Številka: 020-01-1/2019/3
Ljubljana, 3. 7. 2019
Državni svet Republike Slovenije je na 20. seji 3. 7. 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 državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Igorja Antauerja
glede stroškov varuhov in zagovornikov na vseh ravneh delovanja države 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 državnih svetnikov dr. Matjaža
Gamsa in Igorja Antauerja in predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanja prouči
in nanje odgovori.
Vprašanja državnih svetnikov dr. Matjaža Gamsa in Igorja Antauerja se glasijo:
1. Koliko različnih varuhov in zagovornikov imamo v Republiki Sloveniji
zakonsko opredeljenih in na katerih področjih?
2. Koliko proračunskih sredstev se na letni ravni nameni za delovanje vseh
varuhov in zagovornikov (prosiva za podatke za vsakega posebej), za
zadnja 3 leta ter s planom za leto 2020?
3. Koliko zaposlenih ima posamezni varuh in zagovornik in kakšen je bil trend
zaposlovanja v posameznih organih v zadnjih 3 letih, ter s planom
zaposlovanja za leto 2020?
Obrazložitev:
Vidik ekonomičnosti in dejanske učinkovitosti delovanja številnih različnih organov, ki
v Sloveniji delujejo v vlogi varuhov in zagovornikov - varuh človekovih pravic,
zagovornik otrok, zagovornik načela enakosti, varuh pacientovih pravic in drugi je bil
izpostavljen na 21. seji Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide 16. 5. 2019, v okviru razprave o Rednem letnem poročilu
Zagovornika načela enakosti za leto 2018.
Vsak od omenjenih organov je bil ustanovljen na drugi podlagi, bodisi zaradi
izpolnjevanja mednarodnih obveznosti ali zato, ker smo kot družba ocenili, da
potrebujemo določeno institucijo, ki bo samostojno in neodvisno, v okviru svojih
pristojnosti varovala pravice posameznika (državljana, otroka, pacienta,
potrošnika…) in družbe kot celote. Delovanje vsakega od teh organov je zamejeno s
svojimi pravili, ki se med seboj razlikujejo, glede na zakonsko opredelitev delovanja
posameznega organa. Nekateri organi so skromnejši, npr. zagovornik načela
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enakosti je imel ob koncu 2018 16 zaposlenih (leto prej samo nekaj), spet v drugih je
zaposlenih več (na primer v Uradu varuha človekovih pravic je bilo na zadnji dan
2018 zaposlenih 49 ljudi), prav tako je različna tudi poraba finančnih sredstev za
njihovo delovanje.
Državni svet je vedno pohvalil delo varuhov in zagovornikov in dajal le konkretne
pripombe k posameznim področjem dela vsakega od navedenih organov. Vseeno pa
se postavlja vprašanje, kakšna proračunska sredstva so potrebna za delovanje vseh
zagovornikov in varuhov v državi in ali se ta sredstva povečujejo ali ostajajo ves čas
na približno enaki ravni. Postavlja se tudi vprašanje, koliko varuhov in zagovornikov
imamo pri nas zakonsko opredeljenih in kakšen je trend zaposlovanja v teh organih v
zadnjih 3 letih, kakor tudi trend porabe javnih sredstev, v katera so všteta tudi
sredstva domačih in evropskih projektov, ki tudi predstavljajo javna sredstva.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da vprašanja
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) nanje v roku 30 dni odgovori.

Alojz Kovšca
predsednik
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