemljišče. Odstranjevanje odpadne protitočne zaščite, folije rastlinjakov in 
drugih odpadnih materialov pa bi morali zakonsko urediti in prepovedati njihovo kurjenje v 
naravi. 
 
Predlog dopolnitve Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji 
Državni svetniki so podali tudi zakonodajno iniciativo za dopolnitev Zakona o praznikih in 
dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Predlagajo, da se med praznike uvrsti še dan 
slovenske demokracije, ki bi ga obeleževali 12. maja, in sicer po 12. maju 1988, ko je v 
Unionski dvorani nastalo prvo demokratično politično gibanje od začetka druge svetovne 
vojne na Slovenskem – Slovenska kmečka zveza (SKZ). 
 
Eden glavnih očetov slovenske demokratizacije in osamosvojitve Ivan Oman je za ta 
dogodek dejal, da je »priletela prva lastovka slovenske pomladi«. Takrat so zavestni 
slovenski državljani, ne glede na to, ali so bili kmetje, delavci ali izobraženci združeni v 
Slovenski kmečki zvezi stopili na novo, demokratično pot. Z vzpostavitvijo dne slovenske 
demokracije bi tako praznovali več stoletno prizadevanje slovenskega naroda za 
demokratično samo-odločanje, dan pa ne bi bil dela prost. 
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Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o Prešernovi nagradi 
Državni svetniki so obravnavali tudi zakonodajno iniciativo za spremembo in dopolnitev 
Zakona o Prešernovi nagradi, saj dosedanja ureditev ne omogoča podeljevanja najvišjih 
nagrad na področju ustvarjalnosti v vseh umetniških zvrsteh, zlasti pa ne omogoča 
posmrtnega podeljevanja nagrad. Cilj predloga zakona je, da se nagrade lahko podelijo 
tudi posmrtno, če je umetniško delo ustvarjalcev postalo prepoznano kot vrhunsko šele po 
njihovi smrti. S podeljevanjem nagrad želi predlagatelj spodbujati in podpirati vrhunskost 
posameznikov, ki posebej prispevajo in so pomembno prispevali k bogatenju in 
prepoznavnosti slovenske umetnosti in kulture, obenem pa je tudi znak priznanja za delo 
in izjemne dosežke posameznika v umetnosti in kulturi. Po daljši razpravi pobuda ni dobila 
zadostne podpore med državnimi svetniki.  
 
Druge pobude in predlogi državnih svetnikov 
Državni svetniki so obravnavali tudi 15 pobud in vprašanj državnih svetnic in svetnikov, 
med drugim so predlagali: 

• Podaljšanje obdobja za overjanje vodomerov 
Vladi RS in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo je bil podan predlog 
podaljšanja obdobja za overjanje vodomerov s 5 na 8 let. Iz prakse namreč izhaja, da ni 
dejanske potrebe po menjavi oziroma umerjanju vodomerov vsakih 5 let, saj je to obdobje 
prekratko glede na življenjsko dobo in tehnično delovanje vodomerov. Tudi stroka je 
ugotovila, da je menjava vodomerov, ki še vedno nudijo razumno točne meritve, porabna 
in nesmiselna. 

• Nadgradnja sistema dodeljevanja štipendij 
Interesna skupina negospodarskih dejavnosti je Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti predlagala, naj pregleda obstoječi sistem dodeljevanja štipendij 
v Sloveniji in razmisli o njegovi nadgradnji. Dodali so, da je treba nujno proučiti možnosti, 
kako zagotoviti njegovo delovanje na način, da bodo štipendije dejansko ponujale dobro 
finančno oporo in spodbudo za štipendiste in v zadostni meri nagrajevale tiste, ki so se z 
učnim uspehom izkazali kot odlični dijaki in študenti. 

• Javni pozivi in razpis občin za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno 
infrastrukturo  
Ministrstvu za javno upravo in Ministrstvu za kulturo je bil podan predlog, da pri javnih 
pozivih in razpisih občinam za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo kot 
izpolnjen pogoj lastništva javne infrastrukture, poleg lastništva občine, upošteva tudi 
lastništvo krajevnih oziroma četrtnih skupnosti. Prav te so lahko lastnice določene 
infrastrukture (športne, turistične, komunalne …), kar bi občinam onemogočalo uspešno 
prijavo na javne pozive. Krajevne skupnosti se na takšne pozive sploh ne morejo prijaviti, 
občine pa tudi ne, saj formalno niso lastnice javne infrastrukture. Zato bi bilo treba ta 
izločitveni pogoj čim prej odpraviti. 

• Sprememba Uredbe o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in 
Jadranskega morja 
Vladi RS je bil podan predlog spremembe Uredbeo o načrtu upravljanja voda za vodni 
območji Donave in Jadranskega morja tako, da se v 5. členu preneha uporabljati peti 
odstavek. Ta določa, kdaj se lahko podeli vodne pravice za rabo vode za proizvodnjo 
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električne energije. Pobudnik meni, da je prepoved posebne rabe vode za proizvodnjo 
električne energije na manjših vodotokih družbeno škodljiva, nestrokovna, nepravična do 
lastnikov obstoječih malih hidroelektrarn, izključujoča za potencialne nove naložbe v 
obnovljive vire energije (OVE) ter nerazumljiva z vidika zavez Slovenije glede zmanjšanja 
toplogrednih plinov. 

• Izjema od karantene in samoizolacije na domu po visoko tveganem stiku z 
okuženim s Covid-19 
Interesna skupina delodajalcev je Vladi RS predlagala, da se določi izjemo od karantene 
in samoizolacije na domu po visoko tveganem stiku z okuženim s Covid-19 z 
vsakodnevnim testiranjem s hitrim antigenskih testiranjem ali testom HAG 
za samotestiranje na delovnem mestu. Podan je bil tudi predlog skrajšanja karantene na 
pet dni in da se zagotovi pomoč za nakup hitrih testov HAG 
za samotestiranje na SARSCoV-2 za delavce in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni 
podlagi opravljajo delo pri delodajalcu ali samostojno opravljajo dejavnost razširi na vse te 
osebe, ne glede na to, ali je zanje samotestiranje obvezno po veljavnih predpisih.  
 
Interesne skupine delodajalcev je tudi predlagala Vladi RS naj v okviru priprave ukrepov 
za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-
19 pripravi ukrep, s katerim bi se začasno, do konca leta 2022, z možnostjo 
šestmesečnega podaljšanja, omogočil večji obseg dovoljenega opravljanja začasnega ali 
občasnega dela upokojencev tako, da bi se omilile omejitve za opravljanje začasnega ali 
občasnega dela. 
 

* * * 


