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Številka: 060-01-6/2021/30
Ljubljana, 15. 6. 2021

Predlog
Zapisnik

41. seje Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je bila v sredo, 9. 6. 2021,
videokonferenčno, z udeležbo na daljavo ali na podlagi osebne prisotnosti v
dvorani Državnega sveta
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je, v skladu z drugim odstavkom 34. člena
Poslovnika Državnega sveta, ugotovil, da je Državni svet sklepčen (v navedenem
trenutku 24 prisotnih), in začel z 41. sejo Državnega sveta, ki jo je sklical na podlagi
53. člena Zakona o Državnem svetu, prvega odstavka 30., 31. in 33.a člena
Poslovnika Državnega sveta ter dogovora na 50. seji Kolegija Državnega sveta v
razširjeni sestavi 30. 11. 2020 (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20).
Seja se je začela ob 13.00 in zaključila ob 16.05.
Prisotni v dvorani Državnega sveta:
Igor Antauer, dr. Matjaž Gams, Mitja Gorenšček, Tomaž Horvat, Tone Hrovat, Danijel
Kastelic, Bojan Kekec, Alojz Kovšca, mag. Marija Lah, Srečko Ocvirk, Bojan Režun,
mag. Miroslav Ribič, Jože Smole, Matjaž Švagan, Davorin Terčon, Branko Tomažič,
mag. Igor Velov, Željko Vogrin, Cvetko Zupančič.
Prisotni videokonferenčno na daljavo:
Rajko Fajt, Franc Golob, Lidija Jerkič, dr. Branka Kalenić Ramšak, Janoš Kern, Samer
Khalil, Oskar Komac, Marjan Maučec, Franjo Naraločnik, Milan Ozimič, Bojana
Potočan, mag. Peter Požun, Franci Rokavec, Ladislav Rožič, Dušan Strnad, Branimir
Štrukelj, Branko Šumenjak, Bogomir Vnučec, mag. Marko Zidanšek.
Odsotna:
 Dejan Crnek,
 Boris Popović.
***
O sklicu seje Državnega sveta je predsednik Državnega sveta obvestil predsednika
Državnega zbora Igorja Zorčiča in predsednika Vlade Republike Slovenije Janeza
Janšo.
***

Na sejo so bili vabljeni:
 mag. Polona Grobelnik Jurjovič, uradnica za zvezo med Evropskim organom za
delo in Slovenijo (k 4. točki),
 Jernej Vrtovec, minister za infrastrukturo (k 5. točki).
Seje sta se udeležila osebno v dvorani Državnega sveta:
 mag. Polona Grobelnik Jurjovič, uradnica za zvezo med Evropskim organom za
delo in Slovenijo (k 4. točki) in
 Jadranko Grlić, glavni inšpektor Inšpektorata Republike Slovenije za delo
(k 4. točki).
Seje so se udeležile videokonferenčno na daljavo:
 Monika Pintar Mesarič, generalna direktorica Direktorata za kopenski promet,
Ministrstvo za infrastrukturo (k 5. točki),
 mag. Andreja Knez, sekretarka Direktorata za kopenski promet, Ministrstvo za
infrastrukturo (k 5. točki),
 Brigita Miklavc, sekretarka, Direktorat za kopenski promet, Ministrstvo za
infrastrukturo (k 5. točki).
***
Pred začetkom obravnave 1. točke dnevnega reda je predsednik Državnega sveta v
spomin preminulemu dr. Zoranu Božiču, bivšemu državnemu svetniku, aktivnemu
članu Državnega sveta v V. mandatu, namenil nekaj poslovilnih besed.
Dr. Zoran Božič je svojo funkcijo državnega svetnika, ki jo je opravljal v V. mandatu v
letih med 2012 in 2017, razumel kot poslanstvo, zato je svoje delo usmeril zlasti v
profesionalno njemu najbližja področja: v zaščito slovenske identitete, v poudarjanje
pomena slovenskega jezika, reševanje odprtih vprašanj v vzgoji in izobraževanju,
področjema, ki ju je kot izvoljeni državni svetnik v svojem mandatu tudi zastopal.
V okviru Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki ji je
predsedoval, je opozarjal na pomanjkljivosti zakonodaje in v okviru zakonodajnega
postopka izražal svoja stališča in predlagal vrsto odmevnih sprememb. V času svojega
mandata državnega svetnika se je veliko posvečal tudi volilni zakonodaji in jo v
mnogih priložnostih tudi problematiziral.
Med vsemi njegovimi pobudami pa je prav gotovo najbolj pomembna pobuda za
sprejem zahteve za oceno ustavnosti Zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v Državni zbor ter Zakona o volitvah v Državni zbor, ki jo je Državni svet
potrdil in poslal v presojo Ustavnemu sodišču. V nagovoru na Ustavnem sodišču leta
2017 je Zoran Božič pobudo za oceno ustavnosti v imenu Državnega sveta
podrobneje predstavil in izpostavil, da je po slovenski ustavi nosilec oblasti ljudstvo in
da morajo imeti volivci odločilen vpliv na izbiro. Zakonodaja pa omogoča, da so nosilec
oblasti politične stranke. Ker volitve poslancev ne sledijo duhu in črki ustave, po
Božičevem mnenju upada zaupanje v politični sistem in se zmanjšuje legitimnost
oblasti. Zagovor in pobuda sta bila uspešna, saj je Ustavno sodišče glede
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neustavnosti zakonodaje delno pritrdilo Državnemu svetu, rezultat tega pa je bila
letošnja sprememba Zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v Državni
zbor.
Državni svetniki in svetnice so se mu kot nekdanjemu kolegu poklonili z minuto molka.
***
S sklicem seje 2. 6. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli naslednji predlog
dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v delegaciji za
plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope
4. Predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog
5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga obravnava, EPA 1569-VIII
6. Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega
registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 – zakonodajna iniciativa
7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za
pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini
***
Glede na to, da predsednik Državnega sveta ni prejel nobenega predloga za umik ali
razširitev dnevnega reda, je dal na glasovanje predlog dnevnega reda, kot so ga
državne svetnice in svetniki prejeli s sklicem seje, in se je glasil:
1. Potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
2. Pobude in vprašanja državnih svetnic in svetnikov
3. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v delegaciji za
plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope
4. Predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog
5. Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga obravnava, EPA 1569-VIII
6. Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega
registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 – zakonodajna iniciativa
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7. Predlog Sklepa k zaključkom posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za
pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini.
Predlog dnevnega reda je bil SPREJET (prisotnih 32 državnih svetnic in
svetnikov, 30 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
1. točka dnevnega reda:
- Potrditev zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije
Predlog zapisnika 40. redne seje Državnega sveta Republike Slovenije so državne
svetnice
in
svetniki
prejeli
s
sklicem
seje
po
elektronski
pošti
2. 6. 2021.
Ker predsednik Državnega sveta ni prejel pisnih pripomb na predlog zapisnika
40. redne seje Državnega sveta, ga je dal na glasovanje.
Predlog zapisnika 40. redne seje Državnega sveta je bil POTRJEN (prisotnih 32
državnih svetnic in svetnikov, 29 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 4. 6. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli Pobudo
državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za izkaz posebnega spoštovanja in
krepitev pozitivne javne podobe vseh žrtev, vojnih invalidov in ostalih aktivno
udeleženih oseb pri zaščiti domovine v vojni za Slovenijo 1991, naslovljeno na
Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in državni svetniki prejeli po
elektronski pošti 4. 6. 2021.
Obrazložitev vsebine pobude je podal predlagatelj pobude, državni svetnik
dr. Matjaž Gams.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji 9. 6. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za izkaz
posebnega spoštovanja in krepitev pozitivne javne podobe vseh žrtev, vojnih invalidov
in ostalih aktivno udeleženih oseb pri zaščiti domovine v vojni za Slovenijo 1991 ter na
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podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št.
100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-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 Vladi Republike Slovenije ter Državnemu zboru Republike Slovenije
predlaga, da pobudo proučita in nanjo odgovorita.
Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa se glasi:
Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije naj, poleg
Državnega sveta Republike Slovenije, v skladu z vsemi svojimi pristojnostmi
izkažeta posebno spoštovanje in si aktivno prizadevata za krepitev pozitivne
javne podobe vseh žrtev, vojnih invalidov in ostalih aktivno udeleženih oseb pri
zaščiti domovine v vojni za Slovenijo 1991, ki so bili pripravljeni žrtvovati svoje
zdravje in življenje za boljšo prihodnost vseh prebivalcev Slovenije.
Obrazložitev:
V okviru obravnave treh predlogov zakonov, ki jih je Vlada Republike Slovenije vložila
v zakonodajno proceduro z namenom izboljšanja materialnega položaja vojnih
invalidov in žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (novela Zakona o vojnih invalidih (ZVojl-E),
novela Zakona o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91-A) ter
novela Zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-I)), je bilo v razpravi na 60. seji
Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide 13. 5. 2021
večkrat poudarjeno, da bi se morali v večji meri zavedati posebnega pomena dejanj
vseh tistih posameznikov, ki so bili v vojni za Slovenijo 1991 z namenom zaščite
domovine pripravljeni žrtvovati svoje zdravje in življenje za boljšo prihodnost vseh
prebivalcev Slovenije. V razpravi o navedenih predlogih zakonov so bila sicer
predstavljena različna mnenja predstavnikov posameznih združenj, ki zastopajo
potencialne upravičence do pravic iz navedenih zakonov, kar je v okviru
demokratičnega postopka sprejema zakonodajnih rešitev popolnoma normalno, a
osnovni namen vseh predlaganih dopolnitev predlaganih zakonskih sprememb in
dopolnitev je bil v osnovi pozitiven. Takšen bi moral biti tudi splošen odnos družbe do
izpostavljene tematike.
S sprejemom določenih zakonskih ureditev se je v preteklih letih sicer skušalo
poskrbeti predvsem za materialni položaj vojnih invalidov, veteranov in žrtev vojne za
Slovenijo ter njihovih svojcev, a slednje ne bi smelo predstavljati edinega načina, da
se poklonimo njihovemu pogumu in pripravljenosti zaščititi domovino pred agresorjem.
Na ravni države in tudi na splošno, v družbi, bi se jim moralo nameniti več pozornosti,
in to ne zgolj ob redkih slavnostnih priložnostih.
Tudi v medijskem prostoru, ki ima velik vpliv na splošno javno mnenje glede
posameznih zgodovinsko pomembnih dogodkov, se navedenim posameznikom še
vedno ne daje ustrezne veljave. Prav tako se nekatere izraze, kot so na primer
»domoljubje«, »nacionalni interes« ali tudi »nacionalizem«, čedalje bolj pogosto skuša
prikazati v negativni luči in jih enačiti z ekstremnim nacionalizmom ali šovinizmom,
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namesto da bi se izpostavilo predvsem pozitivne plati domoljubja (ljubezen in ponos
do doma, domovine, skrb za sodržavljane). V nekateri medijih tako ni zaznati niti ene
besede na temo »narodne izdaje«, »globalističnega protidržavnega« ali
»protislovenskega odnosa« do domovine, pri čemer se zastavlja tudi vprašanje
ustreznosti morebitne državne pomoči medijem, ki imajo splošen odklonilen odnos do
domovine in dosežkov slovenske države in ljudstva.
V nekaterih medijih je prav tako moč zaznati vprašljiv odnos do pomembnih dosežkov
iz slovenske zgodovine, ki je večkrat presegla trenutne državne meje. Za primer se
navaja bitko pri Sisku, v kateri so slovenski vojščaki, poleg hrvaških, predstavljali
najpomembnejši del sil, ki so se skupaj uprle prodoru Turkov v osrčje Evrope. Danes
pa v zgodovinskih knjigah o navedenem dogodku ne najdemo zapisanega kaj posebej
pozitivnega, tudi med prebivalci sosednjih držav ni zaznati posebnega zavedanja o
navedenem dogodku.
S tega vidika bi bilo primerno še v večji meri izkoristiti vse možnosti, ki jih nudita npr.
javna radio-televizija ali vzgojno-izobraževalni proces, da bi se pomembne
zgodovinske trenutke in napore posameznikov za ohranitev svobodne in samostojne
Slovenije prikazalo v primerni in predvsem pozitivni luči, obenem pa spodbujalo tudi
pravilno dojemanje posameznih têrminov, povezanih z domoljubjem - v smislu
spoštovanja in zaščite domovine ter slovenskega jezika. Pri tem bi se, poleg skrbi za
ožjo domovino – Slovenijo, morali zavedeti tudi nujnosti skrbi in posebnega odnosa do
naše širše domovine - Evropske unije, katere pomemben del smo postali s pridružitvijo
ostalim evropskih državam, ki delujejo v njenem okviru.
Na podlagi vsega navedenega se daje pobudo Vladi Republike Slovenije in
Državnemu zboru Republike Slovenije, da si skupaj z Državnim svetom in v skladu s
svojimi pristojnostmi aktivno prizadevata za krepitev pozitivne javne podobe vseh
žrtev, vojnih invalidov in ostalih aktivno udeleženih oseb pri zaščiti domovine v vojni za
Slovenijo 1991. Prav tako pa naj se skuša okrepiti zavedanje o pozitivnih konotacijah
različnih besed, ki lahko odražajo domoljubje.
Izkazovanje primernega in čim bolj spoštljivega odnosa do vseh udeležencev vojne za
Slovenijo 1991 in njihovih svojcev je posebej pomembno tudi z vidika ozaveščanja o
ključnih trenutkih iz zgodovine naše relativno mlade samostojne države, predvsem
mlajših generacij državljanov Slovenije, ki dogodkov 1991 niso doživeli na podlagi
osebne izkušnje.
Primerna pozornost in spoštovanje bosta zagotovo pozitivno vplivala tudi na občutek
svojcev da žrtve vseh tistih, ki so dali življenje za samostojno Slovenijo ali pa se je
njihovo življenje bistveno poslabšalo zaradi zdravstvenih težav, ki so jih utrpeli pri
obrambi domovine, niso bile zaman.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije in Državnemu
zboru Republike Slovenije, da pobudo proučita in v skladu s šestim odstavkom 98.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14,
26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni odgovorita.«
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Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic in svetnikov, 26 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in državni svetniki 4. 6. 2021 prejeli
Vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona glede implementacije Direktive
(EU) 2019/883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o
pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, spremembi
Direktive 2010/65/EU in razveljavitvi Direktive 2000/59/ES v pravni red Republike
Slovenije, naslovljeno na Ministrstvo za infrastrukturo.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 4. 6. 2021.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji 9. 6. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona glede
implementacije Direktive (EU) 2019/883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.
aprila 2019 o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij,
spremembi Direktive 2010/65/EU in razveljavitvi Direktive 2000/59/ES v pravni red
Republike Slovenije ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem
svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 –
odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanje državnega svetnika Davorina
Terčona ter Ministrstvu za infrastrukturo predlaga, da vprašanje prouči in nanj
odgovori.
Vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona se glasi:
Kakšna je predvidena časovnica za prenos Direktive (EU) 2019/883 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o pristaniških sprejemnih
zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij, spremembi Direktive 2010/65/EU in
razveljavitvi Direktive 2000/59/ES v pravni red Republike Slovenije?
Obrazložitev:
Rok za prenos Direktive (EU) 2019/883 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17.
aprila 2019 o pristaniških sprejemnih zmogljivostih za oddajo odpadkov z ladij,
spremembi Direktive 2010/65/EU in razveljavitvi Direktive 2000/59/ES v pravni red
Republike Slovenije se izteče 28. 6. 2021. Ker se rok nezadržno približuje, se zastavlja
vprašanje, kakšna je predvidena časovnica implementacije navedene direktive v
pravni red Republike Slovenije in ali bo do implementacije prišlo pravočasno.
***
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Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za infrastrukturo, da vprašanje
prouči in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanj v roku 30 dni
odgovori.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic in svetnikov, 29 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
Po elektronski pošti so državne svetnice in državni svetniki 4. 6. 2021 prejeli
Pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti glede gradnje Centra
znanosti kot demonstracijskega objekta, naslovljeno na Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 4. 6. 2021.
O pobudi je razpravljal državni svetnik dr. Matjaž Gams.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji 9. 6. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo Interesne skupine negospodarskih dejavnosti
glede gradnje Centra znanosti kot demonstracijskega objekta ter na podlagi prvega
odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in
95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US), sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo Interesne skupine negospodarskih
dejavnosti ter Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlaga, da pobudo
prouči in nanjo odgovori.
Pobuda Interesne skupine negospodarskih dejavnosti se glasi:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport naj začasno zaustavi vse
dejavnosti, povezane z izgradnjo Centra znanosti kot demonstracijskega
objekta, dokler se ne izpelje podrobna analiza utemeljenosti gradnje in pridobi
soglasja poglavitnih raziskovalnih inštitucij v Republiki Sloveniji.
Obrazložitev:
Projekt gradnje novega centra znanosti je bil aprila 2018 umeščen v vladni načrt
razvojnih programov za obdobje od leta 2018 do leta 2022. Gre za demonstracijski
objekt, ki naj bi bil namenjen promociji in popularizaciji znanosti, raziskovanja,
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tehnologij, inovacij in vseživljenjskega učenja skozi eksperimente in prikaze uspehov
znanosti, gospodarstva in kulture.
Trenutna ocena vrednosti projekta »Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega
objekta« znaša 31 milijonov evrov. Predvidoma se bo projekt sofinanciral s
kohezijskimi sredstvi Evropske Unije, in sicer s sredstvi Evropskega sklada za
regionalni razvoj in iz sredstev integralnega proračuna Republike Slovenije Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Projekt je trenutno v 2. fazi priprave, pri
čemer mora biti za uspešno črpanje sredstev evropske kohezijske politike projekt
zaključen do konca leta 2023. Po izgradnji naj bi se delovanje centra v pretežni meri
krilo z vstopninami.
Višina predvidenih sredstev za izgradnjo centra predstavlja precejšen del vseh letnih
sredstev, ki se jih namenja znanosti. Ta na letni ravni znašajo okoli 200 milijonov
evrov, pri čemer v to niso zajete zgolj investicije v znanost. Tako gradnja Centra
znanosti kot demonstracijskega objekta vzbuja skrb. Republika Slovenija je namreč
med najslabšimi v Evropi po deležu sredstev, ki se jih namenja znanosti, in že zdaj so
ta sredstva obremenjena z vrsto aktivnostmi, ki odvzamejo pomemben delež podpore
znanstvenim raziskavam.
Poudarja se, da v Ljubljani že deluje Hiša eksperimentov, katere namen je med
mladimi spodbujanje strasti do učenja, ustvarjalnosti ter izkustveno učenje in
»spoznavanje« znanosti. Po njeni vsebini gre za center znanosti, ki si prizadeva za
promocijo in popularizacijo znanosti, raziskovanja, lastnega razvoja in raziskovanja
novih didaktičnih metod. Tako se ob tem postavljata vprašanji, ali ni smotrneje
sredstva, namesto v nov objekt, nameniti resničnemu razvoju znanosti ter
tehnološkemu in družbenemu napredku.
Na podlagi navedenega se Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport predlaga, da
začasno ustavi vse postopke, povezane z gradnjo Centra znanost kot
demonstracijskega objekta, dokler se ne izpelje podrobne analize utemeljenosti
njegove gradnje in pridobi soglasja in podporo od poglavitnih raziskovalnih institucij v
Republiki Sloveniji.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in
šport, da pobudo prouči in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika
Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in
123/20) nanjo v roku 30 dni odgovori.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 33 državnih svetnic in svetnikov, 16 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
___
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Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 4. 6. 2021 prejeli Vprašanji in
pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata glede razvoja in razvejenosti mreže
polnilnih postaj za električna vozila in vozila na vodik, naslovljena na Ministrstvo
za infrastrukturo.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 4. 6. 2021.
Obrazložitev vsebine vprašanj in pobude je podal predlagatelj vprašanj in pobude,
državni svetnik Tomaž Horvat.
O vprašanjih in pobudi je razpravljal državni svetnik Alojz Kovšca.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji 9. 6. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Vprašanji in pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata
glede razvoja in razvejenosti mreže polnilnih postaj za električna vozila in vozila na
vodik ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu (Uradni list
RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel
naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira vprašanji in pobudo državnega svetnika
Tomaža Horvata ter Ministrstvu za infrastrukturo predlaga, da vprašanji in pobudo
prouči in nanje odgovori.
Vprašanji državnega svetnika Tomaža Horvata se glasita:
1. Kakšna je trenutna razvejanost mreže polnilnih postaj za električna vozila in
vozila na vodik v Sloveniji?
2. Kakšna je strategija države glede razvoja in umeščanja polnilnih postaj za
električna vozila in (predvsem tovorna) vozila na vodik?
Pobuda državnega svetnika Tomaža Horvata se glasi:
Gradnja polnilnih postaj za električna vozila in za (predvsem tovorna) vozila na
vodik naj se pospeši s sofinanciranjem tovrstnih investicij, uveljavitvijo
spodbudnejše zakonodaje s področja električne mobilnosti in polnilne
infrastrukture ter s pospešenim razvojem stabilnega omrežja električne energije.
Obrazložitev:
V skladu Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah in evropskim pravnim
redom se Slovenija z Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050, ki je v
postopku sprejemanja v Državnem zboru, zavezuje k podnebni nevtralnosti. Podnebni
cilj bomo med drugim uresničili tudi z ukrepi na področju prometa, kjer je rast emisij
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toplogrednih plinov (TPG) najbolj skrb zbujajoča. Med glavnimi ukrepi je predvideno
nadaljnje uvajanje alternativnih goriv v prometu. Do leta 2050 bo potniški promet
elektrificiran, možno alternativo, predvsem v tovornem prometu, predstavljajo vodikova
vozila. Kot izhaja iz Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030, bo
treba s spodbujanjem rabe električnih oziroma hibridnih vozil in izgradnjo omrežja
polnilnih postaj za tovrstna vozila zagotoviti, da bo na slovenskih cestah do leta 2030
vsaj 15 % prometa opravljenega brez izpustov toplogrednih plinov (TGP).
To so tehnološko zahtevni in ambiciozni cilji energetske in podnebne politike v
Sloveniji, ki pa jim moramo slediti in jih tudi pravočasno realizirati, kar pomeni, da je
treba vpeljati aktiven sistem e-mobilnosti in uporabe vodika za pogon tovornih vozil.
E-mobilnost predstavlja najučinkovitejšo in družbeno sprejemljivo individualno rabo
vozil in lahko predstavlja, glede na razpršeno poseljenost in krajše razdalje med
posameznimi kraji, enega ključnih potencialov za krepitev okoljsko sprejemljivejšega
prometa v Sloveniji.
Ob spodbujanju k nakupu vozil z nizkoogljičnim gorivom je nujno zagotoviti
naraščajoče potrebe po polnilni infrastrukturi. Čim boljša pokritost Slovenije z
infrastrukturo za alternativna goriva oz. polnilnimi postajami električnih vozil in vozil na
vodik namreč pozitivno vpliva na večji interes uporabnikov in s tem na hitrost uvajanja
okolju prijaznejših vozil. Z večanjem števila polnilnih postaj se povečuje dostopnost
oskrbe z gorivom (električna energija, vodik), s čimer se povečuje atraktivnost
električne mobilnosti. Medtem ko naj bi imela Slovenija dokaj razvito mrežo polnilnic
ob avtocestnem omrežju in večjih mestih, je nujen razvoj polnilnih postaj po celotni
državi, torej tudi na redko poseljenih območjih in podeželju. Med drugim je velik interes
po tovrstnih storitvah tudi v obmejni Goriški regiji, kjer povpraševanje po električnih
polnilnicah in polnilnih postajah za vodik narašča.
Ker vozila na električni pogon zahtevajo stabilno električno omrežje, je nujen tudi
hitrejši razvoj slovenskega elektroenergetskega omrežja, ki bo sposoben integrirati
razpršene obnovljive vire energije vire v kontekstu elektrifikacije prometa.
Na podlagi navedenega se z vidika uresničevanja ciljev trajnostne mobilnosti
postavlja vprašanje ustreznosti mreže polnilnih postaj za električna vozila in vozil na
vodik. S ciljem hitrejšega uvajanja e-mobilnosti se predlaga spodbuditev gradnje
polnilnih postaj za električna vozila in za (predvsem tovorna) vozila na vodik na način,
da se uveljavi spodbudnejša zakonodaja s področja električne mobilnosti in polnilne
infrastrukture, določijo dodatne spodbude za tovrstne investicije ter pospeši razvoj
stabilnega omrežja električne energije.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za infrastrukturo, da vprašanji in
pobudo prouči in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta
(Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanje v roku 30
dni odgovori.«
Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 33 državnih svetnic in svetnikov, 28 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
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___
Po elektronski pošti so državne svetnice in svetniki 4. 6. 2021 prejeli Pobudo
državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede podpore Izjavi Slovenske
akademije znanosti in umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne
slovenske države, naslovljena na Državni zbor Republike Slovenije, Vlado
Republike Slovenije, Inženirsko zbornico in druga znanstvena društva in
združenja.
Predlog sklepa Državnega sveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski
pošti 4. 6. 2021.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji 9. 6. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15 in
55/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za podporo Izjavi
Slovenske akademije znanosti in umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne
slovenske države ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem svetu
(Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-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 ter Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije
predlaga, da pobudo proučita in nanjo odgovorita.
Pobuda državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa se glasi:
Državni svet predlaga Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike
Slovenije, da obravnavata in podpreta Izjavo Slovenske akademije znanosti in
umetnosti o spravi ob tridesetletnici samostojne slovenske države z namenom
umiritve političnih napetosti in za bolj sprejemajoče in strpnejše medsebojno
sodelovanje vseh odločevalcev in ostalih ključnih deležnikov, pri čemer naj se v
postopek obravnave vključi tudi Inženirsko zbornico Slovenije in druga
znanstvena društva in združenja.
Obrazložitev:
Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) je na dopisni seji skupščine SAZU
med 22. in 25. februarjem 2021 sprejela naslednjo izjavo:
»Slovenci imamo o drugi svetovni vojni na slovenskih tleh in dogodkih neposredno po
njej dva pogleda, ki so ju zakoličili zmagovalci in poraženci v odporu proti okupatorjem
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in bratomorni tragediji slovenskega naroda obenem. Zaradi dveh pogledov, v katerih
ima vsaka stran svoje kraje spomina, imamo kot narod razklan zgodovinski spomin na
eno ključnih obdobij slovenske preteklosti z vsemi negativnimi posledicami za
sedanjost in prihodnost.
Več desetletij je spomin na drugo svetovno vojno določala črno-bela pripoved o
osvobodilnem boju na eni in izdajalcih na drugi strani, v kateri ni bilo prostora za
zločine, povzročene v imenu osvobodilnega boja, niti za njegovo zlorabo s strani
komunističnega vodstva za zagotovitev in nato utrditev lastne oblasti. Z
demokratizacijo slovenske družbe je postala revizija takšne enostranske pripovedi, ki
je bila utemeljena ideološko, in ne zgodovinopisno, nujna. Z vso jasnostjo se je
pokazalo, da je bila druga svetovna vojna v Sloveniji zelo kompleksno dogajanje, z
značilnostmi, ki jih pri drugih narodih v takšni obliki ali vsaj v takšnem obsegu ni
srečati. V njej so se na naših tleh prepletali okupacija, osvobodilni boj, revolucija,
protirevolucija, kolaboracija in državljanska vojna. Se pa ob tej zgodovinopisni reviziji
soočamo s težnjami, da bi eno poenostavljeno pripoved zamenjali z drugo,
diametralno nasprotno, zreducirano na revolucijo in odpor zoper njo, ki je ravno tako
ideološka, le z drugačnim predznakom.
Nerazčiščen odnos do preteklosti, s katero se je treba soočiti v vsej njeni resničnosti,
saj je razčiščenje edina pot do katarze in pomiritve, nas hromi na številnih področjih
našega skupnega življenja. Vendar to ne pomeni, da moramo imeti vsi enak pogled na
dogajanje v drugi svetovni vojni v Sloveniji. Uniformiran pogled v demokratični družbi
ni mogoč. Moramo pa imeti soglasje o temeljnih vrednotah, na katerih temeljimo kot
narodna skupnost Slovencev. V etičnem smislu zato o dogajanju med drugo svetovno
vojno in neposredno po njej ne bi smelo biti sporno, da je bil upor proti okupatorjem
upravičen, da sta bila polastitev narodnoosvobodilnega boja s strani komunistične
partije in z njo povezani revolucionarni teror neupravičena, da je bil odpor proti temu
terorju upravičen in da je bila pri tem oborožena kolaboracija z okupatorjem
neupravičena.
Ko torej obsojamo revolucionarno nasilje, ne obsojamo obenem tudi
narodnoosvobodilnega upora, ki je navdihujoče dejanje in eden od temeljev naše
državnosti. In ko obsojamo kolaboracijo z okupatorjem, prav tako ne obsojamo odpora
proti revolucionarnemu nasilju. Ob tem priznavamo načelo osebne odgovornosti
vsakega posameznika in pravico vsakega izmed nas do kritične presoje namenov in
dejanj na osebni in kolektivni ravni.
Največja tragedija druge svetovne vojne v Sloveniji je bil bratomorni spopad med
Slovenci samimi z mnogimi žrtvami na partizanski in nasprotni strani. Soodgovornost
in krivdo zanj nosita obe strani. Na obeh straneh so bili storjeni tudi številni zločini.
Med njimi po svoji strahovitosti izstopa poboj tisočev domobrancev in civilistov, ki ga je
komunistična oblast zakrivila takoj po koncu vojne. Vsak zločin je zavržno dejanje, še
zlasti zavržen in v nasprotju s temeljnimi pravnimi in civilizacijskimi načeli pa je
zunajsodni množični poboj v času miru. Za zločine ni opravičila. Lahko jih le
obžalujemo in poskrbimo za pietetni spomin na žrtve, ki je hkrati opomin vsem nam,
da se podobna tragedija ne ponovi nikoli več.
Pravica do groba, ki izhaja iz posvečenosti mrtvih kot ene od pravrednot svetovnega
etosa, povezana z zahtevo za rehabilitacijo žrtev medvojnega in povojnega nasilja in
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popravo krivic, je na samem začetku spravne ideje med Slovenci. Sprva je živela le
med poraženci vojne v emigraciji, saj za zmagovalce in odločevalce v komunistični
Sloveniji politično in ideološko ni bila sprejemljiva. Spravni diskurz v domovini so odprli
šele političnodisidentski in civilnodružbeni glasovi v sedemdesetih in osemdesetih letih
prejšnjega stoletja, dokler ni bila narodna sprava leta 1990 splošno prepoznana kot
pomembna podlaga za doseganje enotnosti narodne in državne osamosvojitve.
Vrhunec tedanjih in sploh vseh dosedanjih spravnih prizadevanj je bila slovesnost v
Kočevskem rogu. Bila je dogodek najglobljega pomena, saj so bili z njim v slovensko
občestvo prišteti dotlej zamolčani. In bila je dogodek največjega upanja, da je spravo
med Slovenci vendarle mogoče doseči.
Intenzivnost spravnih prizadevanj je po osamosvojitvi precej nihala. A
najpomembnejše je, da se je začelo, čeprav počasi in z velikimi, pogosto prav
nedojemljivimi težavami, s celo vrsto aktivnosti za popravo krivic, ohranjanje spomina
in ugotavljanje dejstev. Dolg do mrtvih je bil na takšen način vsaj delno poravnan,
čeprav je pot do zaprtja tega poglavja še dolga. Da bi presegli razlike, ki nas
razdvajajo, in dosegli družbeno soglasje o temeljnih stvareh našega narodnega
bivanja, je predvsem nujna sprava med živimi. Ob demokratičnem priznavanju
ideoloških in političnih razlik med nami je ta mogoča le na etični in s tem na
medčloveški ravni. To pomeni, da je naše stališče do zla, ki smo si ga prizadejali kot
narod, lahko utemeljeno in opredeljeno le v okviru univerzalnih etičnih vrednot. Rove,
izkopane v drugi svetovni vojni, zastavljene pa že veliko prej, bomo lahko presegli le
ob nedeljivem pripoznanju teh vrednot in nedvoumnem razlikovanju med dobrimi in
zavržnimi dejanji.
S preteklostjo neobremenjeno družbeno sožitje je mogoče doseči le s prizadevanjem
za resnico o medvojnih in povojnih dogodkih in z njihovim ocenjevanjem na podlagi
občeveljavnih etičnih načel ter s pietetnimi in spominskimi dejanji, ki bodo namenjena
vsem padlim, pobitim in umorjenim. Kolikor je le mogoče, moramo popraviti krivice,
prenehati z medsebojnimi obtoževanji, izključevanji in instrumentaliziranjem zgodovine
ter pri vsem tem spoštovati drugače misleče.
Slovenska akademija znanosti in umetnosti poziva slovensko javnost, še zlasti njen
politični del in vse dejavnike javnega življenja, da se pridruži tej izjavi, jo posvoji in
deluje v skladu z njo v skrbi za našo skupno prihodnost.«
Vladi Republike Slovenije in Državnemu zboru Republike Slovenije se daje pobudo, da
navedeno izjavo obravnavata in jo podpreta, v postopek obravnave pa vključita tudi
Inženirsko zbornico Slovenije in druga znanstvena društva in združenja. Z navedeno
pomembno gesto bi se lahko v veliki meri pripomoglo k umiritvi političnih napetosti in
zagotovilo podlage za bolj sprejemajoče in strpnejše medsebojno sodelovanje vseh
ključnih deležnikov v državi. Cilj sprave bi moralo biti bolj složno, strpno, etično,
razvojno in raziskovalno naravnano delovanje naše družbe.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije in Državnemu
zboru Republike Slovenije, da pobudo proučita in v skladu s šestim odstavkom 98.
člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14,
26/15 in 55/20) nanjo v roku 30 dni odgovorita.«
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Predlog sklepa je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic in svetnikov, 25 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
***
Predsednik Državnega sveta je državne svetnice in svetnike seznanil z naslednjimi
prejetimi odgovori na vprašanja in pobude državnih svetnic in svetnikov:
Po elektronski pošti 12. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na pobudo državnega svetnika Samerja Khalila za odstranitev
žičnate ograje z rezili in panelne ograje na južnem delu državne meje ob reki Kolpi.
___
Po elektronski pošti 13. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za infrastrukturo na pobudi državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za
pripravo zakonskih podlag za povečanje varnosti na avtocestah in hitrih cestah ter
zmanjšanja negativnega vpliva na okolje.
___
Po elektronski pošti 13. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za infrastrukturo na pobude državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za
pripravo zakonskih podlag za zmanjšanje škodljivih vplivov ogrevanja z energetsko
neučinkovitimi napravami in gradnjo objektov z okolju prijaznimi površinam.
___
Po elektronski pošti 14. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na pobudi državnega svetnika dr.
Matjaža Gamsa za pripravo zakonskih podlag za odstranitev invazivnih rastlinskih in
živalskih vrst ter alergenih rastlin na javnih površinah.
___
Po elektronski pošti 14. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na pobudo državnega
svetnika Dejana Crneka za spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov na področju
socialnovarstvenih storitev v povezavi s pomočjo družini na domu.
___
Po elektronski pošti 17. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na pobudo državnega svetnika Danijela
Kastelica za sistemsko ureditev pravice do spremljevalca na poti v in iz vzgojno
izobraževalne ustanove za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami.
___
Po elektronski pošti 17. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Vprašanje
državnega svetnika Tomaža Horvata glede novega pravilnika o poklicnih boleznih.
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___
Po elektronski pošti 17. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za okolje in prostor na Vprašanje državnega svetnika Davorina Terčona
glede oskrbe Obale in Krasa s pitno vodo.
___
Po elektronski pošti 17. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na Pobudo Interesne skupine
negospodarskih dejavnosti glede subvencioniranja predvsem manjših kmetij.
___
Po elektronski pošti 17. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na vprašanje državnega svetnika
Branka Tomažiča glede debirokratizacije na področju kmetijstva.
___
Po elektronski pošti 19. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na pobudo državnega svetnika Janoša Kerna za spremembo
oziroma dopolnitev Zakona o trgovini v delu, ki določa izjeme za prodajalne, ki so
lahko odprte ob nedeljah in praznikih.
___
Po elektronski pošti 19. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na vprašanje državnega svetnika Branka Tomažiča glede
podelitve znaka kakovosti Izbrana kakovost - Slovenija za prašičje meso.
___
Po elektronski pošti 19. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na vprašanje Komisije za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
zvezi s problematiko izvajanja policijskega nadzora in sankcioniranja kmetov voznikov traktorjev zunaj cestnega prometa na zasebnih zemljiščih.
___
Po elektronski pošti 19. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije glede upoštevanja dni predhodnih
pregledov in testiranj pri refundaciji nadomestila plače delodajalcem za primere
darovanja krvotvornih matičnih celic.
___
Po elektronski pošti 26. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na Pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica za zakonsko
ureditev upravičenosti invalidskih in humanitarnih organizacij do finančne pomoči za
izvedbo hitrih antigenskih testov ter uporabe zaščitnih mask iz zaloge Zavoda za
blagovne rezerve v naslednjem paketu interventne zakonodaje (PKP8).
___
Po elektronski pošti 26. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na vprašanja državnega svetnika mag. Petra Požuna glede
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izplačila dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim
uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in
socialnega varstva na podlagi 87. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri
omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19.
___
Po elektronski pošti 26. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na vprašanji državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa glede
stališča Vlade Republike Slovenije in Državnega zbora Republike Slovenije do
uporabe avtonomnih orožnih sistemov.
___
Po elektronski pošti 28. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za zdravje na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za prednostno
cepljenje staršev otrok, ki potrebujejo posebno nego in varstvo.
___
Po elektronski pošti 28. 5. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za zdravje na vprašanje državnega svetnika mag. Petra Požuna glede
predvidene vložitve novele Zakona o duševnem zdravju v zakonodajni postopek.
___
Po elektronski pošti 1. 6. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za zdravje na pobudo državnega svetnika Tomaža Horvata za zagotovitev
dodatne naprave za magnetno resonanco v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca
Nova Gorica.
___
Po elektronski pošti 1. 6. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za okolje in prostor na pobude državnega svetnika dr. Matjaža Gamsa za
pripravo zakonskih podlag za zmanjšanje škodljivih vplivov ogrevanja z energetsko
neučinkovitimi napravami in gradnjo objektov z okolju prijaznimi površinam.
___
Po elektronski pošti 8. 6. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor
Ministrstva za finance na vprašanja državnega svetnika Branka Tomažiča Ministrstvu
za finance glede revizije državnih pomoči iz sheme davka na tonažo.
___
Po elektronski pošti 8. 6. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli odgovor Vlade
Republike Slovenije na vprašanje in pobudo državnega svetnika Igorja Antauerja
Ministrstvu za javno upravo in Vladi Republike Slovenije glede priprave predloga
novele Zakona o državnem svetu in predloga novele Zakona o referendumu in o
ljudski iniciativi.
***
Predsednik Državnega sveta je državne svetnice in svetnike obvestil, da bodo v zvezi
s pobudami in vprašanji, na katere po preteku 30-dnevnega roka Državni svet še ni
prejel odgovorov, poslane urgence na pristojna ministrstva oziroma državne organe.
***
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Ob koncu seznanitve s prejetimi odgovori na vprašanja in pobude državnih svetnic in
svetnikov je državni svetnik Branko Tomažič izrazil nezadovoljstvo z odgovori Vlade
Republike Slovenije na tri njegova vprašanja (vprašanja Ministrstvu za finance glede
revizije državnih pomoči iz sheme davka na tonažo; vprašanje Vladi Republike
Slovenije glede podelitve znaka kakovosti Izbrana kakovost - Slovenija za prašičje
meso ter vprašanje Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano glede
debirokratizacije na področju kmetijstva), zato je predlagal, da se Vlado Republike
Slovenije pozove, da naj jemlje resno vprašanja in pobude, ki jih državne svetnice in
svetniki naslovijo nanjo, in da naj naslovniki (ministrstva in Vlada Republike Slovenije)
na zastavljena vprašanja in pobude podajo tehtne odgovore in rešitve.
Na predlog državnega svetnika Branka Tomažiča sta se odzvala tudi državni svetnik
dr. Matjaž Gams (podal je predlog, da se v takšnih primerih na ministrstvo ali Vlado
Republike Slovenije pošlje dopis, da Državni svet z odgovorom ni zadovoljen) in
državni svetnik Davorin Terčon, ki je v zvezi z enim izmed svojih vprašanj (skupaj s še
dvema zainteresiranima državnima svetnikoma) izkoristil poslovniško dano možnost
obravnave odgovora državnega organa na pristojni komisiji Državnega sveta.
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je pojasnil, da ima Državni svet poslovniško
možnost postavljati Vladi Republike Slovenije in ostalim državnim organom vprašanja
o vseh zadevah v javnem interesu, pri čemer Državni svet deluje zelo proaktivno v
povezavi z zakonsko ureditvijo in zagovarjanjem nacionalnih in državnih interesov. Pri
tem je državnim svetnicam in svetnikom predlagal, da v primeru nezadovoljstva z
odgovorom na vprašanje ali pobudo izkoristijo poslovniško možnost, da podajo pisni
predlog na pristojna Ministrstva ali Vlado za dopolnitev odgovora oziroma pisno
pobudo za obravnavo odgovora na pristojni komisiji. Na seje pristojnih komisij se lahko
povabi tudi predstavnike Vlade ali posameznega ministrstva, ki pripravlja odgovore, o
katerih se lahko nato podrobno razpravlja. Možna je tudi nadaljnja uvrstitev
problematike na sejo Državnega sveta ali priprava zakonodajne iniciative, če se
ugotovi, da bi bilo slednje smiselno.
S tem je bila 2. točka dnevnega reda zaključena.
***
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3. točka dnevnega reda:
- Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika Državnega sveta v delegaciji za
plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope
S strani sopredsedujočih Izvršnemu odboru Konference o prihodnosti Evrope je
Državni svet prejel poziv za oblikovanje štiričlanske Slovenske delegacije za plenarna
zasedanja Konference o prihodnosti Evrope. Državne svetnice in svetniki so ga prejeli
po elektronski pošti s sklicem seje.
Plenarno zasedanje konference, na katerem bo zagotovljena uravnotežena
zastopanost spolov, bo vključevalo predstavitve okroglih miz z evropskimi državljani in
več-jezikovne digitalne platforme. Zasedanja se bo udeležilo 108 predstavnikov
Evropskega parlamenta, 54 predstavnikov Sveta EU, trije predstavniki Evropske
komisije ter 108 predstavnikov vseh nacionalnih parlamentov v okviru stalnih delegacij,
poleg tega pa tudi državljanke in državljani Evropske unije.
Ustanovno plenarno zasedanje konference bo 19. junija 2021 v Strasbourgu,
predviden zaključek konference pa je aprila 2022. Podrobnejši časovni razpored
plenarnih zasedanj Konference o prihodnosti Evrope so državne svetnice in svetniki
prejeli s sklicem seje.
Državnemu svetu na podlagi dogovora z Državnim zborom v slovenski parlamentarni
delegaciji, ki je stalna, pripada eno mesto. Po elektronski pošti 2. 6. 2021 so zato
državne svetnice in svetniki, v skladu z 78.a členom Poslovnika Državnega sveta,
prejeli poziv glede imenovanja navedenega predstavnika Državnega sveta.
V skladu z 78.a členom Poslovnika Državnega sveta Mandatno-imunitetna komisija
obravnava predloge za imenovanje, prejete na podlagi prej omenjenega poziva, opravi
glasovanje o kandidatu oziroma kandidatih in Državnemu svetu predlaga predstavnika
Državnega sveta v imenovanje.
Po elektronski pošti 8. 6. 2021 so državne svetnice in svetniki prejeli poročilo
Mandatno-imunitetne komisije, v katerem je predlagala, da se v delegacijo Državnega
sveta za plenarna zasedanja Konference o prihodnosti Evrope imenuje državnega
svetnika Bojana Kekca.
Predlog sklepa Državnega sveta za imenovanje državnega svetnika Bojana Kekca so
državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 8. 6. 2021.
Poročilo Mandatno-imunitetne komisije je predstavil državni svetnik Franci Rokavec.
O predlogu sklepa je razpravljala državna svetnica dr. Branka Kalenić-Ramšak
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog sklepa Državnega
sveta:
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»Državni svet je na podlagi 67. in 78.a člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list
RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) na 41. seji 9. 6. 2021
sprejel naslednji
SKLEP:
Za predstavnika Državnega sveta Republike Slovenije v delegaciji za plenarna
zasedanja Konference o prihodnosti Evrope se imenuje državnega svetnika
BOJANA KEKCA.»
Predlog sklepa Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic in
svetnikov, 29 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je državnemu svetniku Bojanu Kekcu
čestital za imenovanje in mu zaželel uspešno nadaljnje delo v okviru Konference o
prihodnosti Evrope. Hkrati ga je zaprosil za krajšo predstavitev dosedanjih aktivnosti v
okviru Konference o prihodnosti Evrope.
Državni svetnik Bojan Kekec se je s kratko predstavitvijo odzval predsednikovemu
pozivu.
S tem je bila 3. točka dnevnega reda zaključena.
***
4. točka dnevnega reda:
- Predstavitev Evropskega organa za delo in njegovih nalog
Po elektronski pošti 2. 6. 2021 so državne svetnice in svetniki s sklicem seje prejeli
povezavo do spletne strani Evropskega organa za delo, na kateri je dostopnih več
informacij o Evropskem organu za delo.
Po elektronski pošti 8. 6. 2021 so državne svetnice in svetniki kot dodatno gradivo
prejeli tudi predstavitev Evropskega organa za delo v aplikaciji Power Point, ki je bilo
objavljeno tudi na spletni strani Državnega sveta, v okviru te točke dnevnega reda.
Gospa mag. Polona Grobelnik Jurjovič je predstavila Evropski organ za delo.
Razpravljali so državni svetniki in državna svetnica Igor Antauer, Jože Smole, Ladislav
Rožič, Branimir Štrukelj, Lidija Jerkič, Oskar Komac in Alojz Kovšca.
Gospa mag. Polona Grobelnik Jurjovič je po koncu razprave odgovorila na vprašanja
državnih svetnikov in svetnice.
Predsednik Državnega sveta je po zaključeni razpravi ugotovil, da se je Državni
svet seznanil z Evropskim organom za delo in njegovimi nalogami.
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Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca se je zahvalil gospe mag. Poloni Grobelnik
Jurjevič za udeležbo na seji Državnega sveta in ji zaželel uspešno nadaljnje delo.
S tem je bila 4. točka dnevnega reda zaključena.
***
5. točka dnevnega reda:
- Predlog Mnenja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravilih cestnega prometa (ZPrCP-F) – druga obravnava, EPA 1569-VIII
Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora in so ga državne
svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 2. 6. 2021 s sklicem seje.
Predlog zakona je obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj.
Poročilo komisije k predlogu zakona so državne svetnice in svetniki prejeli po
elektronski pošti prav tako 2. 6. 2021.
Predlog mnenja Državnega sveta k predlogu zakona so državne svetnice in svetniki
prejeli po elektronski pošti 4. 6. 2021.
Predlog zakona je predstavila generalna direktorica Direktorata za kopenski promet na
Ministrstvu za infrastrukturo Monika Pintar Mesarič.
Poročilo Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je predstavil državni
svetnik mag. Igor Velov.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog mnenja
Državnega sveta:
»Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji 9. 6. 2021, 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 pravilih cestnega
prometa (ZPrCP-F) – druga obravnava

Državni svet je obravnaval Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravilih cestnega prometa (v nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je v obravnavo
Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije.
Državni svet predlog zakona podpira.
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Državni svet izraža podporo predlaganim zakonskim rešitvam, s katerimi se
spreminjajo in dopolnjujejo prometna pravila s ciljem povečanja varnosti vseh
udeležencev cestnega prometa. Kot ugotavlja Državni svet, je Ministrstvo za
infrastrukturo pripravljalo predlog zakona od leta 2019 in v okviru usklajevanj s
številnimi deležniki vanj vključilo tudi predloge lokalnih skupnosti, Javne agencije
Republike Slovenije za varnost prometa in drugih resornih ministrstev.
Kot enega od pomembnih instrumentov večje prometne varnosti se predlaga strožjo
obravnavo voznikov za ravnanja med vožnjo, ki zmanjšujejo slušno ali vidno
zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. V okviru te spremembe bo uporaba
mobilnih telefonov strožje sankcionirana, kar sledi predlogom Državnega sveta v
preteklosti. Med bistvenimi zakonskimi rešitvami predlagatelj izpostavlja strožjo
obravnavo voznikov, ki ne upoštevajo pomena posebnih svetlobnih in zvočnih znakov,
ki jih imajo vozila s prednostjo, vozila za spremstvo ali vozila v spremstvu, ter strožjo
obravnavo voznikov, ki se priključijo vozilu s prednostjo, za spremstvo in v spremstvu
ali jih prehitijo.
Prav tako se z vidika večje varnosti pri prehitevanju določa primerna bočna razdalja
1,5 m pri prehitevanju kolesarjev, voznikov lahkih motornih koles in voznikov
mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 km/h. Določa se tudi
pravila ravnanja v območju skupnega prometnega prostora in na površinah za pešce
in kolesarje. Določa se tudi pogoje za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem
prometu, kamor sodijo invalidski vozički, skiroji na motorni pogon (ki ne presegajo
25km/h in niso širši od 80 cm), rolke na električni pogon, sagwaye na električni pogon.
Predlaga se, da jih lahko vozijo osebe, starejše od 14 let, ki morajo voziti po kolesarski
poti oz. ob desnem robu vozišča ceste v naselju, kjer je hitrost omejena na 50 km/h.
Predlog zakona tudi razširja pooblastila občinskim redarjem (npr. na območju
skupnega prometnega prostora, nadziranje določbe glede prepovedi vožnje na
krožišču pri zeleni luči na semaforju in pogojev za udeležbo lahkih motornih vozil) in
cestninskim nadzornikom (npr. pri nadziranju določb v zvezi z zimskimi razmerami, na
avtocestah).
Kot ugotavlja Državni svet, je ena od zakonskih novosti tudi predlog, da se dovoli
vožnja desno ob rdeči luči na semaforju, če mu je dodan prometni znak za vožnjo ob
rdeči luči na semaforju in če je smer prosta.
Poleg ukrepov, ki zasledujejo temeljne cilje prometno-varnostne politike v državi, se s
predlogom zakona ureja tudi odgovornost lastnika ali imetnika pravice uporabe vozila
v primeru storitve prekrška na način, da se uzakonja domnevno odgovornost lastnika
vozila oz. imetnika uporabe vozila za storjeni prekršek, če ni mogoče ugotoviti
identitete storilca prekrška zoper varnost cestnega prometa. Prav tako se določajo
pogoji za preizkušanje avtomatiziranih vozil v cestnem prometu (samostojno
upravljanje vozila brez voznikovega ukrepanja). Kot izhaja iz predloga zakona, bodo
območja za preizkušanje označena s prometno signalizacijo, v času preizkušanja pa
bodo morala biti tovrstna vozila označena, da jih bodo prepoznali drugi udeleženci
prometa. V času preizkušanja bodo avtomatizirana vozila lahko vozila z najvišjo
dovoljeno hitrostjo 100km/h na avtocestah in hitrih cestah ter 50km/h na drugih cestah.
Ustrezneje se določa tudi pogoje za parkiranje vozil na počivališčih avtocest in hitrih
cest, saj trenutno zaradi dolgotrajnejšega parkiranja vozil, ki čakajo na nadaljevanje
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vožnje tudi po več dni, ni na voljo dovolj parkirnih mest za voznike tovornih vozil, ki se
morajo ustaviti zaradi obveznih počitkov med vožnjo ali zaradi omejitve prometa na
slovenskih cestah.
Določa se tudi označitev oseb med hojo po avtocesti in hitri cesti, pravila ravnanja v
cestnem prometu za vozila Policije in Slovenske obveščevalno-varnostne agencije pri
opravljanju posebnih nalog, ureja se označitev živali ponoči ali ob zmanjšani vidljivosti
v cestnem prometu, določajo se pravila ravnanja ob uporabi psihoaktivnih zdravil med
vožnjo, preverjanje psihofizičnega stanja neposrednim udeležencem v prometni
nesreči z izjemo otrok ter dolžnost ravnanja ob prometni nesreči.
Poleg navedenega se s predlogom zakona znižujejo nekatere globe za prekoračitev
dovoljenih hitrosti v območju umirjenega prometa, območju za pešce, območju
skupnega prometnega prostora, območju omejene hitrosti, na cesti v naselju, na cesti
zunaj naselja ter na avtocesti in hitri cesti, saj je bilo ugotovljeno, da sama višina kazni
nima vpliva na prometno varnost. Kot izpostavlja predlagatelj zakona, je treba bistveno
večji poudarek dati izobraževanju in varnemu ravnanju v prometu.
Državni svet ugotavlja, da se je pristojna Komisija za lokalno samoupravo in regionalni
razvoj ob obravnavi predloga zakona seznanila z mnenji in pripombami oz. predlogi
Skupnosti občin Slovenije, Mestne občine Kranj, Sindikata občinskih redarjev
Slovenije in Združenja bank Slovenije ter državnega svetnika Danijela Kastelica.
Državni svet je bil seznanjen, da so si v Skupnosti občin Slovenije in Sindikatu
občinskih redarjev Slovenije neuspešno prizadevali, da bi občinskemu redarstvu, ki
izvaja vrsto policijskih pooblastil, zakonsko omogočili uporabo posebnih zvočnih
znakov in modre svetilke, s čimer bi se njihova vozila uvrstilo med vozila s prednostjo.
Na ta način bi povečali učinkovitost občinskih redarjev na področju zagotavljanja
prometne varnosti in neoviranega prometa. V zvezi s tem je bilo na seji pristojne
Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj postavljeno vprašanje, kje so
razlogi za neupoštevanje njihovega predloga, še posebej ob dejstvu, da je praktično
nemogoče izvajati nadzor nad določenimi kršitvami prometnih pravil (npr. vožnja v
rdečo luč, uporaba mobilnega telefona) iz vozila, na katerem se ne sme uporabljati
posebnega zvočnega in svetlobnega znaka. Državni svet je bil seznanjen, da je
Ministrstvo za infrastrukturo po posvetovanju, tudi s predstavniki Policije, ugotovilo, da
občinskega redarstva ni moč enačiti s Policijo oziroma mu dati enake teže. Posledično
navedenega predloga ni upoštevalo.
Državni svet izpostavlja tudi opozorilo državnega svetnika Danijela Kastelica, ki v
Državnem svetu zastopa interese socialnega varstva, da se invalidi kot šibkejši
udeleženci cestnega prometa velikokrat soočajo s težavami pri iskanju prostega
parkirnega mesta na javnih površinah, ker za njih rezervirana mesta zasedajo vozila
brez veljavne parkirne karte za invalidne osebe. Kot izhaja iz opravljene raziskave
2017 in ponovljene raziskave 2019, ki jo je izvedla Fakulteta za varnostne vede
Univerze v Mariboru v sodelovanju z Javno agencijo Republike Slovenije za varnost
prometa in pri kateri so sodelovale tudi reprezentativne invalidske organizacije, je
neupravičenega parkiranja na rezerviranih mestih za invalide še zmeraj preveč. Tako
stanje nakazuje na nezadostno ozaveščenost družbe o nesprejemljivosti tovrstnega
ravnanja voznikov, s katerim se omejena mobilnost invalidov le še otežuje. S ciljem
večjega spoštovanja prometnih pravil oz. odvračanja od kršitev na zadevnem področju
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Državni svet predlaga povišanje globe z 80 na 120 evrov za voznike, ki nimajo
dovoljenja za parkiranje na označenih parkirnih mestih za invalide. Predlog je zajet v
predlogu amandmaja k 21. členu, ki je naveden v nadaljevanju mnenja.
V zvezi s parkiranjem na rezerviranih mestih za gibalno ovirane osebe Državni svet
opozarja tudi na številne primere v praksi, ko na tovrstnih parkirnih mestih parkirajo
vozniki z vozilom z nameščeno parkirno karto za invalide, vendar je očitno, da so
popolnoma zdravi in zato neupravičeni do parkirne karte. Parkirne karte, do katerih so
upravičene osebe, ki izpolnjujejo enega od pogojev iz 66. člena Zakona o pravilih
cestnega prometa, izdajajo upravne enote na podlagi odločbe o invalidnosti oz.
potrdila izbranega osebnega zdravnika o izpolnjevanju enega od zakonskih pogojev.
Po oceni Državnega sveta gre za dokaj liberalno ureditev, na podlagi katere se
izdajajo parkirne karte z neomejeno veljavnostjo, kar omogoča številne zlorabe (npr.
po smrti upravičenca se parkirna karta še uporablja). Posledično bi kazalo ponovno
proučiti veljavno zakonsko ureditev in jo spremeniti tako, da bi bila veljavnost parkirne
karte za invalide časovno omejena z možnostjo vsakoletnega podaljševanja na
podlagi dokazil, pri tem pa bi morali urediti tudi način nadziranja njene veljavnosti.
Prav tako bi kazalo ponovno proučiti seznam upravičencev do navedene parkirne
karte in omejiti pravico do tovrstnih parkirnih kart na osebe s težjimi ali težkimi
telesnimi okvarami, ki potrebujejo dostop do širših parkirnih mest (npr. osebe na
invalidskih vozičkih). Ob tem Državni svet tudi opozarja, da je treba poostriti nadzor
nad vozniki - spremljevalci, ki uporabljajo parkirno karto tudi tedaj, ko ne vozijo in
spremljajo invalida, ki je dejanski imetnik parkirne karte.
V šolah vožnje in v okviru številnih akcij Javne agencije Republike Slovenije za varnost
prometa, ki sicer v partnerstvu z drugimi deležniki že izvaja kampanjo »Parkiraj
izgovore drugam! Ne na mestu, rezerviranem za invalide.«, bi bilo treba po mnenju
Državnega sveta intenzivirati aktivnosti za ozaveščanje javnosti glede
nesprejemljivosti parkiranja na parkirnih mestih, ki so rezervirana za invalide, ter
obenem tudi poostriti nadzor nad neupravičenim parkiranjem.
Na podlagi navedenega Državni svet poziva Ministrstvo za infrastrukturo, da prouči
podana opozorila glede parkiranja na prostorih, ki so rezervirana za invalide, ter jih
smiselno upošteva ob pripravi prihodnjih sprememb zakona.
Državni svet prav tako poziva predlagatelja zakona in ostale kvalificirane predlagatelje
amandmajev, da proučijo in kot lastnega povzamejo ter predložijo v sprejem
pristojnemu Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor naslednji
PREDLOG AMANDMAJA:
K 21. členu:
Za petim odstavkom 21. člena predloga zakona se dodata nov šesti in sedmi
odstavek, ki se glasita:
»V šestem odstavku se črta številka »17.,«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Z globo 120 eurov se kaznuje za prekršek voznik, ki ravna v nasprotju z določbo
17. točke četrtega odstavka tega člena.«.«.
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Obrazložitev:
Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je, v sodelovanju z Javno agencijo
Republike Slovenije za varnost prometa, izvedla raziskavo o (ne)upravičenem
parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide, ki je pokazala na veliko pomanjkanje
družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na prej navedenih
parkirnih mestih.
Osebe, ki niso invalidi, z ustavljanjem in parkiranjem na označenem parkirnem
prostoru za invalide, grobo posegajo v pravico do mobilnosti tistih upravičencev, ki so
že v 64.a točki prvega odstavka 2. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10,
48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) opredeljeni kot ranljivi udeleženci v prometu, to
so invalidi ali osebe z omejeno sposobnostjo mobilnosti.
Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno
besedilo, 69/17 – popr., 68/16, 54/17, 3/18 – odl. US, 43/19 – ZVoz-1B in 92/20; v
nadaljnjem besedilu: ZPrCP) v 17. točki četrtega odstavka 65. člena že vsebuje
prepoved ustavljanja ali parkiranja na označenem parkirnem prostoru za invalide,
razen za osebe iz prvega odstavka 66. člena tega zakona (med drugimi so to osebe, ki
imajo zaradi izgube, okvare ali paraliziranosti spodnjih ali zgornjih okončin ali
medenice priznano najmanj 60 % telesno okvaro), pri čemer je v šestem odstavku 65.
člena istega zakona predvidena globa za prej omenjeno kršitev v višini 80 evrov.
Ocenjuje se, da bi bilo treba navedeno globo v povezavi s kršitvijo parkiranja na
parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, zvišati, saj bi po oceni stroke, invalidskih
organizacij in kritičnega dela splošne javnosti tudi slednje, poleg dviga splošne
družbene zavesti o težavah invalidov s parkiranjem in mobilnostjo, pripomoglo k
razrešitvi izpostavljene problematike. Posledično se z novim sedmim odstavkom 65.
člena ZPrCP predlaga dvig globe za kršitev 17. točke četrtega odstavka 65. člena
ZPrCP na 120 evrov, zaradi česar je treba sankcioniranje kršitve 17. točke četrtega
odstavka izključiti iz šestega odstavka 65. člena ZPrCP.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Igor Velov.«
***
Predlog mnenja Državnega sveta je bil SPREJET (prisotnih 34 državnih svetnic
in svetnikov, 30 jih je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 5. točka dnevnega reda zaključena.
***
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6. točka dnevnega reda:
- Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega
registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 – zakonodajna iniciativa
Pobudo državnega svetnika Mitje Gorenščka za sprejem predloga zakona so državne
svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje 2. 6. 2021.
Zakonodajno iniciativo je obravnavala Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in
finance. Poročilo komisije so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti
2. 6. 2021, s sklicem seje.
Predlog sklepa Državnega sveta v obliki predloga zakona so državne svetnice in
svetniki prejeli po elektronski pošti 4. 6. 2021.
Stališče Interesne skupine delodajalcev k predlogu zakona – zakonodajni iniciativi so
državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti na dan seje.
Vsebino zakonodajne iniciative in poročilo pristojne Komisije za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance je predstavil pobudnik za sprejem predloga zakona, državni svetnik
Mitja Gorenšček.
Stališče interesne skupine delodajalcev je predstavil državni svetnik Igor Antauer.
V razpravi sta sodelovala državna svetnika Cvetko Zupančič in Alojz Kovšca.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji Predlog zakona o odpravi
krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999 do 16.
11. 2011 – zakonodajna iniciativa:
»Na podlagi prve 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, 75/16 in 92/21) je
Državni svet Republike Slovenije na 41. seji 9. 6. 2021 določil besedilo Predloga
zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v obdobju od
23. 7. 1999 do 16. 11. 2011, ki ga na podlagi prvega odstavka 114. člena Poslovnika
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – UPB 1, 105/10, 80/13, 38/17 in 46/20)
pošilja Državnemu zboru v obravnavo in sprejem.
Državni svet na podlagi 95. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS,
št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) pooblašča državnega svetnika
Mitjo Gorenščka za predstavnika Državnega sveta na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles pri obravnavi predloga zakona.
Državni svet dodatno pooblašča državnega svetnika Mitjo Gorenščka za morebitna
usklajevanja v zvezi z vsebino predloga zakona v okviru zakonodajnega postopka.
Priloga:
- predlog zakona
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PREDLOG ZAKONA O ODPRAVI KRIVIC ZARADI IZBRISA PRAVNIH OSEB IZ
SODNEGA REGISTRA V OBDOBJU od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Zakon o finančnem poslovanju podjetij1 (v nadaljevanju: ZFPPod) je določil
administrativni izbris vseh nedelujočih in nedokapitaliziranih pravnih oseb ter ustavno
sporen ex lege prenos obveznosti izbrisanih družb na družbenike in delničarje mimo
zakonsko urejenega postopka spregleda pravne osebnosti po Zakonu o gospodarskih
družbah2 (v nadaljevanju: ZGD). Za tak poseg v korporacijsko pravo niso obstajale
utemeljene izjemne okoliščine, ki bi ga upravičevale. Prizadeti družbeniki niso mogli
pričakovati tako izrednega in nesorazmernega ukrepa zakonodajalca, zato je ZFPPod
možno označiti tudi kot »zakon presenečenja«, saj je nepričakovano in retroaktivno
posegel v razmerja, ki so bila ustvarjena nekaj let pred tem zakonom. Po podatkih
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju:
AJPES) je izbris na podlagi ZFPPod zajel med 17.000 in 25.000 3 zasebnih podjetij,
njihovi družbeniki pa so neutemeljeno utrpeli znatno škodo. To škodo jim je treba
povrniti s pravično in primerno odškodnino. Pri določitvi slednje je treba upoštevati
deljeno odgovornost družbenikov in države, zato je predlagano, da se odškodnino
omeji, kar je skladno z ustavno ureditvijo in omejenimi finančnimi zmožnostmi države.
Slovenska sodišča od 1. 1. 1995 niso izvajala postopkov prenehanja nedelujočih in
nedokapitaliziranih pravnih oseb (v nadaljevanju: družb) po uradni dolžnosti, čeprav bi
to morala na podlagi takrat veljavnega ZGD in Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji4 (v nadaljevanju: ZPPSL). Slovensko sodniško društvo je 1999 prek
Ministrstva za finance predlagalo sprejem ZFPPod po hitrem postopku. Ustavno
sodišče Republike Slovenije (v nadaljevanju: Ustavno sodišče) je večkrat obravnavalo
ustavnost ZFPPod5 ter uporabo ZFPPod omejilo na aktivne družbenike6, ki naj bi bili

1

Zakon o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod) je bil sprejet na 15. redni seji Državnega zbora Republike
Slovenije 30. junija 1999, EPA 0832-II, in objavljen v Uradnem listu RS, št. 54/99. Zakon je doživel več
sprememb, in sicer: Uradni list RS, št. 110/99 in 93/02 – odločba US, 50/02 – sklep US, 93/02 – odločba US,
117/06 ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07 – sklep US in 126/07 – ZFPPIPP.
2
V času sprejemanja ZFPPod je veljal Zakon o gospodarskih družbah (ZGD), Uradni list RS, št. 30/93, 29/94,
82/94, 20/98, 32/98, 37/98, 84/98, 6/99.
3
Glede na besedilo predloga (EPA 832-II) je bilo pričakovati izbris cca. 6.100 podjetij (gl. Poročevalec DZ št. 38
z dne 7. junij 1999), v predlogu ZFPPod-B (EPA 1234-IV) iz 2006 je bilo navedeno, da je bilo po podatkih
uradnega lista na podlagi ZFPPod izbrisanih več kot 24.000 družb, pretežno v obdobju po sprejemu zakona, v
svojem prispevku na 3. dnevih insolvenčnega prava (Portorož, marec 2010) je dr. Šime Ivanjko navajal 18.000
izbrisanih podjetij, slednji je podatke črpal iz podatkov AJPES-a o številu izbrisanih družb po uradni dolžnosti v
navedenem obdobju. Natančnega podatka ni mogoče ugotoviti brez obsežnejše analize.
4
V času sprejemanja ZFPPod je veljal Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL), Uradni list RS,
št. 67/93, 74/94 - odl. US, 8/96 - 46. in 47. člen istega zakona , 39/97, 1/99 - ZNIDC, 52/99.
5
Gl. IVANJKO, Šime. Ustavno sporni vidiki nekaterih določb ZFPPod. Pravna praksa, ISSN 0352-0730, 15. nov.
2001, leto 20, [št. ]35, str. VI-XII = str. [24-30]. [COBISS.SI-ID 119574528] in IVANJKO, Šime. Pravne
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dolžni sami opraviti postopek prenehanja omenjenih družb. Ustavno sodišče še nikoli
ni obravnavalo vprašanja o obstoju izjemnih okoliščin, ki bi upravičevale tako
nesorazmeren poseg v korporacijsko pravo, kot ga je prinesel ZFPPod.
Zakonodajalec je kasneje sicer uvidel spornost določb ZFPPod7 in je kar trikrat sprejel
zakone8, s katerimi je skušal odpraviti škodljive posledice ZFPPod, vendar je Ustavno
sodišče vedno znova ugotavljalo, da normalizacija stanja na področju prava družb, z
vidika odgovornosti družbenikov za obveznosti kapitalskih družb, ni razlog, ki bi
dopuščal poseg v lastninsko pravico iz 33. člena Ustave Republike Slovenije 910 (v
nadaljevanju: Ustava), kar posledično pomeni, da posledic ZFPPod ni mogoče
odpraviti brez izplačila odškodnine s strani države tako dolžnikom kot upnikom, ki
imajo pravnomočne sodbe zoper družbenike družb, izbrisanih na podlagi ZFPPod v
obdobju med 1999 in 2011, oziroma upnikom, ki take sodbe lahko pričakujejo.
S posledicami ZFPPod se je ukvarjalo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (v
nadaljevanju: ESČP) v primeru Lekić11. V tem primeru je ESČP zahtevek pritožnika
zavrnilo z obrazložitvijo, da ne gre za kršitev človekovih pravic, v vseh ostalih primerih
pa je zavrnilo obravnavo. Ob tem je ESČP izrazilo stališče, da bi morala odgovornost
družbenika družbe z omejeno odgovornostjo za dolgove podjetja (in s tem spregled
pravne osebnosti) biti dopustna samo v izjemnih okoliščinah in uravnotežena z
zaščitnimi ukrepi.12 Dokaz, da 1999 niso obstajale izjemne okoliščine, ki bi
upravičevale ureditev, ki jo je prinesel ZFPPod, je dejstvo obstoja »mrtvih« družb že
od uveljavitve ZGD 199313 in zlasti od 31. 12. 1994 do sprejema ZFPPod 1999. Obstoj
nedelujočih družb ni mogel kar naenkrat, čez noč, ogroziti delovanja gospodarstva. V
tem času je bila situacija jasna, upniki pa so se zavedali, da se iz nedelujočih podjetij
ne morejo poplačati, ker ta podjetja niso imela premoženja ali pa so njihovo
premoženje že rubili. Izbris iz sodnega registra je bil bolj statistični kot dejanski
posledice odločitve o (ne)razveljavitvi nekaterih določb ZFPPod in ZGD. Pravna praksa, ISSN 0352-0730, 21.
nov. 2002, leto 21, [št. ]41, str. I-VIII = str. [15-22]. [COBISS.SI-ID 122697472]
6
Odločba Ustavnega sodišča RS, št. U-I-135/00 z dne 9. 10. 2002.
7
Izbrisu družbe iz sodnega registra je namreč sledila sankcija neomejene solidarne odgovornosti družbenikov za
obveznosti izbrisane družbe, saj se je po določbi četrtega odstavka 27. člena ZFPPod štelo, da so družbeniki podali
notarsko overjeno izjavo, da prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe (slednje
določa prvi odstavek 394. člena ZGD, na katerega napotuje četrti odstavek 27. člena ZFPPod). Ob tem treba
opozoriti na dejstvo, da osebe, ki so bile v sodnem registru vpisane kot družbeniki, to dejansko niso vedno bile
več. Spremembe družbenikov namreč niso bile vedno evidentirane v sodnem registru. Prav tako je bilo veliko
število oseb, ki so delež v družbi prejele npr. na podlagi zadolžnic ali nagrad, dejansko pa niso imele vpliva na
poslovanje družbe. Ureditev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisane družbe tudi ni razlikovala med
delničarji delniških družb in družbeniki družb z omejeno odgovornostjo, četudi je njihov položaj in vpliv na
poslovanje družbe bistveno različen.
8
Leta 2007 je bil sprejet Zakon o spremembah Zakona o finančnem poslovanju podjetij (ZFPPod-B), EPA 1234IV, obj. v Uradnem listu RS, št. 31/07, 2011 Zakon o postopkih za uveljavitev ali odpustitev odgovornosti
družbenikov za obveznosti izbrisanih gospodarskih družb (ZPUOOD), EPA 1927-V, obj. v Uradnem listu RS, št.
87/11, 2018 pa Zakon o prekinitvi postopkov proti družbenikom izbrisanih družb (ZPPDID), EPA 2689-VII, obj. v
Uradnem listu RS, št. 30/18.
9
Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 –
UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 –
UZ70a.
10
Tako npr. v odločbi U-I-117/07 z dne 21. 6. 2007 v točki 37. obrazložitve
11
Zadeva Lekić proti Sloveniji, št. 36480/07.
12
Cit. iz 112. točke sodbe Velikega senata v zadevi Lekić: »[..] holding a member of a limited liability company
liable for debts of the company, and thus lifting the corporate veil, should be made necessary by exceptional
circumstances and counterbalanced by specific safeguards.«
13
Nekatere družbe so prenehale poslovati že 1990.
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problem. Na to kaže tudi dejstvo, da je odgovornost družbenikov za obveznosti
izbrisanih družb prenehala 17. 11. 2011, z uveljavitvijo Zakona o postopkih za
uveljavitev ali odpustitev odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisanih
gospodarskih družb14 (v nadaljevanju: ZPUOOD).
Slovenski zakonodajalec je 1999 zastopal stališče neomejene diskrecije, torej da lahko
diskrecijsko in brez omejitev določi osebno odgovornost družbenika za obveznosti
družbe ali da opredeli okoliščine, pod katerimi družbenik postane osebno odgovoren.
V nasprotju s tem je večina sodnikov ESČP v zadevi Lekić proti Sloveniji zastopala
stališče, da diskrecija zakonodajalca ni neomejena ter da zakonodajalca omejuje
obveza, da ugotovi obstoj izjemnih okoliščin, kar pa nihče ni ugotavljal niti ob
sprejemanju ZFPPod niti kasneje. Poudariti velja, da iz stališč ESČP nedvomno izhaja,
da morajo za posebne ukrepe države, ki spreminjajo neodgovornost družbenikov v
kapitalskih družbah v osebno odgovornost, obstajati izjemne okoliščine in da
zakonodajalec ni neomejen v svoji oblastni diskreciji, da to ureja. ESČP je prav tako
opozorilo, da o tem, ali obstajajo izjemne okoliščine, odločajo zakonodajalec in
nacionalna sodišča.15
S sodbo ESČP v zadevi Lekić proti Sloveniji se je jasno odprlo vprašanje obstoja
izjemnih okoliščin v času sprejemanja ZFPPod. V obrazložitvi predloga ZFPPod ni
zaslediti navedb o obstoju izjemnih okoliščin, ki bi narekovale in upravičevale sprejem
takega predpisa. Predlagatelj zakona je kot razlog za nujen sprejem zakona navedel
preobremenitev sodišč in višje stroške v pravosodju, če bi sodišča izvajala postopke
stečaja oziroma likvidacije nedelujočih družb v skladu s takrat veljavno zakonodajo,
kar pa nikakor ni moč šteti za izjemno okoliščino. Izjemne okoliščine bi bile podane, če
bi zakon odpravljal dejanske ovire za normalno poslovanje gospodarstva ali če bi
zaradi spremenjenih okoliščin na trgu nedelujoče družbe, vpisane v sodni register,
pomenile naglo nepričakovano oviro za normalno poslovanje podjetij. ZGD je upnikom
omogočal poplačilo njihovih terjatev od družbenikov na podlagi spregleda pravne
osebnosti, če je družbenik zlorabil družbo. ZFPPod je upnikom omogočil, da pridejo do
poplačila svojih terjatev brez dokazovanja odgovornosti družbenikov, ki je sicer pogoj
za spregled pravne osebnosti. Utemeljitev predloga ZFPPod je v osnovi zavajajoča,
saj stroški likvidacijskih in stečajnih postopkov vedno bremenijo premoženje družbe in
če premoženja ni bilo, je sodišče na podlagi ZPPSL začelo in končalo stečajni
postopek hkrati. V nasprotju s trditvami v predlogu ZFPPod je večjo obremenitev
sodišč povzročil ravno ZFPPod.
V slovenskem pravu na področju gospodarskega poslovanja ob sprejemanju ZFPPod
ni bilo podlage za določitev strožje odgovornosti družbenikov ali delničarjev, kot je bila
določena v ZGD. Neobstoj izjemnih okoliščin za ex lege prenos obveznosti izbrisanih
družb na njihove družbenike in delničarje ter opustitev naloge sodišč, da bi na podlagi
takrat veljavne zakonodaje po uradni dolžnosti uvajala postopke prenehanja
gospodarskih družb, utemeljuje odškodninsko odgovornost države.

14

Uradni list RS, št. 87/11, 100/11 – sklep US, 36/12 – odločba US.
»Sodišče bo pri presoji, ali je morala oseba nositi individualno in prekomerno breme v smislu 1. člena protokola
št. 1, upoštevalo zgoraj obrazloženo načelo, če je to primerno, in sicer da bi moralo biti spoznanje družbenika
podjetja z omejeno odgovornostjo za odgovornega za dolgove podjetja, in s tem spregled pravne osebnosti,
potreben samo v izjemnih okoliščinah in ob uravnoteženju s posebnimi zaščitnimi ukrepi.«, cit. iz 112. točke
obrazložitve sodbe Velikega senata v zadevi Lekić proti Sloveniji.
15
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Sprejem ZFPPod je pomenil politično in pravno napako. Administrativnega izbrisa, ki
mu sledi ex lege prenos obveznosti na družbenike izbrisanih družb, ne pozna nobena
druga država. V ZFPPod je zakonodajalec ustvaril posebno pravno fikcijo na področju
obligacijskih in korporacijskih razmerij ter določil prenos obveznosti na družbenike v
nasprotju s temeljnimi načeli civilnega prava, po katerih je mogoče dolžniku naložiti
plačilo obveznosti, če ta temelji na pravnem poslu, protipravnosti ravnanja ali pridobitvi
premoženja, s katerim je povezan določen dolg. ZFPPod je na opustitev izbrisa
navezal odgovornost oseb, ki so bile vpisane kot družbeniki kapitalskih družb. Pri tem
je izhajal iz fikcije, da so družbeniki sami sprožili postopek prenehanja družbe po
skrajšanem postopku in dali izjavo v notarski obliki, da družba nima nobenih
obveznosti oziroma da nima obveznosti do delavcev in da prevzemajo vse obveznosti
te družbe, ki bi se morebiti pojavile v roku enega leta od dneva objave sklepa o izbrisu
družbe iz sodnega registra. S to fikcijo je zakonodajalec posegel v avtonomijo
obligacijskega in korporacijskega prava ter v podjetniško svobodo. S pravnotehničnimi sredstvi, kot je fikcija, v pravu ni dovoljeno ustvarjati novih nepričakovanih
obveznosti, kar se je zgodilo v primeru ZFPPod. Nadalje po določbah ZFPPod sodišče
ni bilo dolžno obveščati družbenikov o začetku postopka izbrisa, ampak so bili
družbeniki (obenem z javnostjo) o začetku postopka seznanjeni prek objave v
Uradnem listu, kar ne izpolnjuje ustavnih standardov pravne varnosti in pravice do
pravnega sredstva, saj je izbris družbe imel neposredne posledice na njihov pravni
položaj. ZFPPod je popolnoma spregledal temeljno zasnovo instituta prenehanja
družbe po skrajšanem postopku, kot jo je urejal takrat veljavni ZGD. Obenem je
ZFPPod zlorabil določbo ZGD o možnosti prostovoljnega skrajšanega postopka
prenehanja pravnih oseb, ki niso bile aktivne, in opustitvi družbenikov, da bi družbo
likvidirali, pripisal pomen aktivnega ravnanja (t. j. prevzem obveznosti). Ob tem velja
opozoriti, da družbeniki, ki so odsvojili svoj poslovni delež, niso imeli možnosti, da bi
spremembo vpisali v sodni register16, zato se je dogajalo, da so bile ob izbrisu družbe
v sodnem registru kot družbeniki vpisane tudi osebe, ki so že izstopile iz družbe ali
odsvojile svoj poslovni delež. V trenutku uveljavitve zakona družbeniki niso odgovarjali
za obveznosti družbe v takem obsegu, kot je to določil ZFPPod, ki je tako učinkoval
retroaktivno, za kar niso bili izpolnjeni pogoji iz 155. člena Ustave. Nenazadnje je
ZFPPod omogočil neenakost upnikov, saj ti niso bili poplačani v enakih deležih (kot bi
sicer bili npr. v primeru stečajnega postopka ali redne likvidacije), ampak so poplačilo
svojih terjatev realizirali tisti upniki, ki so bili hitrejši, ostali pa so največkrat ostali brez
poplačila.

16

Vpis spremembe v sodnem registru je bil, skladno s tretjim odstavkom Zakona o sodnem registru, (Uradi list
RS, št. 13/94) upravičen predlagati samo subjekt vpisa, to je gospodarska družba.
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2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA
2. 1 Cilji
Cilj Predloga zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v
obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 je sanirati posledice ZFPPod ter v pravnem
redu Republike Slovenije sistemsko urediti pravično zadoščenje oziroma povračilo
škode, ki je zaradi izbrisa nastala upnikom, družbenikom in delničarjem podjetij, ki so
bila izbrisana v navedenem obdobju. Splošna pravila civilnega prava za odpravo
škode, ki je nastala v zvezi z izbrisom oziroma zaradi neomejenega prenosa
obveznosti na družbenike izbrisanih družb, niso primerna, saj ne upoštevajo
specifičnih okoliščin in posledic, ki jih je prinesel ZFPPod.
Na podlagi ZFPPod in njegovega naslednika - Zakona o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju17 (v nadaljevanju: ZFPPIPP), je
bilo iz sodnega registra izbrisanih več kot deset tisoč podjetij, njihove obveznosti pa so
ex lege prešle na družbenike. Sodišča so na predlog upnikov za nadaljevanje
postopka zoper družbenike izdajala sodne odločbe, ki so bile družbenikom največkrat
vročene na naslov izbrisane družbe, tako da mnogi družbeniki z nadaljevanjem
postopka zoper njih niso bili seznanjeni, vse dokler ni prišlo do zasega sredstev na
računih pri organizacijah za plačilni promet, izterjave prejemkov, rubeža ... V teh
postopkih tudi niso imeli učinkovitega pravnega sredstva, saj do odločitve Ustavnega
sodišča v zadevi U-I-135/00 (kar je bilo 2002) niso imeli nobenega učinkovitega
ugovora, od takrat naprej pa so zgolj nekateri imeli možnost uveljavljati, da niso bili
aktivni družbeniki, pri čemer je bilo dokazno breme na njih. Kot posledica so upniki, ki
so predlagali nadaljevanje postopka zoper družbenike izbrisanih družb, pridobili
pravnomočne izvršilne naslove, na podlagi katerih so lahko plačilo svojih terjatev do
izbrisane družbe terjali od njenih družbenikov.
Predlagana ureditev zasleduje cilj vzpostavitve stanja, kot bi moralo obstajati, če
ZFPPod ne bi bil sprejet. Ureditev po ZFPPod je pomenila poseg v ustavne pravice
družbenikov in vzpostavila njihovo neomejeno odgovornost za obveznosti drugega
pravnega subjekta. S tem je posegla v pravni položaj družbenikov kapitalskih družb,
kakršnega so pridobili ob ustanovitvi. Obenem so na podlagi take ureditve upniki
pridobili pravnomočne izvršilne naslove zoper družbenike. Odprava posledic ZFPPod
zato zahteva rešitve, ki jih ni možno uresničiti prek splošnih pravil odškodninskega
prava, saj je posledice treba odpraviti tako na upniški kot na dolžniški strani in
zagotoviti pravično zadoščenje oškodovanim osebam.
2.2 Načela
Predlog je pripravljen ob upoštevanju načela prepovedi poseganja v pridobljene
pravice, načela zaupanja v pravo in reparacije za škodo, nastalo zaradi kršitev
temeljnega načela korporacijskega prava o ločenosti premoženja kapitalske družbe in
osebnega premoženja družbenikov, tako da določa povračilo škode v primerih, ko to
načelo zaradi sporne ureditve po ZFPPod ni bilo spoštovano. Z možnostjo
17

Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 - Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10, 26/11,
47/11 - ORZFPPIPP21-1
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uveljavljanja povračila škode v upravnem postopku je upoštevano načelo učinkovitosti
postopka, v katerem je zagotovljeno ustrezno sodno varstvo.
2.3 Poglavitne rešitve
Predlog zakona izhaja iz načela odgovornosti države za odpravo krivic, ki jih je
povzročila s svojim ravnanjem. ZFPPod je bil namreč sprejet zaradi saniranja
opustitev sodišč in je določil ex lege prenos obveznosti izbrisanih družb na družbenike
in delničarje. Zaradi deljene odgovornosti med družbeniki in državo18 je predvidena
omejitev odškodnine. Odgovornost države izhaja iz dejstva, da je bil ZFPPod sprejet
brez obstoja izjemnih okoliščin, na kar je opozorilo ESČP, in da je bil z ZFPPod
določen postopek prenehanja pravnih oseb brez likvidacije in brez stečaja, kar sta
temeljna standarda korporacijskega prava glede prenehanja pravnih oseb. Predlog
zakona izhaja iz ugotovitve, da obstaja odgovornost države in priznava odškodnino
tako družbenikom izbrisanih družb kot tudi upnikom v delu, v katerem še niso bili
poplačani. V primerih, kadar so podani pogoji za spregled pravne osebnosti, lahko
upniki poplačilo svojih terjatev uveljavljajo od družbenikov skladno s predpisi, ki urejajo
spregled pravne osebnosti. Predvideno je, da postopek glede plačila odškodnine
vodijo upravni organi po zgledu postopkov za plačilo odškodnine osebam, ki so bile
izbrisane iz registra stalnega prebivalstva.
3.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA ZAKONA
PRORAČUN IN DRUGA JAVNA FINANČNA SREDSTVA

ZA

DRŽAVNI

Odprava krivic, povzročenih z uveljavitvijo ZFPPod, bo zahtevala zagotovitev znatnih
sredstev, katerih višina se ocenjuje na okoli 300 do 400 milijonov evrov. Glede na
predvideno dinamiko plačil, skladno s katero se bodo odškodnine do višine 25.000
evrov plačevale v enkratnem znesku, višje odškodnine pa največ v štirih obrokih, se
pričakuje, da bo večino sredstev treba zagotoviti v proračunskem letu 2023,
preostanek pa v nadaljnjih štirih letih.
Glede na to, da so bile na podlagi ZFPPod pretežno izbrisane manjše družinske
družbe, ki so bile ustanovljene »na zalogo«, z namenom, da se kasneje vključijo na trg
podjetništva, je pričakovati, da zneski posameznih odškodnin ne bodo visoki, saj te
družbe niso izvajale dejavnosti. Število srednje velikih družb, ki so bile izbrisane, ni
visoko, ker so jih ustanovitelji poskušali reševati pred izbrisom, zato tudi v zvezi z njimi
ni pričakovati odškodnin v visokih zneskih. Velike družbe praviloma niso bile izbrisane
na podlagi spornih določb ZFPPod in kasneje enakih določb ZFPPIPP. Družbeniki iz
drugih držav praviloma niso plačevali obveznosti izbrisanih družb, ker v Sloveniji niso
imeli dohodkov ali premoženja, države, v katerih so te imeli, pa niso dopuščale izvršbe
za dolgove izbrisanih družb, zato ne bodo upravičeni do povrnitve škode na podlagi
tega zakona. Ob upoštevanju, da od 16. 11. 2011 ni več podlage za odgovornost
družbenikov za dolgove izbrisanih družb, je pričakovati, da so upniki že odpisali
morebitne neizterjane terjatve, zato obstaja velika verjetnost, da pravne osebe kot
upniški upravičenci ne bodo zahtevale odškodnine na podlagi tega zakona. Nadalje je
pričakovati, da se bodo zaradi nedostopnosti vseh dokazil o obstoju in višini škode v
postopkih na podlagi tega zakona sklepale poravnave. Glede na razpoložljive podatke
18

Zakon je predpisoval, da se postopki likvidacije in stečaja uvedejo po uradni dolžnosti, vendar pa je obstajala
tudi možnost, da bi družbeniki sprožili te postopke.
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je pričakovati, da bodo posamezni zneski odškodnin nižji od 10.000 evrov. Ob
upoštevanju, da predlog predvideva delno povračilo škode, izračuni kažejo, da skupni
znesek odškodnin na podlagi tega zakona ne bo presegal 300 milijonov evrov.
Predlog zakona ne bo vplival na druga javnofinančna sredstva.
4. NAVEDBA, DA SO SREDSTVA ZA IZVAJANJE ZAKONA V DRŽAVNEM
PRORAČUNU ZAGOTOVLJENA, ČE PREDLOG ZAKONA PREDVIDEVA
PORABO PRORAČUNSKIH SREDSTEV V OBDOBJU, ZA KATEREGA JE BIL
DRŽAVNI PRORAČUN ŽE SPREJET
Predlog zakona predvideva porabo proračunskih sredstev v obdobju, za katerega
proračun še ni bil sprejet. Skladno s 24. členom predloga bodo prva plačila zapadla
leta 2023.
5. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH SISTEMIH IN PRILAGOJENOSTI
PREDLAGANE UREDITVE PRAVU EVROPSKE UNIJE
Predlog zakona o odpravi krivic zaradi izbrisa pravnih oseb iz sodnega registra v
obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 je pripravljen zaradi odprave posledic
nedopustne neomejene diskrecije zakonodajalca pri določitvi neomejene osebne
odgovornosti družbenikov kapitalskih družb za obveznosti družb, ki ni bila utemeljena
z izjemnimi okoliščinami in je specifična za Republiko Slovenijo. Druge države sicer
poznajo izbris družb, vendar ne takega, da bi obveznosti izbrisane družbe prešle ex
lege na njihove družbenike. Pravni redi držav članic Evropske unije sledijo temeljnim
konceptom korporacijskih razmerij, tako da je odgovornost družbenikov za obveznosti
kapitalskih družb možno uveljavljati skozi institut spregleda pravne osebnosti, ne
poznajo pa jamčevanja družbenikov za obveznosti družb, ki so bile izbrisane po uradni
dolžnosti. Predlog zakona ne nasprotuje pravnemu redu Evropske unije in ni predmet
usklajevanja s pravnim redom Evropske unije.
5.1 Nemčija19
V nemškem pravu je izbris pravnih oseb iz sodnega registra urejen v Zakonu o
postopku v družinskih zadevah in zadevah nepravdnega postopka (Gesetz über das
Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen
Gerchtsbarkeit, FamFG, BGBl Nr. I S. 2586). V 394. členu FanFG je izbris družbe iz
sodnega registra urejen tako, da se delniška družba, komanditna delniška družba,
družba z omejeno odgovornostjo in zadruga lahko izbrišejo iz sodnega registra bodisi
po uradni dolžnosti bodisi na zahtevo davčne uprave ali strokovnih teles, če družba
nima premoženja. Po uradni dolžnosti se družba izbriše, kadar sodišče začne stečajni
postopek in ne najde okoliščin, ki bi kazale, da družba (še) ima premoženje. 20 Nemško
19

Predstavitev je povzeta po diplomskem delu »Izbris iz sodnega registra brez likvidacije s poudarkom na
odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisane družbe«, avtorice Marine Jeran (2011).
20
To je primerljivo s položajem, ki ga je slovensko pravo urejalo v Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (ZPPSL), ko je sodišče stečajni postopek začelo in takoj zaključilo, ker premoženje družbe, ki bi prišlo
v stečajno maso, ni zadoščalo niti za stroške stečajnega postopka ali je bilo neznatne vrednosti (prvi odstavek 99.
člena ZPPSL).
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pravo ne pozna prenosa obveznosti izbrisane družbe na družbenike. Izjema je v
primerih, ko družbeniki odgovarjajo za dolgove kapitalskih družb na podlagi spregleda
pravne osebnosti, kar sicer ni zakonsko urejeno, temveč je zadeva sodne praske in se
nanaša na aktivna ravnanja družbenikov.
5.2 Avstrija21
V avstrijskem pravnem sistemu je institut izbrisa iz sodnega registra brez likvidacije
namenjen odstranitvi nedelujočih družb iz pravnega prometa in zagotavljanju ustrezne
pravne varnosti. Predpise o izbrisu vsebuje četrto poglavje Zakona o sodnem registru
(FIrmenbuchgesetz, FBG, RGBl. Nr. 208/1854). 40. člen FBG določa, da se lahko
kapitalsko družbo, ki nima premoženja, na predlog pristojnega interesnega zastopstva
ali davčnega organa ali po uradni dolžnosti izbriše iz sodnega registra. Sodišče začne
postopek izbrisa po uradno dolžnosti, če meni, da družba nima premoženja ali če mu
dve leti zapored niso bili predloženi podatki o poslovanju družbe. Pred začetkom
postopka mora registrsko sodišče pridobiti mnenje pristojnega interesnega zastopstva
in davčnega organa. Prav tako mora o nameravanem izbrisu obvestiti družbo, nad
katero bo začelo postopek izbrisa. Z izbrisom iz sodnega registra družba preneha,
likvidacijski postopek pa se ne opravi. Družba, ki nima premoženja, preneha z
izbrisom iz sodnega registra tudi, če ima neporavnane obveznosti. Teorija izhaja iz
tega, da z izbrisom takšne družbe prenehajo tudi njene neporavnane obveznosti. Če
se kasneje najde premoženje družbe, pa se, skladno s teorijo dvojnega dejanskega
stanja22, izvede likvidacijski postopek. Določbe o izbrisu ne predpisujejo odgovornosti
tretjih oseb za neporavnane obveznosti družbe. Tudi matični statusni zakoni določajo
pravilo, da za obveznosti kapitalske družbe odgovarja le družba s svojim
premoženjem. V določenih primerih sicer za obveznosti družbe odgovarjajo organi
oziroma člani organov ali družbeniki oziroma delničarji družbe, vendar pa se noben od
teh primerov ne nanaša na izbris družbe, zato je treba pri izbrisu izhajati iz splošnega
pravila, da za obveznosti kapitalske družbe jamči le premoženje družbe. Odmik od
tega načela je možen na temelju instituta spregleda pravne osebnosti.
5.3 Hrvaška23
Izbris iz sodnega registra brez likvidacije na Hrvaškem ureja Zakon o sodnem registru
(Zakon o sudskom registru, Narodne novine, br. 1/95), skladno s katerim registrsko
sodišče po uradni dolžnosti ali na predlog pristojnega organa davčne uprave brez
likvidacije izbriše družbo, ki nima premoženja. Če se po izbrisu pravne osebe iz
registra izkaže, da je imela premoženje, ki bi ga bilo treba razdeliti, se nad kasneje
najdenim premoženjem izvede postopek likvidacije. Poleg instituta izbrisa iz sodnega
21

Predstavitev je povzeta po diplomskem delu »Izbris iz sodnega registra brez likvidacije s poudarkom na
odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisane družbe«, avtorice Marine Jeran (2011).
22
Theorie des Doppeltatbestades; po tej teoriji morata biti za dokončno prenehanje pravnega subjekta kumulativno
izpolnjeni dve predpostavki – pravni subjekt preneha, ko nima premoženja in je izbrisan iz sodnega registra.
Nobena od obeh predpostavk sama ne povzroči dokončnega prenehanja. Če se torej po izbrisu iz sodnega registra
najde premoženje družbe, nista bili izpolnjeni obe predpostavki za dokončno prenehanje družbe, zaradi česar
zakon določa, da se opravi likvidacijski postopek, katerega namen je unovčenje najdenega premoženja ter njegova
razdelitev med upnike in družbenike.
23
Predstavitev je povzeta po diplomskem delu »Izbris iz sodnega registra brez likvidacije s poudarkom na
odgovornosti družbenikov za obveznosti izbrisane družbe«, avtorice Marine Jeran (2011).

34

registra brez likvidacije, ki ga ureja Zakon o sodnem registru, pozna hrvaško pravo tudi
institut skrajšanega stečajnega postopka, ki je urejen v stečajnem zakonu (Stečajni
zakon, Narodne novine br. 44/96). V hrvaškem pravnem redu je izbris pravnih oseb iz
sodnega registra urejen zelo podobno kot v avstrijskem in nemškem pravu. Tudi
hrvaško pravo ne predpisuje odgovornosti družbenikov za neporavnane obveznosti
družbe, njihovo odgovornost pa je možno uveljavljati na temelju spregleda pravne
osebnosti. Hrvaško pravo ima tudi določbo glede izvedbe postopka likvidacije po
uradni dolžnosti nad tistimi družbami, ki do določenega datuma niso uskladile svoje
pravnoorganizacijske oblike z eno izmed pravnoorganizacijskih oblik po (novem)
Zakonu o gospodarskih družbah (Zakon o trgovačkim društvima, Narodne novine br.
111/93) oziroma niso uskladile svojega osnovnega kapitala, aktov, organov vodenja
ter osebe, pooblaščene za zastopanje, na način, ki ga predpisuje ta zakon.
6. NAVEDBA, KATERI PREDSTAVNIKI PREDLAGATELJA BODO SODELOVALI
PRI DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN DELOVNIH TELES
Pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles bo sodeloval državni svetnik Mitja
Gorenšček.
II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa pravico do povračila škode, ki je bila povzročena zaradi prenosa
obveznosti kapitalskih družb, ki so bile izbrisane iz sodnega registra na podlagi
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 –
odločba US, 50/02 – sklep US, 93/02 – odločba US, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07
– ZSReg-B, 38/07 – sklep US in 126/07 – ZFPPIPP) in Zakona o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št.
126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 - Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10,
26/11, 47/11 - ORZFPPIPP21-1) v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011, na njihove
družbenike in delničarje.
(2) Ta zakon določa tudi upravičence in upravičenke (v nadaljevanju: upravičenec),
merila za odmero in višino denarne odškodnine, načine in roke za izplačilo ter
postopke in organe, pristojne za odločanje.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. podjetniška možnost je izguba dobička, ki bi ga upravičenec ustvaril z opravljanjem
gospodarske dejavnosti v običajnih pogojih poslovanja;
2. izbrisana družba je delniška družba, družba z omejeno odgovornostjo ali druga
kapitalska družba, ki je bila izbrisana iz sodnega registra v obdobju od 23. 7. 1999
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do 16. 11. 2011 na podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni
list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 – odločba US, 50/02 – sklep US, 93/02 – odločba
US, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07 – sklep US in 126/07 –
ZFPPIPP) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10, 26/11, 47/11 - ORZFPPIPP21-1);
3. škoda je znesek, ki ga je dolžniški upravičenec plačal za obveznosti izbrisane
družbe, vrednost njegovega premoženja, ki je bilo prodano v izvršilnem postopku
zaradi plačila obveznosti izbrisane družbe, in izguba dohodkov zaradi izbrisa
družbe. Izguba dohodkov pomeni škodo v višini izgubljene bruto plače v času
nezaposlenosti dolžniškega upravičenca, pri čemer se odšteje njemu izplačano
nadomestilo zaradi nezaposlenosti, vendar največ za dobo enega leta. Škoda je
tudi znesek, katerega upniški upravičenec ni prejel plačanega kljub obstoju
pravnomočne sodne odločbe, izdane na podlagi predpisov iz prvega odstavka
prvega člena tega zakona;
4. odškodnino predstavljajo denarni znesek, vračilo premičnega in nepremičnega
premoženja ali vrednostnih papirjev ter tudi razlika med ugotovljeno vrednostjo
premoženja ob odvzemu in ocenjeno tržno vrednostjo ob izročitvi odškodninskemu
upravičencu; morebitni prirastek vrednosti se odšteje od odškodnine po tem
zakonu;
5. dolžniški upravičenec je fizična oseba, na katero so zaradi izbrisa v obdobju od
23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 na podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 – odločba US, 50/02 – sklep US,
93/02 – odločba US, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07 – sklep
US in 126/07 – ZFPPIPP) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09,
52/10, 106/10 - Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10, 26/11, 47/11 ORZFPPIPP21-1) prešle obveznosti izbrisane družbe in ki je te obveznosti deloma
ali v celoti plačal;
6. upniški upravičenec je fizična ali pravna oseba, ki razpolaga s pravnomočnim
izvršilnim naslovom proti ustanovitelju, družbeniku ali delničarju družbe iz druge
točke tega člena, ki svoje terjatve iz tega izvršilnega naslova ni prejel plačane
najmanj v višini, kot je določena v 18. členu tega zakona;
7. nadomestno premoženje je premoženje iste vrste in primerljive tržne vrednosti kot
premoženje, ki ga ni možno vrniti v naravi, ker ni v lasti Republike Slovenije ali
lokalnih skupnosti;
8. upravni organ je organ, določen v predpisih, ki urejajo upravni postopek, in je
pristojen za vodenje postopkov in odločanje o pravicah po tem zakonu.
3. člen
(izvzeta škoda)
(1) Kot škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz prvega odstavka 1. člena, ni možno
uveljavljati nepremoženjske škode za duševne bolečine, škode zaradi izgubljene
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podjetniške možnosti ali kakršne koli druge posredne škode.
(2) Škodo, navedeno v prvem odstavku tega člena, se lahko uveljavlja po splošnih
pravilih civilnega prava. Tožbo se lahko vloži v roku treh let od uveljavitve tega
zakona.
4. člen
(uporaba splošnih pravil)
Splošni premoženjski oziroma odškodninski predpisi se glede zadev, ki jih ureja ta
zakon, uporabljajo le, če niso v nasprotju s tem zakonom.
5. člen
(upravičenci)
(1) Upravičenci do odškodnine na podlagi tega zakona so:
-

dolžniški in upniški upravičenci, kot so opredeljeni v 2. členu tega zakona;

-

druge fizične osebe, ki so na podlagi pravnomočne sodne odločbe oziroma v
regresnem postopku med družbeniki plačale obveznost izbrisane družbe;

-

fizične osebe, ki so bile družbeniki v družbi, nad katero je bil zaradi plačila
obveznosti izbrisane družbe izveden ali je začet stečajni postopek. Šteje se, da je
bil stečajni postopek izveden ali začet zaradi plačila obveznosti izbrisane družbe,
če te obveznosti presegajo 50 odstotkov vseh terjatev, priznanih v stečajnem
postopku, oziroma 50 odstotkov vseh prijavljenih terjatev v primeru, da preizkus
terjatev ni bil opravljen;

-

fizične osebe, nad katerimi je bil izveden osebni stečaj, pod pogoji iz tretje alineje
1. odstavka tega člena, za škodo zaradi izgube zaposlitve pod pogoji tretje točke 2.
člena tega zakona.

(2) Dolžniški upravičenec, ki mu je bil pred začetkom uporabe tega zakona v sodnem
postopku tožbeni zahtevek za izplačilo denarne odškodnine za škodo, povzročeno
zaradi izbrisa iz sodnega registra, pravnomočno zavrnjen, zavržen ali je bil postopek
ustavljen, ima pravico do uveljavljanja povračila škode po tem zakonu.
6. člen
(pravno nasledstvo in dedovanje)
(1) Če je upravičenec iz prvega odstavka 5. člena umrl ali je bil razglašen za mrtvega
pred vložitvijo zahteve na podlagi tega zakona, lahko zahtevo na podlagi tega zakona
vložijo njegovi zakoniti dediči.
(2) Če upravičenec iz prvega odstavka 5. člena tega zakona med postopkom umre ali
je razglašen za mrtvega, se upravni postopek za povračilo škode na podlagi tega
zakona nadaljuje z njegovimi zakonitimi dediči po zakonu, ki ureja dedovanje.
(3) Če je upniški upravičenec iz prvega odstavka 5. člena tega zakona pravna oseba,
ki je prenehala po postopku redne likvidacije, prisilne likvidacije ali stečaja, nima pravic
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po tem zakonu.
7. člen
(postopek)
(1) Postopek za uveljavljanje povračila škode na podlagi tega zakona se vodi skladno
s predpisi o splošnem upravnem postopku.
(2) V postopku na podlagi tega zakona se izpolnjevanje pogojev, določenih s tem
zakonom, dokazuje s sodno in poslovno dokumentacijo oziroma z dokazili o plačilih
obveznosti za izbrisane družbe in o plačilih stroškov postopka.
(3) Za izvajanje tega zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisov ima upravni
organ pravico do brezplačnega vpogleda v sodne in druge uradne spise ter
dokumentacijo pravnih oseb v zvezi z izbrisom iz sodnega registra in glede izterjave
oziroma plačila obveznosti izbrisane družbe. Zavezanci in upravljavci so dolžni
pristojnemu upravnemu organu predložiti vse dokaze in dopustiti vpogled v listine in
podatke, potrebne za odločitev o zahtevi.
8. člen
(takse)
Upravni postopek in upravni spor na podlagi tega zakona sta takse prosta na vseh
stopnjah.
9. člen
(zahteva za povračilo škode in pristojnost za odločanje)
(1) Upravni postopek za določitev odškodnine se začne na zahtevo upravičenca iz
prvega odstavka 5. člena tega zakona ali njegovega pravnega naslednika, skladno s
6. členom tega zakona.
(2) Zahteva za povračilo škode na podlagi tega zakona se lahko vloži pri katerikoli
upravni enoti, za odločanje pa je pristojna upravna enota, na območju katere je imela
izbrisana družba sedež v času izbrisa iz sodnega registra.
(3) Zahteva za povračilo škode se vloži na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen
za gospodarske zadeve. Če zahteva ni vložena na predpisanem obrazcu, mora
vsebovati:
- navedbo podatkov o upravičencu (osebno ime, davčno številko, enotno matično
številko (EMŠO), naslov stalnega ali začasnega prebivališča upravičenca),
- opredelitev vrste ter obsega škode, ki jo je utrpel,
- podatke o listinah iz drugega odstavka 7. člena tega zakona.
(4) O zahtevi za povračilo škode na podlagi tega zakona upravna enota odloči z
odločbo, s katero ugodi zahtevi in določi odškodnino ali zavrne zahtevo. O zavrženju
zahteve in o vprašanjih postopka upravna enota odloči s sklepom.
(5) Upravna enota v izreku odločbe, s katero ugodi zahtevi za povračilo škode, ugotovi
datum izbrisa družbe, določi višino in vrsto odškodnine ter način in rok plačila. V
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primeru, da se škoda povrne z vračilom premoženja, v izreku opredeli tudi
premoženje, ki se vrača, njegovo vrednost ob odvzemu in ob vračilu ter rok vračila.
(6) Zoper odločitev upravne enote je dovoljena pritožba, o kateri odloča ministrstvo,
pristojno za gospodarstvo.
10. člen
(rok za vložitev zahteve)
Zahteva za povračilo škode na podlagi tega zakona se vloži v treh letih od uveljavitve
tega zakona.
11. člen
(način povračila škode)
Odškodnina za premoženjsko škodo zaradi posledic izbrisa se lahko plača v obliki
denarne odškodnine, vračila premičnega in nepremičnega premoženja ali vrednostnih
papirjev.
12. člen
(upoštevanje denarne odškodnine)
(1) Če ta zakon ne določa drugače, se pri določanju višine odškodnine, ki upravičencu
pripada na podlagi tega zakona, uporablja zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
(2) Odškodnina se zmanjša za denarno odškodnino, ki je bila upravičencu predhodno
pravnomočno določena v sodnem ali kateremkoli drugem postopku. Če je bila
upravičencu v sodnem ali kateremkoli drugem postopku predhodno pravnomočno
določena višja denarna odškodnina, kot bi mu bila določena v upravnem postopku po
tem zakonu, se zahteva zavrne.
13. člen
(izključitev iz dohodkov)
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, se
izplačila po tem zakonu ne štejejo v dohodek, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja dohodnino, se od izplačil, izplačanih po tem
zakonu, dohodnina ne plača.
(3) Od odškodnine, ki jo na podlagi prvega ali drugega odstavka 6. člena tega zakona
prejme dedič dolžniškega ali upniškega upravičenca, se plača davek skladno z
zakonom, ki ureja davek na dediščine.
14. člen
(zagotavljanje sredstev za izplačilo denarnih odškodnin)
(1) Denarno odškodnino upravičencu izplača upravna enota, ki je o povračilu škode na
podlagi tega zakona odločala v upravnem postopku na prvi stopnji, oziroma Državno
odvetništvo, če je o povračilu škode na podlagi tega zakona odločeno v sodnem
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postopku.
(2) Sredstva za izplačilo denarne odškodnine po tem zakonu se zagotovijo v
proračunu Republike Slovenije.
(3) Sredstva za izplačilo denarne odškodnine po tem zakonu, določene v upravnem
postopku, se zagotovijo v okviru finančnega načrta ministrstva, pristojnega za
gospodarstvo.
(4) Sredstva za izplačilo denarne odškodnine po tem zakonu, določene v sodnem
postopku, se zagotovijo v okviru finančnega načrta Državnega odvetništva.
15. člen
(denarna odškodnina)
(1) Denarna odškodnina se, glede na višino, upravičencu izplača v največ štirih
obrokih.
(2) Denarna odškodnina, določena v višini do vključno 25.000 evrov, se upravičencu
izplača v enkratnem znesku v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe.
(3) Denarna odškodnina, določena v višini nad 25.000 evrov do vključno 100.000
evrov, se upravičencu izplača v dveh obrokih. Prvi obrok v višini 25.000 evrov se
izplača v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe, preostali znesek pa v drugem obroku,
ki zapade v plačilo 1. 6. naslednje leto.
(4) Denarna odškodnina, določena v višini nad 100.000 evrov, se upravičencu izplača
v štirih obrokih, pri katerih prvi ne sme biti nižji od 50.000 evrov. Prvi obrok se izplača
v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe, preostali znesek pa v treh enakih letnih
obrokih, ki zapadejo v plačilo 1. 6. v posameznem letu.
(5) Upravičencem, nad katerimi teče postopek prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije, se, ne glede na določbe prejšnjih odstavkov, odškodnina izplača v
enkratnem znesku, ki zapade v plačilo v 30 dneh po pravnomočnosti odločbe.
(6) V primeru, da se v času obročnega plačevanja nad upravičencem začne postopek
stečaja ali likvidacije, v plačilo zapadejo še neplačani obroki in jih je treba plačati v 30
dneh od objave sklepa o začetku stečajnega postopka oziroma v 30 dneh od vpisa
začetka postopka likvidacije v register.
(7) Upravni organ v posebnih primerih zaradi socialnega stanja upravičenca lahko na
podlagi obrazložene zahteve izplača denarno nadomestilo v obliki akontacije oziroma
v enkratnem znesku ne glede na višino. Pogoje in postopek za tak način izplačila v
podzakonskem aktu določi minister, pristojen za gospodarstvo.
16. člen
(obrestovanje)
(1) Odškodninska terjatev za premoženjsko škodo na podlagi tega zakona se
obrestuje po 3 % letni obrestni meri od dneva nastanka škode do uveljavitve tega
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zakona.
(2) Od dneva uveljavitve tega zakona naprej do plačila se obrestuje po 5 % obrestni
meri.
17. člen
(vračilo premoženja)
(1) Povračilo škode z vračilom premoženja se izvede z izročitvijo nepremičnine v last
in posest upravičenca, s prenosom lastninske pravice na upravičenca ali z vrnitvijo
lastninskega deleža upravičencu, če je premoženje v času uveljavitve tega zakona v
lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti.
(2) Povračilo škode z vračilom premoženja ni mogoče, če na njem v času uveljavitve
tega zakona obstaja lastninska pravica fizičnih ali pravnih oseb zasebnega prava. V
teh primerih se lahko povračilo škode izvede z nadomestnim premoženjem.
(3) Vrnitev premoženja se šteje kot nadomestna odškodnina, pri čemer se vrednost
vrnjenega premoženja upošteva po tržni vrednosti na dan uveljavitve tega zakona. Če
je mogoče vrniti premoženje ali nadomestno premoženje namesto denarne
odškodnine, ima dolžniški upravičenec pravico izbire.
(4) Premičnine se vračajo le, če gre za predmete kulturne, zgodovinske ali umetniške
vrednosti in so v času uveljavitve tega zakona v lasti in posesti Republike Slovenije.
18. člen
(omejitev višine odškodnine)
(1) Vsaka oblika povračila vrednosti škode, ki jo upravičenec prejme po tem zakonu, je
omejena na:
- 60 %
- 60 %

- 100 %

- 40 %

- 50 %

plačanega zneska v primeru plačila obveznosti izbrisane družbe
brez izvršbe;
v izvršilnem postopku ocenjene vrednosti nepremičnine oziroma
prodajne cene, če je bila ta višja, v primeru, ko je bila zaradi
izterjave obveznosti izbrisane družbe v izvršilnem postopku
prodana upravičenčeva nepremičnina, ki ni hiša ali stanovanje, v
katerem je prebival upravičenec;
v izvršilnem postopku ocenjene vrednosti nepremičnine oziroma
prodajne cene, če je bila ta višja, v primeru, ko je bila zaradi
izterjave obveznosti izbrisane družbe v izvršilnem postopku
prodana hiša ali stanovanje, v katerem je prebival upravičenec;
v izvršilnem postopku ocenjene vrednosti oziroma prodajne cene,
če je bila ta višja, v primeru prodaje upravičenčevega premičnega
premoženja v izvršilnem postopku zaradi plačila obveznosti
izbrisane družbe;
v izvršilnem postopku ocenjene vrednosti oziroma prodajne cene,
če je bila ta višja, v primeru prodaje upravičenčevih vrednostnih
papirjev, če so bili v izvršilnem postopku zaradi izterjave
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- 70 %
- 80 %

- 60 %
- 50 %

obveznosti izbrisane družbe prodani vrednostni papirji
upravičenca;
v izvršilnem postopku ocenjene vrednosti oziroma prodajne cene,
če je bila ta višja, v primeru prodaje upravičenčevih poslovnih
deležev oziroma v primeru prodaje podjetja kot celote;
v postopku ocenjene vrednosti prodanega premoženja oziroma
prodajne cene, če je bila ta višja, v primeru prodaje
upravičenčevega premoženja v osebnem stečaju za plačilo
obveznosti izbrisanih družb;
zadnje enoletne plače v primeru, da je upravičencu nastala škoda
zaradi izgube zaposlitve zaradi izbrisa družbe iz sodnega registra
na podlagi zakonov iz prvega odstavka 1. člena tega zakona;
plačanega zneska za odvetniške in sodne stroške v zvezi z
izterjavo obveznosti izbrisanih družb.

(2) Upniški upravičenci, ki so do uveljavitve tega zakona prejeli poplačilo več kot
70 % svoje terjatve do izbrisane družbe in njenih družbenikov, nimajo pravice
uveljavljati škode na podlagi tega zakona, lahko pa v roku iz petega odstavka tega
člena neplačani znesek uveljavljajo s tožbo na temelju spregleda pravne osebnosti na
podlagi določb zakona, ki ureja gospodarske družbe. Tožbo je treba vložiti v roku
enega leta od uveljavitve tega zakona.
(3) Upniški upravičenci, ki so do uveljavitve tega zakona prejeli plačilo manj kot 70 %
svoje terjatve do izbrisane družbe, imajo na podlagi tega zakona pravico do
odškodnine v višini razlike med prejetim zneskom in 70 % pravnomočno ugotovljene
terjatve. V presežnem delu lahko plačilo uveljavljajo skladno z določbo prejšnjega
odstavka.
(4) Tožbo za ugotavljanje odgovornega družbenika na podlagi spregleda pravne
osebnosti lahko vloži Republika Slovenija, če se v upravnem postopku ugotovijo
dejstva, iz katerih izhaja, da je dolžniški upravičenec:
- družbo kot pravno osebo zlorabil za to, da bi dosegel cilj, ki je zanj kot
posameznika prepovedan,
- družbo kot pravno osebo zlorabil za oškodovanje svojih ali njenih upnikov,
- v nasprotju z zakonom s premoženjem družbe ravnal kot s svojim lastnim
premoženjem, ali je
- v svojo korist ali v korist druge osebe zmanjšal premoženje družbe, čeprav je
vedel ali bi moral vedeti, da ne bo sposobna poravnati svojih obveznosti tretjim
osebam.
Tožbo je treba vložiti v roku enega leta od ugotovitve, da so podani pogoji za začetek
postopka ugotavljanja odgovornosti za obveznosti družbe na podlagi spregleda pravne
osebnosti.
19. člen
(zastaranje)
V postopkih po tem zakonu se ne uporabljajo določbe o zastaranju terjatev iz zakona,
ki ureja obligacijska razmerja, in zakona, ki ureja korporacijska razmerja, razen če se s
tem ne posega neposredno v pravice in položaj tretjih oseb, ki niso v korporacijskem
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razmerju z izbrisano družbo.
20. člen
(položaj pravnih oseb, v katerih ima država upravljavske pravice)
(1) Do povračila škode na podlagi tega zakona niso upravičeni Republika Slovenija in
pravne osebe, v katerih ima Republika Slovenija kakršenkoli delež upravljavskih
pravic.
(2) Republika Slovenija in pravne osebe, v katerih ima Republika Slovenija kakršenkoli
delež upravljavskih pravic, svoje terjatve do družbenikov izbrisanih družb odpišejo v
skladu s predpisi, ki urejajo odpis neizterljivih terjatev.
(3) Če je na podlagi določb prvega in drugega odstavka tega člena oškodovan
družbenik pravne osebe, v kateri ima Republika Slovenija upravljavske pravice, lahko
od Republike Slovenije uveljavlja odškodnino po pravilih korporacijskega prava, ki
urejajo odgovornost družbenika za škodo, povzročeno družbi.
21. člen
(vodenje evidenc in obdelava podatkov)
(1) Upravna enota zaradi odločanja v postopkih za določitev denarne odškodnine in
zaradi zagotavljanja podatkov o izplačilih odškodnine na podlagi tega zakona vodi
evidenco, v kateri obdeluje naslednje osebne in druge podatke:
1. priimek in ime, EMŠO, davčno številko, stalno ali začasno prebivališče vlagatelja
zahteve, če je tujec, pa osebno ime, datum in kraj rojstva oziroma EMŠO, če mu je
ta dodeljen, naslov stalnega in začasnega prebivališča ter podatke o državljanstvu;
2. datum vložitve zahteve;
3. številko, datum izdaje in organ, ki je odločbo oziroma sklep izdal;
4. podatke o dokončnosti in pravnomočnosti odločitve iz prejšnje točke;
5. višino odškodnine ter obliko, v kateri se upravičencu povrne;
6. datum plačila oziroma izpolnitve;
7. druge podatke po tem zakonu.
(2) Podatki iz 1. točke prejšnjega odstavka se pridobijo s povezavo z ustreznim javnim
registrom, ki vodi javne evidence.
(3) Podatke iz prvega odstavka, ko je o povračilu škode na podlagi tega zakona
odločeno v sodnem postopku, v evidenco vpiše upravna enota na predlog Državnega
odvetništva.
(4) Podrobnejše navodilo o vodenju in vsebini evidenc iz prvega odstavka tega člena
izda minister, pristojen za gospodarstvo.
(5) Upravna enota podatke iz evidence iz prvega odstavka tega člena posreduje
ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo.
(6) Podatki in evidence se hranijo deset let od pravnomočnosti odločbe oziroma od
izplačila denarne odškodnine, nato se arhivirajo v skladu s predpisi, ki urejajo arhivska
gradiva in arhive.
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(7) Za druga vprašanja, ki se nanašajo na varstvo, uporabo in posredovanje osebnih
podatkov, se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
(pravdni, upravni in izvršilni postopki v teku)
(1) Vsi pravdni, upravni in izvršilni postopki ter upravni spori, ki se vodijo zoper
družbenike izbrisanih družb zaradi plačila obveznosti izbrisanih družb, ki na dan
uveljavitve tega zakona še niso končani, se z dnem uveljavitve tega zakona ustavijo.
Če upniki za plačilo obveznosti izbrisanih družb razpolagajo s pravnomočnimi
izvršilnimi naslovi zoper družbenike, novih postopkov na podlagi teh ni možno začeti.
(2) Sklep o ustavitvi postopka izda sodišče ali drugi organ, ki vodi postopek iz
prejšnjega odstavka, na predlog dolžniškega upravičenca v 15 dneh od prejema
predloga. Sklep se vroči strankam postopka in drugim udeležencem, če vpliva na
njihov pravni položaj.
(3) Sklep iz prejšnjega odstavka mora vsebovati pouk o pravicah, ki jih imajo na
podlagi tega zakona upravičenci iz prvega odstavka 5. člena tega zakona .
(4) Stečajni postopki, v katerih so bile priznane terjatve, ki so na stečajne dolžnike
prešle zaradi izbrisa gospodarske družbe v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011 na
podlagi predpisov iz prvega odstavka 1. člena tega zakona, se nadaljujejo skladno z
določbami zakona, ki ureja stečajni postopek. V teh postopkih se začasno zadrži
poplačilo priznanih terjatev iz naslova obveznosti izbrisane družbe, za kasnejše
poplačilo teh terjatev pa se v stečajni masi oblikuje rezervacija do izteka roka iz
drugega do četrtega odstavka 18. člena tega zakona oziroma do pravnomočnosti
sodbe v postopkih, ki so bili začeti na podlagi drugega do četrtega odstavka 18. člena
tega zakona. Upniki terjatve, glede katerih niso vložili tožbe po drugem do tretjem
odstavku18. člena tega zakona, odpišejo kot neizterljive.
23. člen
(podzakonski akt)
Minister, pristojen za gospodarstvo, mora v tridesetih dneh od uveljavitve tega zakona
sprejeti podzakonski akt, v katerem bo opredelilo:
- obliko in vsebino obrazca iz tretjega odstavka 9. člena tega zakona,
- pogoje za izplačilo akontacije na podlagi sedmega odstavka 15. člena tega zakona,
- obliko in način vodenja evidence iz prvega odstavka 21. člena tega zakona.
24. člen
(začetek uporabe)
Določbe od 15. do 17. člena se začnejo uporabljati 1. januarja 2023.
25. člen

44

(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV
K 1. členu
Prvi člen določa vsebino in področje pravnega urejanja. V predlaganem prvem
odstavku je določena sistemska pravna opredelitev namena predlaganega zakona, to
je povračilo škode, ki je bila povzročena zaradi prenosa obveznosti kapitalskih družb,
ki so bile iz sodnega registra izbrisane na podlagi Zakona o finančnem poslovanju
podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02 – odločba US, 50/02 – sklep US,
93/02 – odločba US, 117/06 – ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07 – sklep US
in 126/07 – ZFPPIPP) in Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10,
106/10 - Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09 in 52/10, 26/11, 47/11 ORZFPPIPP21-1) v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011, na njihove družbenike in
delničarje. Čeprav je več kot očitno, da avtomatični prenos obveznosti izbrisanih
kapitalskih družb na njihove družbenike in delničarje (v nadaljevanju: družbeniki) na
podlagi neizpodbojne zakonske predpostavke, da so družbeniki podali izjavo, da
prevzemajo vse morebitne obveznosti družbe, pravno-sistemsko ni bil primerna rešitev
problematike neaktivnih družb in je družbenikom povzročil nedopustno škodo, slednji
na podlagi splošnih pravilih civilnega prava ne morejo oziroma ne morejo več doseči
odprave škode, ki so jo utrpeli.
V predlaganem drugem odstavku je konkretizirano področje urejanja, in sicer je
opredeljeno, da ta zakon določa upravičence in upravičenke, merila za odmero in
višino denarne odškodnine, načine in roke za izplačilo ter postopke in organe,
pristojne za odločanje.
Temeljni namen nove ureditve je omogočiti upravičencem hitro in učinkovito dosego
pravičnega zadoščenja za škodo, ki so jo utrpeli zaradi avtomatičnega prenosa
obveznosti izbrisanih kapitalskih družb. Predlog zato določa, da lahko upravičenci
uveljavljajo povračilo škode v upravnem postopku, hkrati pa jim omogoča, da s tožbo
na podlagi tega zakona uveljavljajo zahtevke na temelju spregleda pravne osebnosti.
Obenem se upošteva pravni položaj upnikov, ki razpolagajo s pravnomočnimi
izvršilnimi naslovi zoper družbenike.
K 2. členu
V 2. členu je opredeljen pomen izrazov, ki so uporabljeni v zakonu. Poleg pojmov
»podjetniška možnost«, »izbrisana družba«, »škoda«, »odškodnina«, »nadomestno
premoženje« in »upravni organ« sta opredeljeni tudi kategoriji upravičencev na podlagi
tega zakona, in sicer »dolžniški upravičenci« in »upniški upravičenci«. Avtomatičen
prehod obveznosti izbrisanih kapitalskih družb na družbenike in delničarje je bil
namreč podlaga, da so upniki izbrisanih kapitalskih družb zoper družbenike izposlovali
pravnomočne sodne odločbe za plačilo obveznosti izbrisanih kapitalskih družb. Sporna

45

ureditev je tako z ene strani povzročila oškodovanje družbenikov izbrisanih kapitalskih
družb, z druge strani pa nudila podlago za zahtevek upnikov izbrisanih kapitalskih
družb do družbenikov. Za odpravo nedopustnih posledic avtomatičnega prehoda
obveznosti izbrisanih kapitalskih družb na njihove družbenike je zato nujno, da upniki
kapitalskih družb, ki so bile izbrisane v obdobju od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011, ki so
na podlagi določb Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99,
110/99 in 93/02 – odločba US, 50/02 – sklep US, 93/02 – odločba US, 117/06 –
ZDDPO-2, 31/07, 33/07 – ZSReg-B, 38/07 – sklep US in 126/07 – ZFPPIPP) in
Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 - Uradni list RS, št.
126/07, 40/09, 59/09 in 52/10, 26/11, 47/11 - ORZFPPIPP21-1) pridobili izvršilne
naslove zoper družbenike izbrisanih kapitalskih družb, v nadaljevanju ne zasledujejo
izpolnitve terjatev iz teh izvršilnih naslovov. Zaradi uravnoteženja položajev je zato
nujno, da se uredi tudi njihov položaj. Upniki, ki razpolagajo s pravnomočnim izvršilnim
naslovom zoper družbenike izbrisanih družb, se namreč zaradi ustavitve vseh
postopkov (22. člen predloga) ne bodo mogli poplačati od družbenikov izbrisanih
družb.
K 3. členu
V 3. členu je opredeljeno, da kot škodo, povzročeno zaradi izbrisa iz prvega odstavka
1. člena, ni možno uveljavljati nepremoženjsko škodo za duševne bolečine, škodo
zaradi izgubljene podjetniške možnosti ali kakršnekoli drugo posredno škodo. Na
podlagi tega zakona se bo lahko povrnilo le premoženjsko škodo, čemur je prilagojen
tudi predviden postopek. V drugem odstavku je določeno, da se oblike škode, ki niso
priznane v tem zakonu, lahko uveljavljajo po splošnih pravilih civilnega prava, tožbo pa
je treba vložiti v roku treh let od uveljavitve tega zakona. Navedeno pomeni, da bodo
za uveljavljanje škod, navedenih v prvem odstavku tega člena, morali biti izpolnjeni
pogoji, določeni z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja. Ob upoštevanju, da so v
posledici izbrisa škode začele nastajati od 1999 naprej in z ozirom na predpisane
zastaralne roke, ki bi na podlagi splošnih pravil obligacijskega prava onemogočili
uveljavljanje teh škod, je predpisan rok, v katerem je treba vložiti tožbo. Pri tem je rok
določen v luči uravnoteženja pravnih položajev oškodovancev in povzročiteljev škode
ob čim bolj omejenem posegu v pravni položaj slednjih.
K 4. členu
V 4. členu je določeno, da se splošni premoženjski oziroma odškodninski predpisi
glede zadev, ki jih ureja ta zakon, uporabljajo le, če niso v nasprotju s tem zakonom. S
tem je postavljeno pravilo subsidiarne uporabe splošnih pravil za vprašanja, ki v
predmetnem zakonu niso urejena drugače. Navedeno pomeni, da bo v primeru
uveljavljanja škode na podlagi drugega odstavka 3. člena tega zakona sodišče glede
obstoja in višine škode vezano na splošna pravila zakona, ki ureja obligacijska
razmerja, tožnik pa bo moral zatrjevati in dokazati vse elemente odškodninske
odgovornosti za vtoževano škodo.
K 5. členu
V 5. členu so posebej opredeljeni upravičenci do povračila škode na podlagi tega
zakona. Poleg dolžniških in upniških upravičencev, ki so podrobneje definirani v 2.
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členu, so upravičenci na podlagi tega zakona tudi druge fizične osebe, ki so na podlagi
pravnomočne sodne odločbe oziroma v regresnem postopku med družbeniki plačale
obveznost izbrisane družbe, ter tudi fizična oseba, ki je bila družbenik v družbi, nad
katero je bil zaradi plačila obveznosti izbrisane družbe izveden ali je začet stečajni
postopek. V zvezi s temi je določeno, da se šteje, da je bil stečajni postopek izveden
ali začet zaradi plačila obveznosti izbrisane družbe, če te obveznosti presegajo 50 %
vseh terjatev, priznanih v stečajnem postopku, oziroma 50 % vseh prijavljenih terjatev
v primeru, da preizkus terjatev ni bil opravljen. Upravičenci so skladno z zadnjo alinejo
prvega odstavka tudi fizične osebe, nad katerimi je bil izveden osebni stečaj, in sicer
za škodo zaradi izgube zaposlitve pod pogoji iz tretje točke 2. člena. Z opredeljenim
naborom upravičencev se zasleduje odprava oškodovanja vseh oseb, ki so utrpele
škodo zaradi prehoda obveznosti izbrisanih kapitalskih družb na njihove družbenike,
mimo pravil o spregledu pravne osebnosti, na podlagi neizpodbojne zakonske
domneve, da so družbeniki podali izjavo, da prevzemajo obveznosti te družbe. Za
zagotovitev enakega obravnavanja vseh dolžniških upravičencev je v drugem
odstavku posebej določeno, da ima pravico do uveljavljanja povračila škode po tem
zakonu tudi dolžniški upravičenec, ki mu je bil pred začetkom uporabe tega zakona v
sodnem postopku tožbeni zahtevek za izplačilo denarne odškodnine za škodo,
povzročeno zaradi izbrisa iz sodnega registra, pravnomočno zavrnjen, zavržen ali je
bil postopek ustavljen.
K 6. členu
V 6. členu je urejeno vprašanje pravnega nasledstva zahteve na podlagi tega zakona,
pri čemer je upoštevano splošno pravilo, da je terjatev iz naslova premoženjske škode
podedljiva. Skladno s prvim odstavkom 6. člena lahko v primeru, če je upravičenec iz
prvega odstavka 5. člena umrl ali je bil razglašen za mrtvega pred vložitvijo zahteve na
podlagi tega zakona, zahtevo vložijo njegovi zakoniti dediči. Skladno z drugim
odstavkom pa se v primeru, če upravičenec iz prvega odstavka 5. člena tega zakona
med postopkom umre ali je razglašen za mrtvega, upravni postopek za povračilo
škode na podlagi tega zakona, nadaljuje z njegovimi zakonitimi dediči po zakonu, ki
ureja dedovanje. V tretjem odstavku je opredeljen položaj v primeru prenehanja
upniškega upravičenca, ki je pravna oseba.
K 7. členu
V 7. členu so opredeljena osnovna pravila glede postopka, v katerem se uveljavlja
povračilo škode na podlagi tega zakona. Skladno s prvim odstavkom se ta postopek
vodi skladno s predpisi o splošnem upravnem postopku, kar sledi iz tega, da o
povračilu škode na podlagi tega zakona odloča upravna enota. Ob upoštevanju načel
upravnega postopka je v drugem odstavku določeno, da se v postopku na podlagi
tega zakona izpolnjevanje pogojev, določenih s tem zakonom, dokazuje s sodno in
poslovno dokumentacijo oziroma z dokazili o plačilih obveznosti za izbrisane družbe in
o plačilih stroškov postopka. V tretjem odstavku je določeno, da ima za izvajanje tega
zakona in na njegovi podlagi sprejetih predpisov upravni organ pravico do
brezplačnega vpogleda v sodne in druge uradne spise ter dokumentacijo pravnih oseb
v zvezi z izbrisom iz sodnega registra in glede izterjave oziroma plačila obveznosti
izbrisane družbe. Obenem je določeno, da so zavezanci in upravljavci dolžni
pristojnemu upravnemu organu predložiti vse dokaze in dopustiti vpogled v listine in
podatke za odločitev o zahtevi. Z navedeno ureditvijo se teži k čim bolj enostavnemu
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in hitremu postopku ob hkratnem zagotavljanju ustrezne stopnje zanesljivosti dokazov
in preprečevanja zlorab.
K 8. členu
V 8. členu je določeno, da so postopki na podlagi tega zakona takse prosti. Predlagani
zakon izključuje plačevanje taks v postopku za povračilo škode na podlagi tega
zakona, čeprav se bo postopek začel na zahtevo stranke – upravičenca. S
predlaganim zakonom se popravljajo posledice nedopustne zakonske ureditve, po
kateri so obveznosti izbrisanih kapitalskih družb avtomatično, na podlagi neizpodbojne
zakonske domneve, prešle na družbenike teh družb, zato ne bi bilo primerno, da bi
morala stranka v postopku, v katerem bo uveljavljala povračilo nastale škode,
plačevati takse.
K 9. členu
V 9. členu so določena pravila postopka in organ, pristojen za odločanje. Skladno s
prvim odstavkom se upravni postopek za določitev odškodnine začne na zahtevo
upravičenca iz prvega odstavka 5. člena tega zakona ali njegovega pravnega
naslednika po 6. členu. V drugem odstavku je določeno, da se zahtevo za povračilo
škode na podlagi tega zakona lahko vloži pri katerikoli upravni enoti, za odločanje pa
je pristojna upravna enota, na območju katere je imela izbrisana družba sedež v času
izbrisa iz sodnega registra. Možnost, da se zahteva vloži pri katerikoli upravni enoti je
namenjena lažji dostopnosti za upravičence, ki bodo z zahtevo izrazili interes za
začetek postopka in povračilo škode. Upravičenec se bo ob tem sam odločil, pri kateri
upravni enoti bo vložil zahtevo. S tem je upravičencem kar najbolj olajšano vlaganje
zahtevka oziroma sprožitev začetka upravnega postopka. Z zahtevo bo upravičenec
opredelil tudi vrsto in obseg škode, ki jo je utrpel. V tretjem odstavku je zato določeno,
da se zahteva vloži na predpisanem obrazcu, če ni vložena na predpisanem obrazcu,
pa mora vsebovati najmanj podatke, navedene v tem odstavku. Ureditev, skladno s
katero je za odločanje pristojna upravna enota, na območju katere je imela izbrisana
družba sedež, pa je namenjena lažjemu pridobivanju in zbiranju dokumentacije, ki bo
služila za dokazovanje obstoja in obsega oškodovanja. V četrtem odstavku je nadalje
določena vrsta akta (odločba ali sklep) glede na vsebino odločitve o zahtevi, v petem
pa vsebina akta. Zoper odločitev upravne enote je, skladno z zakonom, ki ureja
splošni upravni postopek, dopustna pritožba. V šestem odstavku tega člena je zato kot
pritožbeni organ določeno ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Pri tem je
upoštevano, da izvorno zadeva izhaja z delovnega področja tega ministrstva.
K 10. členu
V 10. členu je določen rok, v katerem se lahko vloži zahteva za povračilo škode.
Zahteva za povračilo škode na podlagi tega zakona, ki bo obravnavana v upravnem
postopku, se bo lahko vložila v treh letih od uveljavitve tega zakona. Predlagatelj meni,
da je rok treh let od uveljavitve zakona dovolj dolg, da se vsi oškodovanci seznanijo s
predmetnim zakonom in odločijo o vložitvi zahteve. Obenem pa je zadosti kratek, da
zagotavlja čim hitrejšo rešitev problematike, ki se vleče že več kot deset let.
K 11. členu
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V 11. členu so določeni način plačila odškodnine. Kot oblika povračila škode je
predvideno plačilo v obliki denarja, možno pa je tudi povračilo škode v obliki
premičnega in nepremičnega premoženja ali vrednostnih papirjev. Upravičenci naj bi
praviloma imeli možnost izbire načina na katerega naj prejmejo povrnjeno škodo.
K 12. členu
V prvem odstavku 12. člena je določeno, da se pri določanju višine odškodnine, ki
upravičencu pripada na podlagi tega zakona, uporablja zakon, ki ureja obligacijska
razmerja, razen če ta zakon določa drugače. Za vprašanja, ki niso urejena s
predmetnim zakonom, se bo tako uporabljalo že veljavne, splošne predpise, ki urejajo
vprašanje povračila škode in odškodnine.
V drugem odstavku je določeno, da se odškodnina zmanjša za denarno odškodnino, ki
je bila upravičencu predhodno pravnomočno določena v sodnem ali kateremkoli
drugem postopku. Če je bila upravičencu v sodnem ali kateremkoli drugem postopku
predhodno pravnomočno določena višja denarna odškodnina, kot bi mu bila določena
v upravnem postopku po tem zakonu, se zahteva zavrne. Z določbo drugega odstavka
12. člena se zagotavlja, da bodo upoštevana že prejeta plačila na račun odprave
škode in da ne bo podvajanja plačil.
K 13. členu
V prvem odstavku 13. člena je določeno, da se povračilo škode ne upošteva pri
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Denarni znesek ali premoženje, ki ga bo
upravičenec prejel na podlagi tega zakona, je namreč po svoji naravi povračilo škode
in je namenjeno odpravi posledic te škode, zato ne bi bilo pravično, da se upošteva pri
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V drugem odstavku 13. člena pa je določeno, da
se od izplačil po tem zakonu ne plača dohodnine. Izplačila na podlagi tega zakona
namreč predstavljajo povračilo škode in bi obdavčitev z dohodnino izničila njihov
namen. Obenem je določeno, da se v primeru pravnega nasledstva od teh izplačil
plača davek na dediščine, skladno z zakonom, ki ureja to področje. S tem bodo vse
osebe, ki premoženje pridobijo na isti podlagi (vsi dediči), obravnavane na enak način.
K 14. členu
Predlagana določba določa organe, pristojne za izplačilo in način zagotavljanja
sredstev za povračilo škode na podlagi tega zakona. Za izplačevanje denarnih
odškodnin je po predlogu zakona pristojna upravna enota, ki o povračilu odloča v
upravnem postopku na prvi stopnji, oziroma Državno odvetništvo, če je o denarni
odškodnini odločeno v sodnem postopku. Sredstva za izplačilo denarnega povračila
škode po tem zakonu se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije, pri čemer se
sredstva za izplačilo denarnega povračila škode določenega v upravnem postopku
zagotovijo v okviru finančnega načrta ministrstva, pristojnega za gospodarstvo,
sredstva za izplačilo povračila določenega v sodnem postopku pa v okviru finančnega
načrta Državnega odvetništva.
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K 15. členu
V 15. členu so določeni način in roki za izplačilo denarne odškodnine, ki je
upravičencu določena z odločbo upravne enote ali v sodnem postopku. Način in rok, v
katerem se upravičencem izplača denarna odškodnina, se skladno s petim odstavkom
9. člena navedeta tudi v izreku odločbe, s katero je odločeno v upravnem postopku.
Po predlagani določbi sta način in rok izplačila odvisna od višine določene denarne
odškodnine. Denarna odškodnina se, glede na višino, upravičencu izplača v največ
štirih obrokih, pri čemer prvi obrok vedno zapade v plačilo v 30 dneh po
pravnomočnosti odločbe, ostali obroki pa 1. 6. vsako naslednje leto. Znesek
posameznega obroka (prvega in vsakega naslednjega) je odvisen od skupnega
zneska, do katerega je upravičenec na podlagi tega zakona upravičen. Posebej je v
petem odstavku urejen položaj, če nad upravičencem teče postopek prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije, v teh primerih se, ne glede na določbe prejšnjih
odstavkov, odškodnina izplača v enkratnem znesku, ki zapade v plačilo v 30 dneh po
pravnomočnosti odločbe. V primeru, da se v času obročnega plačevanja nad
upravičencem začne postopek stečaja ali likvidacije, pa je določeno, da v plačilo takoj
zapadejo še neplačani obroki in jih je treba plačati v 30 dneh od objave sklepa o
začetku stečajnega postopka oziroma v 30 dneh od vpisa začetka postopka likvidacije
v register. V zadnjem odstavku je predvidena možnost, da lahko upravni organ v
posebnih primerih zaradi socialnega stanja upravičenca, na podlagi obrazložene
zahteve, izplača denarno povračilo v obliki akontacije oziroma v enkratnem znesku, ne
glede na višino. Pogoje in postopek za tak način izplačila v podzakonskem aktu določi
minister, pristojen za gospodarstvo.
K 16. členu
V 16. členu je posebej urejeno obrestovanje, pri čemer je predpisana 3 %-na obrestna
mera za čas od nastanka škode do uveljavitve tega zakona, ter 5 %-na obrestna mera
od uveljavitve tega zakona naprej.
K 17. členu
V 17. členu je opredeljeno povračilo škode v obliki vračila premoženja. Pri tem se,
skladno s prvim odstavkom 17. člena, povračilo škode izvede z izročitvijo
nepremičnine v last in posest upravičenca, s prenosom lastninske pravice na
upravičenca ali z vrnitvijo lastninskega deleža upravičencu, če je premoženje v času
uveljavitve tega zakona v lasti Republike Slovenije ali lokalnih skupnosti. Skladno z
drugim odstavkom pa premoženja ni mogoče vrniti (v naravi), če na njem obstaja
lastninska pravica fizičnih oseb ali pravnih oseb zasebnega prava. Navedene določbe
sledijo načelu, da se s povračilom škode ne bi povzročale nove krivice, zato je
predvideno vračilo v naravi le v primerih, če je premoženje, ki je predmet vračila, v lasti
države ali lokalnih skupnosti. Na ta način se ne bo posegalo v pravni položaj oseb, ki
so premoženje pridobile zakonito, obenem pa se upravičencem z določbo, da je v teh
primerih možno povračilo škode z nadomestnim premoženjem, zagotavlja, da lahko
uveljavljajo povračilo škode v naravi. V nadaljevanju je v tretjem odstavku opredeljeno
razmerje med povračilom škode v denarju in v naravi (kot vračilo premoženja ali
nadomestno premoženje). Pri vračanju premoženja oziroma stvari je v prvi vrsti
predvideno vračanje nepremičnin, premičnin pa le v primeru, če gre za predmete
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kulturne, zgodovinske ali umetniške vrednosti in so v času uveljavitve tega zakona v
lasti in posesti Republike Slovenije.
K 18. členu
V 18. členu so v prvem odstavku opredeljene omejitve priznane škode na podlagi tega
zakona. Pri tem je upoštevana deljena odgovornost za nastanek škode ter načelo
pravičnosti. Popolna odškodnina se na podlagi tega zakona prizna v primeru, kadar je
bilo v izvršilnem postopku zaradi izterjave obveznosti izbrisane kapitalske družbe
prodano stanovanje ali hiša, v kateri je prebival dolžniški upravičenec, v ostalih
primerih pa se na podlagi tega zakona kot pravična odškodnina prizna delno povračilo
škode. Pri določitvi pravičnega razmerja je bilo upoštevano, da bi izplačilo popolne
odškodnine v vseh primerih lahko ogrozilo finančni sistem, obenem pa je upoštevano,
da so družbeniki imeli pravno možnost, da sprožijo postopke likvidacije ali stečaja, ne
glede na to, da je obstajala zakonska podlaga, da bi sodišča te postopke izvedla po
uradni dolžnosti.
V drugem in tretjem odstavku 18. člena so opredeljeni pogoji, pod katerimi lahko
upniški upravičenci uveljavljajo odgovornost družbenikov na temelju spregleda pravne
osebnosti. Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo povračilo škode in zastaranje, je
upniškim upravičencem omogočeno, da s tožbo na temelju spregleda pravne
osebnosti uveljavljajo plačilo od družbenikov izbrisanih družb. Pri tem je upoštevano
dejstvo, da je zaradi dolgotrajnega reševanja obravnavane problematike potekel
siceršnji zastaralni rok za uveljavljanje zahtevkov na temelju spregleda pravne
osebnosti, zato je v interesu pravičnosti določen nov rok, v katerem se lahko vloži
tožba. Obenem je v interesu pravne varnosti določen prekluzivni rok enega leta, v
katerem je treba vložiti tožbo. V četrtem odstavku je ob obstoju pogojev za spregled
pravne osebnosti določena primerljiva pravica države, pri čemer rok za vložitev tožbe
začne teči od ugotovitve v upravnem postopku, da je dolžniški upravičenec storil
dejanja, ki utemeljujejo spregled pravne osebnosti.
K 19. členu
V 19. členu je določeno, da se v postopkih po tem zakonu ne uporabljajo določbe o
zastaranju terjatev iz zakona, ki ureja obligacijska razmerja, in zakona, ki ureja
korporacijska razmerja. S tem se bo sicer poseglo v pravne položaje oseb, ki so se
ustalili zaradi zastaranja, vendar velja upoštevati, da so zaradi dolgotrajnega
reševanja obravnavane problematike splošni zastaralni roki potekli pred ureditvijo
problematike, obenem pa je zakonodaja v času od 23. 7. 1999 do 16. 11. 2011
upnikom omogočala uveljavljanje zahtevkov do družbenikov na podlagi zakonske
domneve, kar je bilo bistveno enostavnejše kot uveljavljanje zahtevkov do družbenikov
na podlagi spregleda pravne osebnosti, zato se slednjega niso posluževali. Posledično
so bile osebe, zoper katere bi sicer upniki vložili tožbo na temelju spregleda pravne
osebnosti, deležne nepravične koristi. Prav tako velja upoštevati, da ne gre za kršitev
pridobljenih pravic, če temeljijo na poslovnih pravnih razmerjih s tretjimi osebami.
Predlagana rešitev je v javnem interesu, saj je zaradi prehoda obveznosti izbrisanih
družb na družbenike mimo spregleda pravne osebnosti, veliko število oseb utrpelo
škodo.
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K 20. členu
V 20. členu je opredeljen poseben položaj Republike Slovenije in pravnih oseb, v
katerih Republika Slovenija ima oziroma je imela upravljavske pravice. Do povračila
škode na podlagi tega zakona niso upravičeni Republika Slovenija in pravne osebe, v
katerih ima Republika Slovenija kakršenkoli delež upravljavskih pravic. Obenem je
določeno, da slednji svoje terjatve do družbenikov izbrisanih družb odpišejo v skladu s
predpisi, ki urejajo odpis neizterljivih terjatev. Če je na podlagi določb prvega in
drugega odstavka tega člena oškodovan drugi družbenik pravne osebe, v kateri ima
Republika Slovenija upravljavske pravice, lahko od Republike Slovenije uveljavlja
odškodnino po pravilih korporacijskega prava, ki urejajo odgovornost družbenika za
škodo, povzročeno družbi.
K 21. členu
Predlagana določba 21. člena ureja vodenje evidenc in obdelavo podatkov v zvezi s
postopki na podlagi tega zakona. Določeni so podatki, ki se zbirajo in obdelujejo,
upravljavec podatkov, namen zbiranja in obdelave podatkov ter rok hrambe. Zaradi
izvajanja predlaganega zakona in spremljanja učinkov se določa vodenje evidence
upravičencev s podatki o času vložitve zahteve, odločitvi upravnega organa (številka,
datum, vsebina) ter o višini, načinu in rokih plačil na podlagi tega zakona. Predlaga se,
da zbrane podatke obdeluje upravna enota, pristojna za vodenje postopka, zbrane
podatke pa posreduje ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, ki bo centralno
upravljalo te podatke. Ker se nekateri od podatkov že vodijo v elektronskih zbirkah
podatkov je določeno, da upravljavec podatkov le-te pridobiva z vpogledom v
elektronske evidence. Zaradi zagotovitve podatkov o odločitvah v sodnih postopkih in
v drugih postopkih (razen v upravnem), v katerih se uveljavlja povračilo škode na
podlagi tega zakona, je določeno, da se te podatke v evidenco vpiše na predlog
Državnega odvetništva.
K 22. členu
V 22. členu je urejeno, na kakšen način zakon vpliva na postopke, ki so že v teku. Pri
tem so upoštevane posebnosti posameznih vrst postopkov. Vpliv tega zakona na
stečajne postopke, v katerih so bile uveljavljane obveznosti izbrisanih družb, ki so
prešle na družbenike, je opredeljen z upoštevanjem posebnosti stečajnega postopka.
Posebej je predpisano, da v primerih, ko upnik razpolaga s pravnomočnim izvršilnim
naslovom zoper družbenika izbrisane družbe, na podlagi katerega lahko od
družbenika terja plačilo obveznosti izbrisane družbe, po uveljavitvi tega zakona na
podlagi slednjega ne more več začeti novega postopka. S tem se zasleduje
uresničitev namena zakona, ki je v tem, da se družbenike izbrisanih družb razbremeni
obveznosti, ki so nanje prešle na podlagi ZFPPod. Položaj upnikov je ob tem
zavarovan delno tako, da so določeni kot upravičenci na podlagi tega zakona, delno
pa s tem, da je določeno da lahko svojo terjatev uveljavljajo na temelju spregleda
pravne osebnosti. Upniki izbrisanih družb so namreč lahko v zelo različnih položajih nekateri so terjatve do izbrisanih družb že uveljavljali od družbenikov, drugi pa ne.
Tisti, ki so svoje terjatve uveljavljali od družbenikov, so lahko v dveh različnih
položajih: lahko že razpolagajo s pravnomočnim izvršilnim naslovom, možno pa je
tudi, da postopki še niso zaključeni - ti upniki imajo neko »pričakovalno pravico«. V
obeh primerih je treba zagotoviti, da predmetni zakon ne bi posegel v njihov pravni

52

položaj, kar je zagotovljeno tako, da so upniki upravičenci do odškodnine po tem
zakonu ter da svojo terjatev lahko uveljavljajo tudi na temelju spregleda pravne
osebnosti (glej 18. člen). Na ta način se zagotavlja, da nova ureditev ne pomeni
posega v njihovo pravico iz 33. člena Ustave ter da se uresničuje prepoved povratne
veljave pravnih aktov iz 155. člena Ustave.
K 23. členu
V 23. členu je določen rok, v katerem mora minister, pristojen za gospodarstvo,
sprejeti podzakonski akt, v katerem bo opredelilo obliko in vsebino obrazca iz tretjega
odstavka 9. člena tega zakona, pogoje za izplačilo akontacije na podlagi sedmega
odstavka 15. člena tega zakona ter obliko in način vodenja evidence iz prvega
odstavka 21. člena tega zakona.
K 24. členu
V 24. členu je določen začetek uporabe zakona. Glede na to, da bo zakon vplival na
proračunsko porabo, je določen kasnejši začetek uporabe določb od 15. do 17. člena,
kar bo omogočilo, da se pravočasno zagotovijo sredstva za njegovo izvajanje.
K 25. členu
V 25. členu je določen začetek veljavnosti zakona, ki sledi določbi prvega odstavka
154. člena Ustave Republike Slovenije.«
Predlog zakona je bil SPREJET (prisotnih 35 državnih svetnic in svetnikov, 32 jih
je glasovalo ZA, nihče ni glasoval PROTI).
S tem je bila 6. točka dnevnega reda zaključena.
***
7. točka dnevnega reda:
- Predlog Sklepa k zaključkom posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za
pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini
Program posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v
Šaleški dolini so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti s sklicem seje.
Zaključke posveta, ki je potekal v petek, 7. 5. 2021, v dvorani Državnega sveta, je
obravnavala Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Poročilo komisije k
zaključkom posveta so državne svetnice in svetniki prejeli po elektronski pošti 8. 6.
2021.
Predlog sklepa Državnega sveta k zaključkom posveta so državne svetnice in svetniki
prejeli po elektronski pošti 8. 6. 2021.
Vsebino zaključkov in stališče Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je
predstavil državni svetnik Franjo Naraločnik.
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Razpravljal je državni svetnik dr. Matjaž Gams.
Dodatna pojasnila k zaključkom posveta je podal državni svetnik Franjo Naraločnik.
Pred glasovanjem je obrazložitev glasu podal državni svetnik Branko Tomažič.
Predsednik je dal na glasovanje Predlog Sklepa Državnega sveta k zaključkom
posveta Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški
dolini z naslednjo vsebino:
»Državni svet Republike Slovenije je na 41. seji 9. 6. 2021, na podlagi 29. in 67. člena
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), sprejel naslednji
SKLEP
Državni svet se je seznanil z Zaključki posveta Pogoji, ki jim mora biti
zadoščeno za pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini in na podlagi prvega
in drugega odstavka 97. člena Poslovnika Državnega sveta poziva Vlado
Republike Slovenije, da zaključke posveta prouči in se do njih opredeli.
Zaključki posveta se glasijo:
»Državni svet Republike Slovenije in skupina Holding Slovenske elektrarne Slovenije
sta 7. 5. 2021 organizirala posvet z naslovom Pogoji, ki jim mora biti zadoščeno za
pravičen prehod iz premoga v Šaleški dolini.
Evropska unija je zastavila ambiciozno okoljsko reformo, ki slovensko energetiko
postavlja pred velike izzive. Uresničitev ciljev podnebne nevtralnosti do 2050 pomeni
transformacijo slovenske energetike, gospodarstva in socialne strukture v Šaleški
regiji.
Zaradi načrtovane opustitve rabe premoga za proizvodnjo električne energije je za
pravičen prehod pomembno, na kakšen način se bo država lotila priprave zakona o
postopnem zapiranju Premogovnika Velenje. Pri tem nas čakajo veliki izzivi na
socialnem področju, saj Premogovnik Velenje zaposluje več kot 2000 oseb.
Pomembno vprašanje je, kaj pomeni zapiranje za lokalno gospodarstvo in kakšno bo
socialno breme v regiji. Za oblikovanje optimalnih zakonodajnih rešitev je ključen
socialni dialog med vsemi deležniki, od predstavnikov skupine Holdinga Slovenske
elektrarne in sindikatov, države kot lastnikom in resornimi ministrstvi, do predstavnikov
gospodarstva in lokalnih skupnosti, kjer bodo izginjala delovna mesta. Zelo pomembno
pa je, da njihovim argumentom prisluhne zakonodajna veja oblasti, ki bo sprejela
zakonodajne rešitve.
Glede na navedeno se je Državni svet Republike Slovenije na pobudo Holdinga
Slovenske elektrarne odločil, da skupaj organizirata posvet, na katerem bi se potrudili
definirati ključne izzive ter skušali sooblikovati rešitve, ki bi jih moral vsebovati
nastajajoči zakon o zapiranju Premogovnika Velenje, da bi imele spremembe čim manj
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boleče posledice za lokalno prebivalstvo in gospodarstvo v regiji ter da se izognemo
negativnim izkušnjam pri zapiranju zasavskih premogovnikov.
V uvodnih nagovorih in panelskih razpravah so sodelovali predsednik Državnega
sveta Republike Slovenije Alojz Kovšca, generalni direktor HSE dr. Viktor Vračar,
generalni direktor Premogovnika Velenje dr. Janez Rošer, minister za okolje in prostor
mag. Andrej Vizjak, državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaž Košorok,
državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Andrej Čuš, član
uprave SDH Janez Tomšič, generalni direktor ELES mag. Aleksander Mervar,
predsednik Gospodarske zbornice Slovenije Boštjan Gorjup, župan Občine Šoštanj
Darko Menih, župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, predsednik Sindikata
Premogovnika Velenje Simon Lamot, direktorica Direktorata za trg dela in
zaposlovanje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Mojca Pršina, predsednik Sveta delavcev Premogovnika Velenje Danilo Rednjak,
državni svetnik in župan Občine Ljubno Franjo Naraločnik, član poslovodstva
Premogovnika Velenje Aleš Logar, predsednik Sindikata delavcev dejavnosti
energetike Slovenije Branko Sevčnikar ter podpredsednik Državnega sveta in župan
Občine Zagorje ob Savi Matjaž Švagan.
Razpravljavci so v svojih predstavitvah in razpravah podali stališča do izstopa iz
premoga in naslovili pomen Premogovnika Velenje in TEŠ za ceno električne energije
za gospodinjstva in gospodarstvo v Sloveniji ter njunega zaprtja za prebivalce Šaleške
doline, saj sta neločljivo povezana z lokalnim okoljem. Podali so vrsto predlogov, ki jih
je treba upoštevati za pravičen prehod pri pripravi izhodišč za postopno zapiranje
Premogovnika Velenje in so zajeti v zaključkih posveta.
I) Iz predstavitev in panelnih razprav izhajajo naslednje u g o t o v i t v e:
- V luči zavez o doseganju neto ničelnih emisij TPG oz. podnebne nevtralnosti do leta
2050, ki izhajajo iz Pariškega sporazuma in evropskega zelenega dogovora
Evropske komisije ter nadgrajenega in zahtevnejšega cilja zmanjšanja TPG za vsaj
55 % do leta 2030 glede na referenčno leto 1990 v okviru svežnja »Fit for 55«, je
zavedanje o nujnosti tranzicije Slovenije v brezogljično družbo neizogibno.
- Istega leta, ko je Slovenija podpisala in ratificirala Pariški sporazum kot prvi
univerzalni in pravno zavezujoč globalni podnebni sporazum, je blok 6
Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) dobil uporabno dovoljenje. Le nekaj let po začetku
obratovanja sodobnega bloka 6 TEŠ, ki je skladen s t. i. BAT tehnologijami in
omogoča zajem ogljika ter predstavlja 0,03 % svetovne tovrstne proizvodnje
električne energije in 0,1 promila svetovnega onesnaženja, se zahteve po
razogljičenju zaostrujejo in odražajo v dodatnih pritiskih na dvigovanje cen
emisijskih kuponov, ki danes bistveno prehitevajo dolgoročne napovedi, to pa
neposredno vpliva na poslovanje in finančne (ne)zmožnosti obratovanja TEŠ in z
njim povezanega Premogovnika Velenje.
- S sprejetim Nacionalnim energetskim in podnebnim načrtom (NEPN) se je Slovenija
zavezala k postopnemu opuščanju rabe premoga v energetske namene pred letom
2050. Za prestrukturiranje in razvojni prehod premogovnih regij je treba pripraviti
dolgoročno Nacionalno strategijo o izstopu iz premoga in prestrukturiranje
premogovnih regij v skladu z načelom pravičnega prehoda, ki vključuje časovni
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načrt predčasnega zapiranja Premogovnika Velenje in opustitve rabe premoga v
TEŠ. Pri tem predstavniki resornih ministrstev napovedujejo pripravo Zakona o
postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakona o prestrukturiranje
Savinjsko-Šaleške regije.
- Z opuščanjem rabe fosilnih goriv bo treba slednje nadomestiti z drugimi viri energije.
V mnogih sektorjih jih bo v luči načrtovane elektrifikacije nadomestila električna
energija. Trenutne prognoze kažejo, da se bo poraba električne energije v končni
rabi energije v Sloveniji do leta 2050 povečala za okrog 50 %. To predstavlja velik
izziv tudi za slovensko elektrogospodarstvo, ki je specifično in edinstveno v
evropskem prostoru, saj danes tretjino celotne proizvodnje električne energije v
državi zagotavlja zgolj ena termoelektrarna, ki jo oskrbuje Premogovnik Velenje, ki
ga bomo zaprli. Poleg tega se izteka življenjska doba obstoječega bloka Nuklearne
elektrarne Krško.
- TEŠ in Premogovnik Velenje imata z vidika varne in zanesljive oskrbe energije
pomembno vlogo v elektroenergetskem sistemu. Kot kažejo projekcije bilanc
električne energije, pripravljenih v ELES, bo uvozna odvisnost v letu 2021 v
povprečju 11,1 %. V scenariju možnega prenehanja obratovanja TEŠ (do konca
2021) se v letu 2022 uvozna odvisnost poveča na 34,3 %. Če se zgodi, da NEK ne
pridobi okoljevarstvenega soglasja in s tem podaljšanja obratovanja po letu 2023,
bo uvozna odvisnost v letu 2024 narastla na več kot 50 %. Tak scenarij z vidika
cene električne energije pomeni neobvladljivo situacijo, saj proizvodnih kapacitet
TEŠ in NEK ni možno hipno nadomestiti z razpršenimi (obnovljivimi) proizvodnimi
viri električne energije. V scenariju delovanja TEŠ do 2036 in podaljšanja
obratovanja NEK do 2043 je odvisnost od uvoza električne energije leta 2024 11,7
% in 2036 14,5 %. Vse to pomeni, da je eden ključnih prihodnjih izzivov slovenske
energetike nadomestitev velikega deleža domače proizvodnje električne energije in
zagotovitev še dodatnih potreb po električni energiji v prihodnjih desetletjih. Pri tem
potrebujemo dovolj stabilne proizvodne vire, ki bodo zagotavljali zanesljivost oskrbe
z električno energijo tudi v izrednih razmerah in po koncu obratovanja TEŠ. Pri tem
se ne sme zgoditi, da bi energijo iz ene najsodobnejših termoelektrarn nadomestili z
uvozom okoljsko sporno pridobljene energije. Ob navedenem nas čakajo tudi izzivi
na področju prenosnega in distribucijskega omrežja ter zagotavljanja varne in
zanesljive oskrbe energije po konkurenčnih cenah.
- Zaloge premoga niso kritični dejavnik in omogočajo nemoteno obratovaje
Premogovnika Velenje ter varno oskrbovanje TEŠ v celotnem obdobju obratovanja,
ne glede na predlagane letnice prenehanje rabe premoga.
- Medtem ko v okviru resornih ministrstev opozarjajo, da je treba najprej določiti
letnico izstopa iz premoga, kar bo sicer težka politična odločitev, in nato novelirati
veljavne predpise ter sprejeti nove strateške dokumente in zakone, pa v skupini
HSE in Premogovniku Velenje poudarjajo, da so pomembnejše od same letnice
aktivnosti, ki jih je treba izvesti pred predvidenim zaprtjem Premogovnika Velenje in
opustitvijo rabe premoga v TEŠ. Zaradi (nepredvidljive) rasti cen emisijskih kuponov
in posledično (nepredvidljivih) višjih stroškov TEŠ za njihov nakup, je vprašanje
letnice izhoda iz premoga vezano tudi na zmožnost zagotavljanja sredstev za
finančno stabilno poslovanje TEŠ in Premogovnika Velenje.
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- V gospodarstvu pričakujejo določitev take letnice, ki bo omogočila izvedbo vseh
potrebnih aktivnosti za izstop iz premoga, vključno z odločitvijo o nadomestnih
proizvodnih kapacitetah električne energije, vlaganjih v električno omrežje in drugih
pomembnih rešitvah za elektroenergetsko preobrazbo države.
- Sindikat Premogovnika Velenje opozarja, da bi morali pri določitvi datuma izstopa iz
premoga za vsako od predlaganih letnic narediti izračune potrebnih sredstev:
a) za reševanje socialne problematike zaposlenih v premogovništvu, TEŠ in
posredno zaposlenih v SAŠA regiji;
b) za zapiralna dela Premogovnika Velenje in demontažo termo objektov v TEŠ;
c) za ureditev degradiranih površin v občinah Šoštanj in Velenje;
d) za monitoring področja sanacije ugreznin med jezeroma;
e) za nadomestne enote za proizvodnjo zadostnih količin električne energije za
izpolnitev zaveze iz NEPN o najmanj 75 % samooskrbi do leta 2040 in
f) za blaženje energetske revščine.
Pri vsaki od predlaganih letnic bi morali tudi jasno povedati, kaj pomeni predčasni
izstop iz premoga za dvig končne cene električne energije.
- Čeprav so predlogi glede letnice predčasnega izstopa iz premoga različnih
deležnikov različni (npr. 2038 – Strateški svet za energetski prehod Gospodarske
zbornice Slovenije, 2042 – Sindikat SPESS in SDE), pa obstaja zavedanje, da mora
politika pri določitvi letnice izstopa iz premoga upoštevati različne
narodnogospodarske, tehnične, socialne in okoljske vidike ter zagotoviti izvedbo
vseh potrebnih aktivnosti za energetsko preobrazbo države v luči podnebnih
sprememb, ki bo pravična za vse državljane in ne bo povzročila energetske
revščine. Ključno je, da se pripravijo terminski plani, plani s ključnimi mejniki, kdo je
odgovoren za te mejnike in kaj storiti, če mejniki ne bodo doseženi.
- Upoštevati je treba, da bodo zapiralna dela v Premogovniku Velenje tudi po
njegovem zaprtju oz. prenehanju komercialne rabe premoga trajala še 10 do 15 let.
Prav tako je treba upoštevati, da letni stroški zapiranja padajo z dolžino obratovanja
Premogovnika Velenje.
- Cena premoga ni tržna, kar pomeni, da Premogovnik Velenje samo iz naslova
prodaje premoga ne bo imel na voljo dovolj lastnih sredstev za izvedbo zapiralnih
del, rekultivacijo ter prestrukturiranje.
- Slovenija lahko iz Sklada za pravični prehod za gospodarsko prestrukturiranje obeh
premogovnih regij počrpa 235 mio evrov. Ker potrebna sredstva za prestrukturiranje
in pravičen prehod Savinjsko-Šaleške regije bistveno presegajo sredstva iz Sklada
za pravični prehod, je za tovrstne namene nujno zagotoviti javne vire financiranja.
- Sredstva Podnebnega sklada, ki se financira iz prodaje emisijskih kuponov, največji
plačnik pa je TEŠ, so namenjena financiranju ukrepov za blaženje podnebnih
sprememb in prilaganje nanje. To pomeni, da smo v Sloveniji, tudi zaradi TEŠ,
lahko izvajali veliko okoljskih projektov.
- HSE iz naslova termo divizije (Premogovnik Velenje in TEŠ) v državni in občinske
proračuna neposredno vplača okoli 230 mio evrov na letni ravni, kar je bistveno več
od stroškov emisijskih kuponov.
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- Študija SPESS Sindikata Premogovnika Velenje in Sindikata delavcev dejavnosti
energetike Slovenije na podlagi makroekonomskih analiz in izračunov med drugim
nakazuje, da bi kasnejši izstop iz premoga (leto 2042) s plačili emisijskih kuponov
po 22 evrov napolnili Podnebni sklad v višini od 1,5 do 3 mrd evrov, kar je bistveno
več od sredstev Sklada za pravični prehod v višini 235 mio evrov, ki so namenjena
reševanju izzivov zelenega prehoda tako Savinjsko-Šaleške regije in kot Zasavske
regije.
- Z izkopavanjem premoga neizogibno vplivamo na površino in spreminjamo prvotno
obliko pokrajine, ki se kaže v obliki pogrezanja terena, nastajanja razpok na površini
in nastankom jezer. Medtem ko sta tako Premogovnik Velenje kot TEŠ v preteklosti
izvedla temeljito ekološko sanacijo in se je njun vpliv na okolje zmanjšal (Šaleška
dolina velja za eno od območij z najčistejšim zrakom v Sloveniji), v Šoštanju in
Velenju pričakujejo čim prejšnjo odpravo vseh negativnih vplivov dolgoletnega
izkopavanja premoga, ki se kažejo v ugrezanju in poplavljanju velikih površin ter
težavah s smradom v Šoštanju zaradi uhajanja velikih količin jamskega zraka.
- Lokalno okolje pričakuje čimprejšnji odgovor, kdo bo po prenehanju izkopavanja
premoga poskrbel za sanacijo ugreznin in za vzdrževanje področja sanacije
ugreznin med velenjskim in šoštanjskim jezerom ter kdo bo zagotovil sredstva za
tovrstna sanacijska dela. Na Občini Šoštanj tudi opozarjajo, da bodo pri podaljšanju
koncesije za pridobivanje premoga vztrajali, da se območje pridobivalnega prostora
določi po dejanskem stanju.
- Šaleška dolina je v preteklih desetletjih plačala ogromen ekološki in socialni davek,
ko je zagotavljala varno, zanesljivo in poceni proizvodnjo električne energije.
Nepravično bi bilo, da bi morali breme prestrukturiranja industrije, ki služi celotni
Sloveniji, zaradi politike globalnega onesnaževanja nositi samo zaposleni v
premogovništvu in Savinjsko-Šaleški regiji.
- Premogovnik Velenje se bo v prihodnje soočal s težavo pridobivanja primernega
kadra za čas nadaljnjega obratovanja in na drugi strani s težavo prekvalificiranja
kadra ob njegovem zaprtju.
- Premogovnik Velenje zaposluje 2000 oseb, pri čemer je bilo leta 2020 20 %
delovnih mest v ožjem vplivnem območju neposredno odvisnih od premogovništva.
Starostna struktura zaposlenih v Skupini Premogovnik Velenje je takšna, da do leta
2030 niti polovica sedaj zaposlenih ne izpolni pogoja za upokojitev, v družbi TEŠ je
starostna struktura zaposlenih še mlajša. Posebej občutljivo je tudi vprašanje
reševanja statusa delovnih in ostalih invalidov. Za obdobje 2038–2042 projekcije
kažejo, da se lahko upokoji do 80 % sedaj zaposlenih. V obdobju njegove sanacije
in zapiranja bo v prvih letih potrebnih 400 do 500 zaposlenih, v naslednjih letih pa
postopno zmanjšanje na 150 do 200 zaposlenih, kar ob ustreznih pripravah
omogoča pravičen prehod in pravično vključitev zaposlenih v proces prekvalifikacij.
- Lokalno okolje in socialni partnerji zahtevajo pravičen prehod, ki bo zagotovil okoli
5000 novih nadomestnih delovnih mest z enakim socialnim statusom, kot ga imajo
zaposleni v Premogovniku Velenje, oz. socialno varnost zaposlenih v Premogovniku
Velenje in TEŠ, ki bodo zaradi predčasnega izstopa iz premoga potencialno ostali
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brez zaposlitve (npr. dokup delovne dobe, predčasno upokojevanje brez malusov,
spodbujanje samozaposlovanja, prekvalifikacija, posebna skrb za invalide, itd.).
- Znanje v Premogovniku Velenje se je akumuliralo skozi desetletja in je iskano na
številnih področjih, kot so predorogradnje, geotehnika, strojništvo, elektrotehnika,
IT tehnologije. Zato je treba poskrbeti, da tovrstna znanja in izkušnje ne izginejo,
ampak jih je treba prek prekvalifikacij preusmeriti na nove izzive.
- Obstoječe tehnologije na obstoječi energetski lokaciji ne bodo omogočale
zaposlovanja ekvivalentnega števila delovnih mest, ker so OVE bolj razpršeni viri,
nove tehnologije so tudi delovno manj intenzivne. Zato bo eden ključnih dejavnikov
uspešnosti prestrukturiranja vezan na uspešnost iskanja novih delavnih mest v
sektorjih, ki niso vezani izključno na energetsko panogo.
II) Na podlagi predstavitev in razprav so bili oblikovani naslednji z a k l j u č k i:
1. Med državo, lokalnimi skupnostmi, socialnimi partnerji, gospodarstvom in tudi
nevladnimi organizacijami je potreben družben dogovor o tranziciji SavinjskoŠaleške regije, ki mora hkrati nasloviti gospodarski, okoljski in socialno pravičen
vidik njene energetske preobrazbe in prestrukturiranja.
2. Vlada naj v sodelovanju s predstavniki skupine HSE, lokalnih skupnosti, socialnih
partnerjev in ostalimi pristojnimi deležniki čim prej pristopi k pripravi Zakona o
postopnem zapiranju Premogovnika Velenje in Zakona o prestrukturiranju
Savinjsko-Šaleške regije. Zakonodaja mora opredeliti potreben obseg sredstev in
finančne vire za postopno zapiranje Premogovnika Velenje in prestrukturiranje
regije, okoljsko sanacijo in zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih v
Premogovniku Velenje in TEŠ. Pri tem je treba nasloviti jasen poslovni načrt
postopnega zapiranja, tehnično tehnološki vidik postopnega zapiranja, jasne
ukrepe in aktivnosti za sanacijo okolja, program aktivnega razreševanja presežnih
delavcev in upokojevanja, jasen terminski plan in monitoring, jasno definiranje
umeščanja v prostor, institut za sprotno spremljanje in pripravo kakovostnih
kriterijev za kasnejšo evalvacijo izvajanih programov.
3. Odločitev o letnici prenehanja izkopavanja premoga in s tem povezane
proizvodnje električne energije v TEŠ mora biti premišljena in sprejeta na podlagi
proučitve vseh narodnogospodarskih, tehničnih, socialnih in okoljskih vidikov ter
mora omogočiti pravočasno in sistematično pripravo na pravičen prehod oz. izstop
iz premoga. Tuje izkušnje s prestrukturiranjem rudarskih regij namreč kažejo, da
tovrstni procesi zaradi kompleksnosti in finančne zahtevnosti projektov trajajo vsaj
20 let.
4. Vlada naj v sodelovanju s predstavniki skupine HSE, prizadetih lokalnih in
socialnih partnerjev do konca leta 2021 pripravi natančen časovni načrt, v katerem
bodo opredeljeni ključni mejniki postopnega zapiranja Premogovnika Velenje.
Opredeliti je treba tudi nosilce posameznih aktivnosti in ključne postopke za
izpeljavo pravičnega prehoda Savinjsko-Šaleške regije v brezogljično družbo.
5. Odločitve o postopnem zapiranju in prestrukturiranje Savinjsko-Šaleške regije je
treba pripravljati tudi na podlagi preteklih izkušenj pri zapiranju Rudnika Trbovlje-
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Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju Zasavja in pri tem slediti najboljšim
praksam.
6. Vlada naj ustanovi posebno delovno skupino, ki bo nadzirala celoten proces
prestrukturiranja, realizacijo zastavljenih ciljev in implementacijo ukrepov, ter k
sodelovanju povabi predstavnike resornih ministrstev in drugih pristojnih državnih
in regijskih organov, gospodarstva, strokovnjakov ter predstavnike lokalnih
skupnosti in zaposlenih.
7. Ohranjanje energetske lokacije v Šaleški dolini je ključnega pomena, saj na lokaciji
obstaja ustrezna infrastruktura za opravljanje energetskih dejavnosti proizvodnje
energije iz različnih virov. Energetika in z njo tesno povezane dejavnosti so eden
ključnih stebrov prihodnjega gospodarskega razvoja v Šaleški dolini.
8. Do zaprtja premogovnika je treba poiskati rešitev za alternativno ogrevanje
Šaleške doline. Ker se je za predčasni izhod iz premoga odločila država, bi morala
prevzeti breme iskanja nadomestnega toplotnega vira.
9. Prouči naj se predlog za ustanovitev t. i. Sklada za pravični prehod zaradi
predčasnega izhoda iz premoga v Savinjsko-Šaleški regiji, ki bo financiral socialne
programe za zaposlene v Skupini Premogovnik Velenje in družbi TEŠ ter
posredno zaposlene v Savinjsko-Šaleški regiji, katerih socialni status se bo moral
reševati v okviru načrtovane zakonodaje. Vir sredstev je lahko Podnebni sklad ali
integralni proračun.
10. Ugašanje premogovništva neposredno učinkuje na več kot 10.000 delovnih mest v
Savinjsko-Šaleški regiji, zaradi česar je še toliko pomembneje sistematično,
postopno in dovolj dolgo časovno obdobje za prestrukturiranje.
11. Zaprtje termo divizije HSE pomeni izgubo visoko ovrednotenih delovnih mest, zato
bo treba z različnimi ukrepi in spodbudami države in lokalnih skupnosti spodbuditi
razvoj nadomestnih dejavnosti in nadomestnih delovnih mest. Noben delavec,
posredno ali neposredno povezan s pridobivanjem premoga, ne bi smel ostati brez
dela.« «
***
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Ker so bile izčrpane vse točke dnevnega reda, je predsednik Državnega sveta zaključil
41. sejo Državnega sveta Republike Slovenije in obvestil državne svetnice in svetnike,
da bo naslednja redna seja Državnega sveta v skladu s terminskim programom dela
Državnega sveta za leto 2021 v sredo, 7. 7. 2021.

Dr. Dušan Štrus
sekretar

Alojz Kovšca
predsednik

Zapisala: Marina Petrović
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