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UVODNIK

DRŽAVNI SVET IN NOVA DRUŽBENA 
PARADIGMA

Globalna kriza je temeljna vprašanja obstoja in 
razvoja sveta zaostrila, delno in vsaj za nekatere 
pa tudi zbistrila. V Državnem svetu smo že lansko 
jesen oblikovali temeljne poglede na vzroke 
globalne krize in predloge nekaterih ukrepov 
za soočanje s krizo v Sloveniji. Kasneje so ta 
dokument obravnavale in dopolnile vse interesne 
skupine Državnega sveta, posredovali smo ga 
vsem vladnim resorjem in ga uporabljali kot neke 
vrste opomnik pri pripravi nekaterih posvetov s 
področja okoljsko-energetskega področja in pri 
srečanjih z vladnimi resorji in drugimi sogovorniki. 
Med vzroki smo opredelili predvsem negativne 
posledice globalizacije– socialno erozijo in 
okoljsko erozijo, ki že desetletja potekata v 
breme svetovnih davkoplačevalcev in v dobro 
multinacionalnih elit. Ena izmed zelo nazornih 
ilustracij delovanja teh dveh procesov je prisotna 
tudi v znanem delu Roberta Saviana: Gomora. 
Težave predsednika Obame, ki z nezadovoljstvom 
ugotavlja, da so v ZDA od sanacije bank največ 
potegnile privilegirane elite, potrjujejo tezo, da 
bo dolgoročen in stabilen družbeno gospodarski 
razvoj mogoč le na osnovi sporazuma o novi 
družbeno-gospodarski paradigmi. Le-ta mora 
zagotoviti bolj motivirajoče delovne in življenjske 
pogoje za večino ljudi. In prav na ta vidik krize je s 
svojim stališčem opozoril Državni svet.

Državni svet je v prvem polletju leta 2009 z 
obsegom svojega dela sledil trendu iz primerljivega 
lanskega obdobja s številom posvetov in izrednih 
sej, pri številu rednih sej in obravnavanih zadev 
pa je bil obseg aktivnosti rahlo nižji. Delno temu 
botruje zakonodajni proces v Državnem zboru, 
obstoji pa še določen aktivnostni razvojni potencial 
pri predsednikih posameznih komisij. Še bolj 
pomembna pa je kakovost delovanja. En pokazatelj 
utegne biti dejstvo, da sta bila v Državnem zboru 
v zadnjem obdobju sprejeta kar dva zakona na 
predlog Državnega sveta (t.i. »azbestni« zakon in 
sprememba Zakona o delnem subvencioniranju 
polnega delovnega časa). Vodstvo Državnega 
sveta je v tem obdobju poskrbelo za razjasnitev 
vsebinskih razlogov težav pri razreševanju mejnega 
vprašanja s Hrvaško, z zornega kota slovenskih 
nacionalnih interesov pa tudi opozorilo na 
probleme slovenskega Primorja in posebej Krasa. 

V sodelovanju s SAZU (dr. Tinetom Hribarjem 
in dr. Veljkom Rusom) smo pripravili posvet 
ob 20-letnici »pisateljske« ustave in sodelovali 
v procesu odpiranja razprave o vsebinskem 
nadgrajevanju besedila slovenske ustave. To naše 
delo je sodilo v kontekst nadaljnjega uveljavljanja 
Državnega sveta kot drugega doma slovenskega 
parlamentarnega sistema– sintagme, ki je 

nekaterih še vedno ne želijo niti slišati, kaj šele 
spoštovati. Pri nekaterih pomembnih vprašanjih 
smo se v tem obdobju lahko oprli na odločitve 
Ustavnega sodišča, a percepcija Državnega sveta 
in državnih svetnikov pri pomembnih slovenskih 
izpostavljenih politikih še vedno ni zadovoljiva. 
Smo pa naleteli na konstruktiven odnos Komisije 
za poslovnik Državnega zbora in smo lahko 
na sestanku te komisije predstavili predlog 
Državnega sveta za uvedbo četrtega branja 
zakona. Uveljavitev tega predloga Državnega 
sveta bi omogočila uporabo instrumenta veta 
tudi zoper posamezen člen zakona, poslancem 
Državnega zbora pa bi odprla možnost (ki je 
sedaj nimajo), da ponovno vsebinsko razmislijo 
o spornih delih zakona, da se izrečejo in morebiti 
usklajujejo mnenja in da na koncu izoblikujejo 
svoje stališče in glasujejo. Tako bi odprli možnost 
bolj kakovostnega sodelovanja med obema 
domovoma slovenskega parlamenta, ter hitrejše 
in cenejše sprejemanje boljših zakonov.

Zavzemanje za novo družbeno-gospodarsko 
paradigmo ne pomeni težnje po podržavljenju 
gospodarstva in po ukinitvi tržnega mehanizma. 
Nasprotno! Strinjam se z ocenami, da je problem 
preteklih desetletij v preveč manipuliranem 
trgu, da je torej mehanizem proste konkurence 
bil samo navidez temeljni princip razporejanja 
vrednosti. Je pa res, da nekaterih družbenih 
področij ne more zadovoljivo urejati trg in 
(navidezna) prosta konkurenca. Več poudarka bo 
potrebno nameniti bolj profesionalnemu vodenju 
nepro� tnih organizacij in nekatere navidezno 
konkurenčne trge ukiniti. Pri infrastrukturnih 
proizvodih in storitvah lahko privatizacija privede 
zgolj do oligopolnih in monopolnih situacij in 
do zviševanja cen. Taki ekonomski razmisleki pa 
težko najdejo mesto v strankarsko kontroliranih 
političnih strukturah. Zato je nedvomno dvodomni 
parlamentarni sistem rešitev, ki ima bodočnost 
pri naporih za zmanjševanje demokratičnega 
primanjkljaja. Še posebej, če je drugi dom 
konstituiran po kar se da drugačnih principih 
od konstituiranja prvega doma, in če politične 
stranke v drugem domu nimajo prevlade. To so 
pogoji, ki jih koncept državnega sveta izpolnjuje – 
po zaslugi strokovnosti in vizionarstva kreatorjev 
slovenske ustave dvajset let nazaj.

Že samo nekaj navedenih razlogov nedvomno 
kaže na dejstvo, da je Državni svet s svojimi 
stalnimi stališči ob pomembnih družbenih in 
političnih aktualnostih opozarjal na pomembna 
vsebinska vprašanja in razvojne pomanjkljivosti, 
ter jih konstruktivno uveljavljal v Državnem zboru 
in v javnosti.
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Predlog novele Zakona o � nančnem poslovanju, 
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 
prenehanju
Vlada posegla v podjetniško iniciativo
Z novelo zakona želijo državni svetniki primerno urediti odgovornost 
bivših družbenikov za poslovanje podjetij po prenehanju njihovega 
statusa v njih in preprečiti krivice, ki bi lahko nastale zaradi ne 
najbolj domišljene zakonske ureditve.

Osrednji cilj in vsebina predlagane spremembe je urediti odgovornost 
bivših družbenikov in jo vezati na trenutek izbrisa pravne osebe iz sodnega 
registra. Prav s predlagano spremembo bi lahko v praksi preprečili primere, 
ko za slabo ravnanje novih lastnikov podjetij odgovarjajo tisti, ki so jih 
zapustili še v času, ko so bila ta likvidna in solventna. Njihov namen ni bil 
oškodovati podjetja, ampak so sprejeli odločitev o prodaji svojega deleža 
zgolj v skladu s svojimi poslovnimi ambicijami. Domet obstoječega zakona 
jih po nepotrebnem, če ne že krivičnem, zaobjame. Kot je ocenil državni 
svetnik Alojz Kovšca, »je nesprejemljivo širiti zakonsko represijo na to, da 
je podjetnik odgovoren za stanje gospodarskega subjekta, ki ga je zapustil, 
prodal, bil iz njega iztisnjen ali je ta subjekt nehal delovati po kakšni drugi 
poti in bil izbrisan iz registra, na dve leti«. Predlagana sprememba bi to 
nedoslednost odpravila, »missing trading« pa bi ostajal kazniv v okviru že 
drugih obstoječih institutov.

težnja predlagateljev, »da se odrejanje nadur ne prepoveduje za poslovno 
leto, ki praviloma traja od 1. januarja do 31. decembra, temveč samo za čas 
prejemanja subvencij, ki je lahko največ 6 mesecev«. V zakonu je Vlada med 
drugim določila, da se delodajalcu dodeli subvencija pod pogojem, da za 
poslovno leto, v katerem je vključen v izvajanje ukrepa, delavcem ne odreja 
nadurnega dela. Določba zakona je torej prepovedovala odrejanje nadur 
v poslovnem letu vsem delavcem in ne le tistim, za katere delodajalec 
subvencijo prejema. Ker lahko delodajalec v podjetju delovni čas določa 
različno za posamezne organizacijske enote oz. za posamezna delovna 
mesta, po mnenju svetnikov ni utemeljene podlage, da nadur ne bi mogel 
odrediti v primeru nespremenjenega polnega delovnega časa.

Sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona 
o odpravljanju posledic dela z azbestom
Iz besedila zakona, kot ga je predlagal Državni svet, 
izločen okoljski vidik
Državni svet je besedilo novele »azbestnega zakona«, ki sta ga 
vložila svetnika Matej Arčon in dr. Andrej Rus, določil na seji 8. 
oktobra 2008. Državni zbor je na 7. seji 19. maja novelo zakona z 
69 glasovi soglasno sprejel.

S predlogom zakona so svetniki v problematiko odpravljanja posledic 
izpostavljenosti azbestu poleg poklicnega sicer vključili tudi okoljski vidik, 
a je Vlada v tem delu zavrnila rešitve in predlagala pripravo posebnega 
zakona. S tem je postalo nerelevantnih nekaj členov predloga zakona. 
Sprejeti zakon sicer širi krog upravičencev, saj so do pravic upravičene tudi 
osebe, ki so pri svojem poklicnem delu uporabljale delovno in osebno 
varovalno opremo z vsebovanim azbestom ali pa so pri poklicnem delu 
prihajale v stik z azbestnimi vlakni na drug način; vključuje tudi pravice 
dedičev do nadaljevanja postopkov pri medresorski komisiji v primeru 
smrti upravičenca, kar je s svojim predlogom v osnovi želel doseči tudi 
Državni svet; predstavniki azbestnih bolnikov naj bi dobili možnost 
sodelovanja v medresorski komisiji, pri čemer je Državni svet predlagal, da 
člana medresorske komisije predlaga Zveza sindikatov azbestnih bolnikov 
Slovenije. Med zakonodajnim postopkom je bil z namenom pravične 
zastopanosti vseh organizacij sprejet tudi amandma, da člana predlagajo 
organizacije, ki zastopajo obolele zaradi izpostavljenosti azbestu.

Državno jamstvo tudi za posojila zadrugam
Pristop Vlade do zadružništva premalo odgovoren 
Na 7. izredni seji 2. aprila so svetniki na pobudo Interesne skupine 
kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev z 20 glasovi »za« in 9 
»proti« izglasovali veto na Zakon o jamstveni shemi Republike 
Slovenije. Državni zbor je na 5. seji 21. aprila 2009 z 78 glasovi 
»za« s ponovnim odločanjem zakon sprejel. V noveli Zakona o 
jamstveni shemi Republike Slovenije, ki jo je Državni zbor sprejel 
27. maja, pa je le-ta upošteval pripombo Državnega sveta ob 
sprejemanju odložilnega veta na prvotni zakon in razširil krog 
kreditojemalcev s poroštvom države.

Kot je opozoril prvopodpisani svetnik Peter Vrisk, zakon prinaša za 1,2 
milijarde evrov državnih jamstev za kreditiranje podjetij in ureja jamstva 
bankam za zadolževanje gospodarskih družb, ne pa tudi zadrug. Zato je od 
Vlade zahteval, naj med gospodarske subjekte, za katerih posojila se lahko 
izdaja državno jamstvo, uvrsti tudi zadruge. Sprejetju odložilnega veta so 
nasprotovali predstavniki iz gospodarstva in sindikatov, ki so menili, da se 
slovensko gospodarstvo nahaja v težkih likvidnostnih razmerah in da ni 
časa za prelaganje reševanja tega problema. 

S četrtim branjem do več racionalnosti v 
zakonodajnem postopku 
Vodstvo Državnega sveta opravilo pogovore s 
poslanskimi skupinami glede spremembe Poslovnika 
Državnega zbora
»Z odložilnim vetom, kot srednje močnim instrumentom, Državni 
svet posega v zakonodajni postopek. To je dokaj običajno pooblastilo 
drugih domov po Evropi, je pa v slovenskem primeru uporaba veta 
nekoliko nerodna, groba, saj omogoča sprejem veta zgolj na zakon 
v celoti«, je na tiskovni konferenci 24. aprila poudaril predsednik 
Državnega sveta. Poslovnik Državnega zbora v 148. členu določa zgolj 
ponovno glasovanje o zakonu, na katerega Državni svet vloži odložilni 
veto. »Bistvo problema je, da gre zgolj za ponovno glasovanje in 
manjka četrta faza zakonodajnega postopka, v kateri bi Državni 
zbor sporni zakon spremenil ali dopolnil. S tem bi se izognili uvedbi 
novih zakonodajnih postopkov za sprejem in dopolnitev zakonov 
in postopkov za oceno ustavnosti in zakonitosti pred Ustavnim 
sodiščem«, je še poudaril predsednik. Četrto branje bi omogočalo 
amandmajske spremembe zakona, nadgradnja zakonodajnega 
postopka pa bi zagotovila racionalnost zakonodajnega postopka in 
možnost izboljšave zakona. 

Sprejeta novela Zakona o delnem subvencioniranju 
polnega delovnega časa
Prepoved odrejanja nadur le za čas prejemanja 
subvencije
Državni svet je na 14. seji 11. marca sprejel predlog novele 
Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa in ga 
predložil v obravnavo po skrajšanem postopku. Državni zbor je 
novelo s 74 glasovi »za« soglasno  sprejel na 6. seji 20. maja.

Z zakonodajno iniciativo so bile odpravljene pomanjkljivosti zakona, ki 
ga je Državni zbor sprejel 14. januarja. Kot je poudaril Borut Meh, je bila 
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Proti zniževanju kakovosti zasebnega varovanja
Državni svet je na 15. seji 22. aprila s 14 glasovi »za« in 10 
»proti« izglasoval odložilni veto na novelo Zakona o zasebnem 
varovanju. Državni zbor je o noveli na 6. seji 21. maja ponovno 
odločal in jo s 55 glasovi »za« in dvema »proti« ponovno 
potrdil.

Za veto so se državni svetniki odločili na predlog prvopodpisanega 
Rudolfa Cipota. Državni zbor je sprejel novelo zakona po skrajšanem 
postopku zaradi odprave neskladnosti določb z ustavo. Ob tem 
so poslanci sprejeli še spremembo 3. člena zakona, ki ga Komisija 
za državno ureditev Državnega sveta ni obravnavala, zato so 
svetniki ocenili, da gre za bistveni konceptualni poseg v ureditev, 
ki ni povezan z odločbo Ustavnega sodišča. Večina je presodila, da 
bodo po tej spremembi lahko nudili storitve zasebnega varovanja 
gospodarski subjekti, katerih glavna dejavnost ni zasebno varovanje, 
posledice tega pa so neproučene. Ocenili so še, da sprejeta rešitev 
odstopa od ureditev v ključnih evropskih državah, da bistveno 
znižuje kakovost storitev, posledica pa bo velika nepreglednost nad 
izvajanjem. Manjšina državnih svetnikov je sprejetju odložilnega 
veta nasprotovala in menila, da bi tako spremenjen zakon vendarle 
omogočil več konkurence na tržišču in znižal cene storitve in da ni 
nujno, da bi kakovost varovalnih storitev padla, saj bi slej ko prej 
veljalo licenciranje varnostnikov in organizacij.

Nesprejemljiv datum uveljavitve sprememb novele 
Zakona o davku na dodano vrednost
Na 7. izredni seji 2. aprila so državni svetniki s 
prvopodpisanim Bogomirom Vnučcem s 17 glasovi »za« in 
8 »proti« izglasovali zahtevo za ponovno odločanje o noveli 
Zakona o davku na dodano vrednost, ki ga je Državni zbor 
sprejel na marčevski seji. Državni zbor je ob ponovnem 
odločanju 21. aprila z 52 glasovi »za« in štirimi »proti« 
zakon sprejel.

Cilj novele je bil izboljšanje likvidnosti slovenskega gospodarstva, ki 
se zaradi svetovne � nančne krize poslabšuje. Eden od pomembnih 
ukrepov države je skrajšanje roka za vračilo preplačanega DDV v 
primerih, ko zavezanec na podlagi obračuna DDV izkazuje terjatev 
do države. S tem bi gospodarstvo prej prišlo do založenih sredstev in 
bi se izboljšala likvidnostna situacija. Državni zbor je prvotni predlog 
zakona spremenil in sprejel vladne amandmaje, s katerimi se je 
predlagani rok za vračilo preplačanega DDV podaljšal s 7 na 21 dni. 
Predlagatelji odložilnega veta so kot nesprejemljiv ocenili predlog, 

da bi zakon začel veljati dan po objavi v Uradnem listu, uporabljal pa 
bi se za obračune DDV, ki se nanašajo na davčna obdobja po 31. 12. 
2009. 

Predlog odložilnega veta na novelo Zakona o 
državni upravi zavrnjen
Državni svet na 11. izredni seji 23. junija ob obravnavi novele 
Zakona o državni upravi s 13 glasovi »za« in 15 »proti« ni sprejel 
odložilnega veta.

Predlagatelji s prvopodpisanim Jožetom Slivškom so opozorili, da gre za 
sporen prenos področja elektronskih komunikacij in pošte iz Ministrstva za 
gospodarstvo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo in 
poudarili, da je potrebno strogo ločevanje med gospodarskimi dejavnostmi 
na področju elektronske komunikacije in pošte ter tehnološkim razvojem 
na tem področju s spodbujanjem širitve informacijskih tehnologij. Po 
mnenju predlagatelja elektronske komunikacije in pošta sodijo v splošne 
gospodarske dejavnosti, za katere se lahko v interesih in strateških 
usmeritvah dimenzija dobičkonosnega trženja storitev bistveno razlikuje 
od smernic razvoja odprte, napredne ter do uporabnika prijazne in 
dostopne informacijske družbe. 

Državni svet zavrnil odložilni veto na novelo Zakona 
o jamstveni shemi 
Državni svet na 10. izredni seji 2. junija ni sprejel odložilnega veta 
na novelo Zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije. »Za« 
je glasovalo 7, »proti« pa 23 svetnikov.

Novela prepoveduje sklepanje bančnih poslov, namenjenih odkupu delnic 
oz. deležev družb s strani članov poslovodstev gospodarskih družb in z njimi 
povezanih oseb (t.i. »managerski« oz. »tajkunski« krediti). Kot so opozorili 
predlagatelji s prvopodpisanim Bogomirjem Vnučcem, pa je prepoved 
omejena le na tiste primere, ko je v postopkih prišlo do kršitev zakonodaje 
o trgu � nančnih instrumentov, prevzemne zakonodaje oz. so pri poslovanju 
ugotovljene kršitve konkurence. Izjema bankam omogoča obnovo spornih 
kreditov, prepoved pa se lahko zaobide z začasnim odkupom deležev družb 
s strani bank. Predlagatelji so tudi opozorili, da novela dopušča možnost, 
da se likvidna sredstva, namenjena investicijam in razvoju, namenijo za 
reprogramiranje spornih posojil in to z državnim poroštvom. Zakonodajalec 
bi moral najti rešitev, s katero bi možnost reprogramiranja spornih posojil z 
državnim poroštvom popolnoma odpravili.
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Pobude in vprašanja državnih 
svetnikov
Državni svetniki so na Vlado, ministrstva in 
druge pristojne institucije naslovili pobude 
in vprašanja in sicer mag. Dušan Semolič 
vprašanji glede lastništva Zdravilišča Rimske 
Toplice;  Anton Peršak pobudo v zvezi z 
možnostjo avtonomnega delovanja strokovnih 
svetov v javnih zavodih s področja kulture 
in pobudo v zvezi z nelegalnimi samskimi 
domovi za tuje delavce; Drago Žura vprašanji 

glede evrosredozemske univerze ter glede 
dijaške prehrane; Peter Požun pobudo za 
spremembo Zakona o odvzemu in presaditvi 
delov človeškega telesa zaradi zdravljenja ter 
vprašanje v zvezi z davkom na dobiček javnih 
zdravstvenih ustanov; Rastislav Jože Reven 
vprašanja glede Odloka o spremembi Odloka 
o preoblikovanju Psihiatrične bolnišnice Idrija 
v javni zdravstveni zavod, vprašanje glede 
števila naletov in udeleženih vozil v prometnih 
nesrečah na ljubljanski obvoznici, vprašanje 
v zvezi z odgovorom Vlade na vprašanje o 
Odloku o spremembi Odloka o preoblikovanju 
Psihiatrične bolnišnice Idrija v javni zdravstveni 
zavod, ter pobudo za zakonsko ureditev statusa 
gasilca prostovoljnega gasilskega društva in za 
spremembo � nanciranja; Jože Mihelčič vprašanje 
glede širjenja stekline in drugih nalezljivih 
bolezni živali; Toni Dragar vprašanje v zvezi s 
pridobitvijo vodovarstvenih projektnih pogojev 
ter vprašanje v zvezi z imenovanjem občinske 
komisije za sprejemanje vlog in ocenjevanje 
škode ob naravnih nesrečah; dr. Janvit Golob 
vprašanja v zvezi z gradnjo železniške povezave 
Beltinci-Lendava ter vprašanje glede posledic 
sladkorne reforme; dr. Zoltan Jan vprašanje 
glede reševanja odprtih vprašanj in nadaljnjega 
razvoja učbeniških skladov, vprašanje glede 
deleža sredstev za popravila in vzdrževanje 
avtocest, ki so namenjena obnovi in popravilu 
voznih površin, vprašanje glede vrednosti 
premoženja, ki ga imajo slovenska podjetja 
v pretežni lasti slovenske države v tujini ter 
vprašanje glede ukinitve vladnih služb, uradov, 
skladov in podobnih ustanov; Drago Ščernjavič 
vprašanje glede upravljanja in gospodarjenja 
uprav s počitniškimi kapacitetami v javnem 
sektorju; Jernej Verbič vprašanje v zvezi s pripravo 
operativnega programa varstva pred hrupom; 
Vincenc Otoničar vprašanje glede letne višine 
koncesije gozdnim gospodarstvom, vprašanje 
glede honorarjev funkcionarjev za predavanja 
na seminarjih in konferencah, ki obravnavajo 
tematiko z njihovega delovnega področja, 
vprašanje v zvezi z razrešitvijo prostorske 
problematike društva France Prešeren v Skopju 
ter vprašanje v zvezi z odmero dohodnine od 
dohodka iz kmetijstva za leto 2008.

Pismo predsednika Državnega sveta predsednikom drugih domov
Državni svet podpira stališče Vlade Republike Slovenije, ki soglaša s predlogom 
Evropske komisije za rešitev zapleta glede zastoja pogajanj s Hrvaško z mediacijo.

Mag. Blaž Kavčič je predsednike drugih domov držav članic Evropske unije v posebnem pismu seznanil 
s stališči o vključevanju Republike Hrvaške v evroatlantske integracije. V pismu je med drugim zapisal: 
»Z nastankom novih neodvisnih držav, Republike Slovenije in Republike Hrvaške, na območju nekdanje 
SFRJ, se je pojavilo vprašanje medsebojnih meja, ki ga državi na nekaterih točkah, kljub nekajkratnim 
poskusom, še nista razrešili. Problem se je poglobil, ko je Republika Hrvaška v procesu pogajanj z EU 
predložila sporne dokumente, v katerih je prejudicirala mejo med državama, ki še ni določena. S tem, ko 
se Hrvaška v svojih pogajalskih izhodiščih sklicuje na sporne dokumente, je vnesla bilateralni problem 
meje v EU. Seveda je bila Slovenija prisiljena na to ustrezno reagirati. Slovenija želi svojim partnerjem 
v Evropi sporočiti, da je zanjo ohranitev neoviranega teritorialnega dostopa do odprtega morja 
strateškega pomena. Razlogi za to so tako v nespornih zgodovinskih dejstvih, kot v slovenski nacionalni 
gospodarsko-razvojni strategiji, in v vlogi Slovenije kot tiste članice EU, na katere teritoriju ležita križišče 
5. in 10. Evropskega prometnega koridorja in Luka Koper. Hrvaška je od osamosvojitve obeh nekdanjih 
republik SFRJ izvedla vrsto enostranskih dejanj, ki niso v skladu z osamosvojitvenimi akti obeh držav na 
dan 25. junija 1991 in predstavljajo vzrok za obmejni spor. Dejstvo je, da je Slovenija na ta dan nadzirala 
celoten Piranski zaliv in dejstvo je, da meja na morju med državama ni bila nikoli določena. Slovenija 
pričakuje od Republike Hrvaške, da bo resno in iskreno pristopila k pogajanjem z Republiko Slovenije s 
ciljem doseganja za obe državi sprejemljivih rešitev«. V nadaljevanju je še poudaril, da je »bila Slovenija 
primorana izreči zadržke v pogajanjih med EU in Republiko Hrvaško ne ker ne bi hotela, da Hrvaška 
postane del EU, ampak, ker je Republika Hrvaška v pristopno dokumentacijo vključila neverodostojne 
in za Republiko Slovenijo nesprejemljive dokumente. Glede na izkušnje s sosednjo državo pa želimo 
vprašanje meje rešiti pred njenim vstopom v EU. Pozdravljamo, da se je v iskanje rešitev vključila tudi 
evropska komisija.« 

Državni svet brez odložilnega veta na noveli Zakona o javnih cestah in 
Zakona o policiji
Večina državnih svetnikov je na 9. izredni seji 1. junija glasovala zoper sprejem odložilnih vetov 
na noveli Zakona o javnih cestah in Zakona o policiji.

Predlagatelji zahteve za odložilni veto na novelo Zakona o javnih cestah s prvopodpisanim Milanom 
Ozimičem so opozorili, da se skuša s predlagano uvedbo vinjet za krajše časovno obdobje ugoditi 
zahtevam Evropske komisije, ki je prekinila ocenjevanje vloge za pridobitev sredstev iz Kohezijskega 
sklada za avtocestni odsek Slivnica - Draženci, pri čemer pa Slovenija nima zagotovil, da bo Komisija 
zadržana sredstva dejansko sprostila. Prav tako so opozorili, da se bodo zaradi zakonske spremembe 
posledično prihodki od cestninjenja zmanjšali in povečala � nančna obremenitev domačih 
uporabnikov. Predlagatelji zahteve za odložilni veto na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
policiji s prvopodpisanim Rastislavom Revnom pa so poudarili, da obravnava novele po nujnem postopku 
ni bila utemeljena,  o predlaganih rešitvah pa bi morala biti opravljena javna razprava. Spremenjen način 
imenovanja generalnega direktorja policije odstopa od obstoječega sistema, pri čemer mora biti zaradi 
poznavanja dela in izkušenj generalni direktor policije iz vrst policistov, kar je tudi predpogoj za njegovo 
strokovno in neodvisno delo. Da bi bil generalni direktor lahko tudi iz vrst obveščevalno-varnostnih 
organov, organov odkrivanja ali pregona ali kazenskega sodstva, je za svetnike nesorazmeren poseg v 
policijo. Predlagatelji so opozorili tudi, da novela širi policijska pooblastila.

Državni svet ni sprejel odložilnega veta na Zakon o soobstoju gensko 
spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami
Državni svet na 8. izredni seji 27. maja ni izglasoval odložilnega veta na Zakon o soobstoju 
gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami, ki ga je predlagala skupina 
državnih svetnikov s prvopodpisanim Dragom Žuro. 

Večina se je strinjala, da je sprejem zakona ter s tem pravna ureditev doslej neurejenega področja boljša 
rešitev, kot da se z izglasovanjem veta podaljša čas zakonske neurejenosti področja. Predlagatelji so 
opozorili, da Vlada pri pripravi zakona ni upoštevala dejstva, da bo ob njegovem sprejetju in sprejetju 
ustreznih podzakonskih aktov čas za setev v tem letu že minil in na tožbe ne bo vplival. Da bi zakon 
v resnici zapolnil pravno praznino in preprečil tožbe, bi moral biti sprejet že v mesecu januarju, s 
podzakonskimi akti vred pa najkasneje februarja. 

Rati� kacija protokola o pristopu Hrvaške k Natu prispeva
k stabilnosti v regiji
Državni svet je na 13. seji 21. januarja sprejel mnenje k Predlogu zakona o rati� kaciji Protokola o pristopu 
Republike Hrvaške k Severnoatlantski pogodbi in predlagal preložitev odločanja. Po mnenju svetnikov bi 
Državni zbor moral pri odločanju o rati� kaciji upoštevati zadržke na podlagi odprtih vprašanj odnosov s Hrvaško. 
Državni svet je načelno podprl članstvo Hrvaške v EU in zvezi NATO in izrazil interes, da se Hrvaška čim prej 
pridruži skupnemu evropskemu trgu in čim prej zagotovi evropske standarde za poslovanje podjetij. Svetniki so 
še poudarili, da bi članice zveze NATO morale bolj upoštevati tudi preteklost novih članic, spoštovanje temeljnih 
evropskih pravic in vrednot pa bi moralo biti najpomembnejši dejavnik procesa evropskega združevanja. 

V Državnem svetu se je razprava o širitvenih procesih ponovno odvijala 19. maja, tik pred volitvami evropskih 
poslancev, na posvetu o širitvenih procesih EU s poudarkom na slovensko - hrvaških odnosih. S svojimi stališči 
so sodelovali nosilci list za evropske volitve, in sicer Zoran Thaler (SD), Milan Zver (SDS), Ivo Vajgl (Zares), Ivan 
Žagar (SLS), Jelko Kacin (LDS), Lojze Peterle (NSi), Darko Krajnc (SMS) in Marko Šidjanin (Neodvisna lista za pravice 
bolnikov).
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Dr. France Bučar v Državnem svetu predstavil knjigo 
Slovenci in prihodnost
Na novinarski konferenci predsednika Državnega sveta 29. julija je kot 
posebni gost sodeloval dr. France Bučar, ki je predstavil svoje delo Slovenci in 
prihodnost. Ob tej priložnosti je spegovoril o nekaterih aktualnih vprašanjih, 
povezanih s slovensko-hrvaškimi odnosi, gospodarsko krizo ter Slovenijo v 
okviru EU. Srečal se je tudi s člani kolegija Državnega sveta.

Razmislek o ustavnih spremembah naj izhaja iz 
vprašanja, kako zmanjšati demokratični de� cit
»Razmislek o spremembah ustave nikakor ne bi smel biti odraz 
trenutnih političnih ciljev posameznih grupacij«, je dejal predsednik 
mag. Blaž Kavčič ob predstavitvi zbornika Izvori slovenske ustave. 
Ustavni teksti od t.i. »pisateljske ustave« naprej so bili dobra podlaga 
za delovanje slovenske države v preteklih dvajsetih letih. Državni 
svet je novembra 2008 skupaj s Slovensko akademijo znanosti in 
umetnosti organiziral posvet, na katerem je prevladalo mnenje, da je 
utemeljen razmislek o možnih izboljšavah ustave.

Mag. Kavčič je izpostavil razmislek o izboljšavah delovanja 
posameznih institucij in sodelovanja med institucijami države. Glede 
polemik o preoblikovanju vloge in funkcije Državnega sveta je dejal, 
da je logičen tudi razmislek o vlogi Državnega sveta v okviru ustavne 
diskusije, ki pa ne bi smel biti osnovan na strankarskih simpatijah ali 
antipatijah, pač pa na vprašanju, kako zmanjšati demokratični de� cit.

Po mnenju mag. Kavčiča je sedanji dvodomni parlamentarni sistem 
v Sloveniji zasnovan dokaj progresivno. Svojo oceno je podprl z 
mislijo, da je razlika v sestavi prvega in drugega doma zelo velika, kar 
Državnemu svetu  daje konkurenčno prednost. Obenem Državni svet 
zagotavlja večji vpliv legitimnih družbenih skupin in civilne družbe na 
politiko ter s tem omejuje pretirano in izrazito prevlado ter izključno 
moč političnih strank, oz. omejenost družbene diskusije med koalicijo 
in opozicijo.

Gostujoče mnenje
Dr. Tine Hribar o prenovi slovenske ustave
O napovedanih ustavnih spremembah je v Državnem svetu 
spregovoril akademik dr. Tine Hribar, ki je predlagal oblikovanje 
posebne strokovne in politično neodvisne ustavne skupine, ki bi zbrala 
vsa napotila za izboljšanje obstoječe ustave in pripravila izhodišča za 
njeno morebitno prenovo. Poudaril je, da se zavzema za prenovo oz. 
izboljšanje ustave, in ne za nastanek popolnoma nove ustave.

Po njegovem mnenju je sicer osnovanje takšne politično neodvisne 
skupine, po predlogih po spremembi ustave predsednika SDS Janeza 
Janše in nato še predsednika države dr. Danila Türka, onemogočena. 
Obenem je dejal, da je predloge za konceptualni okvir za spremembe 
ustave predal predsedniku Državnega zbora dr. Pavlu Gantarju, ki je 
predlog posredoval na enem izmed svojih kolegijev in so tako zanj 
izvedele vse stranke. Tako »je Janša zadevo prehitel«, je dejal dr. Hribar 
in dodal, da je med desetimi predlogi, ki jih je podal predsednik SDS na 
kongresu stranke maja letos, »vrsta predlogov, ki jih lahko preberemo v 
izdanem zborniku«. Dr. Hribar je ocenil, da je obstoječa ustava moderna, 
a ostaja »v kontekstu 20. stoletja«, s prenovitvami pa bi dobili moderno 
ustavo 21. stoletja.

Glede izrečenega predloga na okrogli mizi z naslovom »Ali Slovenija 
potrebuje ustavne spremembe?« v organizaciji Inštituta dr. Jožeta 
Pučnika, da se sprememb ustave ne bi smeli lotiti tisti, ki so napisali 
obstoječo ustavo, ampak druga generacija, je dr. Hribar dejal, da so sicer 
v omenjeni predlagani skupini tudi izvorni avtorji slovenske ustave, 
med drugimi tudi dr. Peter Jambrek, obenem pa je tudi veliko mlajših. 
Po mnenju dr. Hribarja je Janez Janša predlagal mlajše strokovnjake 
zato, ker so tudi »ideologi Janševe smeri« zavrnili Janševe predloge oz. 
ocenili, da večina predlogov ne vzdrži ustavne presoje, ker jih je mogoče 
realizirati v okviru obstoječe ustave.

Po mnenju dr. Hribarja bi bilo pet Janševih predlogov za spremembo 
ustave možno vključiti v razpravo, predsednik države pa bo, tako dr. 
Hribar, v razpravo vključil tudi nekatere Janševe predloge kot sestaven 
in enakopraven del. 

Nova publikacija Državnega sveta
Maja je izšel zbornik Izvori slovenske ustave z referati in razpravami s 
posveta v Državnem svetu. S prispevki in razpravami so sodelovali 
dr. Tine Hribar, dr. Dean Komel, državni svetnik Anton Peršak, prof. 
dr. Miro Cerar, dr. Marijan Pavčnik, dr. Ivan Svetlik, dr. Veljko Rus, dr. 
Janez Šmidovnik in državni svetnik dr. Jože Mencinger.

Podpora umetniški ustvarjalnosti
V preddverju dvorane Državnega sveta je bila marca odprta razstava 
Kalejdoskop iluzij perspektivne slikarke Beti Bricelj. Predsednik Državnega 
sveta je ob tem izrazil podporo Državnega sveta pri promociji slovenske 
umetniške upodobitvene ustvarjalnosti.
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Državni svet o preoblikovanju Mestne občine Koper 
Večina državnih svetnikov na 14. seji ni podprla Predloga za začetek postopka za ustanovitev 
občine Ankaran. Državnemu zboru so predlagali, naj pripravi celovito rešitev preoblikovanja 
območja Mestne občine Koper (MOK), ki bo sledila odločbam Ustavnega sodišča in se niso strinjali 
le s parcialnim reševanjem problematike ustanavljanja novih občin. Kot je opozoril Darko Fras, v 
primeru konkretnega predloga tudi ne gre za originalno nastajanje občin. Pri presoji, ali je pobuda 
primerna za nadaljno obravnavo, je po mnenju svetnikov nujno upoštevati tudi mnenje organov 
MOK. Državni svet je na 17. seji 1. julija podprl Predlog za začetek postopka za razdelitev območja 
Mestne občine Koper in ustanovitev novih občin Mestne občine Koper, Dekani, Ško� je-Hrvatini-
Crevatini in Marezige-Šmarje. Državni svet je tudi pozitivno ocenil napovedano spremembo Zakona 
o lokalni samoupravi v delu, s katerim so določeni pogoji za ustanovitev nove občine. 

Proti plinskim terminalom v Tržaškem zalivu
Državni svet je na 14. seji podprl peticijo nevladnih organizacij proti gradnji plinskega terminala v Kopru 
in Tržaškem zalivu. Ob tem so Vlado opozorili na sklepe Državnega sveta iz septembra 2007 in tudi 
sklepe prejšnje Vlade, ki je terminalom v Tržaškem zalivu uradno nasprotovala. Po mnenju Državnega 
sveta bi morala Vlada takoj prekiniti z vsemi aktivnostmi za postavitev plinskih terminalov, ki niso v 
skladu s strategijo prostorskega razvoja države, z zakonodajo ter ostalimi mednarodnimi in evropskimi 
dokumenti. 

Izvajanje preventivnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka
Svetniki so na 14. seji sprejeli sklepe v zvezi s problematiko izvajanja državnih programov za izvajanje 
preventivnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje raka. Potem, ko so že stekle nekatere 
aktivnosti za rešitev problemov, so podprli prizadevanja za organiziranje izvajanja programov v okviru 
ene točke koordinacije na nacionalni ravni. Pozvali so, da je treba čim prej sprejeti državni program 
obvladovanja raka in presejalne programe razširiti na vso državo. Da bi v bodoče preprečili zastoje, so 
predlagali učinkovit nadzor, za izvajalce programov pa ustreznejši način izplačil in zagotavljanja opreme. 
Svetniki so podprli dodatne aktivnosti za promocijo presejalnih programov in seznanitev prebivalcev z 
njihovim namenom.

Pobuda za poenotenje metodologije zbiranja podatkov 

Državni svet je na 14. seji podal pobudo za poenostavitev in poenotenje zbiranja podatkov na podlagi 
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za različne namene tako, da bi metodologija zagotavljala 
osnovno bazo podatkov, ki bi jo lahko uporabili za različne namene. V nekaterih primerih se namreč isti 
podatki zbirajo po netipiziranih metodologijah, kot npr. v primeru odprave posledic zaradi suše. 

Škodljive posledice nedovoljenega prirejanja iger na srečo 
Informacijo je pripravila Športna loterija, Državni svet pa je na 15. seji o tem sprejel mnenje. Domači 
prireditelji iger na srečo so zavezani k plačilu dajatev v višini približno 30%, kar je več v primerjavi 
z dajatvami, ki jih tuji prireditelji plačujejo v državah, kjer imajo prijavljene svoje sedeže. Finančna 
sredstva, ki bi se morala v skladu z zakonom namensko zbirati, se preko nezakonitega prirejanja iger na 
srečo s strani tujih prirediteljev v Sloveniji pretakajo v druge države. Pristojna ministrstva morajo čimprej 
pripraviti razvojno strategijo prirejanja klasičnih iger na srečo, opredeliti sedanji javni namen koncesij 
iz iger na srečo in določiti stabilno razmerje pri razporejanju realiziranih sredstev iz odobrenih koncesij 
tako, da bo še naprej zagotovljena visoka participacija dosedanjih uporabnikov.

Problematika izvajanja pripravništva na področju socialnega varstva 
Državni svetniki so na 15. seji opozorili, da se v Sloveniji soočamo s problematiko neurejenega � nanciranja 
pripravniških mest, vrednotenja dela za mentorje in s tem povezanega opravljanja strokovnega izpita za 
socialne delavce, ki je tudi predpogoj za zaposlitev. Socialna zbornica Slovenije je s sprejemom pravilnika 
ustrezno uredila to področje, a kljub temu imajo diplomanti omejene možnosti pripravniške zaposlitve, saj 
organizacije s področja socialnega varstva nimajo zagotovljenih � nančnih sredstev za zaposlitve. Državni 
svet je podprl zakonsko rešitev, ki bi Socialni zbornici omogočila enkrat letno objavo razpisa pripravniških 
delovnih mest, s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o pripravništvu na področju socialnega varstva pa 
določila primerna izhodišča za izvedbo razpisa pripravniških mest na področju socialnega varstva in uredila na 
proračunskih sredstvih temelječ sistem � nanciranja.

Predsednik COSAC-a v Pragi
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in 
evropske zadeve Vincenc Otoničar se je 10. februarja 
udeležil Konference predsednikov COSAC v Pragi, kjer 
so določili dnevni red majskega rednega zasedanja 
in razpravljali o prioritetah češkega predsedstva, 
vzhodnem partnerstvu in načelu subsidiarnosti.

V Bruslju o novih rešitvah za 
evropsko gospodarstvo
Mag. Blaž Kavčič se je 16. in 17. februarja v Bruslju 
udeležil skupnega parlamentarnega srečanja pod 
naslovom Nove rešitve za evropsko gospodarstvo in 
sodeloval s prispevkom Socialna Evropa.

Konferenca predsednikov 
parlamentov Evropske unije
V Parizu je med 27. in 28. februarjem potekala 
konferenca predsednikov parlamentov Evropske 
unije na temo prihodnosti Evropske unije ter vloge 
nacionalnih parlamentov pri reševanju gospodarske 
in � nančne krize, kjer so podprli nadaljevanje 
procesa rati� kacije Lizbonske pogodbe. Predsednik 
mag. Kavčič se je ob robu konference sestal s 
predsednikom avstrijskega Zveznega sveta Haraldom 
Reisenbergerjem, predsednikom poljskega Senata 
Bogdanom Borusewiczem ter s predsednikom 
francoskega Senata Gérardom Larcherjem.

Predsednik Komisije za 
mednarodne odnose in evropske 
zadeve v Pragi
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in 
evropske zadeve Vincenc Otoničar se je med 9. 
in 10. marcem udeležil Konference predsednikov 
odborov za zunanjo politiko v Pragi. Udeleženci 
so se med drugim seznanili s prioritetami skupne 
evropske zunanje in varnostne politike, z vlogo EU na 
področju mednarodnih izzivov ter s transatlantskim 
sodelovanjem.

XI. srečanje Združenja evropskih 
senatov v Haagu
V Haagu je bilo med 16. in 17. aprilom srečanje 
Združenja evropskih senatov na temo vloge 
senatov na evropski celini. Mag. Kavčič je v svojem 
prispevku predstavil primerjalne ugotovitve glede 
dvodomnosti, orisal sestavo in pristojnosti Državnega 
sveta, nepoklicno vlogo svetnikov ter odnos do 
civilne družbe. 

XLI. zasedanje COSAC-a
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in 
evropske zadeve Vincenc Otoničar se je maja mudil 
na XLI. zasedanju Konference odborov parlamentov 
Evropske unije za evropske zadeve (COSAC) v 
Pragi, na temo češkega predsedovanja Svetu EU, 
gospodarskega in � nančnega položaja ter ukrepov 
za oživitev gospodarstva, predstavljena je bila tudi 
strategija Evropske komisije za leto 2009 in vloga EU 
pri varstvu demokracije in človekovih pravic.

Delegacija Državnega sveta na 
uradnem obisku na Dunaju
Predsednik Državnega sveta se je 7. maja z delegacijo 
mudil na uradnem obisku na Dunaju, kjer sta 
ga sprejela  predsednik Zveznega sveta Harald 
Reisenberger in predsednica spodnjega doma 
avstrijskega parlamenta mag. Barbara Prammer. 
Govorili so o dvostranskih odnosih, položaju 
slovenske manjšine v Avstriji, evropskih temah, 
svetovni gospodarski krizi ter o regionalnem srečanju 

Zakon zgolj ureja gojenje gensko spremenjenih rastlin
Državni svet je v mnenju k predlogu zakona na 16. seji zapisal, da se s predlaganim zakonom ne dopušča 
gojenja gensko spremenjenih rastlin, ampak se takšno pridelavo le ureja. Slovenija kot članica EU ne 
more na svojem ozemlju uvesti popolne prepovedi uporabe ali gojenja gensko spremenjenih rastlin 
(GSR) in ne more izključiti nobenega tipa kmetovanja ali pridelovanja gensko spremenjenih sort, ki so 
vpisane v skupni katalog sort poljščin in katalog zalenjadnic. 

Več pozornosti davčnim zatajitvam in � nančnim golju� jam
Državni svetniki so na 17. seji podprli Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za leto 2008, a opozorili 
na problem povečevanja in škodljivih posledic davčnih zatajitev in kršitev � nančnih obveznosti kot 
posebne oblike goljufanja države, ki ima lahko za posledico neupravičeno bogatenje posameznikov, 
dodatno razslojevanje in upadanje zaupanja v pravno državo. Opozorili so še na zlorabe v obliki 
preslepitev pri pridobitvi posojil ali ugodnosti pri poslovanju z vrednostnimi papirji, zlorabo položaja ali 
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zaupanja pri gospodarski dejavnosti, poneverbe v službi in neupravičeno uporabo tujega premoženja in 
predlagali sprejem dodatnih ukrepov za zmanjšanje zlorab.

Podpora »vojnim zakonom«
Državni svet je na 17. seji podprl noveli Zakona o vojnih grobiščih in Zakona o žrtvah vojnega nasilja. Ob 
tem je opozoril Državni zbor, da zakonske dikcije v noveli Zakona o vojnih grobiščih, ki se nanašajo na 
besedilo posvetilne ali spominske narave, lahko postanejo neustrezne v primeru, ko se bo besedilo na 
grobišču nanašalo na osebo ali osebe ženskega spola. Državni svet je opozoril še na krivice, ki so se in se 
še godijo osebam, ki so iz drugih vzrokov, ki jih zakon ne navaja, trpele posledice vojnega nasilja še po 15. 
maju 1945  (rojeni po 28. 2. 1946, poškodbe ob eksplozijah raznega orožja in drugi primeri). 

predsednikov parlamentov jeseni v Sloveniji. 
Delegacija, ki so jo sestavljali še podpredsednica 
Lidija Jerkič, državna svetnika Borut Meh in Vincenc 

Otoničar ter sekretar Marjan Maučec, se je sestala z 
direktorjem Slovenskega znanstvenega inštituta na 
Dunaju in direktorjem Kulturnega centra Korotan.

Obisk predsednika kanadskega 
Senata Noëla A. Kinsella
21. maja se je na uradnem obisku pri predsedniku 
mag. Blažu Kavčiču mudil predsednik kanadskega 
Senata Nöel A. Kinsell z delegacijo.

Senatorka Colette Melot na obisku v 
Državnem svetu
Predsednik Komisije za mednarodne odnose 
in evropske zadeve Vincenc Otoničar je sprejel 
francosko senatorko Colette Melot.

20. obletnica volitev na Poljskem
Mag. Blaž Kavčič se je med 2. in 3. junijem v Varšavi 
udeležil slovesnosti ob 20. obletnici prvih delnih 
svobodnih volitev na Poljskem, kjer so spregovorili vsi 
pomembnejši akterji demokratizacije Poljske. Mag. 
Kavčič je v Sejmu nagovoril udeležence slovesnosti. 

Obisk armenskih parlamentarcev
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in 
evropske zadeve Vincenc Otoničar in se je sredi junija 
srečal z armenskimi parlamentarci in jih seznanil z 
načinom usklajevanja v Državnem svetu zastopanih 
delodajalcev in delojemalcev. Delegacijo je sprejel 
tudi podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, 
turizem in � nance Alojz Kovšca. 

Delegacija Državnega sveta v 
Makedoniji
Na dvodnevnem obisku v Makedoniji se je junija mudila 
delegacija Komisije za mednarodne odnose in evropske 
zadeve. Delegacija se je srečala še s Slovenci, živečimi v 
Makedoniji.

Srečanje predsednikov odborov za 
EU zadeve
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in 
evropske zadeve Vincenc Otoničar se je 6. julija v 
Stockholmu udeležil srečanja predsednikov odborov 
za EU zadeve, kjer so bile predstavljene prioritete 
švedskega predsedovanja Svetu EU. 

Sprejem podpredsednika Kitajske 
ljudske politične posvetovalne 
konference
Mag. Blaž Kavčič je 10. julija sprejel podpredsednika 
11. Nacionalnega odbora Kitajske ljudske politične 
posvetovalne konference DU Qinglina, organa 
v strukturi kitajskih oblasti, ki ga sestavljajo tudi 
vplivne nepartijske osebnosti, nacionalni odbor pa je 
po funkciji drugi dom zakonodajnega telesa. 

Podpora predlogu resolucije EP o evropski zavesti in totalitarizmu
Komisija Državnega sveta za državno ureditev je na 30. seji obravnavala in podprla Predlog resolucije o 
podpori resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 o evropski zavesti in totalitarizmu. Med 
drugim je opozorila na B točko Resolucije Evropskega parlamenta, ki se glasi: »...ker noben politični organ 
ali politična stranka nima izključne pravice do razlage zgodovine in ker ti organi in stranke ne morejo 
trditi, da so objektivni«.

Ustanavljanje mednarodnih zvez in društev zakonsko poenostaviti
Ob obravnavi Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih sta komisiji Državnega 
sveta za državno ureditev in socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, opozorili na določbe 16. 
člena Zakona o društvih, ki predstavljajo oviro pri ustanavljanju mednarodnih zvez društev, saj morajo 
odločitev o ustanovitvi mednarodne zveze društev v Sloveniji sprejeti zbori članov vseh društev in 
obenem predstavlja oviro za pridobivanje evropskih sredstev.

Podpora resoluciji o programu preprečevanja nasilja v družini 
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide je na 20. seji podprla Predlog Resolucije o 
nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009-2014. Podprla je aktivno vključevanje 
institucij v multidisciplinarne time a menila, da bi poleg zaščite in pomoči žrtvam morali vzpostaviti 
tudi evidence storilcev, jih spremljati, izobraževati in prevzgajati, na nacionalnem nivoju pa zagotoviti 
programe pomoči žrtvam, družbeno reintegracijo prizadete družine, pomoč žrtvam za ustrezno 
ukrepanje v kasnejših stikih s storilcem, kakor tudi storilčevo prevzgojo. K ponovni krepitvi vrednot lahko 
veliko pripomorejo organizacije civilne družbe. Predlagali so še, naj se na temo nasilja organizira posvet, 
problematiko pa uvrsti na dnevni red plenarnega zasedanja.

Pereč status prostovoljnih gasilcev
Komisija za državno ureditev in Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj sta na seji 
16. julija podprli Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, opozorili pa na nezadosten obseg za ta namen predvidenih proračunskih sredstev. Nujno 
bi bilo vzpostaviti sistemsko � nanciranje, pri čemer pa morebitni dodatni prihodek iz naslova davka na 
nepremičnine ne more predstavljati tega vira. Opozorili so še na problematiko prostovoljnega gasilstva 
in predlagali stimuliranje delodajalcev, ki zaposlujejo gasilce.

V Državnem svetu o »izbrisanih« 
Državni svet je v preteklosti že večkrat aktivno posegel v problematiko »izbrisanih«, na 25. seji Komisije za 
državno ureditev pa so svetniki obravnavali tudi Predlog za začetek postopka za dopolnitev Ustavnega 
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona. Ustavni zakon so podprli, ob tem pa opozorili na problem višine morebitnih odškodnin.

Z razširitvijo cenzusa do 3000 štipendij več
Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je na 15. seji obravnavala novelo Zakona o štipendiranju 
in jo podprla. Državni svetniki so podprli predlog predstavnika Študentske organizacije glede 2. člena 
novele, naj se cenzus 66 - 68% minimalne plače za tiste, ki se vozijo na študij iz oddaljenih krajev, razširi 
na 66 - 70%, kar bi pomenilo od 2000 - 3000 štipendij več.

Problematika sprejemanja občinskih prostorskih načrtov
Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na 20. seji seznanila s problematiko postopkov 
sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN). Kljub temu, da mnoge občine OPN ne bodo sprejele 
v zakonskem roku, tega ne gre spreminjati. Menili so še, da bi takojšnje radikalne spremembe veljavne 
zakonodaje probleme le povečale, da pa so nujne takojšnje spremembe in uskladitve podzakonskih 
aktov. Ker si v občinah zakonske določbe različno tolmačijo, je komisija Ministrstvu za okolje in prostor 
predlagala, naj občinam posreduje ustrezna navodila.

Nedoslednosti pri uresničevanju pravic avtohotnih narodnih skupnosti
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve se je na seji 18. marca seznanila z razhajanjem 
pravno - formalnega in dejanskega stanja uresničevanja pravic avtohotnih narodnih skupnosti, še 
posebej z nedoslednostmi pri izvajanju dvojezičnosti organov v pristojnosti države, lokalne samouprave 
in drugih subjektov in pozvala k doslednemu sodelovanju pri odpravi težav.
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je prekinila stik z realnim sektorjem in posledično 
kulminirala v piramidalnih � nančnih proizvodih. 

Kriza vrednot - potreba po novi 
družbeni paradigmi
Globina in obseg krize zahtevata rede� nicijo 
družbenih razmerij - novo družbeno in gospodarsko 
paradigmo. Ustvarjanje umetnega stanja krize 
negativno vpliva na kvaliteto dela in življenja 
državljanov, zato je nujno objektivno medijsko in 
politično odzivanje na reševanje krize ter visoka 
stopnja informiranja javnosti o vseh ukrepih, s čimer 
bi preprečili upad motivacije in zniževanje kvalitete 
dela zaposlenih in s tem povezane gospodarske rasti. 
Za oblikovanje protikriznih ukrepov je treba najprej 
poiskati vzroke za nastalo situacijo in prepoznati 
krizo vrednostnega sistema, ki v ospredje postavlja 
materialne dobrine na račun kvalitete življenja. 

Ukrepi za reševanje gospodarske krize
Gospodarskim temam so državni svetniki v prvi polovici leta namenili veliko pozornosti. 
Na 13. seji januarja so obravnavali zaključke s posveta z naslovom Finančna kriza - pot 
v recesijo ali izziv za novo gospodarsko ureditev, na 14. seji marca so svetniki ponovno 
razpravljali o vzrokih gospodarske krize in o potrebnih ukrepih, ter o tem sprejeli 
posebno mnenje, na 15. seji aprila pa so na Vlado in ministrstva naslovili še sklep o 
razbremenitvi poslovanja na področju predelave lesa.

Vpliv � nančne krize na gospodastvo
Razmere kažejo, da se je obdobje makroekonomske 
stabilnosti in visoke gospodarske rasti zadnjih let 
končalo, so v sklepih s posveta o � nančni krizi januarja 
2009 zapisali svetniki, kriza pa se iz � nančnega 
sektorja širi v gospodarstvo, posledicam recesije pa 
je izpostavljena tudi Slovenija. Ob temeljiti analizi 
posledic pojemajoče gospodarske aktivnosti, so 
svetniki izpostavili potrebo po uvajanju načel varne 
prožnosti, pri čemer bi morali biti ukrepi naravnani 
v možnosti delnega zaposlovanja, prerazporeditve 
delovnega časa, zaposlovanja na domu in davčnih 
spodbud za tako delo ter delo na daljavo. Potreben 
je tudi takojšnji pristop k pogajanjem za nov socialni 
sporazum, ki bi se opredelil do plačne politike. 
Minimalno plačo naj določa zakon, a vse spremembe 
morajo biti sprejete v soglasju s socialnimi partnerji. 
Zavzeli so se za sistem transparentnih, poenotenih 
in nadzorovanih socialnih transferjev. Od države 
svetniki pričakujejo davčne razbremenitve, bolj 
prožno delovno zakonodajo, ustrezno vodenje proti-
monopolne politike in spodbujanje konkurence v 
nemenjalnem sektorju. Vzpostavitev zaupanja in 
dostop do � nančnih virov mora postati prioritetna 
naloga države. Odgovorna je tudi Banka Slovenije, saj 
poslovne banke ne bi smele izkoriščati težav realnega 
sektorja. Na novo je treba opredeliti nacionalne 
interese na področju gospodarstva, in sicer na 
podlagi rede� niranja vrednot in odnosov v družbi z 
določitvijo nove družbene paradigme. 

Dopolnitve javno - � nančne in 
bančne zakonodaje nezadosten 
ukrep 
Svetniki so še ocenili, da so sprejete novele Zakona 
o javnih � nancah in Zakona o bančništvu za 
gospodarstvo nezadosten ukrep in se zavzeli za 
razbremenitev na področju davkov in prispevkov, 
prilagoditev dinamike plačil in za razmislek o odlogu, 
znižanju ali odpisu plačila prispevkov za socialno 
varnost kot interventnemu ukrepu. Finančno 
spodbujen naj bo tisti del gospodarstva, ki vlaga v 
nova znanja, v razvoj ekološko prijaznih tehnologij 
ipd. Potrebni so dodatni ukrepi za razvojno 
prestrukturiranje podjetij s ciljem povečanja dodane 
vrednosti, pospešeno izvajanje infrastrukturnih 
projektov in naložbe podjetij z danimi javnimi sredstvi 
za vse kakovostne dejavnike poslovanja. Potrebna je 
tudi večja iniciativnost in poenoteno ravnanje EU v 
kriznih razmerah in vzpostavitev pogojev, ki bodo 
vodili k spremembi v sistemu vodilnih svetovnih 
valut. 

Predstečajno stanje gospodarstev 
odraz dolgoročnih neskladij
Na 14. seji marca so državni svetniki v posebnem 
mnenju še bolj izpostavili nekatere ukrepe in 
ob analizi vzrokov za krizo med drugim zapisali, 
da v Sloveniji nismo izkoristili priložnosti visoke 
gospodarske rasti, kot temelja za spremembo 
gospodarske strukture. Opozorili so še na veliko vlogo 
� nančnega, gospodarskega in političnega sistema 
ZDA v generiranju aktualne krize, ki je posledično 
vodila v nastajanje virtualne � nančne industrije, ki 

Iz dela komisij v prvi 
polovici leta 2009
Komisija za mednarodne odnose in evropske zadeve 
je obravnavala Predlog direktive Evropskega parlamenta 
in Sveta o standardih kakovosti in varnosti človeških 
organov, namenjenih za presaditev, Predlog zakona 
o rati� kaciji Protokola o pristopu Republike Hrvaške k 
Severnoatlantski pogodbi, Zakon o rati� kaciji Protokola 
o pristopu Republike Hrvaške k Severnoatlantski 
pogodbi, problematiko neizvajanja posebnih pravic 
avtohtonih narodnih skupnosti ter Predlog zakona o 
rati� kaciji Sporazuma o razvojnem sodelovanju med 
Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov 
Ukrajine in podprla njegov sprejem. 

Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in 
invalide je obravnavala Predlog zakona o delnem 
subvencioniranju polnega delovnega časa in ga 
načeloma podprla, spremembe in dopolnitve Pravilnika 
o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za 
� nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji in Spremembe in dopolnitve Pravil 
FIHO v Republiki Sloveniji. Obravnavala je Predlog 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o standardih 
kakovosti in varnosti človeških organov, namenjenih za 
presaditev. Seznanila se je s stanjem izvajanja državnih 
programov za izvajanje preventivnih, presejalnih 
programov za zgodnje odkrivanje raka na dojki, zgodnje 
odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu 
ter zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in 
raka na debelem črevesu in danki. Obravnavala je 
še predlog Ministrstva za delo, družino in socialne 
zadeve za imenovanje članov v Odbor za evropsko 
leto 2010. Komisija je podprla Predlog stališča 
Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta o standardih kakovosti in varnosti 
človeških organov, namenjenih za presaditev, pobudo 
državnega svetnika Petra Požuna za spremembo 
Zakona o odvzemu in presaditvi delov človeškega telesa 
zaradi zdravljenja, Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev 
ter obravnavala zaključke posvetov Sistemske 
spremembe na področju institucionalnega varstva 
starejših v Sloveniji in Ženske in zdravje. Podprla je 
sprejem Predloga zakona o spremembah Zakona o 
delnem subvencioniranju polnega delovnega časa, 
obravnavala informacijo o nedovoljenem prirejanju iger 
na srečo v Sloveniji in se seznanila s prošnjo za izvedbo 
delovnih sestankov v zvezi s Pravilnikom o sodelovanju 
organov ter o delovanju centrov za socialno delo, 
multidisciplinarnih timov in regijskih služb pri obravnavi 
nasilja v družini. Komisija je obravnavala Predlog za 
razrešitev problematike izvajanja pripravništva na 
področju socialnega varstva ter Predlog Resolucije 
o Nacionalnem programu preprečevanja nasilja v 
družini 2009-2014 in ga podprla. Podprla je še novelo 
Zakona o društvih ter Zakon o delnem povračilu 
nadomestila plače, Predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o vojnih grobiščih, Predlog Zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o žrtvah vojnega 
nasilja ter se seznalia s problematiko društva ŠENT.

Komisija za gospodarstvo, obrt, turizem in � nance 
je obravnavala novelo Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb, novelo Zakona o dohodnini ter novelo 
Zakona o davku na dodano vrednost, ter nobenega ni 
podprla. Podprla je novelo Zakona o zavarovalništvu 
in novelo Zakona o bančništvu, ni pa podprla novele 
Zakona o davku na dodano vrednost. Seznanila se 
je s Poročilom o izvajanju Resolucije o Nacionalnem 
programu varstva potrošnikov 2006-2010 v letih 2006 in 
2007, ter obravnavala gradivo »O vzrokih gospodarske 
krize in potrebnih ukrepih«. Komisija je podprla 
Predlog za sprejem Predloga zakona o spremembah 
Zakona o delnem subvencioniranju polnega delovnega 
časa. Komisija je podprla pobudo za odložilni veto 
na Zakon o jamstveni shemi Republike Slovenije ter 
odložilni veto na Zakon o spremembi Zakona o davku 
na dodano vrednost in obravnavala Predlog zakona o 
dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu, ki ga ni podprla. 
Člani so sprejeli še novelo Zakona o pravnih naslednicah 

Slovenija in Evropska unija v krizi
Evropska unija mora ob soočanju z gospodarsko krizo 
utemeljiti razloge za svoj obstoj, razvoj ali razkroj. 
Slovenija bi morala v odnosu do EU zastopati stališča, 
da si mora EU ob soočanju s krizo zastaviti skupne cilje 
in strategije, s katerimi bodo v soglasju tudi nacionalni 
cilji in pri njihovem doseganju omogočiti inovativne 
pristope. Prav tako bi morala EU krizo izkoristiti 
za okrepitev vloge evra kot svetovne rezervne 
valute. Ukrepi intervencij morajo biti dovoljeni 
za spodbujanje gospodarske rasti, ki je obenem 
priložnost za konceptualno spremembo k varovanju 
okolja, večji varnosti in energetski varčnosti prevoznih 
sredstev. EU mora vzpostaviti institucionalno podlago 
za okrepitev industrijske proizvodnje znotraj EU, 
ob tem pa doseči ekonomsko privlačnost vlaganj v 
ekološke in energetsko učinkovite proizvode, sisteme 
in procese. Slovenija lahko naredi veliko predvsem na 
področju zmanjševanja negativnih socialnih posledic 
krize in zagotavljanja dolgoročne socialne varnosti 
zaposlenih. 

Odgovornost Vlade
Ukrepi za sproščanje kreditnega krča bodo uspešni 
le, če bodo vanje vgrajeni varnostni mehanizmi za 
preprečitev dajanja posojil nestrateško naravnanim 
in nekonkurenčnim podjetjem. Država naj v podjetjih 
z lastniškim deležem deluje kot strateški lastnik in 
daje zgled za vgrajevanje načela odgovornosti do 
lastnine. Lastništvo nad kapitalom naj vključuje 
tudi elemente družbene in okoljske odgovornosti. 
Potrebujemo model gospodarjenja z državnimi deleži 
v gospodarstvu, ki bo omogočal strokovno, pregledno 
in gospodarno upravljanje brez pomembnega 
vpliva strankarske politike. Smiselna je dolgoročna 
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Za oblikovanje nacionalnega 
lesnega programa
Državni svetniki so na Vlado naslovili sklep v 
katerem ugotavljajo, da je treba spodbuditi 
in smiselno razvijati proizvodnjo in uporabo 
proizvodov in sistemov s področja ekologije 
in obnovljivih virov energije. Predlagajo 
oblikovanje nacionalnega lesnega programa, od 
pospeševanja koriščenja lesne mase do razvoja 
uporabe lesa, tako za nadljnjo proizvodnjo kot za 
energetske potrebe. Potrebno se je obrniti k lesu 
in doseči večji posek in večji odstotek pridelave 
lesa z večjo stopnjo dodelavne vrednosti.

prisotnost državne lastnine v gospodarskih subjektih, 
kjer odprodaja deleža ni gospodarsko upravičena ali 
ni skladna z nacionalnim interesom. Državni svet vidi 
močno povezanost med modelom gospodarjenja 
z državnimi deleži v gospodarstvu in soočanjem z 
gospodarsko krizo in pozdravlja namero Vlade, da 
uredi poseganje v gospodarstvo na pregleden in 
strokoven način z rede� niranjem vloge SID banke. 
Vlada bi morala pripraviti dopolnitve Zakona o 
dohodnini in prenos posojil od lastnikov podjetij na 
podjetja (bonitete) obdavčiti tako kot ostale prihodke, 
DURS pa bi moral transakcije nadzorovati.

Predlogi državnih svetnikov
Ukrepi Vlade bi se morali usmeriti v pospešitev 
gospodarske rasti z vlaganji v železniško in ostalo 
infrastrukturo in oblikovanje mednarodnih 
investicijskih, izvedbenih in operativnih zavezništev. 
Prednost naj ima gradnja študentskih domov, 
domov za starejše ter najemnih stanovanj. Posebej 
so izpostavili gradnjo drugega tira železniške 
proge Divača-Koper in modernizacijo državnega 
cestnega omrežja na prioritetnih razvojnih oseh, ter 
opredelili investiranje v razvoj in raziskave kot pravo 
smer ukrepanja. Operativna prioriteta Vlade naj bo 
zagotovitev likvidnosti poslovnih subjektov. Bančni 
sistem bi moral dobiti konkretno spodbudo v smeri 
� nanciranja poslovnega procesa podjetij. Država naj 
zagotovi podjetjem neposredne garancije za obnovo 
obstoječe zadolžitve in bančnemu sistemu sprosti 
potencial za � nanciranje razvojnih projektov. Pogodbe 
morajo biti tripartitne, kjer podjetja kot banke 
sprejemajo določene zaveze do dajalca garancije. 
Državni svetniki so priporočili še prestrukturiranje 
posameznih družbenih dejavnosti v smeri doseganja 
višje dodane vrednosti, učinkovitejše črpanje 
evropskih sredstev, ter poenostavitev pridobivanja 
sredstev evropskih strukturnih skladov in Kohezijskega 
sklada, za gospodarske subjekte in javna podjetja pa 
poenotenje okoljskih standardov kakovosti. 

Razvojna prednost ekologiji in 
obnovljivim virom energije
Spodbuditi je treba razvoj, proizvodnjo in uporabo 
proizvodov in sistemov s področja ekologije in 
obnovljivih virov energije in pripraviti analizo o 
potencialih Slovenije kot gospodarsko priložnost in 
izziv (les, vodni viri); pri državnih dokapitalizacijah 
v manj donosne delovno intenzivne proizvodnje 
uporabiti cost-bene� t pristop z upoštevanjem 
družbenih stroškov in psihosocialnih vidikov 
povečevanja števila brezposelnih; posebno pozornost 
nameniti podpori industrije sestavnih delov za 
avtomobilsko industrijo; zakonodajo dopolniti z 
ukrepi za razvoj zadrug v kmetijstvu, kmetijsko 
politiko pa rede� nirati v smeri sonaravnega kmetijstva 
in povečevanja uporabe bližje pridelanih pridelkov 
in prehrambenih izdelkov; vzpostaviti učinkovitejši 
nadzor nad uporabo � tofarmacevtskih izdelkov in 
kvaliteto hrane, posebno pozornost pa nameniti 
ureditvi cenovnih razmerij v prehranski verigi ter 
upoštevati zadruge z lokalno pridelavo pri javnem 
naročanju; sprejeti Zakon o promociji in  celovito 
pospeševati lokalno samooskrbo s skrajševanjem 
transportnih poti, omogočiti sledljivost in zagotoviti 
zdravo ter kakovostno hrano; preusmeriti se je treba 
na domače energente in prednostno izvesti projekte, 
ki prispevajo k energetski neodvisnosti, ki so okoljsko 
manj obremenjujoči in z boljšim izkoristkom.

Možnosti za zapolnitev povečanih 
proračunskih izdatkov 
Svetniki so se zavzeli za zmanjševanje postavk 
vojaškega proračuna in varčevanje ter predlagali 

nadomestitev izpada prihodkov zaradi zmanjšanih 
prispevkov s trošarinami pri dobrinah z nizko 
cenovno elastičnostjo povpraševanja; znižanje 
prispevnih stopenj naj postane formalna bodoča 
»potencialna« terjatev do podjetij; iskanje notranjih 
rezerv proračuna v okviru znižanja najvišjih plač 
direktorjev v javnem sektorju in racionalnega 
načrtovanja nakupa voznega parka in drugih 
nenujnih investicij. Ukrepi naj ne nižajo življenjskega 
standarda ranljivih skupin prebivalstva, posledično 
pa naj privedejo k spremembi neoliberalističnega 
modela upravljanja. Predlagali so še poostritev 
nadzora na področju javnih razpisov in zaostritev 
predpisov pri pobiranju DDV, ureditev plačilne 
nediscipline in določitev vloge države v odnosu 
do gospodarskih subjektov pod pogoji, ki bodo 
omogočili razvoj; večji poudarek je treba nameniti 
ustvarjanju nove dodane vrednosti in učinkovitemu 
pobiranju davkov, inovativnim dejavnostim v 
proizvodni sferi, določi pa naj se pravilno razmerje 
med varčevanjem in vlaganjem v pospešeno rast 
gospodarstva in potrošnjo. 

V spopadu s krizo potrebni 
sistemski ukrepi
Vlada bi morala pogumno oblikovati in sprejeti 
ukrepe, pri čemer je nastopil pravi čas za sistemske 
ukrepe na področje trga dela, ob spoštovanju 
načel socialne države. Državni svetniki so 
predlagali odpravo instituta delovnega razmerja 
za določen čas pod pogojem, da se omogoči 
enostavnejše prilagajanje števila zaposlenih 
v podjetjih razmeram na trgu. Zavzeli so se 
za poenostavitev prerazporejanja delovnega 
časa, preko politike aktivnega zaposlovanja pa 
stimuliranje izobraževanja, ne pa nedela. Na 
področju javnega sektorja je treba pričeti proces 
ekonomiziranja znotraj posameznih dejavnosti, 
na področju sistema javnih naročil pa omogočiti 
racionalno izvedbo in enakopravno kandidiranje 
nacionalnim ponudnikom; glede infrastrukturnih 
storitev je treba preveriti vse sistemske ureditve 
pri prenosih energentov, njihovi proizvodnji in 
prodaji, vključno s cenami komunalnih storitev 
in nadomestil za uporabo javnih dobrin, v 
razvojne strategije pa vključiti znanost na podlagi 
dolgoročnega strateškega partnerstva in zvišati 
stopnjo investiranja v raziskave. 

Varčevalni ukrepi v Državnem 
svetu
Državni svetniki so si s sklepom za leto dni za 
štiri odstotke znižali višino sejnin za opravljanje 
funkcije in bodo tako prihranili 24 tisoč evrov na 
letni ravni. V Državnem svetu bodo letos državni 
svetniki znižali tudi materialne stroške za skoraj 
68 tisoč evrov. 

pooblaščenih investicijskih družb, novelo Zakona o 
trgu � nančnih instrumentov, novelo Zakona o davčni 
službi, novelo Zakona o carinski službi, novelo Zakona 
o nematerializiranih vrednostnih papirjih, novelo 
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence. 
Komisija je obravnavala  dopis Slovenskega združenja 
za kakovost s predlogi in stališči, Zeleno knjigo za 
nacionalni energetski program, potrdila novelo Zakona 
o hipotekarni in komunalni obveznici ter Predlog zakona 
o poštnih storitvah. Obravnavala je pobudo Interesne 
skupine delodajalcev glede konsistentnosti sistema 
članstva slovenskih zbornic. Člani komisije niso podprli 
predloga odložilnega veta na Zakon o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi Republike 
Slovenije, niso podprli Predloga zakona o dodatnem 
davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih 
organov v času � nančne in gospodarske krize, podprli 
pa so novelo Zakona o dohodnini ter Predlog zakona o 
plačilnih storitvah in sistemih. Komisija se je seznanila s 
predlogom rebalansa proračuna Republike Slovenije za 
leto 2009.

Komisija za državno ureditev je obravnavala Skupno 
letno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do 
informacij javnega značaja za leto 2007. Podprla je 
novelo Zakona o zemljiški knjigi ter Petnajsto poročilo 
o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti, 
obravnavala je Predlog zakona o začasnem znižanju 
plač funkcionarjev in Predlog zakona o začasni uvrstitvi 
določenih funkcij zakonodajne oblasti v plačne razrede 
in ju podprla. Podprla je tudi novelo Zakona o izvršbi 
in zavarovanju, ter predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o Letnem načrtu razpolaganja 
z nepremičnim premoženjem države v posamični 
vrednosti nad 300.000 EUR za organe državne uprave 
in za pravosodne organe za leto 2009, podprla Predlog 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zasebnem varovanju ter  podprla novelo Zakona o 
odvetništvu. Prav tako je podprla novelo Zakona o 
� nančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju, podprla pa je tudi novelo 
Zakona o prevozu nevarnega blaga ter noveli Zakona 
o tujcih in Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij. 
Podprla je Poročilo o uresničevanju temeljnih razvojnih 
programov Slovenske vojske v letih 2008 do 2015 v 
letu 2008, Predlog za začetek postopka za dopolnitev 
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
z osnutkom Ustavnega zakona, Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Kazenskega zakonika, 
novelo Zakona o potnih listinah, Predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni 
upravi. Komisija je obravnavala tudi novelo Zakona o 
kazenskem postopku in novelo Zakona o brezplačni 
pravni pomoči in ju zavrnila. Soglasno je podprla 
Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o Državnem svetu, podprla pa je tudi novelo Zakona o 
sodnem registru. Podprla ni novelo Zakona o policiji, 
podprla pa je novelo Zakona o kazenskem postopku 
ter novelo Zakona o mednarodni zaščiti. Podprla je 
novelo Zakona o društvih, Predlog resolucije o podpori 
Resoluciji Evropskega parlamenta z dne 2. aprila 2009 
o evropski zavesti in totalitarizmu ter Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pravice 
do sojenja brez nepotrebnega odlašanja. Prav tako je 
podprla novelo Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
in novelo Zakona o varnosti cestnega prometa, podprla 
pa je tudi Skupno poročilo o delu državnih tožilstev za 
leto 2008. Komisija je skupaj s Komisijo Državnega sveta 
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj podprla 
Predlog resolucije o Nacionalnem programu varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami, in se seznanila 
z Letnim poročilom informacijskega pooblaščenca za 
leto 2008 in Poročilom o delu Komisije za preprečevanje 
korupcije v letu 2008 ter ju podprla. Podprla je 
novelo Zakona o nadzoru državne meje. Komisija je 
obravnavala predlog za sprejem odložilnega veta na 
novelo Zakona o državni upravi in ga podprla. Podprla je 
Pobudo za sprejem Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o � nančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ter 
Poročilo o izvajanju Resolucije o Nacionalnem programu 
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za leto 2008. 
Obravnavala je paket zakonov, vezanih na urejanje 
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Energetska problematika v Republiki Sloveniji
V Državnem svetu je 12. marca potekala II. slovenska konferenca OVE in URE za Slovenijo: Obnovljiva 
in učinkovita raba energije za Slovenijo do 2030, kjer so predstavili razvojne dosežke in novosti 
pri preobrazbi energetskega sektorja v Sloveniji. V ta kontekst sodi tudi razprava o problematiki 
umeščanja vetrnih elektrarn v Sloveniji. Posvet na temo s poudarkom na primeru Volovje Rebri 
in Snežnika je v Državnem svetu potekal 26. marca. Ob državnem svetniku Bogomirju Vnučcu so 
sodelovali še Franko Nemac z Agencije za prestrukturiranje energetike, dr. Jože Rakovec s Fakultete 
za matematiko in � ziko, Dejan Bordjan z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, dr. 
Boštjan Surina, Tomaž Mihelič z Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije, mag. Ivan 
Ambrožič z Zavoda za ekologijo Narava 2001, Miha Krofel z Biotehniške fakultete, Primož Presetnik 
s Centra za kartogra� jo favne in � ore, Gregor Kovačič, Tomaž Jančar, mag. Tomaž Ogrin z Instituta 
Jožef Stefan, Marija Zupančič Vičar s Svetovne zveze za zavarovana območja WCPA.

12. junija pa je v Državnem svetu potekala še razprava o Nacionalni strategiji razvoja energetike na 
področju tekočih goriv v okviru Zelene knjige, kjer so soočili mnenja o nadaljnjem razvoju slovenske 
energetike državni svetnik dr. Janvit Golob, koordinator NEP Ivo Novak, državni svetnik dr. Jože 
Mencinger,  Anton Grabeljšek iz Zavoda za obvezne rezerve derivatov, mag. Horvat iz Nafte Lendava, 
Aleš Peternel iz Slovenskega nacionalnega naftnega komiteja in mag. Agrež iz Termoelektrarn Trbovlje.

O slovensko-italijanskih odnosih in odnosu države do rojakov 
V Državnem svetu je 14. maja na pobudo 
Civilne iniciative za Primorsko potekala 
razpravo o slovensko- italijanskih odnosih in 
odnosu države do rojakov v sosednjih državah. 
Kot je menil Marjan Bevk iz Civilne iniciative 
za Primorsko, so dogodki, kot je bil shod Unije 
Istranov pri jami Golobivnica, zaskrbljujoči. Dr. 
Jože Pirjevec je osvetlil zgodovinska ozadja 
in politiko prikazovanja Slovencev in Hrvatov 
kot tistih, ki so pobijali Italijane le zaradi tega, 
ker so bili Italijani. V razpravi je sodelovala 
tudi dr. Spomenka Hribar, ki je pred dogodki 
pri Golobivnici domačine pozvala, naj shod 
»dostojanstveno ignorirajo«. Dr. Maca Jogan 
je srečanje Unije označila kot zadnji dogodek, 

v katerem se je Slovenija postavila v podrejeni položaj, Vlada pa bi morala protestirati zoper takšne 
izraze sovražnosti, zahtevati spoštovanje mednarodnih pogodb in sporazumov in objaviti poročilo 
mešane slovensko-italijanske komisije, oblikovati pa je treba tudi celovito politiko razvoja ob državnih 
mejah. Dr. Savin Jogan je menil, da bi na večjo odmevnost dogajanja na Primorskem lahko vplivale tudi 
zahteve za kazenski pregon in postopki za odškodninsko odgovornost storilcev. Da bi sodni procesi 
pritegnili pozornost javnosti se je strinjal tudi odvetnik Dušan Puh. Odvetnik Aleksander Čeferin pa je 
za bolj učinkovito uveljavljanje odgovornosti predlagal, naj Civilna iniciativa  državno tožilstvo prosi za 
pojasnilo o že vloženih ovadbah, smiselno bi bilo zaprositi za pomoč tudi Slovence - odvetnike v Italiji. 
Da so prevelika pričakovanja od pravnega sistema utvara, je menil dr. Ljubo Bavcon, glede sojenja pa 
je menil, da gre predvsem za politično vprašanje.

Delovni posvet o Predlogu zakona o zdravstveni dejavnosti
Na pobudo državnih svetnikov Petra Požuna in Borisa Šuštaršiča je 9. julija potekal 
delovni posvet o Predlogu zakona o zdravstveni dejavnosti, ki bo v javni razpravi do 18. 
septembra 2009.

Razpravljavci so predlog zakona sicer podprli, a podali številne vsebinske pripombe, med drugim, 
da bi zakon moral bolj jasno razmejiti javno in zasebno zdravstveno dejavnost, jasno de� nirati 
(ne)pridobitne dejavnosti, oblike članstva v zbornicah izenačiti, izrecno izpostaviti pomembna 
področja zdravstvene dejavnosti, ki so trenutno izpuščena, zapostavljena ali nezadostno 
opredeljena (kot je to zdravstvena nega, nujna medicinska pomoč, paliativna oskrba, negovalne 
bolnišnice itd.). V razpravi so ugotavljali tudi, da bi bilo treba v de� nicijo osnovne zdravstvene 
dejavnosti vključiti pojem celostne zdravstvene rehabilitacije (vključno s psihosocialno); da 
bi bilo treba 3. člen predloga zakona ustrezno dopolniti z de� nicijami in nalogami določenih 

zdravstvenih dejavnosti ter da je potrebno 
ponovno proučiti predlagani način upravljanja 
javnih zdravstvenih zavodov in vanj vključiti 
uporabnike in izvajalce, treba pa bi bilo tudi 
jasno de� nirati postopke prenosa kompetenc 
na nove nosilce zdravstvene dejavnosti 
(zdravniški timi). Opozorili so še na (pre)veliko 
število pristojnosti, ki se z zakonom prenašajo 
direktno na pristojnega ministra ter se zavzeli 
za učinkovito oceno zdravstvenih zmogljivosti 
v okviru vseh ravni zdravstvene dejavnosti. V 
razpravi je bilo večkrat zastavljeno vprašanje 
dejanske vzpostavitve mreže javne zdravstvene 
službe, ki je bila zakonsko predvidena že leta 
1992, a do danes v praksi še ni zaživela.

sistema plač sodne veje oblasti. Podprla je predloge 
novel Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, Zakona 
o državnem pravobranilstvu,  Zakona o sodniški službi, 
Zakona o državnem tožilstvu in podprla novelo Zakona 
o � nančnem poslovanju, postopki zaradi insolventnosti 
in prisilnem prenehanju. 

Komisija za lokalno samoupravo in regionalni 
razvoj je podprla peticijo »Plinski terminal v Kopru in 
Tržaškem zalivu? Ne, hvala!« , se seznanila s Predlogom 
za začetek postopka za ustanovitev občine Ankaran 
ter za določitev njenega območja ter s Predlogom 
za sprejem avtentične razlage 51.c člena Zakona 
o lokalni samoupravi, podprla Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o letalstvu ter 
se seznanila s problematiko postopkov sprejemanja 
občinskih prostorskih načrtov. Komisija se je seznanila 
z Letnim planom razvoja in obnavljanja avtocest za 
leto 2009 in podprla Predlog zakona o soglasju in 
poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS, 
d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških vrednostnih 
papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz 
Nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji v višini 323,70 milijonov evrov. Komisija ni 
podprla predloga novele Zakona o javnih cestah. 
Komisija je podprla predlog za sprejem odložilnega 
veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o javnih cestah, obravnavala Letni plan razvoja in 
obnavljanja avtocest za leto 2009 ter podprla Predlog 
zakona o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti DARS, d.d. iz kreditov in izdanih dolžniških 
vrednostnih papirjev za realizacijo gradnje avtocestnih 
odsekov iz Nacionalnega programa izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji v višini 329,73 milijonov 
evrov. Komisija se je seznanila z projektom TGE Gas 
Engineering za sprejemni terminal utekočinjenega 
zemeljskega plina v Kopru. Komisija je podprla Predlog 
Resolucije o Nacionalnem programu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015.

Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport je 
obravnavala Pobudo za razglasitev Slomškovega leta v 
Republiki Sloveniji ob 150- letnici prenosa Ško� jskega 
sedeža iz Št. Andraža in jo načeloma podprla. 
Obravnavala je Predlog odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v 
Ljubljani in ga podprla, seznanila se je s Poročilom 
Sveta za radiodifuzijo za leto 2007 in s programi dela 
ministrstev s področij dela komisije, obravnavala 
odprta vprašanja samozaposlenih v kulturi. Člani so 
obravnavali Predlog za sprejem avtentične razlage 
tretjega odstavka 157. f člena Zakona o avtorski in 
sorodnih pravicah, ki ga niso podprli, obravnavali 
pa so še predlog novele Zakona o subvencioniranju 
študentske prehrane in jo podprli, podprli pa so 
še predlog novele Zakona o štipendiranju. Niso pa 
podprli predloga novele Zakona o osnovni šoli, in 
tudi ne predloga novele Zakona o varstvu kulturne 
dediščine. Obravnavali so še predlog novele Zakona 
o organizaciji in � nanciranju vzgoje in izobraževanja 
ter Zaključke posveta o problematiki otrok in 
mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Komisija za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 
obravnavala problematiko v zvezi z gospodarjenjem 
z gozdovi v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije ter o možnih ukrepih za njegovo 
izboljšanje.  Svetniki so podprli predlog novele Zakona 
o semenskem materialu kmetijskih rastlin ter Predlog 
zakona o jamstveni shemi Republike Slovenije in 
obravnavali pobudo za razbremenitev poslovanja na 
področju predelave lesa. Podprli so Predlog zakona 
o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi 
kmetijskimi rastlinami in obravnavali predlog za odložilni 
veto k Zakonu o soobstoju gensko spremenjenih rastlin 
z ostalimi kmetijskimi rastlinami, ki pa ga komisija ni 
podprla. Komisija je podprla Predlog zakona o dopolnitvi 
Zakona o dohodnini.

Mandatno imunitetna komisija je obravnavala sklep o 
začasnem znižanju višine sejnin za opravljanje funkcije 
članov Državnega sveta in izplačil za opravljanje funkcije 
predsednika in sekretarja Državnega sveta ter zahtevo 
za obravnavo pobude za odložilni veto na Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o jamstveni shemi 
Republike Slovenije.
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Nova publikacija Državnega 
sveta
Februarja je izšel zbornik z naslovom Otrok v 
vrtincu odločitev institucij, v katerem so zbrani 
referati in razprave s posveta v Državnem svetu 
Republike Slovenije. S prispevki in razpravami 
so sodelovali dr. Zoltan Jan, mag. Blaž Kavčič, 
Zora Tomič, dr. Zoran Pavlovič, Ljubica Šalinger, 
mag. Evelin Pristavec Tratar, Vlasta Nussdorfer, 
Mirjam Kline, Branka Horvat Zec, Julija Pelc, 
Metka Sokolič, Boža Plut, Nataša Bider Humar, 
Barbara Kutnar, Tatjana Rožič in Roman Kolar.

Kriza - test medgeneracijske solidarnosti
Državni svet in Zveza društev upokojencev Slovenije sta 15. junija obeležila svetovni dan boja proti 
nasilju nad starejšimi s posvetom o nasilju, kot največji kršitvi človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
Posvet je povezoval državni svetnik Rudolf Cipot, sodelovali so Lea Javornik Novak, vodja razvojnega 
sektorja za družino pri MDDSZ, Rožca Šonc, Darinka Rozman, strokovna sodelavka SOS telefona, Angelca 
Žiberna, strokovna sodelavka ZDUS in državni svetnik Boris Šuštaršič, predsednik Komisije za socialno 
varstvo, delo, zdravstvo in invalide. 

Čustvene in vedenjske motnje otrok in mladostnikov naraščajo
Pod okriljem Državnega sveta je maja potekal posvet z naslovom Problematika otrok in mladostnikov 
s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. Strokovnjaki opozarjajo, da se bo število oseb s posebnimi 
potrebami, še posebej ljudi s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, v EU v prihodnjih dvajsetih letih 
bistveno povečalo. Na posvetu so sodelovali državni svetnik dr. Zoltan Jan, mag. Lidija Kastelic iz Društva 
specialnih in rehabilitacijskih pedagogov ter državna sekretarka na Ministrstvu RS za šolstvo in šport 
Alenka Kovšca. Z uvodnimi referati so nastopili dr. Darja Zorc Maver, Branko Lorenčič iz Upravnega 
odbora Sekcije za motnje vedenja in osebnosti ter Jože Horvat iz Aktiva ravnateljev slovenskih vzgojnih 
zavodov.

O argumentaciji in retoriki v slovenski politiki in javnem prostoru
O argumentaciji in retoriki v slovenski politiki in javnem 
prostoru je tekla beseda na posvetu, ki jo je Državni svet 
organiziral aprila. Na posvetu so strokovnjaki s področja 
argumentacije, retorike in neformalne logike spregovorili 
o tem, v kakšni odvisnosti so naša državljanska vloga 
ter javna argumentacija in kako razviti kompetence 
za ustrezno prepoznanje ali oceno dobrih in slabih 
argumentov. Posebno pozornost so posvetili praksam 
v slovenski politiki in konkretnim primerom. S prispevki 
so sodelovali dr. Igor Ž. Žagar, dr. Danilo Šuster, dr. Boris 
Vezjak, dr. Andrej Ule, dr. Rastko Močnik, mag. Smiljana 
Gartner, dr. Janja Žmavc in Primož Krašovec.

Ponudba kakovostnih športnih programov se zmanjšuje in hkrati draži 
Znanstveno-strokovna spoznanja kažejo, da se prebivalci Slovenije, še posebej mladostniki in socialno 
šibkejši sloji, premalo ukvarjajo s športom, ter da se ponudba kakovostnih športnih programov 
v organizaciji civilne družbe (športnih društev) zmanjšuje in hkrati draži. Državni svet je organiziral 
posvet z naslovom Športna rekreacija danes in jutri. S prispevki so sodelovali Rado Cvetek iz Športne 
unije Slovenije, dr. Milan Hosta iz Društva Astma in šport, Marko Rajšter z Ministrstva za šolstvo in 
šport, dr. Damir Karpljuk s Fakultete za šport, dr. Rado Pišot z Univerze na Primorskem in Iztok Retar iz 
Športne unije Slovenije.

Civilna družba
Rastoča knjiga
Rastoča knjiga je izvirni slovenski 
projekt, ki je na različnih področjih 
pognal globoke korenine, koordinator 
projekta pa je Državni svet 

Potem ko so predstavniki skupine 
petišestdesetih podpisnikov konec novembra 
leta 2000 v Državnem svetu predstavili 
projekt Rastoče knjige, je ta izvirna slovenska 
pobuda v javnosti doživela velik odziv. 
Ustanovljeno je bilo Društvo Rastoča knjiga 
s ciljem »udejanjanja arhitekturne stvaritve 
simbola Rastoče knjige«. Rastoča knjiga naj 
bi ponazorila dosedanji razvoj ter identiteto 
Slovencev kot stalno učeče se družbe. Ob 
letošnjem kulturnem prazniku je predsednik 
Državnega sveta svečano pozdravil razširitev 
in obogatitev Rastoče knjige Sevnica.

Želja pobudnikov je bila, da bi projekt 
postal vseslovenski, zato so povabili k 
»integrativnemu razmišljanju in poudarjanju 
vizije in aktivnosti« vse generacije Slovencev. 
Kot so se izrazili v vabilu, »ne gre za pomnik, 
ki bi bil namenjen le temu, da bi častili 
pomembne ljudi in dosežke, temveč je 
namenjen mladim rodovom, da bodo čutili, 
da je z znanjem mogoče premagati vse, da je 
v znanju moč«. Projekt je nastal z ambicijo, da 
postane blagovna znamka Slovenije, ena od 
podob prepoznavnosti države v svetu.

Projekt je velik predvsem v plemenitem smislu, 
saj naj bi Slovence združeval. K projektu so bili 
povabljeni prav vsi Slovenci, tudi tisti zunaj 
meja. Sredstva za Rastočo knjigo se zbirajo pri 
Poštni banki Slovenije na posebnem računu. 
Koordinator projekta Rastoča knjiga je Državni 
svet Republike Slovenije, a je vsebinsko projekt 
povezan tudi z Narodno in univerzitetno 
knjižnico v Ljubljani. 

Projektu so se v devetih letih pridružili številni 
posamezniki, društva, občine, šole, pa tudi 
gospodarstveniki, ki se vse bolj zavedajo, da 
lahko poslovnost in kultura dosežeta sozvočje, 
ki vodi k odličnim rezultatom. Podpornikom 
-graditeljem rastoče knjige iz gospodarstva- 
društvo podarja zlati, srebrni in bronasti 
list za njihov prispevek. Kot svojevrsten 
simbol je Društvo Rastoča knjiga v Ljubljani 
v Župančičevi jami, med Navjem in Železno 
cesto, postavilo kipec deklice s knjigo v 
naročju. 

Kako narediti državo bolj prijazno za otroke? 
Državni svet si že od leta 2005 prizadeva za sprejem zakonodaje, ki bo varovala in ščitila otroke 
v postopkih dokazovanja in kaznovanja pri nasilnih dejanjih ter v postopkih pri razvezah staršev. 
Tako je bil tudi na podlagi prizadevanja Državnega sveta sprejet Zakon o preprečevanju nasilja v 
družini, dopolnjen Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in sprejet Zakon o pravdnem 
postopku. V letošnjem letu je pričakovati nov Družinski zakonik, ki naj bi natančno opredelil 
pristojnosti za odločanje v družinsko- pravnih zadevah. Državni svetnik dr. Zoltan Jan ter Vlasta 
Nussdorfer, predsednica Belega obroča Slovenije, sta aprila ob predstavitvi zbornika Otrok 
v vrtincu odločitev institucij osvetlila prizadevanja za bolj jasne zakonodajne temelje za zaščito 
otrok - žrtev vseh oblik nasilja, ter se zavzela za kompleksno zaščito otrok ob razvezah staršev.

Zaključki s posvetov
Svetniki so sprejeli zaključke treh posvetov, ki so se v Državnem svetu odvijali v letu 2008, in 
sicer na  januarski redni seji zaključke s posveta Finančna kriza - pot v recesijo ali izziv za novo 
gospodarsko ureditev, na redni aprilski seji pa zaključke posvetov Sistemske spremembe na 
področju institucionalnega varstva starejših v Sloveniji ter Ženske in zdravje.
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02.07.2009
17. redna seja Državnega sveta
02.07.2009
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve 
pozdravil udeležence IX. vseslovenskega srečanja
30.06.2009
V Državnem svetu predstavitev knjige Dr. Franceta Bučarja 
Slovenci in prihodnost
23.06.2009
11. izredna seja Državnega sveta
23.06.2009
Delegacija Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve 
v Makedoniji
22.06.2009
Predsednik Državnega sveta govornik na slovesnosti ob Dnevu 
državnosti v Dobrovniku
19.06.2009
Predsednik Državnega sveta nagovoril udeležence Mednarodne 
konference v Ško� i Loki 
19.06.2009
Predsednik Državnega sveta odprl 1. mednarodni konjeniški 
festival
16.06.2009
Predstavitev zbornika Izvori slovenske ustave
16.06.2009
Podpredsednik Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in � nance 
Alojz Kovšca sprejel delegacijo armenskih parlamentarcev
15.06.2009
Posvet o nasilju kot največji kršitvi človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin
15.06.2009
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve 
Vincenc Otoničar s skupino armenskih parlamentarcev
12.06.2009
Posvet o Nacionalni strategiji razvoja energetike na področju 
tekočih goriv
08.06.2009
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik ob Dnevu 
planincev 2009
02.06.2009
10. izredna seja Državnega sveta
02.06.2009
Predsednik Državnega sveta na slovesnosti ob 20. obletnici prvih 
delnih svobodnih volitev na Poljskem
01.06.2009
9. izredna seja Državnega sveta
01.06.2009
Francoska senatorka Colette Melot na obisku v Državnem svetu
27.05.2009
8. izredna seja Državnega sveta
25.05.2009
Predsednik Državnega sveta na Deželnem kongresu Slovenske 
kulturno-gospodarske zveze
22.05.2009
Posvet na temo problematike otrok in mladostnikov s čustvenimi 
in vedenjskimi motnjami
20.-21.05.2009
Uradni obisk predsednika kanadskega Senata z delegacijo v 
Sloveniji
20.05.2009
16. redna seja Državnega sveta
19.05.2009
Posvet o širitvenih procesih EU s poudarkom na slovensko - 
hrvaških odnosih
15.05.2009
Okrogla miza o slovensko italijanskih odnosih
12.05.2009
Državni svetnik Vincenc Otoničar na konferenci COSAC v Pragi
10.05.2009
Predsednik Državnega sveta govornik ob 140. letnici Biljanskega 
tabora in 20. letnici I. tabora  Slovenske kmečke zveze v Vipolžah
07.05.2009
Predsednik Državnega sveta na uradnem obisku na Dunaju
23.04.2009
Posvet o športni rekreaciji danes in jutri
22.04.2009
15. redna seja Državnega sveta
22.04.2009
Predsednik Državnega sveta sprejel predstavnike krovnih 
organizacij koroških Slovencev
17.04.2009
Predsednik Državnega sveta na XI. srečanju Združenja evropskih 
senatov v Haagu
15.04.2009
Srečanje vodstva Državnega sveta z ministrom za promet

09.04.2009
Posvet o argumentaciji in retoriki v slovenski politiki in javnem 
prostoru
02.04.2009
7. izredna seja Državnega sveta
27.03.2009
Predsednik Državnega sveta govornik na slavnosti ob 10-letnici 
delovanja Zveze SABS
26.03.2009
Posvet o problematiki umeščanja vetrnih elektrarn v Sloveniji
12.03.2009
Posvet o obnovljivi in učinkoviti rabi energije za Slovenijo do 
leta 2030 
12.03.2009
14. seja Državnega sveta
10.03.2009
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik na posvetu 
zadružnikov v Portorožu
09.03.2009
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in evropske zadeve 
v Pragi
05.03.2009
V Državnem svetu odprta razstava Kalejdoskop iluzij
28.02.2009
Predsednik Državnega sveta na konferenci predsednikov 
parlamentov Evropske unije
25.02.2009
Predsednik Državnega sveta pri notranji ministrici
23.02.2009
Vodstvo Državnega sveta pri ministrici za obrambo
17.02.2009
Predsednik Državnega sveta v Bruslju o novih rešitvah za 
evropsko gospodarstvo
11.02.2009
Vodstvo Državnega sveta pri ministru za gospodarstvo
10.02.2009
Konferenca predsednikov COSAC v Pragi
06.02.2009
Predsednik Državnega sveta v Sevnici ob počastitvi slovenskega 
kulturnega praznika
05.02.2009
Vodstvo Državnega sveta pri ljubljanskem županu
02.02.2009
Srečanja vodstva Državnega sveta z vodjem poslanske skupine 
DeSUS
02.02.2009
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik na slovesnosti 
ob 65. obletnici bitke pri Dolcah
25.01.2009
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik ob dnevu 
spomina na holokavst
23.01.2009
Predsednik Državnega sveta sprejel senatorko v italijanskem 
parlamentu Tamaro Blažina
22.01.2009
Predsednik Državnega sveta na znanstveni konferenci Slovenija 
in Jugoslavija: krize in reforme 1968/1988
21.01.2009
13. seja Državnega sveta
14.01.2009
Srečanje vodstva Državnega sveta s predsednikom Vlade
13.01.2009
Srečanje vodstva Državnega sveta z ministrom za okolje in 
prostor
12.01.2009
Srečanje vodstva Državnega sveta z ministrom za razvoj in 
evropske zadeve
09.01.2009
Srečanje vodstva Državnega sveta z ministrom za Slovence v 
zamejstvu in po svetu
08.01.2009
Srečanje vodstva Državnega sveta z ministrico za javno upravo
08.01.2009
Srečanje vodstva Državnega sveta z ministrom za šolstvo in šport
07.01.2009
Pogovori vodstva Državnega sveta z vodjo poslanske skupine 
Zares
06.01.2009
Srečanje vodstva Državnega sveta z ministrom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano
06.01.2009
Srečanje vodstva Državnega sveta z zunanjim ministrom
06.01.2009
Srečanje vodstva Državnega sveta z ministrom za zdravje
24.12.2008
Srečanje vodstva Državnega sveta z ministrom za pravosodje

Sodelovanje s Slovenci v 
zamejstvu in po svetu
Sprejem senatorke v italijanskem 
parlamentu 
Mag. Blaž Kavčič je 23. januarja sprejel senatorko v 
italijanskem parlamentu Tamaro Blažina. Sogovornika 
sta izmenjala stališča o vlogi in pomenu drugih domov 
v parlamentarnem sistemu ter o aktualnih vprašanjih v 
zvezi s položajem slovenske narodne skupnosti v Italiji.

Predlog skupnega slovensko-
italijanskega obeleževanja spomina 
Predsednik mag. Blaž Kavčič je 19. marca na italijanskega 
predsednika Senata Renata Schifanija naslovil zahvalno 
pismo zaradi razrešitve � nanciranja delovanja slovenske 
narodnostne manjšine v Republiki Italiji, a obenem izrazil 
obžalovanje zaradi ponovne skrunitve spomenika štirim 
antifašistom v Bazovici na Krasu. Mag. Kavčič je predlagal 
razmislek o možnosti, da bi 6. decembra ali 1. novembra 
skupni delegaciji položili venec tako k spomeniku 
bazoviških žrtev kot k bližnjim fojbam.

Problematika slovenske manjšine v 
medparlamentarnem dialogu 
Predsednik Državnega sveta je 22. aprila, pred uradnim 
obiskom na Dunaju, sprejel predstavnike krovnih organizacij 
koroških Slovencev. Strinjali so se, da mora biti problematika 
slovenske manjšine na Koroškem prisotna v dialogu 
med sogovorniki na ravni obeh  parlamentov. Gostje so 
predstavili teme s katerimi so želeli, da bi državni svetniki 
seznanili avstrijske parlamentarce. Posebej so izpostavili 
problem ravni poučevanja slovenščine in nerešeno 
vprašanje dvojezične topogra� je.

Deželni kongres SKGZ v Gorici
22. maja se je mag. Kavčič udeležil deželnega kongresa 
Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) v Gorici, kjer 
je poudaril, da so bila burna dogajanja pred, med in po II. sv. 
vojni tesno povezana s slovensko narodnostno skupnostjo 
v Italiji. Poudaril je, da bo Državni svet reagiral »zoper 
vsakršne manifestacije, ki bi na osnovi manipuliranja s 
čustvi in z iracionalnimi argumenti zlorabljale zgodovinske 
dogodke in netile sovraštvo med narodi«.

IX. vseslovensko srečanje
Državni svetnik Vincenc Otoničar je 2. julija pozdravil 
udeležence IX. vseslovenskega srečanja in poudaril, da so 
srečanja dragocena za vse, ki se ukvarjajo z razvijanjem 
sodelovanja s Slovenci zunaj meja države, ter da je 
slovenski jezik za vse Slovence temelj zgodovinskega 
razvoja, državnosti in obstoja tudi v prihodnosti.


