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                               Aktualna zakonodaja 
 

 
 

 

1. Kot največji dosežek aktivnosti ZDUS na področju zakonodaje je uspešna akcija, ki smo jo 
zaključili 23. 3. 2013 in sicer z zbiranjem več kot zahtevanih 5000 podpisov državljanov za podporo 

nove volilne zakonodaje. V okviru ZDUS smo pripravili zakonsko besedilo Predloga zakona o 

spremembah in dopolnitvah zakona o volitvah v Državni zbor. Zakonske rešitve, ki smo jih pripravili 
so po meri državljanov, saj gre za kombiniran volilni sistem, ki zagotavlja demokratično izbiro in 

izvolitev  poslancev v skladu z na volitvah izraženo voljo volivcev. Zakon je sedaj vložen  v proceduro 

Državnega zbora in bo prišel na dnevni red in obravnavo takoj, ko bosta obravnavana oz sprejeta 

druga dva zakonska predloga, ki sta ga predčasno že vložili v proceduro Državljanska lista in 
Pozitivna Slovenija.  

 

2. V kratkem se bomo aktivno vključili v postopek sprememb in dopolnitev socialne zakonodaje, saj je 
ocena učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje, ki jo je v končnem poročilu predstavil Institut za 

socialno varstvo, pokazala na vrsto pomanjkljivosti in nedorečenosti pri njenem izvajanju. Na te smo 

opozarjali tudi mi, saj smo v praksi ugotovili vrsto težav, s katerimi se starejši soočajo pri 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pri tem naj poudarimo zlasti problematiko v zvezi z 
pridobitvijo varstvenega dodatka, neustreznimi kriteriji, ki se upoštevajo pri odobravanju  

(premoženje, prihranki, ipd).  

 
3. Kot pomembno delo na zakonodajnem področju naj poudarimo tudi pripravo zakonskega besedila 

zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ko na celosten način ureja vprašanja 

starajočega prebivalstva in njegove dolgotrajne oskrbe, ki je izredno pereča. Državne institucije že vrst 
let napovedujejo ureditev tega nerešenega področja, vendar do sedaj še nismo prišli do ustrezne 

zakonske rešitve. Naš predlog zakona je bil predan že na začetku lanskega leta Ministrstvu za delo, 

družino in socialne zadeve, kot pristojnemu ministrstvu za reševanje te problematike. Kljub obljubam, 

da bo zakon poslan v medresorsko usklajevanje, do danes še ni nobenega ustreznega rezultata v smislu 
predložitve zakona v proceduro Državnega zbora. 

 

4. ZDUS se je vključil tudi razpravo glede predlagane spremembe 90. člena Ustave RS, kjer  smo 
podprli omejitev predlagateljev zakonodajnega referenduma, po kateri bi zakonodajni referendum 

predlagalo le 40.000 volivcev. Glede določitve referendumskega kvoruma menimo, da je udeležba 35 

% volilnih upravičencev prenizka,. Zato smo predlagali, da se referendumski kvorum zviša in sicer na 

najmanj 45 % volivcev.  
 

Glede vsebinskih omejitev zakonodajnega referenduma smo soglašali, da referenduma ne bi bilo 

dopustno razpisati v primerih, če bi bile lahko prizadete človekove pravice in temeljne svoboščine ali 
bi lahko nastale druge protiustavne posledice in o zakonih o nujnih ukrepih za zagotovitev obrambe 

države, varnosti in odprave posledic naravnih nesreč. Nikakor se pa ne  strinjamo, da referenduma ne 

bi bilo dopustno razpisati o zakonih o davkih, carinah in drugih obveznih dajatvah, zakonih od katerih 
je neposredno odvisno izvrševanje proračuna ter zakoni, ki imajo vpliv na druge javnofinančne 

odhodke ali poroštva.  

 

 Na žalost pa ugotavljamo, da s svojimi predlogi nismo bili uspešni, saj so predvidene spremembe 90. 
čl. Ustave, tekom obravnave v okviru Ustavne komisije DZ, niso spremenjene v smislu naših stališč in 

so kot take sedaj predložene v državnozborsko proceduro, ki naj bi se opravila v kratkem.  
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