
DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE NASTOPIL ŠESTI MANDAT
Konec novembra 2017 so v Sloveniji potekale volitve novih državnih svetnic in svetnikov. 
Državni svet se je 12. decembra 2017 sestal na 1. konstitutivni seji. Novoizvoljenim svet-
nikom je pozdravno besedo namenil predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez in se 
zavzel za krepitev sodelovanja med obema domovoma parlamenta.
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Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, stran 3

PO ZAVRNITVI SVETNIKOV 
ZAKON ZAVRNILI TUDI POSLANCI
Po vetu na novelo Zakona o kazenskem 
postopku ob koncu V. mandata Državni 
zbor novele ni vnovič potrdil. V petem 

mandatu so poslanci pritrdili svetnikom 
v primeru zavrnitve treh zakonov.
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NOVELA O ZNANSTVENO-
RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

V desetih letih so se sredstva za razis-
kovalno dejavnost znižala za 20-30 %. Ta 

padec je eden največjih v Evropi in v svetu, 
po deležu, ki ga namenjamo za znanost, 

pa smo med najslabšimi v Evropi.
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PRIZNANJA NAJZASLUŽNEJŠIM 
PROSTOVOLJCEM 

Državni svet vsako leto ob mednarod-
nem dnevu prostovoljcev podeljuje 

plakete. Kot povezovalec civilne družbe 
in države drugi dom izpostavlja pomen 
prostovoljnega dela za boljšo družbo.
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IZ DELA DRŽAVNEGA SVETA
ZAKONODAJNA POBUDA

Državni svet je že leta 2014 pripravil posvet na temo denarja, ki je 
bil odnesen iz države in na tej vsebinski podlagi predlagal sprejem 
prvega tovrstnega zakona v zgodovini naše države.
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ODLOŽILNI VETO

Potem, ko je Državni svet na predzadnji izredni seji v prejšnjem 
mandatu izglasoval veto na novelo Zakona o kazenskem postopku, 
ga Državni zbor na 34. redni seji pri ponovnem odločanju ni potrdil. 
stran 5

Državni svet je v novi sestavi že na prvi vsebinski seji odločal o 
odložilnem vetu na Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, 
a ga je večina svetnikov zavrnila.
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ZAHTEVA ZA OCENO USTAVNOSTI

Pobudo za začetek postopka za presojo ustavnosti Zakona o lekar-
niški dejavnosti so svetniki podprli z argumentom, da gre za poseg v 
ustavne pravice, ki izhajajo iz samega koncepta lokalne samouprave.
stran 6

Zahteva za oceno ustavnosti dela Zakona o divjadi in lovstvu je 
po mnenju svetnikov upravičena, saj so lahko lovci kaznovani z 
odvzemom izkaznice tudi za dejanja, ki nimajo nobene zveze z 
opravljanjem lova in tudi ne z Zakonom o divjadi in lovstvu.
stran 6

MNENJA
BANČNIŠTVO IN FINANCE

Predlog zakona o postopku sodnega varstva imetnikov kvalifici-
ranih obveznosti bank po mnenju večine državnih svetnikov ne 
udejanja odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije.
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GOSPODARSTVO

Državni svetniki so podprli predlagane rešitve, ki bi investitorjem 
na enem mestu olajšale zagon in širitev proizvodnje, tudi malim in 
srednjim podjetjem. 
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LOKALNA SAMOUPRAVA

Novela Zakona o lokalni samoupravi krepi vlogo ožjih delov občin in 
sledi osnovnemu razumevanju vloge in pomena lokalne samouprave.
stran 8

KMETIJSTVO

Za sektor kmetijstva je ključnega pomena, da se zadeve na trgu 
čim prej uredijo in onemogočijo razmere, ko so pridelovalci in 
dobavitelji prisiljeni v dumpinške cene.
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DRUŽINA IN SOCIALA

Za našo državo je izjemno pereče vprašanje rodnosti, ki kar kliče po 
sistemskih rešitvah za njeno spodbujanje.
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AKTUALNO
25 LET DRŽAVNEGA SVETA

Ob izteku V. mandata je Državni svet s pregledno razstavo obeležil 
najpomembnejše prelomnice v zgodovini drugega doma ter 
slovesno zaznamoval 25 let dela.
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DELOVNA SREČANJA ŠTIRIH PREDSEDNIKOV

Štirje predsedniki so se v decembru 2017 srečali dvakrat in izmenjali 
stališča o zadevah, ki terjajo široko politično sodelovanje.
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DRŽAVNI SVET STOPIL V NOV - ŠESTI MANDAT

Konec novembra 2017 so potekale volitve novih državnih svetnic in 
svetnikov, ki so se 12. decembra sestali na 1. redni seji. 
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ČASTNO POKROVITELJSTVO OB 100. LETNICI I. SV. VOJNE 

Državni svet je sprejel pokroviteljstvo nad slovesnostjo na Sabotinu 
ob 100. obletnici konca 1. sv. vojne 21. in 22. marca 2018, ki se ga bo 
udeležil predsednik Senata Republike Poljske Stanislaw Karczewski.
stran 16

S POSVETOV
O PREDLOGU NOVELE ZNANSTVENO-RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI

V desetletju so se sredstva za raziskovalno dejavnost znižala za 
20-30 %, po deležu, ki ga namenjamo za znanost, pa smo med 
najslabšimi v Evropi.
stran 17

TRETJI VOZNI PAS NA AVTOCESTAH DO LETA 2025?

Po več pobudah Državnega sveta za izgradnjo tretjega avtocestne-
ga pasu je na to temo potekal odmeven posvet, na katerem so bile 
predlagane rešitve v treh etapah.
stran 18

HUMANISTIKA, PRAVO IN MEDICINA O PALIATIVNI OSKRBI

Posvet je želel opozoriti javnost na nekatera še vedno odprta in pere-
ča vprašanja, ki zadevajo umiranje in smrt kot sestavni del življenja. 
stran 18

CIVILNA DRUŽBA
PRIZNANJA PROSTOVOLJCEM 2017

Kot povezovalec civilne družbe in države Državni svet izpostavlja 
pomen prostovoljnega dela za boljšo družbo.
stran 21

PROJEKT RASTOČA KNJIGA TUDI V ORMOŽU

Državni svet je častni pokrovitelj projekta Rastoča knjiga, ki se mu 
je na izviren način pridružila Občina Ormož. 
stran 21
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DRŽAVNI SVET – ODPRT fORUM ZA NASLAVLJANJE POLITIKE

Smo v letu državnozborskih 
volitev, ki so spričo 
drobljenja našega politič-
nega prostora za vse velika 
neznanka. Državni svet se 
je v novi sestavi konstituiral 
lanskega 12. decembra 
in v času spreminjanja 
sestave Državnega zbora 
predstavlja parlamentarno 
kontinuiteto.
Prejšnji mandat Državnega 
sveta je zaznamovalo 
predvsem vlaganje napora 
vodstva in državnih svetni-
kov v izboljšanje sodelo-
vanja z Državnim zborom. 
Prizadevali smo si - in si 
še bomo - za spremembo 
postopka ponovnega 
odločanja v Poslovniku 

Državnega zbora. Dogodki 
kažejo, da ta odločitev za 
aktualni sklic Državnega 
zbora še ni bila dovolj zrela. 
Zato nas z novim držav-
nozborskim sklicem čaka 
še veliko dela in predvsem 
kakovostnega sodelovanja, 
da bi poslanci razumeli 
vrednost Državnega sveta 
v okoliščinah testiranja 
javnega mnenja, blažitve 
ideoloških nasprotij ter 
nepristranske pomoči 
pri oblikovanju boljše in 
življenjske zakonodaje. 
Državnega sveta nikakor ni 
treba razumeti kot tekmeca 
nasproti Državnemu zboru, 

ne more in tudi ne sme pa 
biti njegova preslikava.

Državni svet v interakciji z 
Državnim zborom dopolnju-
je in kritično presoja vsebino 
zakonodajnih odločitev. Že 
snovalci slovenske ustave so 
si drugi dom zamišljali kot 
prostor široke demokratične 
razprave, kot platformo, ki 
omogoča demokratično 
izmenjavo mnenj o odprtih 
vprašanjih sodobne sloven-
ske družbe. Državni svet 
lahko zazna konflikte, ki so v 
družbi, še preden prerastejo 
v resne težave.

Zato ima civilna družba v 
Državnem svetu posebno 
mesto. Predstavlja stalno 
odprt forum za naslavljanje 
politike, ne glede na svetov-
no nazorsko raznolikost ali 
ideološko podstat. Državni 
svetniki obenem spodbuja-
mo artikulacijo legalnih in 
legitimnih interesov vseh 
tistih, ki dejansko nimajo 
svojih predstavnikov v 
Državnem zboru. 

V Državnem svetu je 
mogoče ne le govoriti, 
temveč biti tudi slišan, 
mogoče je predlagati in 
ne le kritizirati, aktivno in 
odgovorno iskati alternative 
ter na tej podlagi oblikovati 
zakonodajne rešitve. Ko se 
torej kdo v javnosti vprašuje, 
kakšna je dodana vrednost 
Državnega sveta, je odgo-
vor kot na dlani: takšna, kot 
jo želi katera koli družbena 
skupina, ki je sposobna 
svoje interese artikulirati in 
jih prek Državnega sveta 
postaviti aktualni politiki ‘na 
mizo‘. 

Podoba Državnega sveta je 
zagotovo v veliki meri odraz 
našega dela v vlogi držav-
nih svetnikov. Naš ugled je 

odvisen predvsem od tega, 
kako kakovostno in jasno - 
slišno in vidno - zastopamo 
interese ter kako smo pri 
svojem delu učinkoviti. Ta 
podoba pa v celoti ne zrcali 
le naših aktivnosti, temveč 
tudi voljo in sposobnosti, 
da predlagano, zahtevano 
in doseženo predstavimo 
širši javnosti. Mediji so 
učinkovite komunikacijske 
poti. Z njihovo pomočjo 
lahko naše delo približamo 
državljanom in jim preds-
tavimo možnosti za stran-
karsko neodvisne vzvode za 
reševanje problematike.

V tem mandatu si bomo 
prizadevali, da bi bila naša 
stališča vsebinsko smiselna 
in življenjsko uresničljiva 
ter čim bolj upoštevana 
in integrirana v zakonske 
predloge. Obenem si bomo 
prizadevali pravočasno 
prepoznati probleme, ki za-
devajo večino državljanov, 
in iskati najboljše in dolgo-
ročno učinkovite rešitve, ki 
pa jih lahko zagotavlja le 
konsistentna zakonodaja. 
Slovenska družba potrebuje 
več neodvisnega prostora 
za srečevanje različnih idej 
in zbliževanje ciljev različnih 
interesnih skupin - potrebu-
je Državni svet.

Zavedam se težke in od-
govorne naloge, ki sem jo 
prevzel s predsedovanjem. 
Vsem državnim svetnicam 
in svetnikom ob nastopu 
mandata želim veliko 
uspeha pri nadaljnjem delu. 
Aktualna zelo kakovostna 
sestava Državnega sveta 
vliva zaupanje in prepričan 
sem v pozitiven rezultat.

Alojz Kovšca, predsednik 
Državnega sveta
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DRŽAVNI SVET S POBUDO ZA VRAČILO DENARJA IZ DAVČNIH OAZ

Na zadnji seji v V. mandatu je Državni svet podprl predlog 
Zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz 
posameznih davčnih oaz. Državni svet je že leta 2014 pripravil 
odmeven posvet na temo denarja, ki je bil odnesen iz države 
in na tej vsebinski podlagi Državnemu zboru predlagal 
sprejem prvega tovrstnega zakona v zgodovini naše države.

Državni svet se je v V. sklicu pogosto 
dotaknil dveh vprašanj, in sicer sanacije 

bančnega sistema oz. vrednotenja 
bančne luknje ter odtekanja denarja v 

davčne oaze.
mag. Marija Lah, državna svetnica

Zakon je predlagal državni 
svetnik Drago Ščernjavič. 
Cilj zakona je vračilo denarja, 
nakazanega iz bančnih 
računov ali drugih računov 
pri organizacijah za vodenje 
plačilnega prometa, ki so 
dejansko opravljale plačilni 

promet v naši državi, na 
račune v državah, ki imajo 
položaj davčnih oaz, v pro-
račun Republike Slovenije. 
Predlog zakona uvaja 
prostovoljno plačilo davčne 
obveznosti po nižji stopnji, 
če bi se zavezanci odzvali 

in prostovoljno poravnali 
obveznosti. Predlog zakona 
določa, da so zavezanci 
dolžni v proračun vrniti 
20 % dejansko nakazanih 
sredstev v davčno oazo, če 
gre za nakazila od 25. 6. 
1991 do uveljavitve zakona. V 

primeru nakazil po uveljavitvi 
zakona so zavezanci dolžni 
povrniti 22 % sredstev, v 
primeru ugotovljene neizpol-
nitve obveznosti pa sledi 
kazen v višini 80 % dejansko 
nakazanih denarnih sredstev 
v davčno oazo. 

POSLANCI ZAVRNILI PREDLAGANO UREDITEV LASTNIŠTVA JAVNIH CEST

V Državnem zboru je na zadnji decembrski redni seji končal 
zakonodajno pot predlog Zakona o ureditvi lastništva 
javnih cest, ki ga je v obravnavo predložil Državni svet. V 
drugi obravnavi je zakon zavrnila večina poslancev.

Predlog je bil vložen zato, da bi občinam 
in državi omogočili ureditev lastništva 

23.000 kilometrov cest.
Dušan Strnad, državni svetnik

Predlagatelj zakona, državni 
svetnik Dušan Strnad, 
je utemeljeval predlog z 
argumentom, da so občine 
deležne vse pogostejših 
pozivov naj bolj intenzivno 
pristopijo k reševanju pro-
blematike kategoriziranih 

občinskih cest, ki potekajo 
preko zasebnih zemljišč 
in poskrbijo za ureditev 
lastninskih razmerij ali 
izvzamejo zemljišča iz 
kategorizacije občinskih 
cest. To dolžnost občinam 
nalaga zakonodaja in tudi 

Ustavno sodišče, ki od leta 
2011 praviloma presoja v 
korist lastnikov zemljišč in 
razveljavlja občinske odloke 
o kategorizaciji občinskih 
cest, če občina z lastnikom 
ni sklenila pravnega posla 
za pridobitev zemljišča ali 

ga ni razlastila. Lastniki 
nepremičnin, kjer 
ležijo javne ceste, pogosto 
zahtevajo tudi zelo visoke 
odškodnine, največkrat 
pa so neodzivni in neza-
interesirani za to, da se 
problematika reši.



5

IZ DELA DRŽAVNEGA SVETA   /   ODLOŽILNI VETO   /   BILTEN  DRŽAVNEGA  SVETA  REPUBLIKE  SLOVENIJE

ZAVRNITVI NOVELE O KAZENSKEM POSTOPKU PRITRDILA VEČINA POSLANCEV

Potem, ko je Državni svet na predzadnji izredni seji v 
prejšnjem mandatu izglasoval veto na novelo Zakona o 
kazenskem postopku, ga Državni zbor na 34. redni seji pri 
ponovnem odločanju ni vnovič potrdil. V petem mandatu 
Državnega sveta je bil to tretji predlagani odložilni veto 
na zakon, ki mu je pritrdila tudi večina poslancev.

Gre za velike in nedomišljene spremembe, 
ki bodo povzročile velike težave in 

zastoje v postopku. Povzročile bodo tudi 
podaljšanje glavnih obravnav, zaradi česar 

se bodo kazenski postopki podražili. 
Bojana Potočan, državna svetnica

Odložilni veto je predla-
gala interesna skupina 
kmetov, obrtnikov in 
samostojnih poklicev s 
prvo podpisano Bojano 
Potočan. Kljub dopolnit-
vam med parlamentarno 

obravnavo, so svetniki 
menili, da novela slabša 
položaj osumljencev in 
omejuje sodno preiskavo. 
Zmotila jih je nadome-
stitev sodne preiskave 
s policijsko-tožilskimi 

dejanji v predkazenskem 
postopku, glede spre-
membe načina zaslišanja v 
predkazenskem postopku 
pa so opozorili na položaj 
socialno šibkejših osu-
mljencev. Opozorili so tudi 

na določbo, ki omejuje 
pooblastilo posebnega 
oddelka tožilstva na 
preiskovanje policije zgolj 
za nezakonita dejanja, 
storjena v službenem 
času.

KRITIČNO O fINANCIRANJU OBČIN IN PRORAČUNU ZA LETI 2018 IN 2019

Državni svet je 21. novembra na zadnji, 33. izredni seji 
v V. mandatu podprl dva predloga odložilnih vetov, in 
sicer na novelo Zakona o financiranju občin in na Zakon o 
izvrševanju proračunov za leti 2018 in 2019. Predlog obeh 
odložilnih vetov je vložila Interesna skupina lokalnih 
interesov. Poslanke in poslanci so 4. decembra vnovič 
potrdili oba zakona.

Državni svetniki so odložilni 
veto na spremembe Zakona 
o financiranju občin med 
drugim izglasovali zaradi 
nasprotovanja predvide-
nemu postopku določitve 
povprečnine z upoštevanjem 
makroekonomskih 

okoliščin. Zanje namreč ni 
sprejemljivo, da bi na tej 
podlagi sredstva občinam 
arbitrarno nižali na predlog 
vlade, ampak bi morali za to 
določiti merila. Pri Zakonu 
o izvrševanju proračunov 
za leti 2018 in 2019 pa so 

državni svetniki izpostavili 
kritiko do višine povprečni-
ne. Ta se s 530 evrov leta 
2017 v letošnjem letu zvišuje 
na 551 evrov na prebivalca, 
v letu 2019 pa še za sedem 
evrov, to je na 558 evrov. A 
s tem v občinskih združenjih 

niso zadovoljni, saj vsota 
ne zagotavlja financiranja 
zakonsko določenih nalog, 
ki jih občinam predpisuje 
država, zato morajo občine 
porabljati lastna sredstva, 
namenjena za razvoj in 
investicije.

Interesna skupina lokalnih interesov se 
zaveda pomembnosti tega sistemskega 

zakona za položaj in delovanje občin.
Milan Ozimič, državni svetnik
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BREZ ODLOŽILNEGA VETA NA MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

Državni svet je v novi sestavi že na prvi vsebinski seji 21. 
decembra odločal o odložilnem vetu, in sicer na Zakon o 
množičnem vrednotenju nepremičnin, ki ga je Državni zbor 
sprejel na 36. seji. Pobudnik veta je bila Interesna skupina 
kmetov, obrtnikov in svobodnih poklicev. Predlog ni bil izgla-
sovan, saj ga je večina svetnikov zavrnila. Odložilni veto so 
predlagali predstavniki kmetov, med drugim so menili, da bi 
se morala stavbna zemljišča, na katerih se opravlja kmetijska 
ali gozdna dejavnost, vrednotiti po dejanski, ne namenski 
rabi. Prav tako bi se morala kmetijska in gozdna zemljišča že 
v fazi vrednotenja nepremičnin, ter nato pri pripravi davka na 
nepremičnine, obravnavati kot posebna proizvodna sredstva, 
saj kmetijstvo ni zgolj gospodarska dejavnost, ampak ima 
poseben pomen zaradi pridelave hrane in varovanje okolja. 

SVETNIKI ZA PRESOJO USTAVNOSTI ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI
Državni svet je na zadnji seji v V. mandatu 6. decembra 
podprl pobudo za začetek postopka za presojo ustavnosti, 
in sicer 121. člena Zakona o lekarniški dejavnosti, na pobudo 
državnega svetnika Uroša Brežana. Ta člen določa, da je 
v primerih, ko je bila koncesija podeljena preden je začel 
veljati Zakon o javno-zasebnem partnerstvu »občini kot 
koncedentu posredno in ne izrecno naložena samo obve-
znost, naj bi po uradni dolžnosti izdal odločbo, s katero se 
koncesija, ki je bila podeljena zasebnemu zdravstvenemu 
delavcu za nedoločen čas, prav tako za nedoločen čas 
prenese na gospodarsko družbo«. To je po mnenju 
Državnega sveta poseg v ustavno-pravni položaj lokalnih 
skupnosti in v njihove ustavne oz. zakonske pravice, ki 
izhajajo iz samega koncepta lokalne samouprave.

ZAKON O DIVJADI IN LOVSTVU V PRESOJO NA USTAVNO SODIŠČE

Svetniki so na novembrski 56. redni seji na pobudo Alojza 
Kovšce sprejeli zahtevo za oceno ustavnosti dela Zakona o 
divjadi in lovstvu, in sicer 63. člena, ki se nanaša na dejanja, 
zaradi katerih lahko posamezni lovec izgubi lovsko izkaznico 
oz. pravico do lova. Kot so menili svetniki je iz zakonodajne-
ga vidika ta člen povsem nedorečen, saj predvideva odvzem 
lovske izkaznice na podlagi pravnomočne obsodbe, 
medtem pa je v drugih členih tega istega zakona taksativno 
našteto, katera vse so tista dejanja in predpisi, katerih 
nasprotovanje oziroma kršitev se kaznuje in posledično vodi 
v odvzem lovske izkaznice. To pa pomeni, da so lahko lovci 
kaznovani z odvzemom izkaznice tudi za takšna dejanja, ki 
nimajo nobene povezave z opravljanjem lova in tudi ne z 
Zakonom o divjadi in lovstvu.
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DRŽAVNI SVET NA STRANI »IZBRISANIH PODREJENCEV«

Državni svet na 3. redni seji ni podprl Predloga zakona 
o postopku sodnega varstva imetnikov kvalificiranih 
obveznosti bank, saj po mnenju večine državnih svetnikov 
ne udejanja odločbe Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije iz leta 2016 in otežuje dostop do dokumentov 
Banke Slovenije.

Predlog zakona je prišel v zakonodajni 
postopek z več kot pol leta zamude.

mag. Marija Lah, državna svetnica

Predlog zakona, ki ga 
Državni svet ne podpira, se 
navezuje na problematiko, 
na katero so svetniki opozo-
rili že v prejšnjem mandatu. 
Leta 2013 je Državni svet 
izglasoval odložilni veto 
na Zakon o bančništvu z 
obrazložitvijo, da ta posega 

v ustavno zajamčene 
človekove pravice imetnikov 
podrejenih obveznic in 
delnic podržavljenih bank 
in jim arbitrarno odvzema 
zasebno lastnino. Ker je bil 
kljub vetu zakon v Državnem 
zboru sprejet, je Državni svet 
zahteval presojo ustavnosti 

posameznih členov in 
zadržanje izvrševanja. 
Ustavno sodišče se je nato 
v postopku presoje z več 
vprašanji obrnilo na Sodišče 
Evropske unije. To je 2016 
ugotovilo, da članica pred 
dodelitvijo državne pomoči 
ni zavezana naložiti bankam 

v težavah, da podrejene 
instrumente spremenijo 
v lastniški kapital, jih 
odpišejo ali zagotovijo, da 
v celoti prispevajo h kritju 
izgub. Ustavno sodišče je 
nato 2016 za neustavnega 
spoznalo 350.a člen Zakona 
o bančništvu. 

SVETNIKI Z VEČINO GLASOV ZA SPODBDE INVESTICIJAM

Po tem, ko je predlog Zakona o spodbujanju investicij 
podprla Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, 
je zakon na 4. redni seji podprl tudi Državni svet. Svetniki so 
podprli rešitve, ki bi investitorjem na enem mestu olajšale 
zagon in širitev proizvodnje, tudi malim in srednjim pod-
jetjem, in se strinjali s Trgovinsko zbornico, da se trgovina 
nahaja v neenakopravnem položaju glede dostopanja do 
državnih spodbud. Ob tem so izpostavili vprašanje nadzora 
ter spraševali o postopkih ravnanja v primerih, kadar je 
treba subvencijo vrniti ter opozorili na pereč problem 
pomanjkanja ustrezno kvalificiranih delavcev.

IZ DELA DRŽAVNEGA SVETA   /   MNENJA   /   BILTEN  DRŽAVNEGA  SVETA  REPUBLIKE  SLOVENIJE

PREDSTAVITEV BOLGARSKEGA PREDSEDSTVA SVETU EU

Bolgarija svetu EU predseduje v prvi polovici letošnjega 
leta. Bolgarski veleposlanik je na 4. seji predstavil predno-
stne naloge, ki jih usmerja geslo: »Združeni smo močni«, 
ki je tudi geslo grba Republike Bolgarije. Predsedstvo bo 
s svojimi partnerji sodelovalo na področju enotnosti med 
državami članicami in institucijami EU, da bi zagotovilo 
konkretne rešitve za oblikovanje močnejše, varnejše in bolj 
solidarne Evrope. V naslednjih šestih mesecih se bo pred-
sedstvo posvetilo štirim ključnim področjem: prihodnosti 
Evrope in mladih, Zahodnemu Balkanu,vprašanjem varnosti 
in stabilnosti ter digitalnemu gospodarstvu.
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Z ZAKONOM NAD IZIGRAVANJE JAVNEGA NAROČANJA

Ob obravnavi novele Zakona o javnem naročanju je Državni 
svet podprl prizadevanja, da bodo državni organi v postopkih 
javnega naročanja in času izvajanja pogodb lahko preverjali, ali 
izvajalci izpolnjujejo vse delovnopravne, socialne in okoljske 
predpise. Svetniki so že ob sprejetju prejšnjega zakona 2016 
opozorili na pretirano merilo najnižje cene pri izbiri naročil ter 
predlagali več ukrepov za preprečevanje izigravanja zakono-
daje. Pred plenarno obravnavo je Komisija za državno ureditev 
izpostavila opozorilo glede nejasnosti razveznih pogojev in 
spraševala, ali je uveljavitev razveznih pogojev tudi izločilni 
faktor ob ponovni kandidaturi na javnih razpisih.

PREMALO CENJENA HRANA KOT OSNOVNA DOBRINA

Državni svet je na 3. redni seji podprl novelo Zakona o kme-
tijstvu, ki natančneje določa nekatera vprašanja v agroživilski 
verigi. Podprl je prizadevanje, da se zadeve na trgu uredijo na 
način, ki bo preprečil nedovoljene prakse in onemogočal raz-
mere, v katerih so pridelovalci in dobavitelji prisiljeni v nizke 
cene, ki se jih lahko okarakterizira za dumpinške. Državni svet 
je še menil, da hrano kot osnovno dobrino v Sloveniji cenimo 
premalo. Od kmetov se pričakuje, da bodo na trgu uspešni, 
hrano pa se prodaja po za predelovalce nevzdržnih cenah, pri 
čemer bi morala biti država tista, ki bi varovala šibkejšo stran, 
predvsem prve deležnike v prehranski verigi.

V NOVELO VKLJUČEN TUDI PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Državni svetniki so na 4. redni seji podprli novelo Zakona o lokal-
ni samoupravi, ki krepi vlogo ožjih delov občin s tem, da bodo 
občine avtonomno odločale o naboru nalog, ki jih bodo lahko 
opravljali ožji deli, ki imajo izvoljene svete. S tem zakonodaja 
sledi osnovnemu razumevanju vloge in pomena lokalne samou-
prave. Glede na razlike med občinami pa bi morali razmisliti, da 
bi zakonodaja upoštevala to različnost in temu prilagodila obve-
znosti občin. Novo je tudi določilo o participativnem proračunu, 
občine pa že sedaj v postopek priprave proračuna pritegnejo vse 
uporabnike proračunov, v mnogih primerih odloča o projektih na 
zborih občanov tudi lokalno prebivalstvo.

ZAKONSKA UREDITEV V ŠKODO OBČINAM 

Svetniki so na 3. redni seji podprli novelo Zakona o cestah 
a obžalovali, da predlagatelj ni uspel uskladiti stališč 
z združenji občin glede finančnih obveznosti občin na 
področju gradnje državnih cest in vzdrževanja prometnih 
površin ob državnih cestah v naseljih (kolesarske steze...). 
Svetniki so opozorili, da je eden pomembnih problemov 
občin prav nedorečeno sofinanciranje gradnje državnih cest 
in izvedbe prometnih površin v območju državnih cest, ki so 
v funkciji javnih prometnih površin naselij, novela pa občine 
celo bremeni z novo finančno obveznostjo vzdrževanja 
priključkov na državno cesto.
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DRUŽINSKA POLITIKA POVEZANA S STANOVANJSKO

Državni svet je podprl Predlog resolucije o družinski politiki 
2018-2028. Ob tem je podrobneje razpravljal o stanovanjski 
politiki kot pomembnem elementu kakovosti življenja 
družin, ki vpliva na rodnost, posledično pa na gospodarsko 
aktivnost. Pozval je k razmisleku o finančnih spodbudah za 
mlade družine in za tiste, ki pričakujejo otroke. Predlagal 
je mednarodno primerjavo in prenos dobrih praks, zlasti iz 
skandinavskih držav. Z vidika demografskih izzivov, rodnosti 
ter dolgoročno vzdržnega razvoja družbe so svetniki 
opozorili na vprašanje (ne)ustreznosti izhodišč, na katerih 
temelji predlog resolucije.

INVESTICIJE PO NOVEM BREZ SOGLASJA LASTNIKA

Državni svet je podprl Predlog zakona o stvarnem premo-
ženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Že pred 
plenarno obravnavo so člani Komisije za državno ureditev 
opozorili na problem skupnega spletnega portala za 
evidenco nepremičnin. Opozorili so še na pripombo iz vrst 
lokalnih skupnosti o investicijskem vzdrževanju nepremič-
nega premoženja, ki ga izvajajo upravljavci. Po novem bo 
javni zavod, ki je financiran iz občinskega proračuna, lahko 
napovedal investicijsko vzdrževanje, občina pa bo morala 
za to zagotoviti sredstva, saj ni nikjer predvideno soglasje 
lastnika, torej občine, kar pa bo lahko vodilo do zapletov.

KRITIČNO O POSLOVANJU KOBILARNE LIPICA

Državni svet je na 3. seji podprl dopolnjen predlog Zakona 
o Kobilarni Lipica. Ob tem je ugotavljal, da dosedanji načini orga-
niziranja in poslovni modeli upravljanja niso bili uspešni. Poudaril 
je, da bi bil boljši enovit d.o.o kot pa Holding, saj so se izkušnje 
preteklega dvoglavega vodenja izkazale kot problematične. Prav 
tako ni namenjena zadostna pozornost in skrb skrbništvu vzrejne 
knjige, Slovenija bi morala vztrajati pri pravici do vodenja vzrejnih 
knjig za lipicance. Državni svet je opozoril na premajhno vlogo 
lokalne skupnosti, to je Občine Sežana, saj se ji ne zagotavlja 
aktivne participacije pri nadzorovanju družbe Holding Kobilarna 
Lipica d.o.o. in zato predlagali poseben  amandma.

PODPORA SVETNIKOV RAZPRAVI O RODNOSTI

Državni svet je podprl novelo Zakona o starševskem varstvu 
in družinskih prejemkih, ki uvaja spremembe pri fleksibilnosti 
uveljavljanja očetovskega dopusta. Ob tem je opozoril  na 
breme, ki ga ta predstavlja delodajalcem v mikro in majhnih 
podjetjih. Svetniki so izpostavili vprašanje rodnosti in načinov 
njenega spodbujanja ter predlagali iskanje sistemskih rešitev, 
saj na stopnjo rodnosti vplivajo različni dejavniki in politike 
(stanovanjska, davčna, socialna, zdravstvena, izobraževalna 
itd.). Pozvali so k večji aktivnosti v okviru stroke, politike in 
javnosti in podprli pobudo državnega svetnika dr. Matjaža 
Gamsa o organizaciji tematske konference na to temo.
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IZ DELA KOMISIJ

Komisija za kmetijstvo, goz-
darstvo in prehrano je na 3. 
seji podprla predlog novele 
Zakona o veterinarstvu, a 
zastavila vprašanja glede 
uporabe živali v znanstvene 
namene. Komisijo je zanimal 
obseg pojma »dobrobit 
živali«, zastavili pa so tudi 
vprašanje o retroaktivnosti 
glede ureditve koncesij, saj je 
sedanja ureditev nedorečena. 

Komisija za socialno 
varstvo, delo, zdravstvo 
in invalide je na 2. seji 
podprla noveliran Zakon 
o preprečevanju dela in 
zaposlovanja na črno. V 
posredni zvezi s širjenjem 
možnosti uporabe novih 
informacijskih tehnologij 
na področju pridobivanja 

materialu kmetijskih rastlin, 
a spraševala o dodatnih 
administrativnih obremeni-
tvah Semenarne Ljubljana, 
d.o.o. Tuje semenarske 
hiše pri nas tržijo semenski 
material iz evropskih držav 
in so v boljšem položaju kot 
Semenarna Ljubljana, d.o.o., 
saj jim ni treba zagotavljati 
sledljivosti. Opozorili so 
še na avtohtone in tradici-
onalne sorte semenskega 
materiala, ki se ob poplavi 
tržno zanimivih sort semen 
izgubljajo.

Komisija za socialno 
varstvo, delo, zdravstvo 
in invalide je na 2. seji 
obravnavala predlog novele 
Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, 

Komisija za mednarodne 
odnose in evropske zadeve 
je na 3. seji zavrnila Predlog 
stališča Republike Slovenije 
do Predloga direktive 
Evropskega parlamenta 
in Sveta o preglednih in 
predvidljivih delovnih 
pogojih v Evropski uniji ter 
predlagala, da se zaradi 
vplivov, ki jih ima predlagani 
dokument na notranji trg 
delovne sile in izvoz storitev 
v tujino, umakne iz postop-
ka. Dokument je ocenila kot 
nejasen in nekonsistenten.

Člani Komisije za mednarodne 
odnose in evropske zadeve 
so na 3. seji podprli predlog 
stališča Republike Slovenije 
do predloga novele evropske 
Uredbe o skupnih pravilih za 
dostop do mednarodnega trga 
avtobusnih prevozov. Sloveniji 
je v interesu zakonodaja, s 
katero bodo avtobusni prevozi 
omogočili večjo mobilnost 
državljanov iz odročnejših kra-
jev ter večali prilive v državni 
proračun s ciljem financiranja 
cestne infrastrukture. Ob 
tem so izpostavili še problem 
določitve dovoljene kabotaže 
do 100 km zračne linije.

Komisija za državno 
ureditev je na 3. seji 
obravnavala novelo Zakona 
o izvrševanju kazenskih 
sankcij in jo podprla, pri 
čemer je v razpravi izposta-
vila vprašanje o načinu 
obveščanja oškodovanca 
glede izhodov ali pobega 
obsojenca ter postopkov, 
kadar so vpletene mla-
doletne osebe. Komisija 
je v zvezi z usklajevanjem 
predloga z novim Zakonom 
o probaciji izpostavila resna 

opozorila Skupnosti centrov 
za socialno delo.

Komisija za državno ureditev 
je na 3. seji obravnavala 
novelo Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, jo podprla, 
a ob tem pa izpostavila 
pripombe Odvetniške 
zbornice Slovenije. V zvezi s 
členom, ki zadeva rubež, je 
komisija preverjala razloge 
za drugačno ureditev kot 
doslej, saj bo vse dokazno 
breme na upniku in bo ta za 
nadaljnje postopke moral 
sam dokazovati upraviče-
nost sprožitve novih rubežev. 
Med drugim so opozorili tudi 
na problematiko v zvezi z 
izvajanjem spletnih dražb.

Komisija za lokalno samou-
pravo in regionalni razvoj je 
na 3. seji podprla predlog 
novele Zakona o ohranjanju 
narave, ki zaradi razsodbe 
arbitražnega sodišča zakon 
dopolnjuje s pravno podlago 
za enostavnejši in hitrejši 
postopek spremembe meje 
posebnih, ekološko pomemb-
nih in zavarovanih varstvenih 
območij, ko gre za uskladitev 
z evidenco državne meje. V 
razpravi je bilo poudarjeno, da 
posebna varstvena območja 
sicer pomembno prispevajo k 
ohranjanju biotske raznovr-
stnosti, a obenem bremenijo 
lastnike nepremičnin, zaradi 
česar so pogosto prej ovira 
kot priložnost za razvoj.

Komisija za državno 
ureditev je na 2. seji podprla 
novelo Zakona o posebnih 
pravicah italijanske in 
madžarske narodne 
skupnosti na področju 

vrednotnic za opravljanje 
osebnega dopolnilnega 
dela je komisija posebej 
opozorila na informacijske 
platforme, ki še nimajo 
ustrezne zakonske regulaci-
je (npr. UBER, Airbnb...).

Komisija za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je 
na 3. seji podprla noveliran 
Zakon o semenskem 

a predlog zavrnila kot 
nesistemski in pomanjkljiv, 
kljub nekaterim tehtnim sta-
liščem s strani predstavnika 
interesov obrtnikov. Vsaka 
neusklajena in nepremišlje-
na sprememba lahko poruši 
predhodno dogovorjena 
načela in razmerja med 
in znotraj posameznih 
skupin zavarovancev, tudi z 
medgeneracijskega vidika.
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vzgoje in izobraževanja, je 
pa mnenje dopolnila z 
dvema amandmajema, 
vezanima na dvojezično 
izobraževanje v Prekmurju. 
Za nekatere člane komisije 
je bila sporna določba, da 
morajo strokovni sodelavci 
na dvojezičnih šolah, če 
želijo dokazati znanje 
madžarskega jezika, imeti 
končano dvojezično 
osnovno šolo, saj je doslej 
zadostoval končan program 
dvojezične srednje šole ali 
fakultativnega pouka 
madžarskega jezika.

Komisija za gospodarstvo, 
obrt, turizem in finance je na 
2. seji obravnavala noveliran 
Zakon o davku na dodano 
vrednost in ga podprla. 
Komisija je že večkrat 
podprla predloge v smeri 
zniževanja DDV. Ob pozitiv-
nih gospodarskih rezultatih in 
ugodnih makroekonomskih 
napovedih bi zmanjšanje 
stopenj DDV vplivalo na 
potrošnjo in s tem okrepilo 
proizvodnjo. Komisija je 
predlagala preučitev znižanja 
stopenj DDV v primerih 
plačila davka, ki nastane 
zaradi uvedenih dodatnih 
administrativnih obremenitev 
zavezancev za plačilo DDV.

Komisija za gospodarstvo, 
obrt, turizem in finance je 
na 1. izredni seji podprla 
Predlog zakona o spod-
bujanju razvoja turizma, 
a zastavila vprašanja v 
zvezi z načinom odvedbe 
in izterjave turistične in pro-
mocijske takse kot dodatne 
obremenitve občin, ob tem 
pa sodila, da je dodatna 
obremenitev gospodarstva 
in potrošnikov nepotrebna, 
saj bi se glede na povečane 
prilive od turizma sredstva 

lahko zagotavljala tudi 
na drugačen način kot s 
promocijsko takso. Prav tako 
bi bilo treba z Zakonom o 
izvrševanju proračunov opre-
deliti koncesijske dajatve od 
iger na srečo kot namenski 
vir za promocijo turizma.

Komisija za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je 
na 2. seji podprla Predlog 
zakona o dodatnih ukrepih 
za odpravo posledic 
škode zaradi prenamnožitve 
podlubnikov in ocenila, da je 
zakon potreben, saj sistem-
ski zakon, ki ureja naravne 
nesreče, ne prepoznava 
prenamnožitve populacije 
podlubnikov kot naravne 
nesreče. Zato v tem trenutku 
nimamo pravne podlage 
za dodeljevanje nujno 
potrebne pomoči iz držav-
nega proračuna prizadetim 
lastnikom gozdov, niti ni 
možno koristiti evropskih 
sredstev programa razvoja 
podeželja 2014-2020.

Komisija za lokalno samo-
upravo in regionalni razvoj 
je na 2. seji obravnavala 
Predlog zakona o nepre-
mičninskem posredovanju 
in ga podprla. Ob tem se je 
seznanila s stališči Zbornice 
za poslovanje z nepremični-
nami ter Zveze potrošnikov 
Slovenje, ki so poleg 
terminoloških vprašanj 
izpostavili pripombe na 
člene, ki urejajo pogodbo o 
posredovanju, pogodbo o 
ekskluzivnem posredovanju, 
gospodarsko pogodbo, 
najvišje dovoljeno plačilo 
za posredovanje, plačilo za 
posredovanje, preverjanje 
stanja nepremičnine in 
sestavljanja listin o pravnih 
poslih ter fiduciarni račun.

Komisija za lokalno samou-
pravo in regionalni razvoj je 
na 2. seji obravnavala pred-
log novele Energetskega 
zakona, ga podprla, a želela 
dodatna pojasnila glede pre-
dlaganega črtanja naštevanja 
sistemskih storitev v členu, 
ki ureja obveznost sklenitve 
pogodbe za zagotovitev 
sistemskih storitev, kar je v 
javnosti povzročilo ugibanja 
in bojazni, da bi lahko ta 
sprememba omogočila 
Termoelektrarni Šoštanj 
(TEŠ) prodajo elektrike iz 
bloka 6 nad tržno ceno.

Komisija za lokalno samou-
pravo in regionalni razvoj je 
na 2. seji obravnavala Predlog 
zakona o evidentiranju 

dejanske rabe zemljišč javne 
cestne in javne železniške 
infrastrukture in ga podprla, 
ob tem pa poudarila, da 
predlagajo občine sistemske 
rešitve na nivoju države, kar 
je skušal udejanjiti Državni 
svet že v prejšnjem mandatu 
s predlogom posebnega 
zakona.

Komisija za mednarodne 
odnose in evropske zadeve 
je na 1. seji sprejela mnenje k 
predlogu stališča naše države 
do predloga spremembe 
evropske direktive o cestnih 
pristojbinah za uporabo 

določene infrastrukture za 
težka tovorna vozila v zvezi 
z nekaterimi določbami o 
obdavčitvi vozil, pri čemer je 
člane komisije zanimalo, zakaj 
si Slovenija prizadeva za čim 
daljše obdobje za uveljavitev 
zniževanja stopenj davka za 
težka tovorna vozila, zanima-
lo pa jih je tudi, kakšne bodo 
finančne posledice direktive 
za posameznega prevoznika.

Komisija za državno ureditev 
je na 1. seji obravnavala 
Predlog zakona o dopol-
nitvi Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja 
in ga podprla. Komisija 
je izpostavila, da je treba 
zagotavljati transparentnost 
delovanja javnega sektorja 

ter dostopnost informacij 
novinarjem, vendar na način, 
ki ne bo posegal v pravice 
drugega.

Komisija za gospodarstvo, 
obrt, turizem in finance je 
na 1. seji zavrnila predlog 
novele o davku na tonažo na 
podlagi argumentov Marka 
Mencina, ki je opozoril, da se 
s predlogom zakona omo-
goča Skupini Splošna plovba 
izognitev plačila davčnih 
obveznosti v večmilijonskem 
znesku ter legalizacija preliva-
nja sredstev pri nakupih ladij 
preko transfernih cen. 
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mandat obdobje predsednik sekretar/ka
I. 1992-1997 dr. Ivan Kristan mag. Marija Drofenik
II. 1997-2002 Tone Hrovat mag. Marija Drofenik
III. 2002-2007 Janez Sušnik Primož Hainz
IV. 2007-2012 mag. Blaž Kavčič Marjan Maučec
V. 2012-2017 Mitja Bervar Marjan Maučec
VI. 2017- Alojz Kovšca dr. Dušan Štrus

DRŽAVNI SVET — ŽE 25 LET STIČIŠČE INTERESOV SLOVENSKE DRUŽBE

Državni svet je 4. decembra, ob izteku V. mandata, slovesno zaznamoval 25-letnico delovanja. Ob tej priložnosti je 
bila v preddverju dvorane predstavljena pregledna razstava o četrt stoletnem delu, s čimer je Državni svet obeležil 
najpomembnejše prelomnice v zgodovini delovanja drugega doma parlamenta.

Jeseni 1992 so bile v skladu 
z novo ustavo izvedene 
prve parlamentarne volitve 
in na tej podlagi se je prvič 
v zgodovini ustanovil in 
sestal samostojni slovenski 
parlament, ki ga sestavljata 
Državni zbor (kot splošno 
predstavniško telo sloven-
skega ljudstva) in Državni 
svet (kot predstavniško telo 
nekaterih družbenih skupin). 

V obdobju petih mandatov je 
v Državnem svetu delovalo 
158 svetnikov, od tega 42 
svetnikov v več mandatih. 
V 25 letih je Državni svet 
v Državni zbor vložil 49 
predlogov zakonov, Državni 
zbor pa je šest vloženih 
zakonov tudi sprejel. Državni 
svetniki so vložili odložilni 
veto na 145 zakonov, sprejetih 
v Državnem zboru, pri tem pa 
jih pri ponovnem odločanju 
poslancev ni bilo potrjenih 22. 

Državni svet je v obdobju 
25-ih let vložil 57 zahtev 
za presojo ustavnosti in 
zakonitosti, Ustavno so-
dišče pa je v 24-ih primerih 
ugotovilo, da so določbe v 
delu zakona, v katerem je 
preverjanje zahteval Državni 
svet, v nasprotju z ustavo. 

V 25-ih letih je Državni svet 
sprejel in podal Državnemu 
zboru preko 800 mnenj, 
komisije Državnega sveta 
pa so podale delovnim 
telesom Državnega 
zbora več kot 3000 mnenj, 
največ s področja zako-
nodaje o državni ureditvi 
in gospodarstva, lokalne 

samouprave in družbenih 
dejavnosti. Do leta 2013 
je imel Državni svet tudi 
pristojnost razpisa zakono-
dajnega referenduma, kar je 
uporabil dvakrat. 

Državni svet tudi redno 
obravnava predloge za 
spremembo ustave, pri 
čemer je vredno izpostaviti 
zadnjo spremembo iz leta 
2016, s katero je bila v ustavo 
zapisana pravica do pitne 

na področju mednarodnega 
sodelovanja in še posebej 
drugih domov, ki se na 
evropski ravni povezujejo v 
okviru Združenja evropskih 
senatov, katerih plenarna 
srečanja v Sloveniji je Državni 
svet gostil že dvakrat.

Prvi predsednik Državnega 
sveta dr. Ivan Kristan je 
ob dogodku v spremnem 
nagovoru izpostavil uspehe, a 
tudi neuresničena prizadevanja 

vode, ki jo je Državni svet v 
obravnavo podal leta 2013. 

V 25-ih letih je Državni 
svet organiziral preko 750 
dogodkov, s katerimi skuša 
povezovati strokovno in 
civilno družbo ter politiko. 
Zelo pomembna je tudi 
aktivnost Državnega sveta 

Državnega sveta pri krepitvi 
njegove vloge in moči. Med 
neuresničenimi željami ostaja 
uvedba instituta ponovnega 
odločanja, s katerim bi dodatno 
povezali delovanje Državnega 
zbora in Državnega sveta ter 
na ta način lažje in učinkoviteje 
prispevali k boljši zakonodaji.

Od 23. decembra 1992 se 
demokracija v Sloveniji raz-
vija na način, kot ga poznajo 
tudi vse druge demokratične 
evropske države.

V petindvajsetih letih se je zvr-
stilo pet mandatov Državnega 
sveta, šesti je z delom nastopil 
12. decembra 2017.
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DELOVNA SREČANJA ŠTIRIH PREDSEDNIKOV

Štirje predsedniki so se v decembru 2017 srečali dvakrat. Namen tovrstnih srečanj je izmenjava stališč o zadevah, 
ki terjajo široko politično sodelovanje in podporo. Najprej so se 1. decembra sestali na tradicionalnem srečanju v 
predsedniški palači, nato 27. decembra na povabilo premiera dr. Cerarja še v prostorih vlade.

Implementacija arbitražne odločbe je 
mednarodna obveznost Slovenije in 

Hrvaške in ni nekaj, o čemer bi se lahko 
odločali, ali bomo ali ne bomo, ampak 

to moramo udejanjiti.
dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije

Predsednik republike 
Borut Pahor, predsednik 
Državnega zbora dr. 
Milan Brglez, premier dr. 
Miro Cerar in predsednik 
Državnega sveta v V. 
mandatu Mitja Bervar so 
se na srečanju 1. decembra 
posvetili vprašanjem, ki za-
devajo uveljavitev arbitraž-
nega sporazuma, slovenski 
pogled na prihodnost 
Evropske unije, nacionalno 
varnost in na prednostne 
naloge slovenske politike 
do parlamentarnih volitev 
sredi leta 2018.

Spregovorili so tudi o 
nujnosti posodobitve 
sistema nacionalne varnosti 
v obdobju do državnozbor-
skih volitev. Strinjali so se 
o pomembnosti soglasja 
v Sloveniji, da se odločitev 
arbitražnega sodišča 
uveljavi. Prav tako so so-
glašali, da bo Slovenija 
pri tem ukrepala mirno in 
potrpežljivo, a odločno. 

Drugo delovno srečanje 
predsednikov je konec 
decembra gostil premier 
dr. Cerar, ki se ga je udeležil 
novi predsednik Državnega 

sveta Alojz Kovšca, prisoten 
pa je bil tudi minister za 
zunanje zadeve Karl Erjavec 
in predsednike seznanil z 
aktivnostmi za implementa-
cijo arbitražne odločbe. 

Predsedniki so podprli vladne 
aktivnosti, ob čemer je dr. 
Cerar ponovil stališče, da je 
implementacija arbitražne 
odločbe mednarodna obve-
znost Slovenije in Hrvaške. 
Zunanji minister Erjavec pa je 
napovedal, da bo Slovenija 
v primeru nespoštovanja 
arbitražne odločbe o sloven-
sko-hrvaški meji predvidoma 

spomladi proti Hrvaški vložila 
tožbo na Sodišču EU. 

Spomnimo: na srečanju 
konec leta 2016 so se vsi 
štirje sogovorniki strinjali, da 
Slovenija po gospodarski in 
finančni krizi okreva, da je 
na pravi poti in da so razlogi 
za utemeljen optimizem. 
Stabilnost je treba izkoristiti 
za sprejem potrebnih reform, 
krepiti je treba tudi zaupanje 
ljudi v delovanje političnih 
institucij. Strinjali so se, da je 
Slovenija varna država, da 
pa ne gre spregledati njene 
ranljivosti.
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DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE NASTOPIL ŠESTI MANDAT

Konec novembra 2017 so v Sloveniji potekale volitve novih državnih svetnic in svetnikov. Državni svet se je 12. decembra 
2017 sestal na 1. ustanovni seji, ki jo je do izvolitve predsednika vodil najstarejši državni svetnik - v tem mandatu je to 
direktor Zavoda invalidskih podjetij Boris Šuštaršič. Za predsednika VI. mandata so svetniki na tajnem glasovanju izvolili 
Alojza Kovšco, za sekretarja pa je bil izvoljen dosedanji namestnik sekretarja dr. Dušan Štrus.

22. novembra so elektorji 
volili predstavnike lokalnih 
interesov, dan pozneje pa 
še zastopnike funkcionalnih 
interesov, torej predstavnike 
delodajalcev, delojemalcev, 
kmetov, obrtnikov, samostoj-
nih poklicev in negospodar-
skih dejavnosti.

Med novoizvoljenimi svetniki 
jih je 19 funkcijo opravljalo že 
v prejšnjem, petem mandatu. 
Med zastopniki lokalnih 
interesov je v svetniških 
klopeh že sedelo 11 svetnikov, 
več novih imen je v novem 
sklicu iz vrst funkcionalnih 
interesov. V svetniških klopeh 
sedijo štiri svetnice. 

Na novembrskih volitvah je 
bilo izvoljenih le 39 svetnikov. 
Pri volitvah predstavnika 
kulture in športa je bil volilni 
zbor te skupine funkcionalnih 
interesov preklican. Društvo 
oblikovalcev Slovenije se 
je namreč pritožilo zaradi 
števila elektorjev športnih 

organizacij, ustavno sodišče 
pa je nato zadržalo izvedbo 
volitev. Državna volilna 
komisija mora na novo 
določiti število elektorjev 
športnih organizacij ter 
določiti nov datum izvedbe 
volitev predstavnika za 
področje kulture in športa. 

Svetniki prejšnje sestave so 
na svoji zadnji seji podprli po-
budo za spremembo Zakona 
o Državnem svetu v delu, ki 
določa volitve svetnikov in se 
zavzeli za tako spremembo 
zakona, ki bo zagotovila 
večjo transparentnost, 
določnost in demokratičnost 
načina volitev ter posledično 
prispevala k večjemu ugledu 
in večji politični teži drugega 
doma parlamenta.

Volitve v Državni svet ureja 
zakon, ki ga sprejme Državni 
zbor z dvotretjinsko večino 
glasov vseh poslancev. 40 
svetnikov je izvoljenih za 
dobo petih let, svojo funkcijo 

pa, z izjemo predsednika, ki 
je v zaposlen in za svoje delo 
prejema plačo - opravljajo 
nepoklicno. V nasprotju s 
poslanci, ki zaradi uvedbe 
nezdružljivosti funkcij ne 
morejo biti hkrati župani, so 
svetniki to lahko. Enako kot 
za poslance je za svetnike 
urejena imuniteta, o kateri 
odloča Državni svet.

Za opravljanje funkcije 
svetnikov jim pripadajo 

sejnine, upravičeni so tudi do 
povračila stroškov v zvezi z 
opravljanjem funkcije (potni 
stroški, parkirnina, dnevnice, 
nočitve). Sejnina, ki jo dobijo 
svetniki, je sestavljena iz 
stalnega in spremenljivega 
dela. Medtem ko je spre-
menljivi del odvisen od 
števila sej v posameznem 
mesecu, je stalni del 
sejnine odvisen od funkcije v 
Državnem svetu.

POSLANICA PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA VI. SKLICU
Novoizvoljenim svetnikom 
je na konstitutivni seji 
pozdravno besedo namenil 
predsednik Državnega 
zbora dr. Milan Brglez in se 
zavzel za krepitev sodelo-
vanja med obema domovo-
ma. Menil je, da bi se morali 
svetniki čim bolj dejavno 
in konstruktivno vključiti v 
zakonodajno razpravo in 
v delo Državnega zbora. 
Izpostavil je, da  »Državni 
zbor, če si želi sodelovanja, 

ne sme udejanjiti stvari na 
način, ki bi sodelovanje 
onemogočale. Sočasno 
pa Državni svet, če si želi so-
delovanja, ne sme nagajati 
Državnemu zboru.« Menil 
je, da lahko dobro za naše 
državljanke in državljane 
vsi skupaj delamo le, če 
delujemo z roko v roki. 
Pri tem je izpostavil svoje 
dobre izkušnje pri sodelova-
nju obeh domov v mandatu 
2012-2017. 
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INTERESNA SKUPINA DELODAJALCEV
Igor Antauer (vodja), Združenje delodajalcev obrti in 
podjetnikov Slovenije
mag. Marija Lah, Trgovska zbornica Slovenije
Jože Smole, Združenje delodajalcev Slovenije
Mitja Gorenšček, Gospodarska zbornica Slovenije
INTERESNA SKUPINA DELOJEMALCEV
Lidija Jerkič (vodja), Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Oskar Komac, Sindikat gradbenih delavcev
Ladislav Rožič, Sindikat delavcev trgovine
Branimir Štrukelj, Sindikat vzgoje, izobraževanja in kulture
INTERESNA SKUPINA KMETOV, OBRTNIKOV IN 
SAMOSTOJNIH POKLICEV
Bojana Potočan (vodja) - predstavnica samostojnih poklicev
Branko Tomažič, predstavnik kmetov
Cvetko Zupančič, predstavnik kmetov
Alojz Kovšca, predstavnik obrtnikov
INTERESNA SKUPINA NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI
mag. Peter Požun (vodja), predstavnik zdravstva
Boris Šuštaršič, predstavnik socialnega varstva 
prof. dr. Matjaž Gams, predstavnik raziskovalne dejavnosti
Tone Hrovat, predstavnik vzgoje in izobraževanja
prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, predstavnica univerz, 
visokih in višjih šol 

KRMILO DRŽAVNEGA SVETA PREVZEL ALOJZ KOVŠCA

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca je član Interesne skupine kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev – predstavnik 
obrtnikov. Član Državnega sveta je že od leta 2007. Ob izvolitvi je med drugim poudaril, da ostaja Državni svet odprt za civilno 
družbo in za tiste, ki dejansko nimajo svojih predstavnikov v Državnem zboru. Kovšca je predsednik Območne obrtno-podjetniške 
zbornice Ljubljana Bežigrad in kot urarski mojster tudi član UO Obrtne zbornice Slovenije.

Naš ugled bo zrasel tisti trenutek, 
ko bomo partnerji v zakonodajnem 

postopku. Ne partnerji kot tisti, ki izsiljuje 
s svojimi zakoni, pač pa partnerji kot 

tisti, ki pomaga pri vzpostavljanju boljše 
zakonodaje.

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Maturiral je na vojaški gimnaziji 
v Ljubljani in študiral na vojaški 
akademiji v Beogradu in Banja 
Luki. Pred diplomo je na lastno 
zahtevo leta 1988 zapustil JLA, 

se zaposlil kot računalniški 
programer v sistemu Mercator, 
kot prostovoljec aktivno sode-
loval v osamosvojitveni vojni in 
bil odlikovan. Zaposlil se je pri 

urarskem mojstru v Ljubljani, 
opravil urarski pomočniški izpit 
in izpit za trgovskega poslovod-
jo. 1996 je ob delu diplomiral 
iz obramboslovja na FDV in za 

delo prejel Prešernovo nagrado. 
V celjskem centru strokovnih šol 
je pridobil poklicno izobrazbo 
urar in zlatar-filigranist in pri 
OZS opravil mojstrski izpit.

DRŽAVNE SVETNICE IN SVETNIKI PO INTERESNIH SKUPINAH
INTERESNA SKUPINA LOKALNIH INTERESOV
Dejan Crnek, 1. volilna enota (Ljubljana)
Franc Rokavec, 2. volilna enota (Kamnik)
Franc Kangler, 3. volilna enota (Maribor) 
Milan Ozimič (vodja), 4. volilna enota (Slovenska Bistrica)
mag. Marko Zidanšek, 5. volilna enota (Celje)
Bojan Kontič, 6. volilna enota (Velenje)
Rajko Fajt, 7. volilna enota (Ptuj)
Branko Šumenjak, 8. volilna enota (Ljutomer)
mag. Igor Velov, 9. volilna enota (Kranj)
Bogomir Vnučec, 10. volilna enota (Jesenice)
Marjan Maučec, 11. volilna enota (Murska Sobota)
Tomaž Horvat, 12. volilna enota (Nova Gorica)
Bojan Režun, 13. volilna enota (Tolmin)
Bojan Kekec, 14. volilna enota (Novo mesto)
Samer Khalil, 15. volilna enota (Črnomelj)
Davorin Terčon, 16. volilna enota (Postojna)
mag. Miroslav Ribič, 17. volilna enota (Logatec)
Boris Popovič, 18. volilna enota (Koper)
Franc Golob, 19. volilna enota (Slovenj Gradec)
Srečko Ocvirk, 20. volilna enota (Krško)
Matjaž Švagan, 21. volilna enota (Trbovlje)
Dušan Strnad, 22. volilna enota (Grosuplje)
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20. februarja so Državni svet obiskali člani Kongresa lokal-
nih in regionalnih skupnosti Sveta Evrope, ki kot svetovalno 
telo zastopa lokalne in regionalne oblasti članic EU. Na 
obisku so bili že 2001 in 2011 ter podali več predlogov, med 
drugim sprejetje zakonodaje z večjo avtonomijo lokalnih 
skupnosti pri določanju prihodkov, vzpostavitev okolja za 
boljše posvetovanje med lokalnimi skupnostmi in vlado, 
združevanje manjših lokalnih skupnosti, krepitev regionali-
zacije in širitev dobre prakse pri vključevanju Romov. 

OBISK KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH 
SKUPNOSTI SVETA EVROPE

I. SVETOVNA VOJNA — VEZ MED POLJSKO IN SLOVENIJO

Državni svet je sprejel pokroviteljstvo nad slovesnostjo na 
Sabotinu ob 100. obletnici konca 1. svetovne vojne 21. in 22. 
marca 2018, ki se ga bo udeležil tudi predsednik Senata 
Republike Poljske Stanislaw Karczewski. Gre za skupen 
spomin na tragične izkušnje obeh narodov, ki so se borili v 
enakih uniformah, a na različnih frontah. Poljaki, rekrutirani v 
Galiciji, na Soški fronti, vpoklicani Slovenci, med drugim 17. 
polk Kranjski Janezi, pa v Galiciji in Karpatih. To je bila tudi ena 
od tem pogovora med predsednikom Državnega sveta in 
veleposlanikom Republike Poljske v Sloveniji.

DELEGACIJA LIONS CLUBS INTERNATIONAL OBISKALA DRŽAVNI SVET

Državni svet je obiskala delegacija Lions Clubs International pod vodstvom drugega podpredsednika Jung-Yul Choia. 
Tako kot je želja Lions klubov konkretno pomagati posameznim ranljivim skupinam prebivalstva, želi tudi Državni 
svet preko svojih ustavnih pristojnosti v čim večji meri in čim bolj aktivno zagotoviti kvalitetne zakonske podlage za 
uveljavljanje pravic ranljivih skupin, ki so pogosto odrinjene na družbeno obrobje.

Delegacijo sta sprejela 
predsednik Alojz Kovšca in 
državni svetnik Boris Šuštaršič, 
predstavnik interesov 
socialnega varstva. V pogovo-
ru je bila posebej izpostavljena 
nujnost povečane skrbi za 
osebe z motnjami avtistič-
nega spektra, gluho-slepe in 
invalide na splošno.

Tako v okviru splošne 
kot politične javnosti ni 
dovolj prisotno zavedanja 
o pomanjkljivo urejenih 
pravicah posameznih ranljivih 
skupin prebivalstva. Za 
olajšanje njihovega življenja 
v skupnosti ponekod ni 

vzpostavljenih niti osnovnih 
zakonskih podlag, kaj šele 
da bi bilo moč govoriti o 
nadgradnji obstoječih pravic. 
Ob tem je državni svetnik 
Šuštaršič opozoril na velik 
pomen uporabe ustreznega 
izrazoslovja pri naslavljanju 
invalidov. Poudaril je, da 
drobljenje izrazoslovja ali 
uporaba novih, neustreznih 
izrazov lahko negativno 
vpliva na identiteto invalidov 
ter šibi pravne podlage za 
dodeljevanje namenskih 
sredstev iz tega naslova.

Med obiskom je Jung-Yul Choi 
želel pobliže spoznati delovanje 

Lions Distrikt Slovenija, v okviru 
katerega deluje 57 klubov z več 
kot 1.500 člani. Posebej je iz-
postavil pomoč, ki jo je zveza na 
mednarodni ravni pripravljena 
nuditi slovenskim Lions klubom 
na različnih področjih, ki jih 

slednji prepoznavajo kot možne 
točke pomoči. Ob tem je pozval 
Državni svet, da opozori na 
področja, kjer bi bila potrebna 
pomoč v primeru, da bi to 
prepoznal ob stiku z različnimi 
družbenimi skupinami.
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Zakon obljublja nov 
sistemski okvir

Predlog zakona, ki je v 
vladnem usklajevanju, je 
predstavila ministrica za 
izobraževanje, znanost in 
šport dr. Maja Makovec 
Brenčič. Ta med drugim 
prinaša stabilno financiranje 
znanstveno-raziskovalne 
dejavnosti in predvideva 
postopen dvig sredstev 
na odstotek BDP v desetih 
letih. Zakonski predlog 
vzpostavlja nov sistemski 
okvir, ki želi s sproščanjem 
razvojnega potenciala 
omogočati večjo kakovost 
pri izvajanju znanstveno- 
raziskovalnega dela, njegov 
hitrejši razvoj in boljše 
vključevanje v evropski in 

O PREDLOGU NOVEGA ZAKONA O ZNANSTVENO-RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

Državni svet je 14. februarja organiziral posvet o predlogu novega Zakona o znanstveno raziskovalni dejavnosti. Posvet so 
povezovali prof. dr. Matjaž Gams, državni svetnik za raziskovalno dejavnost, prof. dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica 
za visokošolsko dejavnost in prof. dr. Tamara Lah Turnšek, predsednica Sveta Republike Slovenije za znanost in tehnologijo. 
Posvet je bil namenjen strokovni razpravi o ključnih konceptih, problemih in odprtih členih predlaganega zakona.

Znanstveno raziskovalno dejavnost 
vidimo kot eno od tistih, ki najbolj 

doprinaša k napredku družbe. 
dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica za izobraževanje, 

znanost in šport

Plače raziskovalcev napram sorodnim 
poklicem so upadle za 10 %, medtem ko 
so v znanosti in razvoju upadle za 30 %.

dr. Matjaž Gams, državni svetnik za področje  
raziskovalne dejavnosti

saj ne predvideva mehaniz-
mov za njihovo vključevanje v 
raziskovalno delo doma. Prav 
tako ostaja pereč problem 
slabega povezovanja in 
sodelovanja med našimi 
raziskovalnimi skupinami 
na inštitutih in univerzah, 
kar otežuje tekmovanje 
z velikimi raziskovalnimi 
skupinami drugod po 
svetu. Več razpravljavcev je 
kritično menilo, da v zakonu 
eksplicitno manjka tematsko 
področje inovacij, saj se je 
Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport od njega v 
določeni meri ‚distanciralo‘, 
nekateri so tudi predlagali, da 
bi se znanost in tehnologija 
ponovno združili v enovit 
ministrski resor, zastavlja 
pa se tudi vprašanje o 
nedomišljenosti člena, ki se 
nanaša na odprt dostop do 
znanosti in znanstvenih objav.

Kaznovano raziskovanje

Kot je izpostavil državni 
svetnik dr. Matjaž Gams, so 
bili padci sredstev oz. deleži 

v proračunu v kulturi, zdra-
vstvu in podobno bistveno 
bolj ugodni kot na področju 
raziskovanja, vendar ta 
področja kljub temu upravi-
čeno stavkajo. Raziskovanje 
je zato, ker ne stavka, 
dvakrat kaznovano. Ko ni 
denarja, se to pozna na vseh 
komponentah življenja in 
dela. Raziskovalci imajo nižje 
plače, nižji standard, slabšo 
opremo, slabše prostore itn. 
V približno desetih letih so 
se sredstva za raziskovalno 
dejavnost znižala za 20 do 30 
odstotkov. »Ta padec je eden 
največjih v Evropi in v svetu in 
po deležu, ki ga namenjamo 
za znanost, smo med 
najslabšimi v Evropi in med 
razvitimi državami v svetu,« je 
izpostavil dr. Gams.

več na http://www.ds-rs.
si/?q=novice/posvet-o
-predlogu-novega-zakona
-o-znanstveno-raziskovalni-
dejavnosti

svetovni raziskovalni prostor 
ter učinkovitejši prenos 
znanja in povezovanje z 
gospodarstvom. Predlog 
vzpostavlja pogoje za 
strateško načrtovanje in 
usmerjanje raziskovalno- 
razvojne dejavnosti na 
najvišjem nivoju, uvaja tudi 
opredelitev raziskovanja kot 
horizontalnega področja 
ter povečuje avtonomijo 
raziskovanja.

Vrzeli v zakonodaji

Posvet je opozoril na neka-
tere vrzeli, nedorečenosti in 
dileme, ki jih predlog nove 
zakonodaje ne odpravlja, 
med drugim na problema-
tiko mladih znanstvenic in 
znanstvenikov, podoktorskih 
študentov na študiju v tujini, 
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Konec februarja je v Državnem svetu tekel posvet o priho-
dnosti ekološkega kmetovanja v soorganizaciji Ministrstva 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarske 
zbornice in Zveze društev ekoloških kmetov. Aktualni izzivi so 
se v zadnjih letih zelo spremenili, potrebne so nove politike 
na tem področju. Nujno je povezovanje, ki lahko zagotovi 
ponudbo na trgu posamezniku in potrošniku, kakor tudi 
javnim zavodom. Slovenija ima za ekološko kmetovanje 
zelo dobre pogoje - ohranjeno naravo ter naravne vire, 
še posebej vodo. V razpravi so izpostavili razvojne trende, 
problematiko svetovanja, ovir pri razvoju, pogled evropskih 
NVO na izhodišča SKP po 2020, vizijo prenosa znanja, zeleno 
javno naročanje, certificiranje ponudb ekološke hrane v 
gastronomiji ter predstavili dobre prakse ekoloških kmetij.

EKOLOŠKO KMETOVANJE ZA BOLJ ZDRAVO ŽIVLJENJE

TRETJI VOZNI PAS NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH DO LETA 2025?
Po več pobudah Državnega sveta za izgradnjo tretjega pasu 
na obremenjenem avtocestnem odseku Vrhnika - Razdrto, 
je novembra v Državnem svetu na to temo tekel posvet. 
Zaskrbljujoč je podatek, da na odcepu Brdo-Kozarje vozniki v 
kolonah stojijo več kot 150 ur na leto. Od tu pobuda Državnega 
sveta po načrtovanju izgradnje tretjega voznega pasu na odse-
ku Vrhnika - Razdrto do leta 2025 kot kratkoročnega ukrepa. 
Kot srednjeročni ukrep je Državni svet s sklepom 13. septembra 
2017 že predlagal vladi pričetek načrtovanja izgradnje tretjega 
voznega pasu v smeri vzhod - zahod, to je na evropski povzavi 
Barcelona - Kijev. Za dolgotrajno rešitev tranzitnih tokov pa 
bi se začela načrtovati in umeščati v relief hitra tovorna in 
potniško-železniška povezava na odseku Nova Gorica - Ptuj, ki 
bi sledila trasi nekdanje rimske poti Aquileja - Petovio.

HUMANISTIKA, PRAVO IN MEDICINA SKUPAJ O PALIATIVNI OSKRBI

Državni svet in Varuh človekovih pravic sta pripravila od-
meven strokovni posvet o vprašanjih ob iztekanju življenja, 
na katerem so se udeleženci osredotočili na problematiko 
paliativne oskrbe in evtanazije. Posvet je želel opozoriti 
javnost na nekatera še vedno odprta in pereča vprašanja, 
ki zadevajo umiranje in smrt kot sestavni del življenja. Prvi 
del predstavitev se je osredotočil na humanistično-pravni 
vidik vprašanj, ki zadevajo zaključek življenja, drugi del pa 
na medicinski vidik oskrbe. V središču zanimanja je bilo 
vprašanje, ali je dovolj zgolj zagotavljanje paliativne oskrbe 
ter kateri so izzivi na tem področju danes in v prihodnosti. 
Predstavljena so bila tudi stališča Komisije Republike 
Slovenije za medicinsko etiko glede evtanazije. Državni svet 
je na to temo izdal tudi zbornik referatov in razprav.
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Zapostavljen koncept 
odgovornosti

Udeleženci posveta so 
izpostavili okoljsko ter 
socialno ozioma človeško 
odgovornost, družbeno 
odgovornost do prihodnjih 
rodov, do starejših in 
do bolnih, do dela in do 
podjetništva. Izpostavili so 
še družbeno odgovorno 
korporacijsko upravljanje, 
družbeno odgovorno 
upravljanje javnega pre-
moženja, pa tudi družbeno 
odgovorno zunanjo in 
varnostno politiko ter 
družbeno odgovornost do 
zgodovine. V Sloveniji ni 
zapostavljeno le vprašanje 
odnosa do družbene 
odgovornosti na politični in 
korporativni ravni, ampak 
tudi odnos do individualne 
odgovornosti, zato bo 
gibanje to zavest krepilo. 

Zavezanost prihodnosti

Številna vprašanja, kjer se 
preko različnih postopkov 

DESET ZAHTEV ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

Na posvetu 1. februarja je v Državnem svetu civilno-družbena skupina Gibanje za družbeno odgovornost predstavila 
listino z desetimi zahtevami za družbeno odgovornost. Pod listino so podpisani znanstveniki, univerzitetni profesorji in 
nekdanji ministri, ki se javno zavzemajo za odgovornost do prihodnjih rodov, do delavcev, podjetništva in šolstva.

Civilna družba je tista, ki pozna odgovore 
na mnoga vprašanja ter izzive, s katerimi 
se soočamo, zato bi jim politika morala 

prisluhniti.
Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta

Slovenska politika se ne ukvarja z 
vprašanjem družbene odgovornosti, a 

neupravičeno, saj je to svetovni problem.
dr. Rado Bohinc, predsednik Gibanja za družbeno 

odgovornost

ugotavlja odgovornost, 
so za javnost ostala 
nepojasnjena. To je tudi 
podlaga za nastanek 
Gibanja za družbeno 
odgovornost, ki že ima blizu 
150 podpornikov, pretežno 
iz akademske skupnosti, 
ki so se povezali zato, ker 
razumejo družbeno odgo-
vornost kot odgovornost do 
prihodnosti, do identitete 
Slovenije kot naroda in 
države, kot odgovornost za 
dolgoročni razmislek o tem, 
kako se bodo vzpostavljala 
razmerja družbene enakosti, 
razmerja med delom in 
kapitalom, kako se bodo 
premagovale dohodkovne 
neenakosti ter prepadi med 
peščico bogatinov in vse 
večjo revščino v svetu.

Deset zahtev nosilcem 
oblasti
V Gibanju so oblikovali 
deset zahtev, ki jih bodo 
posredovali nosilcem 
političnih oblasti ter zahte-
vali, da ne zapostavljajo teh 

vprašanj, ampak ukrepajo in 
njihovo reševanje vključijo 
v svoje delovne programe 
oz. volilne programe strank. 
Po tem, kakšen odnos 
bodo imele do teh vprašanj 
in kakšna bo njihova 
odgovornost do teh zahtev, 
bodo presojali tudi more-
bitno podporo posamezni 
politični opciji. 

Neodgovornost spodbuja 
frustracije

V politiki ni slišati nekaterih 
dilem, med drugim glede 
nujnosti spreminjanja 
razmerij med delom in 
kapitalom ter vprašanja o 
dohodkovni neenakosti. 
Srednji in delavski razred 
tako ostajata na enakih 
nivojih, kot pred 30 leti, kar 
ustvarja hude frustracije 
in vodi v podporo vsem 
mogočim ´-izmom´: 
populizmom, ksenofobiji, 
rasizmu kar vse ogroža 
demokratične ureditve 
sodobnih držav. 

Opozorili so tudi na 
velike razlike znotraj 
izobraževalnega sistema. 
Otroci visoko šolanih in 
ekonomsko dobro sto-
ječih staršev se vpisujejo 
večinoma v splošne in 
strokovne gimnazije. V 
nižje poklicne šole se 
vpisujejo otroci družin 
s slabšim ekonomsko-
socialnim položajem. 
Posledično se prihaja do 
velike socialne izključe-
nosti, del mladine nima 
več nobene priložnosti, 
da bi dobil dobro službo 
ali dobro izobrazbo in 
je izključen iz sistema, 
ki ni več enak za vse. 
Napovedali so, da bodo 
vsem političnim strankam 
posredovali pismo z 
omenjenimi zahtevami.

več na http://www.ds-rs.
si/?q=novice/posvet-de-
set-zahtev-za-druzbeno-od-
govornost
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VPRAŠANJA IN POBUDE DRŽAVNIH SVETNIC IN SVETNIKOV

ZAKONODAJA NAJ ODPRAVI RAZLIKE PRI ZAPOSLOVANJU INVALIDOV

BREZ SUBJEKTIVNOSTI PRI NADZORU V GOSTINSKIH OBRATIH

IZGRADNJA CEST IN SKRB ZA VARNOST PROMETA V NASELJIH

Državni svet je v V. mandatnem obdobju 2012-2017 na pristojne institucije naslovil dvesto eno vprašanje, pobudo in zahtevo. 
Pri tem so po številu prednjačili zastopniki lokalnih interesov: Rudi Matjašič iz volilne enote Maribor je zastavil 20 vprašanj, 
pobud in zahtev, Branko Šumenjak iz volilne enote Ljutomer 16 in Tomaž Horvat iz volilne enote Nova Gorica 14.

Državni svet je na 4. seji 
podprl pobudo državnega 
svetnika Francija Rokavca 
za vključitev socialnih 
podjetij, ki zaposlujejo 
invalide, v shemo nadome-
stne izpolnitve kvote. Na 
tej podlagi naj Ministrstvo 
za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti 
spremeni 64. člen Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov. 
Po sedanji zakonodaji lahko 
delodajalec, ki ne izpolnjuje 
kvote z zaposlenimi invalidi, 
zniža obveznost plačila 
prispevka za spodbujanje 

zaposlovanja invalidov z 
realizirano nadomestno 
izpolnitvijo kvote. Ta določba 
pa to možnost omejuje 
le na pogodbe, sklenjene 
z invalidskimi podjetji ali 
zaposlitvenimi centri, ne pa 
tudi s socialnimi podjetji, ki 
zaposlujejo invalide. Gre za 

neutemeljeno razlikovanje, 
saj gre v vseh primerih za 
subjekte socialne ekonomije, 
neprofitne organizacije, 
ustanovljene s ciljem delovati 
v dobrobit članov ali širše 
skupnosti in ki pri delitvi do-
bička dajejo prednost ljudem 
in delu pred kapitalom.

Državni svet je na 3. seji 
podprl pobudo predse-
dnika Alojza Kovšce glede 
določitve bolj jasnih pravil 
za izvajanje inšpekcijskega 
nadzora v gostinstvu in jo 
naslovil na Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Ta naj pripravi 

akt, ki bo poenotil nadzor 
v celotni državi. Uprava za 
varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin nadzoruje 
varnost in kakovost živil oz. 
hrane v gostinstvu. Praksa 
kaže, da je odkrivanje napak 
in njihovo sankcioniranje 
prevečkrat odvisno od 

subjektivne presoje 
posameznega inšpektorja. 
Od tod pobuda Državnega 
sveta. Pri oblikovanju pravil 
inšpekcijskega nadzora je 
potreben razum, ob upo-
števanju strokovnih mnenj 
in izkušenj iz prakse. Jasna 
pravila bi inšpektorjem 

onemogočila osredotočanje 
na malenkosti in vpogled 
v celotno sliko. Prav tako 
gre pri gostinskih obratih 
upoštevati velikost in v 
primeru, ko ti zaposlujejo 
do deset ljudi, ki so v stiku z 
živili, zmanjšati administra-
tivne obveznosti.

Na pobudo Komisije za 
lokalno samoupravo in 
regionalni razvoj je Državni 
svet na 3. seji predlagal 
Vladi Republike Slovenije, 
naj se v prihodnje jasno 
razmejijo obveznosti države 
in občin glede sofinanciranja 
gradnje državnih cest in 

vzdrževanja prometnih 
površin v območju državnih 
cest, ki so v funkciji naselja. 
Eden večjih problemov občin 
zadeva graditev državnih cest 
in izvedbo javnih prometnih 
površin naselij. Občine 
morajo (so)financirati gradnjo 
in vzdrževanje državnih cest 

in prometnih površin ob njih, 
dodaja pa se jim še nova ob-
veznost vzdrževanja priključ-
kov na državno cesto. Občina 
financira izgradnjo pločnika 
ob državni cesti, ki na koncu 
preide v last države, a za 
njegovo vzdrževanje mora še 
naprej zagotavljati sredstva. 

Državni svet predlaga, da bi 
občine financirale gradnjo in 
vzdrževanje občinskih cest 
in vseh prometnih površin 
ob njih, država pa gradnjo 
in vzdrževanje državnih 
cest z vsemi prometnimi 
površinami in ostalimi objekti 
in napravami ob njih.
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Državni svet je častni pokrovitelj projekta Rastoča knjiga, 
ki dobiva raznolike izpostave tudi po številnih občinah. 
Novembra je bila v Ormožu 1. obletnica Rastoče knjige. 
Dogodek so obeležili z razstavo del likovno-literarne kolonije 
Malek. Postavitev Rastoče knjige so posvetili legendarnemu 
vinogradniku in vinarju Stanku Čurinu. Ob tem so javnosti 
predstavili monografijo o njegovem delu in življenju. V okviru 
likovno-literarne kolonije so izdelali maketo Rastoče knjige 
Ormož, ki ponazarja iz knjige izraslo trto, na kateri so grozdi in 
vinski listi z napisi, ki bodo z leti »rasli«.

PRIZNANJA NAJZASLUŽNEJŠIM PROSTOVOLJKAM IN PROSTOVOLJCEM 2017

Državni svet vsako leto ob 5. decembru, mednarodnem dnevu prostovoljcev, podeljuje priznanja najzaslužnejšim 
posameznikom, ki jih predlagajo društva ali državni svetniki. V Sloveniji 23 tisoč društev in 180 tisoč prostovoljcev opravi več kot 
pol milijona ur prostovoljnega dela. Plakete za leto 2017 je prejelo 14 prostovoljcev. 

Prostovoljstvo enostavno živim.
Emil Kačičnik, policist

Skozi leta pridobiš ogromno prijateljev, 
doživiš veliko dobrega in vse to te 

obogati bolj kot nekoga, ki se s tem ne 
ukvarja.

Jožef Dakskobler, gasilec

V letu 2017 so plaketo 
prejeli: Jožef Dakskobler, 
predlagatelj Gasilska zveza 
Slovenije; Marija Fanedl, 
predlagatelja državni svetnik 
Branko Šumenjak in župnijska 
Karitas Sv. Jurij v Slovenskih 
Goricah; Anton Marjan 
Geržina, predlagatelj državni 
svetnik Jernej Verbič; Emil 

Kačičnik, predlagatelji državni 
svetnik Dušan Semolič, 
Združenje policistov Slovenije 
in Zavod 116, zavod za 
storitve s povečano družbeno 
vrednostjo; Ida Križanec, 
predlagatelj Zveza društev 
upokojencev Slovenije; Miran 
Müllner, predlagatelj državni 
svetnik Stevo Ščavničar; 

Samo Novak, predlagatelj 
Ribiška zveza Slovenije; Jože 
Osterman, predlagatelj Zveza 
kulturnih društev Slovenije; 
Cvijeta Pahljina, predlagatelj 
Zveza slovenskih društev 
za telefonsko pomoč v 
duševni stiski; Branko Recek, 
predlagatelj Olimpijski 
komite Slovenije - Združenje 

športnih zvez; Majda 
Slapar, predlagatelj državni 
svetnik Tomaž Horvat; 
Rajko Slokar, predlagatelj 
Planinska zveza Slovenije; 
Majda Struc, predlagatelj 
Zveza prijateljev mladine 
Slovenije; Aleksandra Šega, 
predlagatelj državni svetnik 
Miloš Pohole.

Državni svet, Pokrajinski muzej Celje ter Filatelistični in nu-
mizmatični klub Celje so v Državnem svetu odprli razstavo, 
s katero so prvič celovito predstavili filatelistično zgodovino 
Celja. Prva‘prava‘ celjska znamka je izšla leta 2006, leta 
2014 pa še druga ob 600 letnici kronanja trikratne kraljice 
Barbare Celjske za nemško kraljico. V Pokrajinskem muzeju 
Celje so leta 2014 začeli sistematično zbirati in proučevati 
filatelistično gradivo s področja celjske regije. V Državnem 
svetu je bila to že druga filatelistična razstava, prva je bila 
posvečena 25-letnici samostojnosti z naslovom »Cvetje na 
znamkah«.

OBČINA ORMOŽ Z RASTOČO KNJIGO

fILATELISTIČNA DEDIŠČINA CELJA V DRŽAVNEM SVETU
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SPOMIN NA PRIHODNOST PRI POMNIKU NA CERJU
Državni svet in občina Miren-Kostanjevica sta 25. novembra pri 
pomniku na Cerju pripravila svečanost v okviru dogodkov ob 100. 
obletnici konca Soške fronte. Ob tem je bilo odkrito umetniško 
delo Ples življenja in smrti akademskega slikarja Rudija Španzla. 
Slavnostni govornik Mitja Bervar je med v govoru med drugim 
poudaril, da je bila odločitev za lastno državo pravilna in je kronala 
prizadevanja neštetih domoljubov, narodnih buditeljev, generala 
Maistra in njegovih borcev, Tigrovcev, borcev narodnoosvobodilne 
vojne in vojne za Slovenijo.

SVEČANOST NA GRADIŠČU NAD PRVAČINO
Državni svetnik Tomaž Horvat se je 17. februarja kot slavnostni 
govornik udeležil tradicionalne proslave ob krajevnem prazniku na 
Gradišču nad Prvačino. Krajani v sodelovanju z Občino Nova Gorica 
in Združenjem borcev za vrednote NOB vsako leto obeležujejo 
spomin na odhod šestintridesetih vaščanov in vaščank iz Gradišča in 
Oševljeka v partizane 14. februarja 1943. Primorci so kot prvi v celotni 
Evropi že kmalu po I. sv. vojni izkusili gorje fašizma in raznarodo-
vanja. Tako je domačin Jože Kerševan iz Gradišča postal prva žrtev 
fašističnega nasilja že leta 1929.

Z OBRTNIKI IN PODJETNIKI O DRUGEM DOMU
Predsednik Kovšca se je 24. januarja na vabilo Območne obrtne 
zbornice Slovenske Konjice udeležil poslovnega srečanja z župani 
Slovenskih Konjic, Vitanja in Zreč, kjer je bilo govora o aktualnih 
temah obrtništva in podjetništva, 2. februarja pa se je udeležil 
podjetniškega zajtrka v organizaciji Območno obrtno-podjetniške 
zbornice Vič in predstavil možnosti sodelovanja z Državnim svetom 
ter napovedal, da bodo interesi obrtnikov in podjetnikov še naprej 
dobro zastopani, sodelovanje z Obrtno-podjetniško zbornico 
Slovenije pa še naprej njegova prioriteta.

PO STEZAH PARTIZANSKE JELOVICE 
Slovesnosti 61. prireditve po stezah partizanske Jelovice ob 
76-letnici Dražgoške bitke se je 14. januarja v imenu Državnega 
sveta udeležil mag. Igor Velov. Dražgoška bitka je ena večjih bitk 
med drugo svetovno vojno v Sloveniji in simbolizira upor proti 
veliki vojaški mašineriji. Potekala je med 9. in 11. 1. 1942 v vasi 
Dražgoše, ko se je Cankarjev bataljon spopadel z dobro opreml-
jenim sovražnikom in zdržal tri dni na obrambnih položajih, potem 
pa se je moral umakniti. Nemci so po zavzetju Dražgoš ustrelili 41 
talcev, ostale prebivalce izselili, vas pa požgali. 

70 LET SLOVENSKE fILHARMONIJE
Predsednik Državnega sveta je 13. januarja na slavnostnem 
koncertu ob 70. obletnici ustanovitve Slovenske filharmonije 
nagovoril navzoče in ob tem izpostavil njen velik pomen in vlogo 
za kulturo. Filharmonija s svojimi predhodnicami več kot tristo let 
pomembno bogati glasbeno življenje na naših tleh. A šele pred 70 
leti so razmere v okolju dozorele do mere, ki so lahko privedle do 
nacionalnega orkestra. V ozadju ustanovitve Slovenske filharmo-
nije je bila vseskozi prisotna ambicija, da bi se orkester v kakovosti 
povzpel v sam vrh evropske orkestralne elite.
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MEDNARODNA KONfERENCA O VARNOSTI
V Sofiji je od 15.- 17. februarja tekla Medparlamentarna konferenca 
o skupni zunanji, varnostni in obrambni politiki, ki se jo je udeležil 
podpredsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve 
Igor Antauer. Udeleženci so razpravljali o strategiji EU v okviru 
skupne zunanje, varnostne in obrambne politike ter njeni implemen-
taciji, reformah v okviru evropske perspektive za Z. Balkan ter stanju 
v črnomorski regiji. V okviru dogodka so tekle delavnice o energet-
skih in prometnih vezeh na Z. Balkanu, strategiji za Podonavje ter 
odnosih med EU in Kitajsko.

KUVAJT MED PRIORITETNIMI TRGI SLOVENIJE
Predsednik Državnega sveta se je 18. januarja udeležil srečanja 
visokih predstavnikov držav, gospodarstvenikov in poslovnih 
partnerjev, s katerimi sodeluje Slovensko-kuvajtska gospodarska 
zbornica. Kuvajt spada med prioritetne trge, kamor sodijo z vidika 
internacionalizacije tudi druge Zalivske države (Savdska Arabija, 
Združeni Arabski Emirati, Kuvajt, Katar), Indija, Kitajska, ZDA, 
Japonska in Kanada. Ti trgi so prioritetni z vidika globalne prisotno-
sti, kompatibilnosti gospodarstva, konkurenčnosti, napovedane 
stopnje rasti in tveganja.

SREČANJE PREDSEDNIKOV ODBOROV ZA ZADEVE EU
Predsednik Komisije za mednarodne in evropske zadeve Bojan 
Kekec se je 21.- 22. januarja udeležil Srečanja predsednikov odborov 
za zadeve Evropske unije v okviru Konference odborov parlamentov 
Evropske unije za evropske zadeve, ki je potekalo v Sofiji. Bojan 
Kekec je na srečanju poudaril pomen razvoja novih makroregio-
nalnih strategij s projekti, kot je vzpostavitev alpsko-zahodnega 
balkanskega železniškega koridorja. V luči izboljšanja makroregio-
nalnih strategij je izpostavil velik pomen razvoja infrastrukture kot 
tudi skrbi za okolje in varnosti.

SPREJEM PREDSTAVNIKOV SVETOVNE ZDRAVSTVENE 
ORGANIZACIJE 
Podpredsednik Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, 
delo, zdravstvo in invalide mag. Peter Požun je 2. februarja sprejel 
predstavnike Regionalnega odbora Svetovne zdravstvene organi-
zacije za Evropo in člane Evropskega izvršnega odbora Svetovne 
zdravstvene organizacije, ki so bili na dvodnevnem delovnem obisku 
v Sloveniji. V razpravi so bile izpostavljeni nekateri ključni problemi 
javnega zdravja, ne samo pri nas ampak tudi globalno.

6. PARLAMENTARNI DNEVI OECD
V okviru Globalne parlamentarne mreže OECD so v Parizu 7. - 9. 
februarja tekli 6. OECD parlamentarni dnevi, ki se jih je udeležil 
svetnik mag. Miroslav Ribič. Zasedanje je odprl generalni sekretar 
OECD Angelo Gurrio. Sledile so predstavitve o vlogi izobraževalne 
politike pri vzpostavitvi zaupanja javnosti, delovanju G20 ter pomenu 
zunanje trgovine pri vključujoči rasti. Govora je bilo o investiranju 
v podnebje ter podnebnih in energetskih zavezah. Izpostavljen je 
bil koncept soustvarjanja v politiki, pa tudi izzivi davčne politike in 
digitalne ekonomije.



PREGLED DOGODKOV
26. - 28. 2. 2018 
URADNI OBISK PREDSEDNIKA MAROŠKE SVETNIŠKE ZBORNICE V 
DRŽAVNEM SVETU

27. 2. 2018
POSVET: EKOLOŠKO KMETOVANJE ZA BOLJ ZDRAVO ŽIVLJENJE 

20. 2. 2018
SREČANJE DELEGACIJE DRŽAVNEGA SVETA S PREDSTAVNIKI 
KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH SKUPNOSTI SVETA EVROPE

17. 2. 2018
TRADICIONALNA PROSLAVA OB KRAJEVNEM PRAZNIKU 
GRADIŠČA NAD PRVAČINO

16. 2. 2018
MEDNARODNA KONFERENCA O SKUPNI ZUNANJI IN  
VARNOSTNI POLITIKI TER SKUPNI VARNOSTNI IN OBRAMBNI 
POLITIKI 

14. 2. 2018
POSVET: O PREDLOGU NOVEGA ZAKONA O ZNANSTVENO 
RAZISKOVALNI DEJAVNOSTI

9. 2. 2018
6. PARLAMENTARNI DNEVI OECD

7. 2. 2018
4. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

2. 2. 2018
SPREJEM PREDSTAVNIKOV SVETOVNE ZDRAVSTVENE 
ORGANIZACIJE 

2. 2. 2018
PODJETNIŠKI ZAJTRK: O DRŽAVNEM SVETU IN MOŽNOSTIH 
SODELOVANJA ZA OBRTNIKE IN PODJETNIKE

1. 2. 2018
POSVET: O DESETIH ZAHTEVAH ZA DRUŽBENO ODGOVORNOST

24. 1. 2018
POSLOVNO SREČANJE Z ŽUPANI OBČIN SLOVENSKE KONJICE, 
VITANJE IN ZREČE

22. 1. 2018
SREČANJE PREDSEDNIKOV ODBOROV ZA ZADEVE EU

19. 1. 2018
VARUHINJA ČLOVEKOVIH PRAVIC PRI PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA 
SVETA

18. 1. 2018
TRADICIONALNO SREČANJE NA SLOVENSKO-KUVAJTSKI 
GOSPODARSKI ZBORNICI

17. 1. 2018
3. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

15. 1. 2018
ODPRTJE RAZSTAVE IVAN CANKAR ... IN NJEGOVA PRAVICA

13. 1. 2018
KONCERT OB 70-LETNICI SLOVENSKE FILHARMONIJE

10. 1. 2018
SEMINAR ZA DRŽAVNE SVETNIKE

27. 12. 2017
SREČANJE ŠTIRIH PREDSEDNIKOV

22. 12. 2017
POČASTITEV DNEVA SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI REPUBLIKE 
SLOVENIJE

21. 12. 2017
2. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

19. 12. 2017
PREDSEDNIK DRŽAVNEGA SVETA NA SREČANJU LOVSKE IN 
RIBIŠKE ZVEZE SLOVENIJE

12. 12. 2017
1. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

6. 12. 2017
57. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

5. 12. 2017
PODELITEV LISTINE OBČINA PO MERI INVALIDOV OBČINI ŽALEC

5. 12. 2017
PODELITEV PLAKET DRŽAVNEGA SVETA NAJZASLUŽNEJŠIM 
PROSTOVOLJKAM IN PROSTOVOLJCEM

4. 12. 2017
SLOVESNOST OB 25-LETNICI DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE 
SLOVENIJE

1. 12. 2017
SREČANJE ŠTIRIH PREDSEDNIKOV

25. 11. 2017
SLOVESNOST V SPOMIN NA PRIHODNOST PRI POMNIKU 
BRANITELJEM SLOVENSKE ZEMLJE NA CERJU

21. 11. 2017
33. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE

16. 11. 2017
POSVET: NASTANEK IN RAZVOJ SLOVENSKE TERITORIALNE 
OBRAMBE - DEL NACIONALNE VOJAŠKE TRADICIJE

16. 11. 2017
DELEGACIJA DRŽAVNEGA SVETA V OBČINI BREZOVICA

15. 11. 2017
POSVET: TRETJI PAS NA SLOVENSKIH AVTOCESTAH

8. 11. 2017
56. REDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE
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