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52. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ljubljana, 10. 6. 2022 - Državni svet RS je na 52. redni seji, ki je potekala 8. 6. 2022, 
med drugim obravnaval dve zakonodajni iniciativi – predlog sprememb in 
dopolnitev Zakona o Državnem svetu in Zakona o nujnih ukrepih na področju 
zdravstva, s katerimi bi zagotovili vse potrebno za dodeljevanje štipendij na 
področju zdravstva. Državni svet RS se je seznanil tudi s poročilom Zagovornika 
načela enakosti za leto 2021 in Poročilom Informacijskega pooblaščenca za leto 
2021. Prav tako pa je bila sprejeta zahteva za začetek postopka za oceno ustavnosti 
petega odstavka 17. člena Zakona o odvetništvu, se seznanil z delom delovne 
skupine za upravljanje z velikimi zvermi v 2021 in z delom skupine za skupni 
parlamentarni nadzor Europola v 2021.  
 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu 
Državni svet RS želi predlagane spremembe uskladiti z odločbo Ustavnega sodišča in 
urediti postopek volitev v Državni svet, še posebej volilnega spora. 
 
V praksi pri volitvah v Državni svet namreč prihaja do številnih težav, za katere trenutna 
pomanjkljiva ureditev ne zagotavlja ustreznega pravnega varstva in ne nudi ustreznih 
rešitev. Po tem predlogu bi o volilnem sporu dan po volitvah na prvi stopnji odloča Vrhovno 
sodišče. 
 
Več informacij je na voljo TU. 
 
Predlog Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o nujnih ukrepih na področju 
zdravstva  
S podano pobudo spremembe Zakona želi Državni svet omogočiti Javnemu 
štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu RS ustrezne pogoje 
za izvedbo javnih razpisov oziroma postopkov dodeljevanja štipendij, tako da se bo 
zagotovilo dodatna namenska finančna sredstva za kadrovsko okrepitev sklada in kritje 
ostalih stroškov, povezanih z izvajanjem ukrepa iz 19. člena ZNUPZ. 
 
Poročilo Zagovornika načela enakosti za leto 2021 
Državni svet RS se je seznanil z rednim letnim poročilom Zagovornika načela enakosti za 
leto 2021 in ocenil, da institut zagovornika načela enakosti v slovenskem prostoru postaja 
čedalje bolj prepoznan in da mu ljudje zaupajo. 
 
Kot posebno pomembno nalogo Zagovornik izpostavlja njegovo nudenje pomoči vsem 
tistim, ki se znajdejo v (potencialno) diskriminatornem položaju, ko vstopajo v določena 
razmerja z organi državne uprave ali drugimi državnimi institucijami, pa tudi njegovo zgolj 
svetovalno vlogo. 
 
V poročilu pa je izpostavljena tudi problematika ureditve izplačil božičnice, ki jo je 
Zagovornik označil kot diskriminatorno. 
 

http://www.ds-rs.si/?q=dogodki/52-seja-drzavnega-sveta-republike-slovenije
http://www.zdruzenjeobcin.si/nc/novice/preberi/detajl/drzavni-svet-dolocil-besedilo-predloga-novele-zakona-o-drzavnem-svetu/
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Predstavniki interesov delodajalcev v Državnem svetu so pri tem izpostavili umanjkanje 
možnosti podajanja pojasnil Zagovorniku in opozorili, da bo sprejeta odločitev lahko imela 
izrazito negativne finančne posledice za gospodarstvo oz. posamezna podjetja v državi. 
Dodali so, da je do zdaj navedeni način izplačila božičnice, ki je bil ocenjen kot 
diskriminatoren, usklajen znotraj socialnega dialoga, da je brez zapletov deloval daljše 
časovno obdobje in bil zakonsko podprt. Predstavnik interesov delojemalcev v Državnem 
svetu je sicer pritrdil oceni predstavnika interesov delodajalcev, da je odločitev 
Zagovornika v izpostavljenem primeru povzročila zaplete in bo lahko imela negativen vpliv 
na posamezna podjetja oz. gospodarstvo v celoti, a je hkrati pojasnil, da sindikati odločb 
Zagovornika in sodišč ne komentirajo in jih upoštevajo. Zato je pozval, da se mora rešitev 
nastale situacije poiskati v okviru socialnega dialoga oz. izven postopkov, ki jih vodi 
Zagovornik. Predlagal je še, da naj bi se v prihodnje pri sprejemanju posameznih odločitev 
njihova ustreznost ocenila tudi z vidika njihove morebitne diskriminatornosti in se po 
potrebi o tem še pred sprejemom odločitev posvetuje z Zagovornikom. 
 
Poročilo Informacijskega pooblaščenca za leto 2021  
Državni svet RS se je seznanil s poročilom Informacijskega pooblaščenca za leto 2021. V 
minulem letu so obravnavali zelo veliko prijav zaradi obdelave osebnih podatkov pri prijavi 
na cepljenje proti Covid-19 prek portala eUprava in tudi sicer je epidemija močno 
zaznamovala leto. Zato Informacijski pooblaščenec upa, da v Sloveniji ne bomo več 
doživeli posegov v zasebnost, kot smo jim bili priče v času epidemije, in da sta se celotna 
družba in država iz situacije marsikaj naučili. 
 
Glede na to, da je Informacijski pooblaščenec prejel tudi veliko pritožb zoper državno 
upravo, so se državni svetniki strinjali, da bi bil na področju udejanjanja ZDIJZ nujen večji 
angažma Ministrstva za javno upravo kot resornega ministrstva, saj bi to lahko pomagalo 
tudi k zmanjšanju števila pritožb na račun državnih organov pri zagotavljanju dostopa do 
informacij javnega značaja. 
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