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UVODNIK

ALI SE MORDA BISTRI?

Jeseni se bomo začeli približevati vstopu v zadnje leto našega mandata 2007 – 2012. Hitro so 
minila štiri leta, verjetno bo podobno s petim. Zgodaj je za končni obračun, a vesel sem, da smo 
državni svetniki tega mandata nedvomno uspeli povečati zavedanje javnosti o vlogi in pomenu 
Državnega sveta na treh glavnih področjih našega delovanja: na področju zakonodajnega 
procesa, na področju sodelovanja z nevladnim sektorjem in na področju mednarodne dejavnosti. 
Razlike v pogledih državnih svetnikov na posamezne zakone so se pojavljale, a so praviloma 
ostajale na ravni boja mnenj in ne osebnih prerekanj. Državni svet se je tako uveljavljal kot 
razumnejši del slovenske politike, instrument uravnotežanja in zavor. Kljub temu se je s strani 
novinarjev kot stalnica pogovorov pojavljalo vprašanje: »Nekateri predlagajo ukinitev Državnega 
sveta. Kaj pa vi pravite na to?« Seveda je možno slovenski parlamentarni sistem spremeniti v 
enodomnega. To je lahko legitimna odločitev dveh tretjin poslancev v Državnem zboru, s katero 
bi v tem delu spremenili Ustavo. Postopek za to je jasen, ne daje pa tako razmišljanje nobene 
osnove za pritlehno kvantanje zoper ustavno institucijo, kot je med drugimi tudi Državni svet. 
Največ negativizma v zvezi z Državnim svetom prispevajo tisti, ki o delu Državnega sveta in o 
njegovem pomenu, ki bi lahko bil v perspektivi še bolj izrazit – nimajo pojma. Ali pa so to tisti, ki 
zadevo vsaj v osnovi poznajo, a jo sovražijo, ker predstavlja Državni svet razmeroma nepodrejen 
politični organ. Morda me je zato prijetno presenetila nepričakovana izjava podpredsednika 
poljske vlade in ministra za gospodarstvo Waldermarja Pawlaka, ki mi je med julijskim delovnim 
obiskom delegacije Državnega sveta na Poljskem dejal: »...Prosim vas, da za nobeno ceno ne 
menjate koncepta organiziranosti in delovanja Državnega sveta...(!?)« Pritegnila ga je strankarsko 
nepodrejena vloga Državnega sveta, dejstvo, da so državni svetniki profesionalci na svojih 
delovnih področjih, a ob tem nepoklicni funkcionarji. Tudi med obiskom v Lordski zbornici na 
povabilo predsednice baronese Hayman sem lahko ugotovil, da si tudi britanski zgornji dom 
prizadeva vzpostaviti intenzivnejši stik z organizirano strokovno civilno družbo in da predsednica 
organizira podobne posvete, kot jih organizira naš Državni svet.

Situacija v Sloveniji, Evropski uniji in po svetu potrjuje utemeljenost ugotovitev o vzrokih 
gospodarske krize, ki smo jih državni svetniki začeli oblikovati že leta 2008. Sedaj lahko 
prebiramo knjige in strokovne članke, ki podkrepljujejo utemeljenost stališč Državnega sveta 
(npr. People First Economics). Prav tako so se izkazala za utemeljena stališča in opozorila 
Državnega sveta v zvezi z gospodarjenjem z državnimi deleži v gospodarstvu. Morda se 
res bistri vsaj na svetovni ravni. Žal bo moralo postati še precej slabše, preden se bo lahko 
obrnilo na bolje. V nasprotju s konceptualno zmedo vladajoče politike v Sloveniji, pa so v 
svetu vsaj spoznanja o bistvu problemov prevladujoče družbeno-gospodarske paradigme 
jasne. Družbe razpadajo v naraščajoče množice apatičnih državljanov in nevzdržno bogate 
in vplivne elite. Apatija občasno izbruhne v bes. Izbruhi besa pa niso bili in praviloma tudi ne 
bodo zelo razvojno oblikovani, ampak utegnejo povzročati gorje za večino. V svetu je s strani 
vodilnih ekonomistov in družboslovcev zelo jasno temeljno stališče: potrebujemo spremembo 
družbeno-gospodarske paradigme, redukcijo vloge � nančnega sektorja na njegovo temeljno 
funkcijo, da iz � nančne industrije kot norega vladarja zopet napravimo razumnega delavca! 
Paradigmatske spremembe morajo prinesti večjo veljavo realnemu sektorju (MainStreetu) 
v odnosu do � nančnega sektorja (WallStreeta). Količinsko rast pod vplivom nebrzdanega 
pro� tnega motiva transnacionalk je treba nadomestiti s trajnostnim družbenim razvojem 
skromnih kvantitativnih rasti. Ukiniti je potrebno davčne oaze kot epicenter uničevalnega 
špekulativnega valovanja mednarodnih � nančnih tokov. Prekiniti je treba z verovanjem v 
optimalno delovanje prostega trga, »nevidne roke«. Neoliberalna doktrina pridiga prosti trg, 
a dejansko udejanja monopole in oligopole. Namesto vitke države s cenenimi in kakovostnimi 
privatiziranimi socialnimi storitvami se porajajo spački privatiziranih vojn, privatiziranega 
zdravstva, privatiziranega šolstva, z vizijo poneumljenih množic in vse močnejše elite, ki se vse 
bolj sprevrženo in razuzdano premetava po kupih denarja.

Tudi v Sloveniji potrebujemo ponovno vzpostavitev pristne povezave vodilne politike z javnim 
interesom. Na mnoge probleme in rešitve s tega področja je s svojim delovanjem opozoril 
Državni svet. 
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Odložilni veto na novelo o prevozih
Državni svet je na 31. izredni seji 31. maja izglasoval odložilni veto 
na novelo Zakona o prevozih v cestnem prometu. Veto je podprlo 16 
svetnikov, proti jih je bilo 12. Poslanci so 14. junija o zakonu ponovno 
glasovali in z 49 glasovi »za« in 15 »proti« novelo znova potrdili.

Predlagatelji - Interesna skupina delodajalcev, ki sta se ji s pozivi pridružili 
tudi Gospodarska in Trgovinska zbornica Slovenije - so nasprotovali prenosu 
nadzora dovolilnic iz pristojnosti državnih organov na gospodarske subjekte 
in tudi uvedbi posebnega 30 dnevnega plačilnega roka le v eni gospodarski 
dejavnosti. Ocenili so, da gre za neupravičen poseg v svobodno gospodarsko 
pobudo, ki je v nasprotju z Ustavo. Državni svet je sicer na 36. seji 13. aprila 
zakon s številnimi pripombami podprl. 

Svetniki zavrnili novelo o preoblikovanju Loterije 
Državni svet je na 29. izredni seji 14. marca z 19 glasovi »za« 
in 11 »proti« izglasoval veto na novelo zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije. Svetniki so menili, da 
postopek noveliranja zakona ni bil voden pravilno in da niso bile 
upoštevane pripombe civilne družbe. Poslanci so na 26. redni seji 
zakon ponovno potrdili.

Predlagatelj odložilnega veta državni svetnik Jernej Lampret je opozoril, da 
postopek noveliranja zakona ni bil voden pravilno, da ni bilo predhodnega 
usklajevanja na strokovnem svetu Vlade za šport, četudi zakon to zahteva. 
Novela je ostala brez po zakonu nujnega soglasja Olimpijskega komiteja 
Slovenije, niso bile upoštevane tudi pripombe predstavnikov civilne družbe. 
Z novelo Vlada spreminja sestavo sveta Fundacije za � nanciranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji, z njo pa so oškodovane manjše športne 
zveze.  

Brez veta o davku na bilančno vsoto bank
Državni svetniki na 33. izredni seji 19. julija niso podprli odložilnega veta 
na Zakon o davku na bilančno vsoto bank, ki ga je zahtevala Interesna 
skupina kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev. Med razlogi za zahtevo 
po ponovnem odločanju je prvopodpisani svetnik Peter Vrisk navedel, da 
je bil zakon sprejet kljub nasprotovanju Banke Slovenije in Združenja bank 
Slovenije. Davek bi za banke predstavljal dodaten strošek in pripeljal do 
neenake obravnave bank, ki se osredotočajo bolj na posojila prebivalstvu. 
Zakon izrecno tudi ne ureja kreditov danih kmetom, ki, podobno  kot  
samostojni podjetniki, opravljajo gospodarsko dejavnost.  

Družinski zakonik močno razdelil svetnike
Državni svet s 17 glasovi »za« in 17 »proti« ni sprejel odložilnega veta na 
Družinski zakonik, ki ga je predlagala skupina svetnikov s prvo podpisanim 
Rastislavom Jožetom Revnom. Predlagatelji so zakonu očitali neustavno in 
neustrezno de� nicijo družine, razvrednotenje zakonske zveze, zunajzakonske 
skupnosti in družine, neustrezno ureditev življenjskih skupnosti odraslih 
oseb, zakonik pa po njihovem mnenju ne prepoveduje duševnega nasilja nad 
otroki, partnerske in zunajpartnerske zveze pa imajo pravico do odločanja o 
rojstvu otrok, ter da gre za neustrezno in nesprejemljivo ureditev posvojitev. 
Nasprotniki veta so menili, da zakonik sledi spremembam v družbi in odpravlja 
diskriminacijo. Veto sta predhodno že zavrnili Komisija za socialno varstvo, 
delo, zdravstvo in invalide ter Interesna skupina delojemalcev.

Veto na Zakon o državnem tožilstvu brez zadostne 
podpore 
Državni svetniki na 33. izredni seji 19. julija z 11 glasovi »za« in 13 »proti« 
niso podprli odložilnega veta na Zakon o državnem tožilstvu. Po mnenju 
predlagateljev, Komisije za državno ureditev s prvopodpisanim svetnikom 
Bogomirjem Vnučcem, novela tožilcem ne prinaša boljših delovnih pogojev, 
ampak zaradi preobsežnosti in birokratskosti otežuje njihovo delo in jih 
podreja izvršni veji oblasti. Zakon po mnenju predlagateljev veta spreminja 
ustrezno ureditev skupine državnih tožilcev za pregon organiziranega 
kriminala.
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Zahteva za začetek postopka za presojo ustavnosti
Zakon ne upošteva dvodomnosti slovenskega 
parlamenta
Državni svet je na 33. redni seji sprejel zahtevo za začetek postopka za 
presojo ocene ustavnosti Zakona o sodelovanju med Državnim zborom in 
Vlado v zadevah Evropske unije. Državni svet predlaga, da Ustavno sodišče 
Republike Slovenije ugotovi, da je Zakon o sodelovanju med Državnim 
zborom in Vlado v zadevah Evropske unije, zlasti njegov 11.a člen, v neskladju 
z določbami Lizbonske pogodbe, ker ne ureja vloge Državnega sveta. To pa 
hkrati predstavlja še neskladje z 8. in 153. členom Ustave Republike Slovenije, 
ki določata, da morajo biti zakoni v skladu s splošno veljavnimi načeli 
mednarodnega prava in rati� ciranimi mednarodnimi pogodbami.

Lizbonska pogodba je prinesla nove pristojnosti nacionalnim parlamentom, 
pri čemer državam članicam prepušča, da v nacionalni zakonodaji uredijo 
izvajanje teh pristojnosti. Glede na to, da slovenski parlament sestavljata 
dva domova, Državni zbor in Državni svet, bi morala biti njuna vloga v 
zadevah Evropske unije zakonsko urejena. V naši zakonodaji ureja vlogo 
parlamenta v zadevah Evropske unije in postopek nadzora nad kršitvami 
načela subsidiarnosti Zakon o sodelovanju med Državnim zborom in Vlado 
v zadevah Evropske unije, ki pa obravnava zgolj sodelovanje med Državnim 
zborom in Vlado, pri tem pa popolnoma izpušča Državni svet.

Pobude in vprašanja državnih svetnikov
Državni svetniki so na Vlado, ministrstva in druge pristojne institucije v prvi 
polovici leta 2011 naslovili pobude in vprašanja, in sicer vprašanja Jožeta 
Koržeta glede ukinitve krajevnih enot Zavoda za gozdove Slovenije, glede 
podelitve koncesije za opravljanje dimnikarskih storitev v Občini Šentjur, 
glede avtocestnega priključka Dramlje na štajersko avtocesto; vprašanja 
Darka Frasa glede izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih 
komunikacij v lokalnih skupnostih; glede zagotovitve sredstev za obnovo 
uničenega državnega cestnega omrežja; pobudo Rastislava Revna za 
odpravo nevarnih talnih oznak na priključkih na avtocesto, vprašanje glede 
stanovanj v Tolminu v lasti Ministrstva za obrambo; pobudo mag. Blaža 
Kavčiča za sprejem nujnih ukrepov za zaščito kakovosti življenja državljanov 
Evropske unije, vprašanje v zvezi s termično obdelavo odpadkov;  pobudo 
Interesne skupine delodajalcev v zvezi z enotnimi enotedenskimi zimskimi 
šolskimi počitnicami; vprašanje dr. Janvita Goloba v zvezi z družbo Nafta 
Lendava in dejavnostmi, ki jih opravljajo njene hčerinske družbe ter zahtevo 
za dopolnitev odgovora Ministrstva za gospodarstvo na vprašanja v zvezi 
z družbo Nafta Lendava in dejavnostmi, ki jih opravljajo njene hčerinske 
družbe; vprašanje v zvezi z izgradnjo nadomestnega Bloka 6 TEŠ; vprašanji dr. 
Zoltana Jana glede dodatka za magisterij; vprašanje Rudolfa Cipota v zvezi 
s priznanjem statusa mirodobnega invalida; vprašanja Petra Požuna glede 
nadzorov nad izvajanjem službe nujne medicinske pomoči in ukrepanjem v 
primeru ugotovljenih kršitev; pobudo Marijana Klemenca glede ukrepov 
za izboljšanje stanja v bankah, kjer je solastnik država ter vprašanji glede 
urejanja problematike poplačila odškodnine za nastalo materialno škodo 
slovenskim žrtvam nacifašizma; vprašanje Bogomirja Vnučca glede višin 
sodnih taks po Zakonu o sodnih taksah; vprašanje Antona Peršaka v zvezi 
s so� nanciranjem projekta »Evropska prestolnica kulture 2012«; vprašanje 
Vincenca Otoničarja glede začasnega � nanciranja javnih služb Kmetijsko 
gozdarske zbornice Slovenije in kmetijsko-gozdarskih zavodov; zahtevo Petra 
Vriska za dopolnitev odgovora Vlade Republike Slovenije na vprašanji glede 
enakopravne obravnave zadrug v sklopu ukrepov za pomoč po naravnih 
nesrečah in na področju drugih državnih pomoči; vprašanja Draga Žure glede 
zagotavljanja sredstev za plačilo pogodbenih obveznosti za oklepnike Patria v 
Proračunu Republike Slovenije za leti 2011 in 2012.

Zavrnjen veto k predlogu Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja
Državni svet je na 29. izredni seji 14. marca s tesno večino (14 »za«, 15 
»proti«) zavrnil odložilni veto k predlogu Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. Skupina svetnikov s prvopodpisanim Vincencem 
Otoničarjem je predlagala zavrnitev zakona zaradi negativnih posledic, ki 
jih bo zakon imel za občine. Zakon tudi ni bil usklajen z reprezentativnima 
združenjema občin, predlagana sestava razvojnega sveta regije pa je v 
nasprotju s stališčem obeh združenj in Državnega sveta.

Zakon o preprečevanju dela na črno se je izognil vetu
Državni svet na 30. izredni seji 4. aprila s 16 glasovi »za« in 16 »proti« ni 
sprejel zahteve za ponovno odločanje o zakonu, ki jo je predlagala skupina 
svetnikov s prvo podpisanim Bojanom Kekcem. Po prepričanju predlagateljev 
je zakon neustrezen in neživljenjski, sporen pa posebej v delu, kjer je 
govora o medsosedski pomoči in opravljanju kratkotrajnega in osebnega 
dopolnilnega dela, ki lahko prizadene predvsem osebe, ki opravljajo 
samostojno in dopolnilno dejavnost na kmetiji. Neustrezna je opredelitev 
pojma »brezplačno delo« in celoten cilj zakona.   

Zavrnjen veto na noveliran zakon o arhivih
Na 28. izredni seji 10. februarja svetniki niso sprejeli odložilnega veta na 
predlog novele Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva 
ter arhivih. Predlagatelji so se za veto odločili zaradi bojazni, da bi z novelo 
prešli v okvir nedemokratičnih standardov. Prvopodpisani svetnik Rajko 
Fajt je ocenil, da je prav, da so arhivi SDV povsem odprti, ker je to v skladu z 
Resolucijo Evropskega parlamenta o totalitarizmu. 





Mag. Kavčič obiskal Tolmin
Na povabilo Goriške lokalne energetske agencije Golea 
in župana je mag. Kavčič 5. julija obiskal Tolmin, kjer 
so ga seznanili z gospodarskimi razmerami in potrebo 
po 4. razvojni osi. Predsednik je pozdravil udeležence 
mednarodne delavnice Goriške lokalne energetske pisarne, 
ki je bila namenjena aktiviranju zasebnih lastnikov gozdov 
za povečanje oskrbe z gorivom iz gozda.

Srečanje gospodarstvenikov Primorske
V Mostu na Soči je 15. junija potekalo srečanje gospo-
darstvenikov Primorske, ki ga je uvodoma pozdravil mag. 
Kavčič. Tema srečanja je bila »Investicije v energetiki za nov 
zagon gospodarstva«.

6. kongres SKEI
15. junija se je mag. Kavčič udeležil 6. kongresa Sindikata 
kovinske in elektro industrije, ki je potekal pod sloganom 
»Gradimo človeško sedanjost za konkurenčno prihodnost«. 
Mag. Kavčič je poudaril pomen in vlogo sindikata v 
delavcem izrazito nenaklonjenih časih, kar kaže, da se 
sindikati zavedajo ključnih vrednot, kot tudi ciljev in izzivov 
sodobne družbe, ki so kakovost življenja državljanov, 
pošteno plačilo za pošteno delo, svoboda in blaginja. 

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip 
Predsednik Državnega sveta je pozdravil udeležence XVII. 
regijskega preverjanja usposobljenosti ekip prve pomoči 
Civilne zaščite ter Rdečega križa in poudaril, da so za 
preživetje in kakovostno rehabilitacijo odločilne prav prve 
minute pred prihodom izurjenih profesionalnih ekip. 

Gozd in les: za ljudi in naravo
Mag. Kavčič se je 26. maja na Gozdarskem inštitutu 
Slovenije udeležil srečanja raziskovalcev, strokovnjakov ter 
ljubiteljev gozda in lesa. Poudaril je, da je Državni svet prvi 
izpostavil pomen lesne industrije ter lesa kot surovine, ki jo 
je treba bolje izrabiti in ji dodati višjo dodano vrednost. 

Dnevi slovenske obrti in podjetništva 2011
V Portorožu so 20. in 21. maja potekali Dnevi slovenske 
obrti in podjetništva. Podelitve priznanj se je udeležil tudi 
predsednik mag. Kavčič, ki je čestital dobitnikom priznanj. 
V nagovoru je dejal, da je prireditev ponovno dokaz, da 
med obrtniki in podjetniki obstaja čvrsto jedro, sposobno 
ustvarjati vrhunsko kvaliteto izdelkov in storitev. 

Invalidska podjetja pričakujejo 
realne podlage implementacije 
zakona
Državni svet je na podlagi predlaganih 
amandmajev in pripomb na 39. redni seji pozival 
k iskanju rešitev, ki bodo invalidskim podjetjem 
zagotovile sprejemljive in realne podlage 
za implementacijo določb novele Zakona 
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. 

Okrepiti samostojnost ravobranilstva 
Državni svet je na 39. redni seji podprl Poročilo o 
delu Državnega pravobranilstva Republike Slovenije 
za leto 2010 in opozoril, da je pravobranilstvo 
zastopnik in varuh javnega interesa in državnega 
premoženja kot enega od konstitutivnih 
elementov države. Ker praksa kaže, da usmeritvena 
navodila za delo niso vedno v sozvočju z javnim 
interesom, je po mnenju svetnikov smiselno 
okrepiti samostojnost pravobranilstva in delovanje 
v javnem interesu ter nanj prenesti tudi nekatere 
pristojnosti civilne narave. 

Novela ruši ureditev na področju 
kmetijstva
Državni svet na 39. redni seji ni podprl novele 
Zakona o Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije. 
Predlog prostovoljnega članstva bi privedel do 
večjega razslojevanja kmetov in do dveh hitrosti 
razvoja kmetijstva. O spremembah bi se moralo 
izreči članstvo, za statusno spremembo pa je 
potrebno celovito spremeniti zakon. Z neobveznim 
članstvom zbornica ne bi bila več reprezentativna in 
neodvisna ter bi izgubila javnopravni status. 

Zakon o preprečevanju korupcije 
rigiden
Državni svetniki so na 39. redni seji podprli 
poročilo o delu Komisije za preprečevanje 
korupcije za leto 2010 a menili, da je Zakon o 
integriteti in preprečevanju korupcije v določeni 
meri rigiden. Priprava načrtov integritete povzroča 
dodatne stroške, zagotovljena ni zaščita � zičnih in 
pravnih oseb, proti katerim so podane prijave o 
korupciji. Opozorili so na omrežja v gradbeništvu, 
zdravstvu in � nancah, ter na nujnost poenostavitve 
postopkov javnega naročanja.

Skupno poročilo državnih tožilcev
Na 38. seji so svetniki podprli Poročilo o delu 
državnih tožilstev za leto 2010 in ocenili, da je glede 
na kadrovsko podhranjenost državnega tožilstva ter 
velik priliv zadev nujna njegova kadrovska okrepitev.

Poročilo o delu Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov
Na 38. seji so svetniki podprli poročilo o delu 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov a opozorili, da 
ima sklad premalo denarja za dobro gospodarjenje 
z državnimi zemljišči. Posebej so izpostavili 10 
kilometrski obmejni pas, kjer zemlja množično 
prehaja v last tujim lastnikom, še vedno pa se  
plačujejo previsoki zneski odškodnin iz naslova 
denacionalizacije. 

Predlog zakona o tujcih sprejet 
Državni svet je na 37. seji podprl predlog Zakona 
o tujcih, a opozoril na obstoj nevarnosti v primeru, 
da bi razlog zaposlitve ali dela prenehal. Izguba 
zaposlitve ali dela naj bi dopuščala možnost in 
pravico do začasnega bivanja.4

Neproduktivno reševanje 
problematike zastopanja 
gospodarstva  
Državni svet je na 38. redni seji zavrnil novelo 
Obrtnega zakona. Višjo raven strokovnosti in 
pomoči gospodarstvu lahko zagotovijo le močna 
in profesionalna združenja, predlagane rešitve pa 
drobijo zbornični sistem. Potreben bi bil dogovor 
o ureditvi, da bi se vsak gospodarski subjekt po 
lastni presoji obvezno včlanil v eno izmed zbornic 
s področja gospodarstva.

Deregulacija vodi v degradacijo 
poklica zdravnika
Državni svet je na 38. redni seji zavrnil novelo Zakona 
o zdravniški službi, ki ukinja obvezno članstvo v 
Zdravniški zbornici. Obenem z ukinitvijo obveznega 
članstva bi bilo treba omejiti tudi nekatera 
pooblastila zbornice, kar predlog ne predvideva. Že 
samo uvedba prostovoljnega članstva brez dodatnih 
določil o izvedbi in posledicah te spremembe, bi 
povzročila škodo pri izvajanju zdravniške službe ter 
zmanjšala moč stroke. 

Podpora noveli Zakona o 
dohodnini 
Državni svet je na 37. seji podprl novelo 
Zakona o dohodnini, ki predvideva možnost 
odločitve kmetov, da po lastni presoji določijo 
način ugotavljanja davčne osnove. S tem se 
administrativno razbremenjuje kmetijstvo, svetniki 
pa so se zavzeli za poenostavitev davčne politike v 
celoti, kar bi � nančno razbremenilo tudi obrtnike 
in manjša podjetja.  

Novela Zakona o gradnji brez 
podpore
Državni svet na 37. seji ni podprl predloga novele 
Zakona o graditvi objektov, saj na račun omejevanja 
samograditeljstva ne moremo reševati gradbene 
panoge in ščititi interesov  gradbenih lobijev. 

Nasprotovanje novi štipendijski 
politiki  
Državni svetniki na 37. seji niso podprli 
predloga Zakona o štipendiranju zaradi ukinitve 
štipendiranja doktorskega študija in štipendij 
mladoletnim ter zaostritve pogojev za dodelitev 
Zoisovih štipendij. Opozorili so na nede� nirane 
cilje na tem področju ter slabo sodelovanje med 
ministrstvi. Pred tem je zakon s številnimi pridržki 
na 54. seji podprla Komisija za socialno varstvo, 
delo, zdravstvo in invalide, ki se je seznanila 
tudi s pripombami in amandmaji Študentske 
organizacije Slovenije.

Novela Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev brez 
podpore 
Svetniki na 37. seji niso podprli novele Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev  zaradi 
preambiciozno zastavljenega roka za začetek 
uporabe predloga zakona kot tudi nevarnosti 
izločitve velikega dela dosedanjih upravičencev. 
Opozorili so še na veliko razliko v obsegu 
dohodkov in prejemkov, ki se po novem 
upoštevajo za ugotavljanje materialnega položaja, 
ter na zaostrovanje cenzusa za upravičenost do 
državne štipendije, predvsem pa na spremembo 
razumevanja vloge socialno varstvenih prejemkov, 
ki so se iz socialne pomoči spremenili v obliko 
dolžniško-upniškega razmerja.





Predsednik Vlade na sejah Državnega sveta
Zaveze v okviru Pakta za evro
Na 37. redni seji je predsednik Vlade  svetnike seznanil z zavezami v okviru Pakta za evro, ti pa so 
predsednika Pahorja opozorili, da pretirano težo dajemo bonitetnim hišam, od katerih je odvisno, kam 
neko državo uvrstijo, s tem pa je povezana tudi cena  kreditov; opozorili so ga, da mimo sindikatov v 
javnem sektorju ne bo mogoče znižati plač, da je bilo iluzorno pričakovati, da bi Grčija lahko odplačala 
dolgove, ter da se � nančni sektor obnaša na isti način kot pred krizo in je zato nemogoče pričakovati 
uspešno pot iz krize ter na drugi strani dvolično zahtevati odrekanje navadnih državljanov.  

Predstavitev dela Vlade Republike Slovenije do konca mandata 
Na 34. seji je predsednik Borut Pahor predstavil 
program dela Vlade do konca mandata. 
Izpostavil je šest prioritet, usmerjenih v 
povečanje konkurenčnosti gospodarstva ter 
izrazil željo po tesnejšem sodelovanju med 
Vlado in Državnim svetom, med drugim, 
da bi Državni svet zakonske predloge dobil 
v obravnavo že v fazi osnutkov. V razpravi 
je svetnike zanimalo, v kakšni meri vladni 
ukrepi naslavljajo glavne probleme delovanja 
slovenske družbe in gospodarstva, ki so 
jih državni svetniki identi� cirali v tem in v 
prejšnjih mandatih, in sicer: gospodarjenje 
z državnim premoženjem; sklepanje 

mednarodnih gospodarskih zavezništev na področju ustvarjanja vrednosti na področjih prometa, logistike, 
teleinformatike in energetike; delovanje � nančnega sektorja, ki se neuspešno spopada z nelikvidnostjo 
v gospodarstvu, umanjkanja dolgoročnih virov za � nanciranje poslovnega zagona, ob čemer osrednja 
banka NLB deluje pasivno. Opozorili so še na idejo 4. branja zakonov, kot jo predlaga Državni svet. Izrazili 
so zaskrbljenost zaradi zadolževanja države, da so mnogi raziskovalci na napačnih delovnih mestih in 
neizkoriščeni njihovi potenciali. Opozorili so, da smo kot družba vedno bolj dezintegrirani, da prevladujejo 
individualni interesi. Govora je bilo še o odnosih z Republiko Hrvaško, zdravstveni reformi, ustvarjanju bolj 
pozitivno naravnanega okolja za investicije ter zastavljena vprašanja, kdaj bo v proceduri Zakon o delitvi 
dobička med zaposlene, o regionalizaciji Slovenije ter o trgovinskih maržah pri hrani. 
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Inovativnost in izzivi gospodarskega razvoja
Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani je 23. maja 
potekala mednarodna konferenca o inovativnosti kot 
izzivu gospodarstva in 3. mednarodni sejem inovacij. 
Srečanje je odprl predsednik mag. Kavčič, ki je v govoru 
izpostavil pomen inovacij, ki so se izkazale kot ključne za 
ustvarjanje višje dodane vrednosti proizvodov in storitev.

Čar lesa
V zgodovinskem atriju ljubljanske mestne hiše je mag. 
Kavčič 16. maja otvoril razstavo v okviru prireditve Čar 
lesa. V govoru je izpostavil, da je šele recesija slovensko 
gospodarstvo prisilila k ukrepanju v smeri konkurenčnosti 
na podlagi podnebnih sprememb.

Več znanja za več turizma
V Sežani je 20. aprila potekala 8. turistična tržnica mladih na 
temo »Imejmo se fajn - doživite svoj kraj«. Mag. Kavčič je kot 
častni pokrovitelj poudaril, da prireditev združuje mladost 
in ustvarjalnost in da imajo mladi potencial, ki v slovenski 
turizem vnaša svežino, inovativnost, ustvarjalnost. 

Otvoritev sejma LOV v Gornji Radgoni
V Gornji Radgoni je od 15. do 17. aprila potekal 7. sejem lova in 
ribištva, ki ga je otvoril predsednik Državnega sveta. Poudaril 
je nenadomestljiv pomen lovskih, ribiških in planinskih 
organizacij pri skrbi za naravo in biološko raznovrstnost. 

Predsednik Državnega sveta na 
Turboinštitutu
Mag. Kavčič je 13. aprila obiskal Turboinštitut. Energetika 
je v Sloveniji razvojni izziv ne samo za zadovoljevanje 
domačih energetskih potreb, ampak predvsem za razvoj 
in izvajanje projektov v tujini. 

Računalniška pismenost starejših
V knjižnici Otona Župančiča je 6. aprila potekala 
tiskovna konferenca o začetku projekta računalniškega 
opismenjevanja starejših v Sloveniji. Predsednik je ocenil, 
da bo projekt pomagal k večji socialni vključenosti 
starejših in krepitvi medgeneracijskega sodelovanja, ki je 
danes v mnogočem načeto.

Dileme razvoja korporativne varnosti
Predsednik mag. Kavčič se je 23. marca udeležil otvoritve 
konference o korporativni varnosti. Na njej je poleg 
ministrice za obrambo dr. Ljubice Jelušič spregovoril o 
pomenu konference.

Nedomišljene spremembe referendumske ureditve 
Na 36. redni seji svetniki niso podprli Predloga za začetek postopka za spremembe in dopolnitve Ustave 
RS z osnutkom Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvi Ustave RS, ki ukinja možnost za razpis 
referenduma s strani Državnega sveta. Državni svetniki so nasprotovali tudi predlaganemu 25% kvorumu 
volilnih upravičencev, pomislek so izrazili tudi v zvezi s členom, ki določa primere nedopustnosti 
zakonodajnega referenduma (obvezne dajatve ter izvrševanje proračuna). Izrazili so še nestrinjanje s 
sprejemanjem ukrepov v imenu krize in oddaljevanjem od koncepta socialne države. Predlog sprememb 
je pred tem na 90. seji zavrnila Komisija za državno ureditev.

Državni svet in zakonodajni referendum
Zahteva za razpis referenduma je opredeljena kot pristojnost Državnega sveta, ki jo urejata Ustava 
RS in Zakon o referendumu in ljudski iniciativi. Poslovnik Državnega sveta določa, da vsak državni 
svetnik, komisija ali interesna skupina lahko da pisno pobudo za razpis referenduma. Zahteva za 
razpis referenduma je v Državnem svetu sprejeta, če zanjo glasuje večina vseh članov Državnega 
sveta.

Zahteva Državnega sveta za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma je zavezujoča za 
Državni zbor. Ustava določa, da mora Državni zbor razpisati referendum, če to zahteva najmanj 
tretjina poslancev, Državni svet ali 40.000 volivcev. To ustavno določilo prevzema tudi 12. člen 
Zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki med drugim določa tudi roke, v katerih morajo biti 
vložene zahteve za razpis zakonodajnega referenduma.

Državni svet je v vsej 20- letni zgodovini instrument zakonodajnega referenduma uporabil samo 
dvakrat, kar kaže, da sistem referenduma uporablja premišljeno. Tako je leta 2007  sprejel zahtevo 
za razpis referenduma v zvezi z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem 
preoblikovanju zavarovalnic, ki predvideva prenos deleža v Zavarovalnici Triglav namesto na � zične 
osebe na Kapitalsko družbo (Kad), ter leta 1996 zahtevo za razpis zakonodajnega referenduma za 
volitve v Državni zbor, na podlagi katerega se je volilni zakon spremenil tako, da ima sedaj vsak volivec 
dva glasova: s prvim glasom po večinskem dvokrožnem volilnem sistemu izvoli poslanca svojega 
volilnega okraja (skupaj 44), z drugim glasom pa po proporcionalnem sistemu izvoli poslanca iz 
strankarske ali nestrankarske liste, pri čemer je drugi glas hkrati odločilen za proporcionalno delitev 
vseh 88 mandatov.





Inovativnost v lokalnih skupnostih
V Šentrupertu na Dolenjskem je 11. marca potekala 
konferenca o inovativnosti v lokalnih skupnostih. 
V nagovoru je mag. Kavčič med drugim dejal, da se 
spremembe in inovacije lažje razvijajo v okolju, kjer so se 
ljudje pripravljeni aktivirati, prevzemati odgovornost, se 
soočati z napakami, se hitro učiti in se veseliti napredka. 

Pomen zadrug v globaliziranem kmetijstvu
V začetku marca je Zadružna zveza Slovenije že 
tradicionalno priredila srečanje zadružnikov. Udeležence 
je nagovoril mag. Kavčič, ki je izpostavil pomen zadrug v 
globaliziranem kmetijstvu. 

Blejska konferenca o scenarijih razvoja 
Na konferenci v organizaciji Unesca in Avstrijskega 
znanstvenega in raziskovalnega inštituta je spregovoril 
mag. Kavčič in poudaril, da podnebne spremembe že 
izstavljajo račun za ignoranco v preteklosti. Koncentracija 
� nančne in politične moči je postala tako velika, da 
korporacijske elite preko vidnih in legitimnih vzvodov 
svetovnih organizacij podirajo pregrade za prost pretok 
kapitala, proizvodov in storitev.

Obisk na ICPE 
Predsednik Državnega sveta je 22. februarja obiskal 
Mednarodni center za promocijo podjetništva v Ljubljani, 
in se seznanil z dejavnostjo, poglavitnimi programskimi 
prioritetami, srednjeročnim strateškim načrtom ter s 
prizadevanji za njegovo učinkovito delovanje.

Podelitev diplom Višje strokovne šole 
Mag. Kavčič se je 28. januarja udeležil podelitve diplom 
na Visoki strokovni šoli v Ško� i Loki. V nagovoru je 
ocenil, da je krepitev tehničnega študija in usposabljanja 
eden nujnih pogojev za izhod iz sedanjih gospodarskih, 
� nančnih in družbenih tegob, ki pestijo Slovenijo.

Pogovor o novih občinah Ankaran in Mirna
V Centru Evropa je 25. januarja potekal pogovor 
z naslovom Sporna odločba Ustavnega sodišča o 
ustanovitvi občin Ankaran in Mirna. Pogovora sta se 
udeležila predsednik mag. Kavčič ter državni svetnik 
Boris Popovič. O problematiki so spregovorili dr. Janez 
Šmidovnik, dr. Ivan Kristan, dr. Stane Vlaj, dr. Albin Igličar 
in dr. Miloš Senčur.
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Podpora predlogu novele Zakona 
o socialno  varstvenih prejemkih
Državni svet je na 37. seji podprl novelo Zakona 
o socialno varstvenih prejemkih. V mnenju so se 
svetniki zavzeli, da bi, tudi v povezavi z Zakonom 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, na 
zakonski ravni natančneje določili jasne kriterije za 
uveljavljanje pravice države do povračila izplačanih 
denarnih socialnih pomoči.

Lokalne interese bi zastopal 
Državni svet
Na 36. redni seji so svetniki podprli ločitev funkcij, 
kljub temu, da je Komisija za državno ureditev na 
90. seji novelo zavrnila. Menili so, da je dosedanja 
ureditev pokazala preveč slabosti. Poslanci, ki 
so tudi župani, imajo veliko znanja in izkušenj, a 
velikokrat ostaja zanemarjen širši interes. Poleg 
tega so lokalne skupnosti, ki imajo zastopnika med 
poslanci, privilegirane. Izrazili so še, da bi lokalne 
interese lahko zastopal Državni svet. 

Nejasne opredelitve lobiranja na 
lokalni ravni
Svetniki so na 36. redni seji predlagali uskladitev 
zakona z določbami civilnopravne konvencije 
o korupciji. Opozoril so na težave, s katerimi 
se družbe v večinski državni lasti srečujejo pri 
sklepanju pogodb in menili, da sodijo gospodarske 
družbe v pretežni lasti države oz. lokalne 
skupnosti med zasebni sektor, za katerega ni 
sprejemljivo prekomerno poseganje v ustavno 
pravico svobodne gospodarske pobude. Pred 
tem je Komisija za državno ureditev opozorila na 
pretiravanje z absolutno prepovedjo poslovanja s 
subjekti, v katerih je funkcionar član poslovodstva 
ali udeležen pri upravljanju oziroma kapitalu. 
Opozorili so še na nejasne opredelitve lobiranja na 
lokalni ravni. 

Novela Zakona o bančništvu 
Državni svet je na 36. seji zakon podprl, a menil, 
da se s parcialnim ukrepom ne da rešiti rizičnega 
poslovanja kreditnih institucij in se zavzel za 
poenotenje nagrajevanja v bančništvu.

Predlog novele Zakona o 
nepremičninskem posredovanju 
Državni svet je na 36. seji podprl novelo, a opozoril 
na problem nesorazmerno določenih zavarovalnih 
vsot za zavarovanje odgovornosti med različnimi 
reguliranimi poklici. Predlagal je dopolnitev zakona 
tako, da bi nepremičninska družba zajemala tudi 
pojem zadruge in evropske zadruge.

Zakon o kmetijskih zemljiščih 
Državni svet je na 35. seji podprl novelo, ki 
predvideva ukrepe za ponovno vzpostavitev 
zemljišč za kmetijsko rabo, odpravljanje zaraščanja 
in izvajanje agrarnih operacij, pri čemer bi morala 
biti odškodnina zaradi spremembe namembnosti 
namenska, saj si ne moremo privoščiti izgube 
kmetijskih zemljišč. Opozoril je še na previdnost 
do zelene energije, ter menil, da nobeni interesi ne 
smejo prevladati, zato v zakonu ne sme biti izjem.

V zakon tudi izdelki iz lesa 
Na 34. redni seji so svetniki podprli predlog Zakona 
o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, a 
predlagali, da bi v promocijsko shemo vključili 
tudi izdelke iz lesa. Opozorili so še na prispevek oz. 
� nanciranje promocije, ki je lahko vprašljivo, saj to 
lahko kmetje razumejo kot poseben davek. 

Državni svet odslej dejavno v 
referendumski kampanji
Državni svetniki so na 33. seji podprli novelo 
Zakona o volilni in referendumski kampanji. 
Ustavno sodišče je v odločbi odločilo, da Državni 
svet z zahtevo za zakonodajni referendum 
uresničuje svojo ustavno pristojnost in se tako 
aktivno vključuje v zakonodajni postopek, za kar 
mu je treba zagotoviti � nančna sredstva. 

Nedoločno ločevanje pro� tne in 
nepro� tne dejavnosti
Na 33. seji so svetniki podprli Zakon o socialnem 
podjetništvu a opozorili, da določene rešitve iz 
zakona ne bo mogoče uporabljati. Problematično 
je nedoločno ločevanje pro� tne in nepro� tne 
dejavnosti v okviru iste pravne osebe. Pred tem 
je Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 
invalide na 47. seji opozorila na nedorečenosti v 
zvezi z določanjem minimalnega števila zaposlenih 
v socialnih podjetjih, izločanjem zadrug kot možnih 
ustanoviteljev socialnega podjetja, neobstojem 
davčnih spodbud,  na pomanjkljiv in nestimulativen 
sistem podpornih storitev, ter na opredelitev 
socialnih podjetij kot tržno nekonkurenčnih. 

Krčenje pristojnosti detektivske 
zbornice
Zakona o detektivski dejavnosti državni svetniki 
na 33. seji niso podprli. Že prej ga je na  82. seji 
zavrnila Komisija za državno ureditev. Strinjali 
so se, da je nedopustno nižanje nivoja potrebne 
šolske izobrazbe za detektivsko delo in izpostavili 
pravico potrošnika do komunikacije v materinem 
jeziku. V zvezi z ukinitvijo detektivske družbe in 
popolno liberalizacijo oblik dela so opozorili na 
negativne izkušnje iz obrti in podjetništva zaradi 
ustanavljanja »slamnatih« podjetij. Opozorili so še 
na krčenje pristojnosti zbornice. 

Vrednotenje nepremičnin 
Na 33. seji so se svetniki seznanili z izvajanjem 
Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin v 
povezavi s poskusnimi izračuni vrednosti. Svetnik 
Rastislav Reven je pripravil predstavitev, s katero 
je pojasnil mnoge težave, ki se pojavljajo v praksi. 
Državni svet je sprejel sklep, da se rok za podajanje 
pripomb na izračunane vrednosti nepremičnin 
podaljša za tri mesece.
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Gostujoče mnenje
3. februarja je Državni svet gostil posvet z naslovom Krepitev participativne kulture v Sloveniji, ki je potekal v okviru evropskega 
projekta Civil Society for Sustainability. O stanju participativne kulture v Sloveniji je govoril Andrej Klemenc iz Regionalnega centra 
za okolje za srednjo in vzhodno Evropo, o demokratični kulturi pri vodenju trajnostnega razvoja pa Gilles Hériard Dubreuil iz 
francoske organizacije Mutadis. Na posvetu so s prispevki sodelovali še Milena Marega, REC Slovenija, mag. Maja Simoneti, Inštitut 
za politike prostora / LUZ, d.d., mag. Helena Šolar, MOP, Direktorat za prostor,  Senka Vrbica, Pravno informacijski center nevladnih 
organizacij, Stéphane Baudé, Mutadis, Francija, Simon Delakorda, Inštitut za elektronsko participacijo, mag. Kornelija Marzel, 
namestnica varuhinje človekovih pravic, dr. Mitja Pavliha, generalni direktor direktorata za prostor, dr. Drago Kos, Fakulteta za 
družbene vede, Janez Renko, Gospodarska zbornica Slovenije, Marko Peterlin, Inštitut za politike prostora, dr. Matic Tasič, župan 
občine Prevalje, Goran Forbici, Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij.

Andrej Klemenc: Stanje participativne kulture v 
Sloveniji 
Vsak sistem, ki hoče biti uspešen, mora iskati inovacije zunaj sistema (zunaj 
samega sebe). Slovenija potrebuje inovacije, da bo spremenila svojo 
gospodarsko in socialno strukturo. Civilna družba pa ni prepoznana kot 
partner pri inovacijah. V veliko primerih pripravljavci zakonodaje in projektov 
in/ali tisti, ki so odgovorni za njihovo izvedbo predstavnikov civilne družbe 
oz. prizadetih ne znajo ali nočejo upoštevati kot enakopravne partnerje. Gre 
za poskus instrumentalizacije civilne družbe – le ta še vedno nima enakih 
možnosti kot drugi akterji. Nimamo vzpostavljenega sistema, ki bi v celoti 
upošteval okvirno sicer v pravni red prenesena načela Aarhuške konvencije. 
Težave so predvsem pri zagotavljanju odprtih izhodišč za pripravo projektov 
in možnosti za oblikovanje alternativnih opcij. Največji težavi sta pozno 
vključevanje prizadetih in pomanjkanje sredstev za neodvisne ekspertize. 
Predpostavke »demokratične participativne kulture« (ki pa v Sloveniji še niso 
samoumevne oz. trdne – še nismo prešli v zrelo dobo):
- usmerjenost civilno-družbenih pobud na vsaj po nameri in/ali obliki 

delovanja obče in ne le partikularne zasebne cilje,
- priznavanje ne le legitimnosti obstoja temveč tudi komplementarnosti 

civilno-družbenih organizacij za oblikovanje k splošnim koristim oblikovanih 
politik in projektov,

- samoomejitev civilnih organizacij in iniciativ do strankarsko-političnega 
delovanja (do sprejemanja odločitev),

- samo-omejitev političnih strank pred poskusi instrumentalizacije civilno-
družbenih pobud za doseganje strankarsko-političnih ciljev,

- samo-omejitev gospodarskih akterjev pred poskusi instrumentalizacije 
institucij države in civilne družbe za realizacijo zgolj na poslovno uspešnost 
usmerjenih ciljev,

- obstoj sistemskih (pravno-zakonskih) rešitev, ki izenačujejo strukturno 
neenakost z odločitvami političnih oblasti in upravnih organov prizadetih 
državljanov: dostop do informacij, dostop do pravnega varstva in dostop 
do neodvisnih ekspertiz,

- obstoj zadostnih kapacitet za podporo dostopu in uporabi instrumentov 
soudeležbe,

- veliko število civilnih iniciativ in »divje participacije« je tudi indikator 
institucionalne šibkosti tako nevladnih organizacij kot tudi nedorečenosti 
političnih procesov s stališča vključevanja javnosti in prizadetih.

Gilles Hériard Dubreuil : O demokratični kulturi pri 
vodenju trajnostnega razvoja  
Tradicionalni demokratični vzorci v okviru tržne ekonomije temeljijo na 
izvoljenih predstavnikih, ki na osnovi znanstveno-tehnične razumnosti 
sprejemajo odločitve ter postavljajo standarde za javno-civilne aktivnosti. A 
očiten ostaja razkorak med zasebnimi in javnimi interesi.  V kolikor še vedno 
prevladujejo tradicionalni demokratični vzorci, se javne ustanove slej ko 
prej soočijo s težavami (predvsem na področju upravljanja z radioaktivnimi 
odpadki, geo inženiringa …), kar še dodatno otežuje zakonito sprejemanje 
odločitev. Sprememba evropskih demokratičnih vzorcev poteka v smeri 
krepitve zavesti o vključevanju ljudi, ki so neposredno vpleteni v problematiko 
ter ob upoštevanju njihovih stališč. Nova de� nicija »governance« zajema 
spekter organizacij in vpletenih, ki so lahko del vladne ali nevladne sfere. Gre 
za delitev odgovornosti, soodvisnost, kar pa zahteva obstoj avtonomnih in 
neodvisnih mrež akterjev. Reševanje kompleksnih težav je mnogo lažje in 
bolj poglobljeno, če je v reševanje vključena civilna družba. Participativni 
procesi bolj podpirajo zakonitost in kakovost odločanja…

Po prepričanju Dubreuila je zelo težko zagotoviti participativno demokracijo. 
Sam daje prednost razvoju demokratične kulture v okviru trajnostnega 
razvoja... Praktična uvedba Aarhuške konvencije zahteva velike kulturne 
spremembe, tako med institucijami, kot tudi v družbi nasploh. Spremembe 
lahko dosežemo le s krepitvijo trajnostne demokratične kulture. Vključevanja 
družbe ni mogoče zapovedati, kajti ta se lahko le avtonomno razvije. Ugodne 
pogoje lahko ustvarijo tako javne kot zasebne ustanove. Ključnega pomena 
pa so dostopnost virov, razvijanje sposobnosti in neodvisna strokovna 
mnenja.

Participativni procesi lahko imajo trajnejši vpliv (npr. pri premagovanju kriz). 
Nekateri prispevajo k oblikovanju in zagotavljanju okolja za predstavnike 
civilne družbe in organizacije, ki postajajo s tem trajni partnerji na lokalni, 
nacionalni ali mednarodni ravni. Predstavniki civilne družbe pridobijo 
strateške vire in znanje za ohranjanje trajnega partnerstva... Za dosego 
demokratične kulture ni dovolj le vpeljati participativne procese, ki imajo za 
cilj premagovanje družbenih kriz in blokad. Demokratična kultura je kriterij 
družbene vitalnosti, ki za svoj obstoj potrebuje trajno vzpodbudno okolje. 
Trajnostni razvoj je neposredno povezan z razvojem demokratične kulture, 
saj omogoča civilni družbi, da ves čas dejavno sodeluje s predstavniki 
institucij, ki sprejemajo odločitve. Demokratična kultura omogoča obema 
partnerskima stranema, da se skupno prilagajata in spopadata z zapletenimi 
vprašanji, ki jih prinaša človeški razvoj.
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Pismo Državnega sveta Evropskemu 
parlamentu 
Nujno sprejetje ukrepov za zaščito kakovosti življenja državljanov 
v Evropski uniji 

Državni svet je predlagal Evropskemu parlamentu, da zahteva od Evropske 
komisije in drugih evropskih institucij takojšnje oblikovanje konkretnih 
ukrepov institucionalne izpopolnitve delovanja Evropske unije. Državni svet je 
v pismu predlagal, naj Evropski parlament v sodelovanju z Evropsko komisijo, 
Evropsko centralno banko in drugimi institucijami oblikuje, sprejme in izvede 
ukrepe regulacije � nančnih trgov, ki bi onemogočali delovanje nemoralnih 
� nančnih instrumentov, zaščitili delovna mesta v državah članicah EU ter 
okrepili vlogo eura kot svetovne valute.

Kakovost življenja - strateški cilj ekonomske politike?
Državni svetniki so v svojem pismu izhajali iz predpostavke, da je osnovno 
poslanstvo in naloga politike in vseh vej oblasti ohraniti in dvigniti kakovost 
življenja državljanov. Sedanji mednarodni institucionalni pogoji v osnovi 
onemogočajo, da bi kakovost življenja bila osnovni strateški cilj ekonomske 
politike EU, vodilo je postal interes � nančne industrije. Na primeru Grčije so 
ponazorili interese transnacionalnega špekulativnega � nančnega kapitala, ki 
je botroval nastanku krize, in kar je posebej sprevrženo, ta kuje dobičke v vseh 
fazah sprožanja krize in soočanja s krizo! Varčevalni in drugi ukrepi zato ne 
morejo biti učinkoviti, dokler je omogočeno delovanje špekulativnih � nančnih 
instrumentov. Ne moremo si zatiskati oči pred dejstvom, da je delovanje 
političnih institucij pod prevladujočim vplivom transnacionalnega kapitala. 
Predstava o prostem delovanju tržnega mehanizma in njegovem zadovoljivem 
uravanavanju gospodarstva je postala nevarna utvara, nesprejemljiva s stališča 
zdravega razuma, človekovih pravic in načel svetovnega etosa. 

Liberalizacija ukinja tradicionalna delovna mesta
V sedanjem institucionalnem okviru ni možno najti učinkovitih odgovorov za 
zadovoljiv obseg dodajanja vrednosti in dovolj veliko število delovnih mest v 
državah članicah EU. Popolna liberalizacija mednarodnih ekonomskih tokov, 
skladno z zahtevami WTO, IMF, WB, povzroča prehitro ukinjanje tradicionalnih 
delovnih mest v državah članicah EU, kar je družbeno nesprejemljivo, 
saj ustvarja družbo razočaranih podpirancev namesto družbe aktivnih in 
motiviranih državljanov.

Evro kot evropska vrednota
Evropska unija in euro, ki sta vrednoti največjega pomena za državljane EU, sta 
v veliki krizi. Zavedati se moramo, da niti EU, niti euro objektivno ne moreta 
biti ciljni vrednoti za državljane EU, ampak vrednoti, ki imata izjemen pomen, 
a še vedno vlogo sredstev in ne vloge končnega cilja. Postavlja se vprašanje, 
ali si organi oblasti EU sploh lahko dovolijo, da ne bi oblikovali ukrepov za 
zaščito temeljnih interesov državljanov EU, saj bi s tem podkrepili dvome o 
smiselnosti obstoja EU in eura. Težko si zamislimo uspešno delovanje EU, ne 
da bi euro dobil močnejšo vlogo kot svetovni denar. Prenova mednarodnega 
monetarnega sistema, z večjo vlogo eura in zmanjšano vlogo ameriškega 
dolarja, je nujna sestavina institucionalnega okvira za zagotavljanje pogojev 
kakovosti življenja državljanov EU.

Državni svet o razmerah v slovenski 
obrti
Zahteve slovenske obrti in podjetništva za izboljšanje položaja 
upravičene, zato jih je Državni svet podprl

Dobra kondicija obrti in podjetništva zmanjšuje 
nezaposlenost
Kolegij Državnega sveta je marca, ob izraženem nezadovoljstvu obrtnikov 
z  dogovarjanji z Vlado RS, predstavil stališča do te problematike. Ker 
Vladi ni uspelo ustaviti negativnih gospodarskih trendov, je Kolegij 
Državnega sveta izrazil razumevanje zaradi nezadovoljstva obrtnikov ob 
vse težjih pogojih poslovanja. Menil je, da so zahteve slovenske obrti in 
podjetništva za izboljšanje položaja upravičene. Protest obrtnikov je ocenil 
kot legitimno pravico, a opozoril, da je pravica posameznika in skupine 
vedno zamejena s pravicami drugih državljanov. Nekatere od načrtovanih 
oblik državljanske nepokorščine, kot je npr. dvig gotovine iz bank, ne 
bodo izboljšale položaja obrtnikov, utegnile pa bi negativno vplivati na 
stabilnost bančnega sistema, še posebej na kreditno sposobnost bank in 
na zaupanje državljanov v bančni sistem ter prizadeti vse državljane, ki v 
tem kon� iktu ne sodelujejo. Ukrep bi bil lahko škodljiv tudi za poslovne 
interese obrtnikov in podjetnikov, saj so tudi sami večji koristniki kreditov 
bank kot pa depozitarji.

Obrtniki in podjetniki niso sooblikovali izhodne 
strategije
Vlada ni v zadostni meri preoblikovala ekonomske politike, ki bi omogočala 
spodbudnejši položaj obrtnikov in malih ter srednjih podjetij, in jih pri 
realizaciji Slovenske izhodne strategije ni vključila v proces nastajanja 
zakonov in podzakonskih aktov, še posebno pri pripravi paketa interventne 
zakonodaje, s katerim naj bi izboljšali plačilno nedisciplino in likvidnost 
slovenskega gospodarstva. V Državnem svetu so ob tem poudarili, da se 
morajo vsi poslovni subjekti pri svojem poslovanju zavedati poslovnih 
rizikov, ker v tržnem gospodarstvu država ne more jamčiti za poslovna 
tveganja. Niso tudi razrešena nekatera ključna vprašanja gospodarstva, na 
katere obrt in malo podjetništvo opozarjata že leta tako sedanjo kot tudi 
vse prejšnje Vlade. Poleg plačilne nediscipline gre predvsem za delovanje 
pravne države, preglednost javnega naročanja, sivo ekonomijo, delo na 
črno ter zaposlovanje in rast podjetij, stimulativen davčni sistem in davčno 
politiko.

Nova znanja, inovacije in novi trgi ključni za preboj
Tudi podjetniško-obrtniška stran bo morala prevzeti svoj del 
odgovornosti za podjetniška tveganja, saj ne more zahtevati od države, 
da breme slabih podjetniških odločitev preloži na hrbet vseh državljanov. 
Tudi na področju obrti in podjetništva je edina pot v iskanju novih znanj, 
dodatnega izobraževanja, inovacij in novih trgov. Prav tako ne moremo 
trditi, da država ni storila nič za izboljšanje položaja obrti in podjetniškega 
okolja. V prihodnje je treba še večjo skrb posvetiti internacionalizaciji 
malih in srednjih podjetij, iskanju priložnosti za nove izdelke, storitve 
in tehnologije ter izboljšanju financiranja malih, srednjih, predvsem pa 
novih podjetij. 
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Nadgradnja zdravstvenega sistema 
do leta 2020
Cilj nadgradnje naj bo vzpostavitev integralnega in učinkovitega 
zdravstvenega sistema 

Nadgradnja - pot k boljšemu izkoristku sistema
Državni svet Republike Slovenije je na 35. seji presodil, da bo nadgradnja 
zdravstvenega sistema do leta 2020 uspela, če bodo spremembe v končni 
fazi doprinesle k razrešitvi nekaterih ključnih problemov in dilem obstoječega 
zdravstvenega sistema, kot so: zagotavljanje boljše časovne dostopnosti 
do zdravstvenih storitev (omogočanje čimprejšnjega prvega dostopa do 
zdravstvenega sistema oziroma prve obravnave), nujno potrebna jasna 
razmejitev javnega in zasebnega dela ponudnikov zdravstvenih storitev 
(podlaga za normalizacijo � nanciranja javnega dela ter osnova za normalen 
razvoj trga zasebnih storitev) ter prevetritev košarice pravic v okviru 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v povezavi s ključnimi odločitvami 
v zvezi z ukinitvijo ali ohranitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 
Državni svet je menil, da koncept zasledovanja dostopnosti na več vsebinskih 
ravneh ponuja dobro iztočnico za spremembe. Zlasti za demografsko ogrožena 
področja bo napovedano hkratno zagotavljanje geografske, kakovostne 
in � nančne dostopnosti ključnega pomena. Državni svet je zato podprl 
načrtovano integracijo oziroma mreženje znotraj in med posameznimi ravnmi 
zdravstvenega sistema, s čimer bodo lahko doseženi boljši izkoristki sistema 
tako z ekonomičnega kot strokovnega in kakovostnega vidika. 

V središču sprememb naj bo pacient
Cilj nadgradnje naj bo vzpostavitev integralnega in učinkovitega zdravstvenega 
sistema, pri čemer naj bo v ospredju iskanja rešitev pacient oziroma 
zavarovanec. Pri tem je Državni svet ugotavljal, da je v dokumentu že nakazana 
drugačna organiziranost in povezovanje med različnimi zdravstvenimi 
pro� li, pri čemer je posebej izpostavljen tudi prenos določenih kompetenc 
na diplomirane medicinske sestre in diplomirane babice z namenom večje 
dostopnosti pacientov do zdravstvenih storitev. Uspešni projekti referenčnih 
ambulant se že izvajajo, vendar je Državni svet ugotavljal, da zakonodaja tem 
spremembam ne sledi, saj nekaterih nujno potrebnih zakonskih podlag za 
zastavljeno kadrovsko reorganizacijo dela še vedno ni. Prav tako rešitve na 
tem področju ne nakazuje predloženo gradivo. Navedene težave veljajo zlasti 
za področje zdravstvene in babiške nege, ki zajema največje število izvajalcev 
v okviru zdravstvenega sistema, zato bi ga bilo potrebno čim prej urediti v 
samostojnem zakonu, kot to velja za zdravniško službo. 

Predlog nove košarice pravic čimprej v javnost
Državni svet je izpostavil neurejen položaj delovnih terapevtov, zlasti v delu 
prenosa javnih pooblastil na posamezne zbornice ter opozoril na trditev v 
gradivu, da odliv zdravstvenih delavcev zaenkrat ni velik, saj praksa kaže, 
da se na področju zdravstvene nege beleži precejšnje število vlog za izdajo 
potrdil o pridobljenih kvali� kacijah za zaposlitev v drugih državah EU. Državni 
svet je predlagal, da se javnosti čim prej poda predlog sestave nove košarice 
pravic, saj se bo s tem razjasnilo veliko vprašanj, ki se vežejo na druga odprta 
vprašanja nadgradnje sistema, npr. na odločitev o ukinitvi dopolnilnega 
zdravstvenega zavarovanja. Prav tako bodo na podlagi jasno de� nirane 
košarice pravic zavarovalnice, kot zainteresirani deležniki na področju 
ponudbe prostovoljnih zavarovanj, lahko lažje načrtovale svoje poslovne 
poteze v prihodnosti. Del sprememb bi se moral usmeriti tudi v pospeševanje 
vključevanja uravnoteženih kazalnikov ter načel kontrolinga v zdravstveni 
sistem, kar bi omogočilo natančno in periodično sledenje � nančnim in 
procesnim kazalnikom, zadovoljstvu uporabnikov sistema in dalo podlago za 
ocenjevanje uspešnosti obvladovanja kadrovskih zahtev sistema.  

Pobuda za ponovno časovno 
delitev zimskih šolskih počitnic
Enotne zimske počitnice imajo številne negativne posledice tako na 
gospodarskem področju kot tudi za varnost na smučiščih in cestah

Podatki kažejo, da je enotedenski termin zimskih počitnic vplival na slabšo 
zasedenost turističnih kapacitet in nižjo realizacijo prihodka v primerjavi s 
preteklimi leti, ko so bile zimske počitnice v dvotedenskem terminu, na kar je 
stroka že prej ves čas opozarjala. Zaradi izraženega gospodarskega interesa 
slovenske turistične in gostinske panoge, Združenja slovenskih žičničarjev in 
številnih negativnih učinkov, ki so se že izkazali kot posledica letošnjih terminsko 
poenotenih februarskih zimskih počitnic, je Interesna skupina deodajalcev 
predlagala, da bi se zimske počitnice ne izvajale več v enotnem terminu, temveč 
časovno razčlenjeno. Ob tem ni nezanemarljiv odliv sredstev v sosednje, turistično 
močne države, kamor se, zaradi zasedenosti domačih kapacitet v zgoščenem 
terminu, odliva dohodek v ostalih zimskih terminih. 

Svetniki so si zastavili vprašanje, zakaj Ministrstvo za šolstvo in šport vztraja 
pri odločitvi glede na izračune, da z vsakim milijonom evrov odliva za zimske 
počitnice v tujino državna blagajna izgubi približno 150.000 € prihodkov iz 
naslova DDV, in da ti davki polnijo blagajne drugih držav. Samo v letošnjem letu 
je državna blagajna iz tega naslova izgubila vsaj 1 milijon evrov DDV, odliv pa se 
bo nadaljeval tudi v prihodnjih letih, če ostane stanje nespremenjeno.

V sedanjih težkih časih si je treba prizadevati za večje prihodke gospodarstva, 
ohranitev delovnih mest in prilive davkov v državno blagajno, ne pa sistemsko 
za 50% zmanjšati čas zimskih počitnic, kar po ocenah prinaša do 15 milijonov 
evrov gospodarske škode (upoštevajoč prodajo smučarskih vozovnic, 
hotelskih namestitev v gorskih centrih, porabe v termalnih centrih, na obali, 
na spremljevalne ponudbe, upad zasedenosti pri sobodajalcih itn.). Daljša 
sezona zimskih počitnic je pomembna za kakovostno preživljanje oddiha 
šolarjev in njihovih družin ter omogoča boljše pogoje delovanja žičničarskega 
gospodarstva ter turističnega gospodarstva.  

Nove publikacije Državnega sveta
Januarja je izšel zbornik Zagovorništvo starejših, in sicer na podlagi posveta, 
ki ga je Državni svet skupaj z Zvezo društev upokojencev pripravil 14. junija 
2010. Spremno besedo je napisala dr. Mateja Kožuh Novak, s prispevki pa 
so sodelovali mag. Blaž Kavčič (Nasilje nad starejšimi - odraz praznine 
družbenih razmerij), Janja Romih (Zagovorništvo starejših), doc. dr. Jana 
Mali (Uvajanje zagovorništva starejših oseb), Zdenka Tičar (Speci� ka potrebe 
po zagovorništvu pri starostnikih), Martina Horvat Kuzma (Patronažno 
delo med zdravstveno nego in zagovorništvom), mag. Darja Kuzmanič 
Korva (Zagovornik starejših oseb – potreba ali moda?), mag. Bojana Cvahte 
(Zagovorništvo za starejše osebe – želja, potreba ali nuja?), Doroteja Lešnik 
Mugnaioni (Neprofesionalno zagovorništvo starejših), Irena Špela Cvetežar 
(Medicinske sestre kot izvajalke zagovorništva), Aldo Ternovec (Zastopništvo 
ali zagovorništvo starejših?), Angelca Žiberna (Zagovorništvo starejših kot 
pomoč pri zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin), Ana Canjko 
(Zaščita dostojanstva in človekovih pravic oseb z demenco).

Maja je izšel zbornik 5. slovenski forum športa za vse, ki ga je uredila Mojca 
Koligar. S prispevki so sodelovali Mirko Ukmar in Mogens Kirkeby s spremno 
besedo, Matjaž Novak (Partnerstvo športa za vse in zdravstvene zavarovalnice), 
dr. Borut Spacal (Rekreacija, zdravje in staranje), Primož Jamšek (Prostovoljstvo 
v Sloveniji), Bojan Stojanovič (Okolju prijazno delovanje športne organizacije), 
Gregor Pečovnik (Projekt Šus Euro� tness), Društvo Šola zdravja (Predstavitev 
vadbe »1000 gibov«), članice Športne unije Slovenije (Predstavitev dejavnosti 
članic). V zborniku so predstavljeni ambasadorji prostovoljstva športa za vse 
ter objavljena Listina članic Športne unije Slovenije.

Junija je izšel zbornik Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja 
pri likovni in glasbeni vzgoji ter � lozo� ji, ki ga je uredil dr. Božidar Flajšman. 
S prispevki so sodelovali  mag. Blaž Kavčič (Pomen � lozo� je in umetnostne 
vzgoje pri ozaveščanju o pomenu trajnostnega razvoja), dr. Božidar Flajšman 
(Likovna vzgoja in trajnostni razvoj), dr. Tonka Tacol (Hotenja in možnosti 
udejanjanja strategij poučevanja in učenja pri pouku likovne vzgoje), dr. 
Jožef Muhovič (Bi bilo v Sloveniji možno »ministrstvo za razvoj inteligence«?), 
mag. Črtomir Frelih (Trajnostna načela likovnega izobraževanja), dr. Barbara 
Sicherl Kafol (Glasbena vzgoja - povratna naložba v človeka), dr. Branka Rotar 
Pance (Glasbena vzgoja vedno prispeva k trajnostnemu razvoju), dr. Luka 
Omladič (Okoljska etika), dr. Darko Štrajn (Humanistika kot jedro vzgoje in 
izobraževanja), dr. Zdenko Kodelja (Filozo� ja vzgoje), mag. Adela Železnik 
(Sodobna umetnost, političnost in trajnostni razvoj), dr. Milan Štrukelj 
(Prizadevanje za celovit in skladen osebnostni razvoj – ključ za rešitev 
osebne, družbene stiske in narave), mag. Sašo Urukalo (O nujni nadgradnji 
znanj in izobraževanja likovnih pedagogov), mag. Nataša Bucik (Razvoj in 
spodbujanje kulturne vzgoje).
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Delo komisij v prvi polovici leta 2011
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve se je seznanila s stališči Republike 
Slovenije do osnutka skupnega stališča EU za odprtje in začasno zaprtje poglavja 26 – 
Izobraževanje in kultura za Islandijo, za odprtje in začasno zaprtje poglavja 25 – Znanost 
in raziskave za Islandijo, za odprtje poglavja 5 – Javno naročanje za Islandijo ter za odprtje 
poglavja 10 – Informacijska družba in mediji za Islandijo; seznanila se je s stališči RS do 
osnutka skupnega stališča EU za začasno zaprtje poglavja 8 –Politika konkurence za 
Hrvaško, za začasno zaprtje poglavja 23 – Pravosodje in temeljne pravice za Hrvaško, za 
začasno zaprtje poglavja 33 – Finančne in proračunske določbe za Hrvaško, za odprtje in 
začasno zaprtje poglavja 35 – Ostalo za Hrvaško; obravnavala je predlog stališča RS do 
Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira 
Skupnosti za obdavčitev energentov in električne energije, Predlog stališča RS do Sporočila 
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru 
in Odboru regij Naše življenjsko zavarovanje, naš naravni kapital: strategija EU za biotsko 
raznovrstnost do leta 2020; se seznanila z Nacionalnim reformnim programom 2011- 2012; 
s stališčem RS do osnutka skupnega stališča EU za začasno zaprtje poglavja 13 - Ribištvo 
za Hrvaško; s predlogom stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta 
o uporabi podatkov iz evidence podatkov o potnikih za preprečevanje, odkrivanje, 
preiskovanje in pregon terorističnih in hudih kaznivih dejanj; z nadzorom nacionalnih 
parlamentov nad skupno zunanjo in varnostno politiko (SZVP) ter skupno varnostno in 
obrambno politiko (SVOP) Evropske unije; obravnavala je predlog stališča RS do Sporočila 
Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in 
Odboru regij Skupna kmetijska politika proti letu 2020: odziv na prihodnje izzive, povezane 
s hrano, naravnimi viri in ozemljem; obravnavala stališče RS do osnutka skupnega stališča 
EU za začasno zaprtje poglavja 11 - Kmetijstvo in razvoj podeželja za Hrvaško, za začasno 
zaprtje poglavja 22- Regionalna politika in usklajevanje strukturnih instrumentov za 
Hrvaško; se seznanila z Informacijo o vprašanjih nasledstva po nekdanji SFRJ; se seznanila z 
delovnim programom Evropske komisije za leto 2011 ter potrdila Poročilo o delu Komisije 
za mednarodne odnose in evropske zadeve za leto 2010.

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je obravnavala predlog 
novele Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika 
Slovenija, za obdobje 1994 – 2011 ter novelo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov; ni podprla novele Zakona o zdravniški službi, podprla predlog 
Zakona o evropskih svetih delavcev, se seznanila s pripombami Loterije Slovenije d.d. k 
zakonskemu urejanju omejevanja organiziranja denarnih verig in nedovoljenih iger na 
srečo v noveli Kazenskega zakonika, s pripombami podprla novelo Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev in novelo Zakona o socialno varstvenih prejemkih; s pridržkom 
je podprla predlog Zakona o štipendiranju; obravnavala je predlog Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu ter podprla pobudo Zveze Sožitje - Zveze društev za pomoč osebam z 
motnjami v duševnem razvoju Slovenije za sprejem novele Zakona o socialno varstvenih 
prejemkih; komisija ni podprla predloga za odložilni veto na Zakon o preprečevanju dela 
in zaposlovanja na črno; obravnavala je predlog novele Zakona o prevozih v cestnem 
prometu ter Družinski zakonik; kot zainteresirana komisija je obravnavala osnutek Zakona 
o opravljanju dejavnosti splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja; 
seznanila se je s predlogom nadgradnje zdravstvenega sistema do leta 2020, podprla 
predloga Zakona o zaposlovanju in delu tujcev ter novelo Zakona o matični evidenci 
zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja; s pridržki 
podprla Predlog Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, ter obravnavala 
zaključke posveta Univerzalni temeljni dohodek v Sloveniji - utopija ali realna možnost? 
Podprla je predlog Zakona o socialnem podjetništvu ter sprejela Poročilo o delu Komisije 
za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide za leto 2010. 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in � nance je obravnavala novele Zakona o 
Banki Slovenije, Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, Zakona o gospodarskih 
družbah, Zakona o potrošniških kreditih ter poročila o stanju in razmerah na trgu � nančnih 
instrumentov za leto 2010, o delu Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2010 in 
Finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev za leto 2011. Obravnavala je predloge 
novele Obrtnega zakona, Zakona o davku na bilančno vsoto bank, poročili o odobritvi 4 
tranše posojila Helenski republiki ter o poroštvu Republike Slovenije in odobrenih posojilih 
za � nančno pomoč Irski, predloge novel Zakona o dohodnini, Zakona o pravnem varstvu 
v postopkih javnega naročanja, Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev, Zakona o vračanju vlaganj v javno 
telekomunikacijsko omrežje, Zakona o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno 
premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, Zakona o davčni službi, 
zakona o preglednosti � nančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, 
novele Zakona o gospodarskih družbah ter poročilo Računskega sodišča Republike 
Slovenije za leto 2010; predlog novele Zakona o bančništvu,  Zakona o preprečevanju 
omejevanja konkurence ter Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih; podprla  je še 
predloga zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti ter zakona 
o Javnem skladu za � nanciranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, obravnavala poročilo Nadzornega 
odbora Sklada za � nanciranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov 
iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2009 in se seznanila z zaključnim računom proračuna 
Republike Slovenije za leto 2009; podprla je predlog novele Zakona o plačilu odškodnine 
žrtvam vojnega in povojnega nasilja, novele Zakona o Slovenskem odškodninskem skladu, 
predlog Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, novele Zakona o carinski službi in 
Zakona o plačilnih storitvah in sistemih.

Komisija za državno ureditev je obravnavala Poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem 
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za leto 2010, Poročilo o delu Nacionalnega 
preiskovalnega urada za leto 2010, Predlog za začetek postopka za spremembe Ustave 
Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona, Predlog za sprejem odložilnega veta 
na Zakon o državnem tožilstvu, Poročilo o delu Državnega pravobranilstva Republike 
Slovenije za leto 2010, Letno poročilo o delu Komisije za preprečevanje korupcije za leto 
2010 z dodatkom do vključno maja 2011, ni podprla novele Zakona o tajnih podatkih, se 10

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 72. seji podprla 
Zakon o razvojni podpori Beli krajini v obdobju 2013 – 2016, ki pomeni 
napredek in nadgradnjo ukrepov razvojne podpore.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj na 72. seji ni podprla 
novele Zakona o varnosti v železniškem prometu, saj je treba rešitve 
pretehtati z vidika evropske zakonodaje (npr. uvedba utripajočih luči), Vlada 
pa naj čimprej predloži predlog ukrepov za povečanje varnosti na železniških 
prehodih.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je na 72. seji podprla 
novelo Pomorskega zakona, a opozorila na vprašanje, ali gre pri določanju 
pristaniške pristojbine za gospodarsko javno službo za izvirno ali preneseno 
nalogo občin.

Komisija za državno ureditev na 95. seji ni podprla predloga za sprejem 
avtentične razlage 1. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o � nančnem 
poslovanju, to je o postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. 
V praksi dejansko prihaja do problema denarnih povračil v postopkih zaradi 
insolventnosti in prisilnega prenehanja, a v primeru prenehanja delovnega 
razmerja odškodnino ureja Zakon o delovnih razmerjih. 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in � nance je na 45. seji razpravljala 
o Predlogu zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja in 
predlagala, da se v okviru Državnega sveta organizira razprava o problematiki 
javnih naročil ter poišče vsebinske izboljšave.

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 40. seji  podprla predloga 
resolucij o Nacionalnem programu visokega šolstva in raziskovalni in 
inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020 in predlagala njuno združitev v 
enovit dokument. Podprla je pobudo za sistemsko ureditev in vzpostavitev 
mednarodno primerljivih kriterijev ter standardov za razvoj strokovnega 
izobraževanja v inženirstvu. 

Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve je 21. aprila pozitivno 
ocenila predlagani Nacionalni reformni program 2011 – 2012 in izpostavila 
ukrepe za zmanjšanje osipa in dvig kakovosti v srednjih šolah, ter spremembe 
sistema terciarnega izobraževanja; opozorila je na nesorazmerje števila študentov 
naravoslovja in tehnologije ter humanističnih smeri ter na deregulacijo poklicev. 
Spregovorili so še o upravljanju družb v državni lasti, upravljanju z državno 
lastnino, pospeševanju rasti raziskav in razvoja, na področju trajnostne rasti pa 
kritično ocenili usmeritve energetske politike.  

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 53. seji podprla 
pobudo Zveze Sožitje - Zveze društev za pomoč osebam z motnjami v duševnem 
razvoju Slovenije za sprejem novele Zakona o socialno varstvenih prejemkih. 
Z novelo zakona bi se do sprejema Zakona o socialni vključenosti, premostilo 
nesprejemljive posledice Zakona o socialno varstvenih prejemkih. 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 39. seji podprla predlog 
dopolnitev Zakona o vinu in menila, da je potrebna širša javna razprava 
vinogradniških strokovnjakov in zainteresiranih vinorodnih okolišev na temo 
vinogradniških okolišev. 

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na 38. seji predlagala, da se 
od Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridobi informacijo, ali 
ima vizijo za izboljšanje razmer v preskrbi s sladkorjem. 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na 66. seji seznanila 
s problematiko izvajanja dimnikarskih storitev ter aktivnostmi pristojnih 
institucij pri odpravi nepravilnosti. Komisija se je zavzela za revizijo koncesij, 
ter za natančnejšo opredelitev izvajanja nadzora nad delom koncesionarjev.

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 49. seji podprla 
Predlog zakona o zaposlovanju in delu tujcev, a predlagala amandma k členu, 
ki se nanaša na kategorije tujcev, izzvzete iz uporabe zakona. Predlagala je še 
dopolnitev, da bi se med kategorijo tujcev, ki opravljajo prostovoljno delo 
na podlagi zakona, ki ureja prostovoljstvo, in ki ne potrebujejo delovnega 
dovoljenja za zaposlitev ali delo v Republiki Sloveniji, uvrstilo tudi tujce, začasno 
projektno zaposlene v invalidskih, humanitarnih ali karitativnih organizacijah. 
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seznanila z Letnim poročilom Informacijskega pooblaščenca za leto 2010, podprla pobudo 
za sprejem zahteve za začetek postopka za presojo ocene ustavnosti in zakonitosti Uredbe 
o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, podprla predlog 
novele Zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela 
stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, ni podprla predloga za sprejem 
avtentične razlage 1. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o � nančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, podprla Predlog zakona o 
državnem tožilstvu ter Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2010, obravnavala 
pobudo za sprejem zahteve za začetek postopka za presojo ocene ustavnosti Poslovnika 
Državnega zbora, podprla Predlog zakona o tujcih, podprla spremembe Zakona o policiji 
ter Skupno letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za 
leto 2010, ni podprla predloga za začetek postopka za spremembe in dopolnitev Ustave 
Republike Slovenije z osnutkom Ustavnega zakona o spremembah in dopolnitvi Ustave 
Republike Slovenije in ni podprla predloga zakona o spremembah Zakona o poslancih, 
podprla Poročilo o uresničevanju temeljnih razvojnih programov Slovenski vojske v letih 
2008 do 2015 v letu 2010, predlog novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
in novele Zakona o izvršbi in zavarovanju, predlog novele Zakona o � nančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, podprla noveli Zakona o javnih 
zbiranjih ter Zakona o društvih ter noveli Zakona o sodniški službi in Zakona o sodiščih, 
podprla novelo Zakona o � nančnih zavarovanjih, se seznanila s pregledom Službe za 
pravne in analitične zadeve Državnega sveta o uresničenih in neuresničenih odločbah 
Ustavnega sodišča, podprla novelo Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, podprla 
novelo Zakona o zemljiški knjigi, obravnavala Devetnajsto poročilo o izvajanju Zakona 
o ugotavljanju vzajemnosti, podprla Predlog zakona o zasebnem varovanju, sprejela 
pobudo za sprejem zahteve za začetek postopka za presojo ocene ustavnosti Zakona o 
sodelovanju med Državnim zborom in Vlado v zadevah Evropske unije, predlog zakona o 
detektivski dejavnosti, predlog novele Zakona o volilni in referendumski kampanji, podprla 
Devetnajsto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti ter poročilo o delu 
Komisije za državno ureditev v letu 2010.

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj je obravnavala predlog novele 
Zakona o varnosti v železniškem prometu, novelo Pomorskega zakonika, predlog Zakona o 
razvojni podpori Beli krajini v obdobju 2013 – 2016, Predlog za sprejem avtentične razlage 
40. člena Zakona o gospodarskih javnih službah, predlog novele Zakona o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti, novelo Zakona o graditvi, predlog novele Zakona o 
družbi Slovenske železnice; obravnavala je Prvo letno poročilo o izvajanju ukrepov Zakona 
o razvojni podpori Pomurske regije v obdobju 2010 - 2015 v letu 2010; podprla je Predlog 
zakona spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem prometu, ni pa podprla 
predloga odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prevozih v 
cestnem prometu ni podprla pobude Združenja občin Slovenije za spremembo obveznosti 
občin pri ocenjevanju škod, nastalih zaradi naravnih nesreč v kmetijstvu; podprla je 
predlog novele Zakona o nepremičninskem posredovanju, obravnavala zaključke 
posveta »Zaključki akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Kako naprej?« Seznanila se 
je s problematiko izvajanja dimnikarskih storitev in njihovega nadzora; kot zainteresirana 
komisija se je seznanila s predstavitvijo osnutka Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega 
pomena na področju negospodarskega sektorja, se seznanila s Poročilom o stanju 
zadolženosti družbe Slovenske železnice d.o.o.; podprla predlog na odložilni veto na Zakon 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja; obravnavala novelo Zakona o prevozih v 
cestnem prometu, novelo Zakona o � nanciranju občin, predlog Zakona o razpisu rednih 
lokalnih volitev v Mestni občini Koper  ter novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih; ni podprla 
predloga novele Zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij; obravnavala 
predlog Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja ter podprla predlog 
na odložilni veto na zakon; se seznanila z izvajanjem Zakona o množičnem vrednotenju 
nepremičnin v povezavi s poskusnimi izračuni vrednosti nepremičnin ter sprejela poročilo 
o delu komisije v letu 2010.

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je obravnavala Predlog zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Analizo stanja na področju kulture s predlogi 
ciljev za Nacionalni program za kulturo 2012-2015 (marec 2011), podprla Predlog zakona 
o Slovenski tiskovni agenciji, obravnavala sklepe s posveta »Trajnostni razvoj kot načelo 
vzgoje in izobraževanja pri likovni in glasbeni vzgoji ter � lozo� ji«, obravnavala predloge 
Resolucije o Nacionalnem programu visokega šolstva 2011-2020 ter Resolucije o 
Raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011-2020; podprla odložilni veto na Zakon 
o spremembi Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ni podprla predloga 
odložilnega veta na novelo Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivih; kot zainteresirana komisija obravnavala osnutek Zakona o opravljanju dejavnosti 
splošnega pomena na področju negospodarskega sektorja; podprla novelo Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo, podprla predlog novele Zakona o organizaciji in 
� nanciranju vzgoje in izobraževanja, se seznanila z dokumenti Mladinskega sveta Slovenije; 
obravnavala predlog Deklaracije o politiki Republike Slovenije do novih narodnih skupnosti 
ter Predlog za sprejem avtentične razlage prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu 
kulturne dediščine in sprejela Poročilo o delu komisije za leto 2010.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je obravnavala predlog za sprejem 
odložilnega veta na Zakon o davku na bilančno vsoto bank, predlog novele Zakona o 
Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, Poročilo o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije za leto 2009, Poročilo o delu in zaključni račun Sklada kmetijskih 
zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2010, ni podprla pobude Združenja občin 
Slovenije za spremembo obveznosti občin pri ocenjevanju škod, nastalih zaradi naravnih 
nesreč v kmetijstvu, podprla novelo Zakona o vinu, podprla novelo Zakona o kmetijskih 
zemljiščih, podprla predlog Zakona o promociji kmetijskih in živilskih proizvodov, podprla 
predlog Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka ter sprejela Poročilo o delu Komisije 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v letu 2010.

Mandatno imunitetna komisija se je seznanila z obvestilom o poteku kazenskega 
postopka zoper državnega svetnika Borisa Popoviča ter sprejela Poročilo o delu Mandatno 
– imunitetne komisije v letu 2010.

Komisija za državno ureditev je na 84. seji opozorila na vprašanja v zvezi 
z uresničevanjem določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, 
in sicer glede združljivosti oz. nezdružljivosti funkcij v primeru zunanjih 
sodelavcev občin, zunanjih članov občinskih delovnih teles, posvetovalnih 
teles občin ter članov v posvetovalnih telesih župana za določena področja 
(npr. za prostor), ki nimajo statusa funkcionarjev. 

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 37. seji podprla noveli 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakona o organizaciji 
in � nanciranju vzgoje in izobraževanja in izpostavila problem primerljivosti 
med dobičkom samozaposlenih in plačami tistih, ki so zaposleni v kulturnih 
inštitucijah. Komisija je opozorila na ažurnost pri  evidentiranju ter na 
nadzor zaradi zlorab pri uresničevanjem socialnih pravic.

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 37. seji podprla 
programska dokumenta Mladinsko organiziranje in Izobraževanje mladih 
ter se seznanila s problemi na področju delovanja mladinskih organizacij.  

Komisija za državno ureditev je na 83. seji obravnavala predlog Zakona 
o zasebnem varovanju in opozorila na spoštovanje delovnopravne 
zakonodaje, ter na morebitni problem določanja reprezentativnosti 
strokovnega interesnega združenja in zagotavljanja 40% vključenosti 
imetnikov licence. 

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 36. seji podprla Predlog 
deklaracije o politiki Republike Slovenije do novih narodnih skupnosti, a 
opozorila, da taksativno naštevanje narodnih skupnosti lahko privede do 
novih vprašanj, saj glede na narodnostno opredelitev v popisu iz leta 2002 
v Sloveniji živijo tudi druge manjšinske etnične skupnosti.Opozorili so še na 
status deklaracije s pravnoformalnega in političnega vidika.

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in � nance je obravnavala Poročilo 
Nadzornega odbora Sklada za � nanciranje razgradnje NEK in za odlaganje 
radioaktivnih odpadkov iz NEK o poslovanju Sklada za leto 2009 in ugotavila, 
da nekatere opravljene transakcije niso bile uspešne; z vidika integralnega 
gospodarjenja dveh držav je enostransko plačevanje nadomestila lokalnim 
skupnostim zaradi omejene rabe prostora tudi nekorektno. 

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in � nance je podprla predlog 
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. Posodobljen zemljiški 
kataster bo šele omogočil delovanje sistema ugotavljanja katastrskega 
dohodka tako, da bo administrativno čim manj obremenjujoč za zavezance, 
obenem pa racionalen za izvajalca. Racionalizacijo je po mnenju komisije 
možno doseči z vzpostavitvijo evidence s poenoteno informacijsko 
platformo, ki bo omogočala uporabo podatkov za več namenov.

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in � nance je obravnavala novelo 
Zakona o davčni službi in izrazila pomislek, da centralizacija nujno ne 
pomeni tudi večje procesne učinkovitosti in racionalizacije. Prav tako bi 
morala biti ambicija Vlade več kot le zagotavljanje, da izvajanje zakona ne 
bo dodatno obremenilo državnega proračuna, ampak bi moralo priti do 
pocenitve sistema in prihrankov.

Evropski komisar za okolje v Državnem svetu
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve se je 10. januarja 
seznanila z Delovnim programom Evropske komisije za leto 2011. Ključna 
področja, pobude in ukrepe za delovanje Evropske komisije v prihodnjem 
letu ter prednostne usmeritve programa je predstavil dr. Janez Potočnik, 
evropski komisar za okolje. V skladu s pogodbo o Evropski uniji nacionalni 
parlamenti dejavno prispevajo k dobremu sodelovanju unije, tako da jih 
evropske institucije obveščajo in jim predložijo osnutke zakonodajnih 
aktov. 
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Ruska delegacija obiskala Mursko Soboto
Delegacija zgornjega doma parlamenta Ruske federacije je 
v spremstvu predstavnikov mestne občine Murska Sobota 
ter Državnega sveta položila vence k spomeniku padlim 
ruskim vojakom na Trgu zmage v Murski Soboti.

95. obletnica dogodkov ob Ruski kapelici
Ob obisku delegacije Zgornjega doma parlamenta Ruske 
federacije v začetku avgusta se je, že tradicionalno, s 
predstavniki delegacije srečalo vodstvo Državnega sveta in 
državni svetniki.

Uradni obisk na Poljskem
Delegacija Državnega sveta je 27. in 28. julija obiskala 
Republiko Poljsko. Med drugim se je seznanila s poslovnimi 
priložnostmi Slovenije na Poljskem, infrastrukturnimi 
projekti ter poljskimi ukrepi za obvladovanje krize in 
izboljšanje konkurenčnosti.

Mag. Kavčič v britanskem parlamentu
Na povabilo predsednice zgornjega doma britanskega 
parlamenta baronese Hayman je 11. in 12. julija mag. 
Kavčič obiskal britanski parlament. Delegacija se je srečala 
s podpredsednikom spodnjega doma parlamenta Lindsay-
em Hoylom, poslancem Neilom Parishom ter Lordom 
Roperjem, predsednikom Odbora EU v zgornjem domu.  

Delegacija Senata Kraljevine Tajske v 
Državnem svetu
12. julija se je delegacija Državnega sveta pod vodstvom 
podpredsednice Lidije Jerkič srečala z delegacijo Senata 
Kraljevine Tajske pod vodstvom podpredsednice Pornthip 
Lowira Chanratanapreeda. 

Srečanje predsednikov odborov za evropske 
zadeve
V Varšavi je 10. in 11. julija potekalo srečanje predsednikov 
odborov za evropske zadeve, ki se ga je udeležil državni 
svetnik Vincenc Otoničar. Dogovorili so se o osnutku 
programa XLVI COSAC-a, o predlogu 16. polletnega 
poročila in pričetku postopka za imenovanje novega 
stalnega predstavnika Sekretariata COSAC-a. 

Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja 
Državni svet je 15. marca organiziral posvet z naslovom Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja pri likovni 
in glasbeni vzgoji ter � lozo� ji. Namen posveta je bil pojasniti oz. utemeljiti pravico do izobraževanja na likovnem, 
glasbenem in � lozofskem področju v povezavi s trajnostnim razvojem in prikazati, kako ta spoznanja oz. možnosti, 
ki jih ponuja ustvarjalno delovanje, lahko uporabimo v izobraževanju in družbeno odgovorni re� eksiji. Na podlagi 
zaključkov posveta je Državni svet sprejel sklepe in jih v vednost in priporočilo poslal Vladi in resornim ministrstvom.  
V različnih dokumentih, tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju, je trajnostni razvoj že uvrščen med pomembna 
načela, vendar se zdi, da je tovrstno področje predvsem v domeni naravoslovja. Pri tem pa je odrinjena vloga 
umetnostne vzgoje in � lozo� je ter s tem tudi njuna vloga pri izboljšanju izobraževanja posameznika in krepitvi 
njegove ustvarjalnosti. Vprašanje je, ali lahko izobraževalni sistem učinkovito zagotovi znanje, spretnosti in 
vrednote, ki so nujne za preživetje naše civilizacije, če mladim ne bomo omogočili, da bi spoznali temeljne 
resnice o neizogibnosti trajnostnorazvojnih paradigem razmišljanja in delovanja. S posveta je bil izdan tudi 
zbornik (http://www.ds-rs.si/?q=publikacije/zborniki).

Uveljavitev zaščitne klavzule 
24. marca so Državni svet, Civilna iniciativa Kras in Civilna iniciativa Za Primorsko  organizirali posvet na temo 
Slovenija in uveljavitev zaščitne klavzule na Primorskem. Na posvetu so z referati sodelovali Robert Rogič 
(Uvodna predstavitev ciljev posveta), dr. Ljubo Lah (Razlogi za vzpostavitev zavarovanega območja na Krasu), 
dr. Anton Prosen (Poti do učinkovitih metod urejanja prostora na Krasu), dr. Ladislav Placer (Naravne, kulturne 
in nacionalne vrednote Krasa). Civilna iniciativa »Kras« že leta opozarja, da dosedanja politika nestrokovnih 
posegov in stihijskega urejanja kraškega prostora, z neurejenim in nepreglednim nepremičninskim trgom v 
zadnjih 20 letih, dolgoročno vodi tudi v spreminjanje etnične strukture prebivalstva ob zahodni slovenski meji. 
Tak odnos do prostora povzroča zaplete na medčloveški ravni prebivalcev - bodisi domačinov, priseljencev iz 
notranjosti Slovenije ali iz tujine. 

Pomen vode v urbanem 
prostoru
22. marca je v Državnem svetu potekal 
posvet na temo vode in urbanega prostora. 
Posvet so organizirali Državni svet, Slovenska 
znanstvena fundacija, Biotehniška fakulteta 
Univerze v Ljubljani, Ljubljanska podružnica 
mednarodnega inštituta ECPD za trajnostni 
razvoj, prostorsko načrtovanje in okoljske 
študije ter Klub Rotary Ljubljana–Center. 
Udeleženci posveta so imeli priložnost, da 
si pridobijo popolnejšo sliko o vlogi vode v 
urbanem prostoru. 

V uvodnem nagovoru je mag. Blaž Kavčič izpostavil problem propadanja okoljskih struktur ob gorah »sterilnega« 
denarja, ker ni trajnostnega razvoja. Voda ima pomembno vlogo v proslavljanju mednarodnega leta kemije, je 
poudaril dr. Edvard Kobal v imenu Slovenske znanstvene fundacije. Dr. Janez Podobnik, direktor ljubljanske 
podružnice instituta ECPD, je predstavil povezave med gospodarstvom, okoljem in etiko ter se vprašal – če je 
sprejemljivo (pravično), da so stroški v večini na hrbtih uporabnikov. Prof.dr. Peter Raspor je predstavil večkratni 
pomen vode in ob tem zastavil najpomembnejša vprašanja o vodi, prof.dr. Mihael Toman in prof.dr. Ana Kučan 
pa sta podala poglobljeni sliki o vodi vsak s svojega zornega kota – prof. Toman kot biolog oz. limnolog ter prof. 
Kučanova kot krajinska arhitektka. Svoja razmišljanja so predstavili še dr. Lidija Globevnik (Institut za vode RS), 
dr. Marjeta Stražar (CČN Domžale), prof.dr. Dušan Plut (FF Univerze v Ljubljani), doc.dr. Tatjana Tišler (Kemijski 
institut) in mag. Maja Simoneti (Institut za politiko prostora).

Čiste vode morajo biti nacionalni interes 
16. maja sta Ribiška zveza Slovenije in Državni svet organizirala posvet na temo Življenje v vodi. Ravnanje z vodami 
v Sloveniji je slabo, marsikdaj tudi neodgovorno. Slovenija pogosto ne izpolnjuje določil Evropske vodne direktive. 
Namen posveta je bil opozoriti na stanje voda in izpostaviti primere dobre prakse na področju ravnanja z njimi. Med 
cilji delovanja Ribiške zveze Slovenije, krovne organizacije slovenskih sladkovodnih ribičev, ki letos praznuje 130 let, 
je na prvem mestu ohranjanje narave in ribjih populacij. Na posvetu so s prispevki sodelovali dr. Dušan Plut (Voda 
– strateška surovina 21. stoletja; Globalne planetarne in slovenske razsežnosti sonaravnega gospodarjenja z vodo 
in vodnimi viri), dr. Miha Janc (Odnos do voda in vodnih organizmov v Sloveniji - kaj ogroža naše vode in življenje 
v njih), dr. Daša Zabric (Primer dobre prakse ribjega prehoda na HE Blanca), ddr. Ana Vovk Korže, Martin Vrhovšek 
(Ekoremediacije za doseganje trajnosti – primeri dobrih praks na slovenskih vodah), Dejan Pehar (Problematika 
sanacijskih in vzdrževalnih del na slovenskih vodotokih), Anton Komat (Onesnaženost reke Ljubljanice, ugotovljena 
s pomočjo  raziskave spremembe spola pri ribah), Milan Štravs (Problematika povodja Savinje).

Soočenje argumentov o šoštanjski termoelektrarni
25. marca je v prostorih Državnega sveta potekal posvet 
o problematiki izgradnje šestega bloka termoelektrane 
v Šoštanju. Posvet v Državnem svetu je bil namenjen 
soočenju argumentov o različnih in večplastnih vidikih 
izgradnje šoštanjske termoelektrarne. Pomembno je 
odgovoriti na vprašanje, ali je ta največji posamični 
investicijski projekt nastajal na dovolj državniški način, z 
dovolj objektivno presojo in odločanjem o energetskih, 
socialnih, okoljskih, razvojnih vidikih naložbe, in ali je 
v ozadju te odločitve dovolj široka, objektivna presoja 
predvsem s celovitega okoljsko – energetskega zornega 
kota, ob upoštevanju socialnih, gospodarskih, razvojnih implikacij. Na posvetu so s prispevki sodelovali državna 
svetnika dr. Janvit Golob in Borut Meh, dr. Miha Sekavčnik, profesor na Strojni fakulteti v Ljubljani ter Vili 
Kovačič iz društva »Davkoplačevalci se ne damo«. 
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Obisk češke delegacije 
28. junija je bila na obisku delegacija Odbora za zunanje 
zadeve, obrambo in varnost Senata Češke republike. 
Pozornost so namenili posledicam gospodarske in 
� nančne krize; gostom so bile predstavljene rešitve glede 
poteka meje med Slovenijo in Hrvaško, govorili pa so še 
o migracijah, terorizmu in varnosti ter izobraževalnem 
sistemu.

Srečanje predsednikov senatov v Madridu
V Madridu je v organizaciji Senata Kraljevine Španije od 
16. do 18. junija potekalo 13. srečanje Združenja evropskih 
senatov. Tema je bilo iskanje učinkovitega mehanizma 
sodelovanja senata z lokalnimi in regionalnimi oblastmi.

Belgijski senatorji v Državnem svetu
9. junija je delegacija Skupine prijateljstva s Slovenijo v 
belgijskem parlamentu obiskala Državni svet. Spregovorili 
so o številnih možnostih sodelovanja in povezovanja ter o 
vplivu majhnih držav, kot sta Belgija in Slovenija znotraj EU 
in drugih organizacij.

XLV. zasedanje COSAC-a 
V Budimpešti je 29. do 31. maja potekala konferenca 
parlamentarnih odborov za evropske zadeve, ki sta se je 
udeležila Vincenc Otoničar in Borut Meh. Udeleženci so 
se seznanili s ključnimi poglavji 15. polletnega poročila 
COSAC - strategije Evropa 2020 in evropskega semestra, 
o spremembah pravilnika COSAC-a ter o poročilu s 
konference predsednikov nacionalnih parlamentov EU. 

Predsednik indijske podjetniške zbornice na 
obisku v Državnem svetu
Mag. Kavčič je 26. maja sprejel predsednika indijske zbornice 
srednjih in malih podjetij Chandrakant Salunkheja, mu 
predstavil Državni svet, njegov položaj v parlamentarnem 
sistemu ter prizadevanja Slovenije za krepitev novih 
mednarodnih povezav in partnerstev, pri čemer je Indija 
kot hitro razvijajoče se gospodarstvo zanimiv partner. 

Obisk v Svetu federacije Zveznega zbora 
Ruske federacije
Delegacija Državnega sveta se je med 24. in 26. majem 
srečala s predstavniki Sveta federacije Zveznega zbora. 
Sekretar Marijan Maučec se je ločeno sestal z generalnim 
sekretarjem Sveta federacije Vladimirom V. Svinarevim.

Na srečanju Regionalnega partnerstva o 
razvoju infrastrukture v regiji
V organizaciji slovaškega parlamenta je bilo v Bratislavi 13. 
srečanje predsednikov parlamentov držav Regionalnega 
partnerstva, razširjeno z gosti iz Bolgarije, Romunije, 
Hrvaške in Črne gore. 

Spremljanje uresničevanja Konvencije o pravicah invalidov
Državni svet je 12. aprila skupaj z Varuhom človekovih pravic in z Nacionalnim svetom invalidskih 
organizacij Slovenije pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka 
pripravil delovni posvet na temo uresničevanja Konvencije in nacionalne zakonodaje. 

Aprila 2008 je Državni zbor rati� ciral Konvencijo o pravicah invalidov, ki jo je 13. decembra 2006 sprejela 
generalna skupščina OZN. Do danes jo je podpisalo 147 članic OZN, rati� ciralo pa 99. Konvencija predvideva 
različne načine spremljanja njenega izvajanja, pri čemer posebej določa pravico civilne družbe, da je vključena 
v postopek spremljanja njenega izvajanja. Posvet je skušal odgovoriti zlasti na vprašanja, kako se konvencija 
uresničuje, ali invalidi dejansko uživajo vse zapisane pravice, ali je Slovenija vzpostavila ustrezne mehanizme 
za promocijo, uresničevanje in nadzor izvajanja konvencije? Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je 
bil sprejet novembra 2010, je določil, da to nalogo opravlja Svet za invalide RS, ki pa še ni konstituiran. Na 
posvetu so bili udeleženci posveta seznanjeni tudi o predlagani ureditev izpolnjevanja zahtev t.i »pariških 
načel« o delovanju nacionalnih struktur za varovanje človekovih pravic. V video posnetku je udeležence 
nagovoril predsednik RS dr. Danilo Türk, v nagovorih so mu sledili mag. Blaž Kavčič, dr. Zdenka Čebašek Travnik 
in Boris Šuštaršič. V strokovnih referatih so sodelovali Linnea Arvidsson, Avv. Delia Ferri, Dragica Bac, Boris Jakov 
Gerenčič, Tone Dolčič, Boris Šuštaršič, Mag. Cveto Uršič, Dr. Matej Avbelj, Štefan Kušar, Jelka Bratec.

Inovativnost - vzvod za družbene spremembe
21. aprila je potekala mednarodna InCo konferenca 2011 o novih konceptih vodenja in razvoja inovativnosti, 
inovacijskih procesih in inovacijskih ekosistemih, ki sta ga pripravila InCo gibanje ter Državni svet. Osrednji cilj 
je bil prikazati pomen in vlogo nevladnih gibanj/iniciativ pri vzpostavljanju odprtih inovativnih ekosistemov; 
prikazati orodja, strukture, projekte in skupine udeležencev, ki so potrebni za delovanje takih iniciativ, 
osnovana na podlagi izkušenj in modelov InCo gibanja; prikazati različne iniciative, ki se med seboj podpirajo 
v smislu izboljšanja socialnega kapitala in prispevajo k progresivni spremembi v družbi in odprtemu inoviranju 
ter poudariti pomembnost med-regionalnega in med-kontinentalnega mreženja in sodelovanja za uspešen 
razvoj regionalnih in lokalnih inovativnih ekosistemov. Državni svet vidi inovativnost kot vzvod oz. način 
oblikovanja in udejanjanja vse bolj potrebnih družbenih sprememb. Na posvetu so sodelovali Violeta Bulc, 
Alexander Hochmeier, Stefan Blachfellner, Jugoslav Berce, Jani Toroš, Andreja Kodrin, Madan Mohan Rao, Aleš 
Adamič, Marjeta Novak, Aleksandra Gradišek, Sonja Klopčič,Tit Neubauer in David NordFors.

Zakonodaja na področju dolgotrajne oskrbe
Skupnost socialnih zavodov Slovenije in Državni svet sta 5. maja pripravila posvet »Predstavitev 
predlogov zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe«. Namen posveta je bilo soočenje različnih 
predlogov do zdaj pripravljene zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe, pogledi na sedanje 
stanje in prihodnji razvoj področja dolgotrajne oskrbe.

Predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo je predstavil Davor Dominkuš, 
predstavnik Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), predlog Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije (SSZS) Boris Koprivnikar, analizo ekonomskih učinkov obeh zakonskih predlogov je predstavil doc. 
dr. Aleksandar Kešeljević, pravne vidike pa je podala Senka Vrbica. Predlog zakona o dolgotrajni negi in oskrbi 
je bil v javni razpravi. V tem času je Zbornica – Zveza pripravila pripombe na predlog in jih v roku posredovala 
SSZS. Kljub trditvam Borisa Koprivnikarja, da so bile pripombe upoštevane, tega iz predstavitve predloga ni bilo 
mogoče zaznati. Organizatorji so namenili posvet pretežno predstavitvam in ne razpravi o podanih predlogih. V 
razpravi je bilo izpostavljeno, da zadnji predlog zakona o dolgotrajni negi in oskrbi ne prinaša nobenih novosti, 
ki bi bile v prid uporabnikom, in je v primerjavi s predlogom zakona MDDSZ nejasen, posega v druge zakonske 
podlage in ni v skladu z vizijo razvoja dolgotrajne oskrbe v Sloveniji. Z določenimi predlogi, ki jih predlagatelj 
podaja v predlogu zakona, celo zavira njen razvoj. V pripravo predloga ni bila povabljena stroka zdravstvene 
nege, čeprav je na področju dolgotrajne oskrbe pomemben izvajalec. 

Obeti sprememb v urejanju prostora?
Partnerstvo »Odgovorno do prostora!« je v sodelovanju z Državnim svetom 2. junija pripravilo posvet 
z naslovom »Obeti sprememb v urejanju prostora«. Na posvetu so zbrane nagovorili mag. Blaž Kavčič, dr. 
Pavel Gantar in mag. Maja Simoneti, s prispevki pa so sodelovali Robert Rogič, Leon Kobetič (Trajnostni 
razvoj poselitve), Tadej Žaucer, Tatjana Rener (Usklajevanje prostorskega razvoja),  dr. Marina Pintar, dr. Aleš 
Mlakar (Varstvo kmetijskih zemljišč), Helena Šolar, Mateja Šepec (Vključevanje javnosti v postopke priprave 
prostorskih aktov), Tanja Bogataj,  Marjana Dermelj (Upoštevanje prostorske dimenzije razvoja), Aleksander 
Saša Ostan, Mika Cimolini (Politika najnižje cene in njene posledice v prostoru), Gvido Modrijan, Leon Kobetič 
(Davek na nepremičnine – aktivna zemljiška politika), dr. Srna Mandič (Koristnost raziskovanja pri obravnavi 
družbenih problemov v prostoru). V Sloveniji se pozablja na prostorske razsežnosti razvoja, za dobre rešitve 
v urejanju prostora pa je potrebno precej širše posvetovanje in kritičen razmislek. Partnerstvo »Odgovorno 
do prostora!« se je med drugim že odzvalo na pripravo novele zakona o kmetijskih zemljiščih, pripravo nove 
razvojne strategije, nacionalnega reformnega programa in razpravo o zaščiti Krasa. 

Lahko obnovljivi viri zadostijo našim energetskim potrebam do 2050?
Greenpeace je v Sloveniji 7. junija skupaj z Državnim svetom organiziral strokovno konferenco, na kateri je z 
različnih zornih kotov prikazal možnosti in ovire za prehod na 100% energetsko oskrbo iz obnovljivih virov 
energije do leta 2050. Prav tako je konferenca odprla razpravo na temo umeščanja tehnologij obnovljivih 
virov v slovenski prostor. Sklepno dejanje konference je bila okrogla miza z naslovom: »Kako v Sloveniji 
presekati gordijski vozel umeščanja OVE v prostor?«. Na njej so sodelovali Tomaž Jančar iz DOPPSa, dr. Luka 
Omladič in Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, dr. Drago Kos iz Fakultete za družbene vede Univerze 
v Ljubljani ter Martin Žerdin iz podjetja Aquarius. Na konfereci so sodelovali Eleanor Smith, Europena 
Renewable Energy Council, Markus Bliem, IHS Carinthia, Austria, Frauke Thies, Greenpeace EU Unit Bruselj, 
Belgija, mag. Stane Merše, mag. Andreja Urbančič, Inštitut Jožef Stefan Slovenija, dr. Boštjan Blažič, Fakulteta 
za elektrotehniko,  Univerza v Ljubljani. 
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Predsednik sabora na sprejemu v Državnem 
svetu
Predsednik Državnega sveta mag. Blaž Kavčič je 11. maja 
sprejel predsednika hrvaškega sabora Luko Bebića, ki mu 
je izrekel zahvalo za dosedanjo podporo Slovenije Hrvaški 
glede pristopnih pogajanj za članstvo v EU.

Delegacija CCI v Državnem svetu
10. maja je vodstvo Državnega sveta obiskala delegacija 
Centrov civilnih iniciativ iz Bosne in Hercegovine, ki si že 5 
let prizadeva za izboljšanje dela in povečanja odgovornosti 
delovanja institucij in javnih oseb. Gostje so se seznanili s 
položajem, pristojnostmi, organizacijo in načinom dela 
Državnega sveta, predvsem pa jih je zanimala odprtost 
Državnega sveta do pobud državljanov ter oblike 
povezanosti s civilno družbo. 

Predavanje o vrednosti zaščitnega zakona
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske 
zadeve se je 23. februarja udeležil predavanja Sama Pahorja, 
predsednika družbeno-političnega društvo Edinost v 
Narodnem domu v Trstu. 

Srečanje predsednikov COSAC-a v Budimpešti
Vincenc Otoničar se je 10. in 11. februarja udeležil srečanja 
predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za 
evropske zadeve. 

Razvoj Slovenije onemogoča korupcija 
Društvo za etičnost javnega delovanja Integriteta je 17. maja v dvorani Državnega sveta 
pripravilo javno razpravo z naslovom REVŠČINA – KORUPCIJA – RAZVOJ: s transparentnostjo in 
integriteto do gospodarskega in socialnega razvoja Slovenije. Večina sodelujočih se je strinjala, 
da razvoj Slovenije onemogoča predvsem korupcija. Ta klesti vlaganja v infrastrukturo, kar v 
končni fazi vodi v vse večjo revščino. 

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije je 
Slovenijo označil kot visoko sistemsko skorumpirano 
državo: med sedmimi gonilniki sistemske korupcije 
jih je v državi prepoznal kar šest. Slovenijo je po 
vzoru slabega ekonomskega sistema razglasil za 
»dogovorno pravno državo«, kjer regulativa velja 
le do točke interesa neke elite. Podobno kritičen 
glede pravne države je bil tudi Bojan Dobovšek s 
Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, ki 
je menil, da si je izvršilna oblast v Sloveniji podredila 
zakonodajno. Ustavno sodišče je preobremenjeno, 
cel kup zakonov ustreza le elitam, te pa sodnikom 
skušajo vzeti tudi trajni mandat, je menil. V Sloveniji 
pravno državo onemogočajo predvsem korupcija, 
klientelizem, elitni dogovori in strah. Z ekonomskega vidika sta položaj Slovenije in povezave med revščino, 
korupcijo in razvojem  predstavila Jože P. Damijan z Ekonomske fakultete in državni svetnik Jože Mencinger. 
Za prvega je boj proti korupciji ključen za gospodarski razvoj, slednji pa je ključen za boj proti revščini. Član 
upravnega odbora Društva Integriteta Matjaž Hanžek je opozoril na vlogo strokovnjakov pri državni korupciji, 
saj nekateri v interesu določenih elit manipulirajo s podatki. V.d. vodje Predstavništva Evropske komisije v 
Sloveniji Andrej Beloglavec je razpravi dal evropsko noto. Po njegovih besedah skoraj 80 milijonov ljudi v 
EU živi pod pragom revščine, kar predstavlja slabih 18 odstotkov prebivalcev. Socialna politika in boj proti 
korupciji sta sicer v pristojnosti članic, vendar si pri tem lahko izmenjamo dobre prakse, je dejal in dodal, da 
boj proti korupciji in revščini zahteva sodelovanje vseh sfer družbe. 

Prihodnost hidroelektrarn na srednji Savi
Slovenska inženirska zveza je v sodelovanju z Državnim svetom 21. junija pripravila  posvet o pomenu graditve verige hidroelektrarn na srednji 
Savi. Energetika je ena od temeljnih gospodarskih področij, zato je od njenih projektov pričakovati energetske, okoljske, zaposlitvene, zunanje-
trgovinske učinke in celovite ekonomsko pozitivne učinke na zaposlenost slovenskega znanja in dela. Pri tem lahko Državni svet zagotovi stalni pritisk 
argumentov na ključne akterje dogajanja. 

Pred nami je razprava o novem energetskem programu in »v Državnem svetu si bomo prizadevali, da bi rok za razpravo nekoliko podaljšali«, je med drugim poudaril mag. 
Blaž Kavčič. Državni svetnik, dr. Janvit Golob je menil, da je na področju obnovljivih virov energije, torej tudi v verigi Savskih elektrarn, treba preveriti vse možnosti za 
izgradnjo, vse okoliščine, od okolje-varstvenih, krajinskih, tehničnih do ekonomskih in aktivirati potenciale v strojništvu, gradbeništvu, elektrotehniki.« Investicija bi morala 
po njegovem mnenju transparentno zajeti dejanske stroške in ne bi smela povzročati dodatnih stroškov za lastninjenje. O doseganju energetskih ciljev Slovenije do leta 
2020 z obnovljivimi viri je spregovoril mag. Janez Kopač z Direktorata za energijo. V imenu Ministrstva za okolje in prostor je o savski verigi hidroelektrarn govoril Robert 
Kojc, z izkušnjami na spodnji Savi in prenosom znanj pri pripravah za srednjo Savo pa je udeležece javne razprave seznanil Matjaž Janežič s Holdinga slovenskih elektrarn.

Zaključki akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! Kako naprej?
Pred lansko čistilno akcijo so se na sestanku srečali predstavniki Državnega sveta ter društva Ekologov brez meja. Državni svet je akcijo društva podprl in takrat je bilo 
dogovorjeno, da se po končani akciji preveri učinke ter ugotovi, kako sodelovanje nadgraditi. Lanska vseslovenska akcija Očistimo Slovenijo v enem dnevu je pokazala 
na nerešena področja na zakonodajni ravni. Društvo Ekologi brez meja so zato na januarskem posvetu v Državnem svetu pripravili predloge za ureditev problematike 
ravnanja z odpadki in divjih odlagališč, ki so jih predstavili kot »Zaključke akcije očistimo Slovenijo v enem dnevu! Kako naprej?« (več na: http://www.ds-rs.si/kb/
seje/?View=entry&EntryID=1442)

O diskriminaciji starejših se je treba pogovarjati
V Državnem svetu je 14. junija potekal tradicionalni posvet o diskriminaciji starejših, ki ga Državni svet pripravil 
skupaj z Zvezo društev upokojencev Slovenije. Na posvetu so sodelovali dr. Mateja Kožuh Novak, Anton Donko, 
Andrej Jus, Angelca Žiberna, Mira Suvorov, Darinka Rozman, Janja Romih, Silva Gorjup in Tomaž Banovec.

Veliko nam imajo 
povedati
V organizaciji Zavoda 
Ypsilon in Državnega sveta 
je 15. junija potekal pogovor 
generacij - na eni strani 
generacija Y in na drugi 
strani najstarejša generacija. 
Sogovorniki generacije Y 
so bili pesnica in pisateljica 
Neža Maurer, prof. dr. Slavko 
Podmenik in izumitelj ter 
svetovljan Peter Florjančič.   

Financiranje društvenih organizacij
28. junija je bil v Državnem svetu posvet o � nanciranju društvenih organizacij, v katere se po nekaterih podatkih v EU vključuje okoli 100 milijonov ljudi, v Sloveniji pa med 
280.000 in 350.000 prebivalcev. Za večino društvenih organizacij pomeni zbiranje � nancnih sredstev eno najpomembnejših in stresnih opravil. Društva se zaradi nestalnega in 
nezadostnega � nanciranja pogosto soočajo s � nančnimi težavami. Na posvetu je bilo predstavljenih nekaj primerov dobre prakse za zbiranje � nančnih sredstev v društvenih 
organizacijah ter težav, s katerimi se društva srečujejo pri svojem delovanju in � nančnem poslovanju. Kot gostji sta na posvetu sodelovali Darja Sekula Krstič in Nataša Sorko. 
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Mladi in stanovanjska 
problematika
Mladinski svet Slovenije (MSS) in Državni svet RS sta 29. junija 
pripravila posvet o stanovanjski problematiki mladih. Tema je zelo 
aktualna, saj je poleg iskanja zaposlitve reševanje stanovanjskega 
vprašanja za mlade pri nas najtežja naloga. Posvet  je pokazal, da 
se mladi in tisti, ki odločajo o stanovanjski problematiki strinjajo, da 
je treba položaj mladih na tem področju izboljšati, vprašanje je le, 
kako.

Ali je zdravljenje otrok res brezplačno? 
30. junija je v Državnem svetu potekal posvet na temo brezplačnega 
zdravljenja otrok in mladostnikov, ki sta ga pripravila Združenje za 
pravice bolnih otrok in Državni svet. V razpravi so udeleženci opozorili 
na nedopustna odstopanja, pri katerih si Ministrstvo za zdravje ne more 
privoščiti čakanja na pripravo in sprejetje celostnega paketa zakonodajnih 
sprememb, ampak je treba ukrepati takoj in da morajo imeti vsi otroci, 
ne glede na to, ali so njihovi starši med rednimi plačniki prispevkov ali ne, 
zagotovljeno brezplačno zdravstveno varstvo in urejeno zavarovanje.

Otrokove pravice na področju zdravstva so sestavina celovitega odnosa države 
do razvojnih možnosti otroka in mladostnika, njihovih potreb in interesov 
ter njihovih pravic. 24. člen Konvencije o otrokovih pravicah določa, da 
države podpisnice priznavajo otrokom pravico do najvišje ravni zdravstvenih 
standardov in storitev. Slovenska ustava pozna celo določilo o posebnem 
varstvu in skrbi države za otroke, v nacionalnem preventivnem programu 
pa je zapisano, da potrebujejo otroci in mladi stalen nadzor nad razvojem 
in zdravstvenim stanjem.Tudi Zakon o zdravstveni dejavnosti posebno skrb 
namenja tudi dostopnosti do kakovostne zdravstvene oskrbe otrokom z motnjo 
v telesnem in duševnem razvoju, medtem ko Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ureja zdravstveno zavarovanje otrok ter � nanciranje 
zdravstvenih storitev, ki se izrecno nanašajo na otroke. Te naj bi bile na podlagi 
obveznega zdravstvenega zavarovanja krite v celoti, torej brez doplačila. Sporen 
je predvsem del, ki odreka zdravljenje otrok, če starši niso plačali prispevkov. Od 
junija 2002 lahko v zdravstvenih ustanovah odrečejo otroku zdravstveno varstvo 
– z izjemo nujnih zdravstvenih storitev – če njegovi starši niso redni plačniki 
prispevkov. Najdaljša dopustna čakalna doba v pediatriji je en mesec, čeprav bi 
vsak otrok moral imeti pravico do takojšnjega dostopa do pediatra. Prav tako 
otroke s hudimi psihiatričnimi težavami ali motnjami še vedno hospitalizirajo na 
zaprtih oddelkih za odrasle. Tudi otroci čakajo na preiskave in posege, čeprav je 
vsakršno čakanje nedopustno. Za otroke bi morala biti vsa cepljenja brezplačna 
in mnogi starši svojim malčkom ne morejo zagotoviti ustrezne zaščite.

Problematika insolvenčnih postopkov
Državni svet je 4. julija pripravil posvet o izjemno aktualni problematiki insolvenčnih postopkov. Problemom, ki spremljajo insolvenčne postopke, se 
nismo mogli izogniti tudi v slovenskem okolju, kjer pa s trajajočo gospodarsko in � nančno krizo ta pojav s svojimi negativnimi razsežnostmi vzbuja 
čedalje večjo zaskrbljenost. Število prisilnih poravnav in stečajnih postopkov se povečuje, s tem pa tudi število prizadetih gospodarskih subjektov, ki 
se znajdejo med upniki v insolvenčnih postopkih. 

Insolventnost gospodarskih družb je pogost pojav v svetovnem gospodarstvu in je zunanji izraz dejstva, da je šlo pri poslu nekaj zelo narobe. Včasih je v ozadju 
tudi namera, včasih se namera izoblikuje v času postopnega trganja poslovnih procesov. V tej fazi so pogoste vprašljive in nepravične rešitve. Pogostejši vzrok 
za insolventnost je neobvladovanje poslovnega procesa v pogojih bistveno spremenjenih poslovnih okoliščin. Poseben problem je globalni redistribucijski 
učinek takšnih procesov. Insolvenčna zakonodaja je v Sloveniji preveč zapletena in pogosto nenaklonjena upnikom, premalo učinkovite pa so tudi institucije, 
ki se ukvarjajo s stečaji in prisilnimi poravnavami. Z referati so sodelovali Bojan Oblak (Združenje upnikov HKS Sikura iz Kopra), dr. Šime Ivanjko (Pravna fakulteta 
Univerze v Mariboru), dr. Maks Tajnikar (Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani), Andrej Simonič (odvetnik), Mirko Požar (Združenje podizvajalcev Slovenije), 
Andreja Toš Zajšek (Zveza svobodnih sindikatov Slovenije) in Roni Nemec (predstavnik oškodovancev hranilno-kreditne službe Soča iz Nove Gorice). 

Civilna družba
Medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo in 
e-opismenjevanje
Starostniki so vedno pogosteje odrinjeni na rob družbenega 
dogajanja, ker za razliko od mladih ne morejo oziroma ne znajo slediti 
vsem spremembam okoli sebe.

Evropska komisija je leto 2011 razglasila za evropsko leto prostovoljstva, leto 
2012 pa za evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. 
To, da je prostovoljstvo v Sloveniji živo, je pokazala že v lanskoletna akcija 
Očistimo Slovenijo v enem dnevu, ki jo je podprl tudi Državni svet. V tem 
duhu so se v Zavodu Ypsilon odločili, da prepletejo dve evropski leti in s 
tem naslovijo dve družbeno pomembni tematiki, kamor so vključili tudi 
problematiko računalniške nepismenosti starejše populacije. Največji 
prostovoljski projekt v letošnjem letu, imenovan projekt Simbioz@,   ki 
temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in vzpodbujanju 
vseživljenjskega učenja, je podprl tudi Državni svet.

S projektom so nagovorili več kot 200.000 mladih in več kot 300.000 starejših 
ter s tem mlade pozvali k prostovoljstvu, starejše pa spodbudili, da se 
vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem dvignejo raven kakovosti svojega 
življenja. Brezplačna izobraževanja so v tednu e-opismenjevanja potekala 
po knjižnicah, šolah in drugih lokacijah po Sloveniji. Mlade so bili povabljeni 
kot prostovoljci v vlogi izvajalcev oziroma učiteljev izobraževanj, starejši pa v 
vlogi udeležencev oziroma učencev izobraževanj.

Medkulturni dialog za obnovljivo energijo
V Državnem svetu je 7. in 8. julija potekala 12. mednarodna konferenca 
Slobiom, v  organizaciji Zveze društev za biomaso Slovenije in Državnega sveta. 
V pozdravu je predsednik Državnega sveta izpostavil pomen trajnostnega 
razvoja, ki bi omogočil razvoj človeške družbe na način, ki ne bi ogrožal razvoja 
bodočih generacij. Gre za zamenjavo paradigme na gospodarskem, socialnem 
in ekološkem področju, za sistemske spremembe, na katere je Državni svet že 
večkrat opozoril. V ozadju teh procesov je radikalna sprememba vrednot, ki šele 
lahko omogoči preobrat v dosedanjem razumevanju blaginje in gospodarske 
rasti. Klasične vire energije naj bi do leta 2050 nadomestili obnovljivi viri (OVE). 
Poraba energije se mora zmanjšati, človeštvo je večino nafte že izčrpalo, izpusti 
ogljikovega dioksida v ozračje naraščajo, pridobivanje premoga je treba 
opustiti, obnovljiva energija naj nadomesti tudi jedrsko, saj so lahko njene 
posledice katastrofalne. Zmotna pa so razmišljanja, da bo kmetijstvo rešitev za 
energetsko oskrbo v prihodnosti. 

Predsednik mag. Kavčič je uvodoma poudaril, da v 20 letih samostojne 
Slovenije nismo uspeli odpraviti perečih sistemskih pomanjkljivosti, ki 
onemogočajo polno osamosvojitev mladine. Da je samostojno bivanje 
izredno pomemben dejavnik osamosvajanja mladih kaže veliko raziskav in 
kazalcev, med drugim, da v Sloveniji kar 67,7 odstotka mladih med 18 in 40 
letom živi pri starših. Dokler bodo mladi odvisni od svojih staršev, ne moremo 
pričakovati polnega socialnega in političnega državljanstva. 

Na MSS menijo, da bi moral imeti vsak mladi možnost dostopa do stanovanja. 
S tem namenom so na MSS pripravili programski dokument o stanovanjski 
problematiki, v katerem so identi� cirali ključne izzive: nedostopnost tako 
nakupa kot najema, pomanjkanje najemniških stanovanj, premajhno 
ponudbo študentskih sob in slabo načrtovanje sistema javnega prevoza, ki 
ne upošteva potreb mladih. Zaradi lastniške strukture stanovanj v Sloveniji 
postaja vse večja težava prijava (stalnega) prebivališča. Zato je po mnenju 
okoljskega ministra dr. Žarnića stanovanjska politika ena ključnih politik, ki 
»rabi pomoč tudi drugih resorjev, predvsem Ministrstva za delo in ministrstva 
za � nance«. Nujen je premik iz lastniške v najemniško politiko, ter zakonodaja, 
ki bi urejala najemna razmerja. Predsednica odbora DZ za okolje in prostor 
Breda Pečan je med drugim opozorila, da odbor kot matično delovno telo 
v treh letih v povezavi s stanovanji ni storil nič konkretnega, saj denarja za 
gradnjo nepro� tnih stanovanj ni.
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29.07.2011
Obisk delegacije Sveta federacije Zveznega zbora Ruske 
federacije v Republiki Sloveniji
27.07.2011
Obisk predsednika Državnega sveta v Republiki Poljski
19.07.2011
33. izredna seja Državnega sveta
18.07.2011
Sprejem veleposlanika Italijanske republike
13.07.2011
Predsednik Državnega sveta na obisku v britanskem 
parlamentu
12.07.2011
Sprejem delegacije Senata Kraljevine Tajske 
12.07.2011
Predsednik Komisije za mednarodne odnose na srečanju 
predsednikov odborov za evropske zadeve
07-08.07.2011
12. mednarodna konferenca Slobiom
06.07.2011
39. redna seja Državnega sveta 
05.07.2011
Obisk predsednika Državnega sveta v občini Tolmin
04.07.2011
Posvet: Problematika insolvenčnih postopkov v Sloveniji
04.07.2011
Sprejem veleposlanika Zvezne republike Nemčije
30.06.2011
Posvet: Ali je zdravljenje otrok res brezplačno? 
Zdravstveno varstvo otrok: pravne podlage in vsakdanja 
praksa
29.06.2011
Posvet: Stanovanjska problematika mladih
28.06.2011
Posvet: Financiranje društvenih organizacij
28.06.2011
Obisk češke delegacije v Državnem svetu
27.06.2011
Sprejem veleposlanika Republike Poljske
24.06.2011
Sprejem veleposlanice Kraljevine Španije
23.06.2011
32. izredna seja Državnega sveta
23.06.2011
Sprejem veleposlanika Ljudske republike Kitajske
22.06.2011
Razprava o prihodnosti hidroelektrarn na srednji Savi
17.06.2011
Srečanje predsednikov evropskih senatov v Madridu
15.06.2011
Posvet: Veliko nam imajo povedati

14.06.2011
Posvet: O diskriminaciji starejših se je treba pogovarjati
09.06.2011
Obisk belgijskih senatorjev v Državnem svetu
08.06.2011
38. seja Državnega sveta
07.06.2011
Posvet: Lahko obnovljivi viri energije zadostijo energetskim 
potrebam Slovenije do 2050?
03.06.2011
Posvet: Obeti sprememb v urejanju prostora
31.05.2011
31. seja Državnega sveta 
31.05.2011
Sprejem veleposlanika Češke republike
31.05.2011
Člana Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve 
na konferenci COSAC
27.05.2011
Predsednik indijske zbornice malih in srednjih podjetij na 
obisku v Državnem svetu
25.05.2011
Predsednik Državnega sveta sprejel mednarodno direktorico 
Lions
25.05.2011
Obisk v Svetu federacije Zveznega zbora Ruske federacije
23.05.2011
Inovativnost in izzivi gospodarskega razvoja
17.05.2011
S transparentnostjo in integriteto do gospodarskega in 
socialnega razvoja Slovenije
16.05.2011
Posvet: O vodi kot življenjskem prostoru
12.05.2011
Predsednik hrvaškega sabora na sprejemu v Državnem svetu
11.05.2011
37. redna seja Državnega sveta
10.05.2011
Delegacija CCI v Državnem svetu
05.05.2011
Predstavitev predlogov zakonodaje na področju dolgotrajne 
oskrbe
26.04.2011
Predsednik Državnega sveta sprejel mednarodnega 
predsednika Lionsov
21.04.2011
InCo konferenca 2011 
13.04.2011
36. redna seja Državnega sveta
12.04.2011
Delovni posvet: Vloga invalidov in države pri spremljanju 
uresničevanja Konvencije o pravicah invalidov

04.04.2011
30. izredna seja Državnega sveta 
28.03.2011
Posvet: O problematiki izgradnje šestega bloka 
termoelektrane v Šoštanju
25.03.2011
Sprejem veleposlanice Portugalske
25.03.2011
Posvet: Slovenija in uveljavitev zaščitne klavzule na 
Primorskem
22.03.2011
Posvet: Voda in urbani prostor
21.03.2011
Srečanje predsednika Vlade in predsednika Državnega sveta
17.03.2011
Posvet: Obnovljiva in učinkovita raba energije za Slovenijo 
2030
16.03.2011
35. redna seja Državnega sveta 
15.03.2011
Posvet: Trajnostni razvoj kot načelo vzgoje in izobraževanja 
pri likovni in glasbeni vzgoji ter � lozo� ji
14.03.2011
29. izredna seja Državnega sveta 
08.03.2011
Državni svet o urejanju razmer v slovenski obrti
03.03.2011
Sprejem slovaške veleposlanice
24.02.2011
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske 
zadeve Otoničar na predavanju o pravi vrednosti zaščitnega 
zakona
16.02.2011
34. redna seja Državnega sveta
11.02.2011
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske 
zadeve na srečanju predsednikov COSAC-a v Budimpešti
10.02.2011
28. izredna seja Državnega sveta 
03.02.2011
Posvet: Krepitev participativne kulture v Sloveniji
27.01.2011
Obisk generalnega direktorja organizacije ICPE
25.01.2011
Zaključki akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu v 
Državnem svetu
24.01.2011
Predsednik Državnega sveta sprejel � lipinsko veleposlanico
19.01.2011
33. redna seja Državnega sveta
10.01.2011
Evropski komisar za okolje v Državnem svetu

Državni svet se pridružuje letošnjemu praznovanju 20-letnice osamosvojitve Slovenije 
in 11. oktobra 2011 organizira posvet z naslovom Premislimo Slovenijo dveh desetletij, 
na katerem bodo sodelovali državni svetniki iz vseh štirih mandatov. Posvet je namenjen 
osvetlitvi družbenih in gospodarskih sprememb v zadnjih 20-tih letih, ki so obenem 
povzročile in bile posledica političnih sprememb. Govora bo o vrednotenju vzrokov 
in posledic na vseh ravneh politične, družbene in gospodarske stvarnosti. Dogodek 
bo priložnost za razmislek o dosežkih in vprašanjih, ki nam morebiti zastirajo realno 
samopodobo. Generacije različno mislečih govornikov z različnih strokovnih področij 
bodo predstavile uresničevanje slovenske državnosti v praksi in slovenski javnosti 
izpostavile njene ključne prednosti in izzive prihodnosti. 

Dvajseta obletnica samostojnosti

VABILO NA POSVET 
»PREMISLIMO SLOVENIJO DVEH DESETLETIJ«


