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EPA 1872–VIII

Komisija Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je, na podlagi
drugega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 uradno prečiščeno besedilo, 95/09 - odl. US in 21/13 - ZFDO-F in 81/18-odl. US) ter 20.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), oblikovala naslednje
Mnenje
k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela prostih
dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-G) - skrajšani postopek
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 64. seji 17. 6. 2021
obravnavala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o praznikih in dela
prostih dnevih v Republiki Sloveniji (ZPDPD-G), ki ga je v obravnavo Državnemu zboru
po nujnem postopku predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim Markom
Bandellijem (v nadaljevanju: predlagatelj).
Komisija predloga zakona ne podpira.
Komisija ugotavlja, da je namen predloga zakona obeležiti 11. november – Martinovo kot
državni praznik, ki ne bi bil dela prost dan. Z danim predlogom naj bi se simbolno združilo
in počastilo vse vinogradnike, vinarje in ljubitelje vina, pri čemer predlagatelj izpostavlja
tradicijo, gastronomski, gospodarski in kmetijski vidik praznika; njegov velik pomen za
promocijo nacionalne kulinarike in gastronomije; spodbujanje trajnostnega
gastronomskega turizma; lokalno samooskrbo; velik pomen prehrane za zdravje ter
podporo malim in srednjim podjetjem. Predlagatelj izpostavlja tudi možnost povezave
novo predlaganega praznika z občinskimi prazniki, ki so jih nekatere slovenske občine
razglasile na ta dan ter s tem povezane možnosti dodatnega turističnega razvoja
posameznih vinorodnih okolišev.
Komisija je bila seznanjena tudi z mnenjem Vlade Republike Slovenije, ki ugotavlja, da z
vidika delovnopravne zakonodaje (morebitni dodatni dela prosti dnevi) predlog zakona ne
predstavlja težave, izpostavlja pa strokovni pomislek, če je tovrstni praznik po vsebini,
glede na preostale praznike, ki jih sicer obeležujemo v državi, primeren za urejanje v
zakonski materiji. Hkrati izraža pomislek glede možnega razvrednotenja osnovnega

namena in ciljev Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji, če bi se
še dodatno povečalo število zakonsko opredeljenih prazničnih dni, ki niso dela prosti.
Predlagani nov praznični dan po oceni Vlade Republike Slovenije predstavlja odmik od
vsebine dni, ki se jim tako v Republiki Sloveniji kot v državah Evropske unije trenutno
namenja posebno obeležje in določa kot državne praznike. Posledično Vlada Republike
Slovenije predlagani noveli ni izrekla podpore in meni, da ni primeren za nadaljnjo
obravnavo.
Člani komisije se do predloženih zakonskih določb niso izrecno predeljevali, v okviru
glasovanja pa komisija predloga zakona ni podprla.
***
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije mag. Peter Požun.
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