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4. točka dnevnega reda – PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O PRAZNIKIH 
IN DELA PROSTIH DNEVIH V REPUBLIKI SLOVENIJI. 
 
PREDSEDNIK MIHA KORDIŠ: Hvala. 
 Preden preidemo naprej, samo kratka zgodovinska opomba. In to je, da so narodi, 
nacionalni jeziki, kot jih razumemo danes, v osnovi politični koncept in izum 19. stoletja. 
In za noben narod ne moremo govoriti o njegovi tisočletni zgodovini, ne za slovenskega, 
ne za kateregakoli drugega. 
 Besedo dajem predstavniku Vlade oziroma Ministrstva za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti. Državni sekretar, Dan Juvan. 
 
DAN JUVAN (državni sekretar MDDSZEM): Hvala. 
 Lep pozdrav vsem! 
 Predlog za določitev novega državnega praznika 12. maj je Dan slovenske 
demokracije, ki ne bi bil dela prost dan, Državni svet predlaga kot obeležje nastanka 
prvega demokratičnega gibanja od začetka II. svetovne vojne na Slovenskem, ko je bila 
12. maja 1988 v Unionski dvorani ustanovljena Slovenska kmečka zveza. S tem naj bi se 
poudaril pomen demokracije in naraven razvoj demokracije na slovenskih tleh. 
 Področje praznikov in dela prostih dni je urejeno z Zakonom o praznikih in dela 
prostih dnevih v Republiki Sloveniji. Cilj zakona je določitev prazničnih in dela prostih dni, 
ki imajo splošen pomen ali pomen za vse ali večino državljanov. Na opredelitve praznikov 
in dela prostih dni po tem zakonu pa se navezuje tudi rešitve v delovno pravni zakonodaji, 
ki dajejo delavcem pravico do odsotnosti z dela na prazničen in dela prosti dan, s pravico 
do nadomestila plače oziroma do posebnega vrednotenja dela. Ničesar od tega ne 
najdemo v Predlogu zakona. Za delovne ljudi ta zakon ne prinaša ničesar. Njegova edina 
vrednost je razpihovanje osamosvojiteljske ideologije, ki nas želi prepričati, da je obnova 
kapitalizma v Sloveniji prinesla nove pravice in neizmerne možnosti za delovne ljudi. 
Množična odpuščanja, razmah revščine in brezposelnosti, privatizacija sistemov socialne 
varnosti, poslabšanje položaja žensk v družbi in tako naprej. To se skriva za imenom 
praznika, o katerem naj bi danes govorili. 
 Predlog zakona predvideva le dodatno določitev prazničnega dne, ki ne bi bil hkrati 
tudi dela prost dan, kar delavcem in delavkam ne zagotavlja pravice do odsotnosti iz dela, 
vprašljivo pa je tudi sledenje cilju samega zakona, ki stremi k priznavanju praznikov, ki 
nosijo splošen pomen za večino prebivalstva.  

Po veljavnem slovenskem zakonu, dva praznika, 25. junij Dan državnosti in 26. 
december Dan samostojnosti in enotnosti, obeležujeta pomembne dogodke za 
samostojnost in državnost Slovenije v letih 1990 oziroma 1991. 27. april pa obeležuje upor 
proti okupatorju v II. svetovni vojni. Navedeni prazniki so tudi dela prosti dnevi. Dodatno, 
še štirje prazniki, ki pa niso dela prosti dnevi, obeležujejo pomembne dogodke, vezane 
na zgodovino in državotvornost naše države, in sicer so to Združitev prekmurskih 
Slovencev z matičnim narodom, Vrnitev Primorske k matični domovini, Dan Rudolfa 
Maistra in Dan suverenosti.  

Predlagani praznik 12. maj Dan slovenske demokracije bi tako predstavljal nov 
praznik, vezan na tako imenovano državotvornost. Slednjo pa bomo bolje proslavili, če se 



iskreno in kritično soočimo z dogodki zadnjih 30 let. Če si priznamo, da je bila obnova 
kapitalizma reprodukcija lokalnih, republiških, nacionalističnih elit, ki so pod pretvezo 
demokracije razgrabili in razprodale skupno premoženje. Da bi praznovali, moramo torej 
najprej poskrbeti, da imamo kaj praznovati. 

Hvala. 
 
PREDSEDNIK MIHA KORDIŠ: Hvala za predstavljeno krasno stališče. 
 Dalje sprašujem predstavnico Zakonodajno-pravne službe, če bi želela besedo? 
(Ne.) Ne, ne želi besedo. 
 S tem prehajamo na obravnavo.  
 


