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V pr vem letu de lo va nja se da nje ga skli ca Dr-
žav ne ga sve ta sem se mo gel in mo ral pre pri ča-
ti o umest no sti ob sto ja in ka ko vo sti de lo va nja 
dru ge ga doma slo ven ske ga par la men tar ne ga 
si ste ma. S pre pri ča njem sem v na slo vu za pi-
sal, da bi mo ra li o us ta no vi tvi dru ge ga doma 
raz miš lja ti se daj, če ga ne bi bili kon ci pi ra li že 
pred dvaj se ti mi leti v ok vi ru “pi sa telj ske us ta-
ve” in ga ure sni či li s kon sti tui ra njem leta 1992. 
Eden od ar gu men tov je prav svež - hr vaš ki pri-
mer spre je ma Za ko na o gol fu. Hr va ti so pred 
leti uki ni li svoj dru gi (žu pa nij ski) dom. Za kon 
o gol fu po oce nah mno gih hr vaš kih po li ti kov 
ek la tant no kr ši pra vi ce dr žav lja nov in lo kal nih 
skup no sti in omo go ča klien te li stič no bo ga te-
nje na ra čun jav ne ga in te re sa. Uteg ne jo biti 
pri za de ti tudi in te re si okrog 200 slo ven skih dr-
žav lja nov. Pre pri čan sem, da nek da nji hr vaš ki 
dru gi dom ne bi do puš čal spre je ma tak šne ga 
za ko na.

Kon cept slo ven skega Dr žav ne ga sve ta je skla-
den tudi s sta liš ča mož no sti soo ča nja s po sle-
di ca mi glo bal ne gos po dar ske kri ze. Vzro ki 
te kri ze na mreč niso v ci klič nih ni ha njih na 
�  nanč nih tr gih, am pak gre za odraz de set let-
ja ra sto če kri ze vred not člo veš ke druž be, na 
oseb ni, na cio nal ni in na glo bal ni rav ni. Pro pa-
da nje oko lja, za pi ra nje de lov nih mest, sla be 
živ ljenj ske raz me re, mno žič ni umo ri, sa mo-
mo ri, te ro ri zem in pro ti te ro ri stič ni te ro ri zem, 
pro pa da nje na cio nal nih gos po dar stev– to so 
fe no me ni, ki iz vi ra jo iz ma ni pu li ra nja, ki si ga 
lah ko pri voš či jo mul ti na cio nal ke in druž be ne 
eli te. V kri zo je pri šel si stem par la men tar ne 
de mo kra ci je in ka pi ta li stič ni gos po dar ski kon-
cept. Oseb no vi dim re ši tve na dalj nje ga raz vo-
ja še ved no v ok vi rih par la men tar ne de mo kra-
ci je in trž ne ga gos po dars tva, a po treb ne so 
vse bin ske spre mem be. Po tre bu je mo novo 
druž be no gos po dar sko pa ra dig mo. Te melj ne 
zna čil no sti te pa ra dig me mo ra jo po či va ti na 
smo trih us tvar ja nja bolj ših in bolj mo ti vi ranih 
po go jev za živ lje nje in delo šir še ga kro ga lju di 
ter šir še ga kro ga na cio nal nih gos po dar stev. 
Par ti to kra ci ja, pre ti ra na, neo me je va na moč 
po li tič nih strank, je ena od pa sti raz vo ja so-
dob ne de mo kra tič ne druž be. Kon cept Dr žav-
ne ga sve ta, ki ga tvo ri jo za stop ni ki druž be nih 
struk tur, je ena iz med poti za uve ljav lja nje no-
vih vred not v po li tič no real nost. Pri tem se ne 
stri njam z zah te vo, da bi mo ra li dr žav ni svet-
ni ki biti stran kar sko “brez ma dež ni”. Real no in 
ko rist no je, da ima jo mno gi dr žav ni svet ni ki 
stran kar ske po ve za ve ali funk ci je. Bis tve no je, 

da je Dr žav ni svet za miš ljen tako, da no be na 
po li tič na stran ka v njem ne more ime ti kon tro-
le. Bis tve no je, da v Dr žav nem sve tu ni koa li ci-
je in opo zi ci je.

Z uve ljav lja njem vlo ge Dr žav ne ga sve ta pa 
ima mo te ža ve. Le-te ne iz vi ra jo iz po manj klji-
ve opre de lje no sti v Us ta vi. Dr ži si cer, da je pri-
sot na do lo če na pod nor mi ra nost, a si tua ci ja je 
prav no do volj ja sna, da bi lah ko bilo de lo va-
nje Dr žav ne ga sve ta neo vi ra no in učin ko vi to. 
Te ža ve iz vi ra jo iz za vest ne ga ali ne za ved ne ga 
me ša nja po vsem le gi tim ne ga raz miš lja nja 
o po treb nih in mož nih spre mem bah slo ven-
ske ga par la men tar ne ga si ste ma z nuj nost jo 
spo što va nja do se daj in še ved no ve ljav ne 
us tav ne in za kon ske ure di tve. Tako je v prejš-
njem man da tu Dr žav ne ga zbo ra priš lo do 
de pro fe sio na li za ci je funk ci je pred sed ni ka na 
os no vi vi zi je in že lje ta krat vo dilne par la men-
tar ne stran ke po uki ni tvi Dr žav ne ga sve ta. Na-
me sto, da bi to rej naj prej do se gli spre mem bo 
us ta ve in, re ci mo, do se gli uki ni tev Dr žav ne ga 
sve ta, so si tako sta nje kar do vo li li pro ji ci ra ti v 
re snič nost. Pri tem jih ni mo ti lo niti ek la tant no 
kr še nje Us ta ve s spre je mom spre mem be Za-
ko na o Dr žav nem sve tu kar z na vad no ve či no. 
Vse bin ska os no va ta ke ga nes pre jem lji ve ga in 
ne do stoj ne ga od no sa pa je od kla nja nje ne pri-
stran ske us tav ne vlo ge sub jek ta kon tro le in 
urav no ve ša nja.

V le tih 2007 in 2008 je Dr žav ni svet na pra vil 
po mem bne ko ra ke v sme ri uve ljav lja nja svo je 
us tav ne vlo ge. Že v prejš njem skli cu je bil us-
pe šen s pred lo gom za ko no daj ne ga re fe ren du-
ma o Za va ro val ni ci Tri glav, v tem man da tu so 
bile bis tve ne re ši tve za ko na pov ze te iz pred lo-
ga Dr žavne ga sve ta. Po zi tiv no je tudi to, da je 
v obraz lo ži tvi od loč be o re fe ren dum ski kam-
pa nji Us tav no so diš če tudi po ja sni lo, da je slo-
ven ski par la men tar ni si stem dvo do men, prav 
tako pa je pri tr di lo vse bin ski zah te vi Dr žav ne-
ga sve ta in na lo ži la Dr žav ne mu zbo ru, da uza-
ko ni ob ve zo odo bri tev sred stev Dr žavnemu 
sve tu za po tre be kam panj ob za ko no daj nih 
re fe ren du mih.

Upam, da bomo v tem man da tu us pe šni pri 
ure ja nju od no sov med Dr žav nim zbo rom in 
Dr žav nim sve tom. Na srečanju z no vim pred-
sed ni kom Dr žav ne ga zbo ra dr. Pavlom Gan tar-
jem smo se do go vo ri li, da si bomo obo je stran-
sko pri za de va li za vzpo sta vi tev evrop sko obi-
čaj nih od no sov med pr vim in dru gim do mom 
slo ven ske ga par la men tar ne ga si ste ma.

ČE DRŽAVNEGA SVETA NE BI IMELI, 
BI MORALI SEDAJ RAZMIŠLJATI O 
NJEGOVI USTANOVITVI

Mag. Blaž Kav čič, pred sed nik
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Dr žav ni svet za za dr ža nje izva ja nja in spre mem-
bo pra vil ni kov o or ga ni za ci ji in iz va ja nju ver ske 
du hov ne os kr be v za vo dih za pre sta ja nje kaz ni 
za po ra, vzgoj nih za vo dih, prevz goj nih do mo vih 
in v za vo dih za us po sab lja nje ter v bol ni šni cah in 
pri dru gih iz va jal cih zdravs tve ne os kr be

Dr žav ni svet je na 12. seji 10. de cem bra spre jel po bu do dr žav ne ga 
svet ni ka Pe tra Po žu na in na Mi ni strs tvo za pra vo sod je ter na Mi ni strs-
tvo za zdrav je na slo vil po bu do za za dr ža nje iz va ja nja in spre mem bo 
pra vil ni kov o or ga ni za ci ji in iz va ja nju ver ske du hov ne os kr be v za vo-
dih za pre sta ja nje kaz ni za po ra, vzgoj nih za vo dih, prevz goj nih do mo-
vih in v za vo dih za us po sab lja nje ter v bol ni šni cah in pri dru gih iz va jal-
cih zdravs tve ne os kr be. Pred la gal je, da mi ni strs tvi za dr ži ta iz va ja nje 
pra vil ni ka do od lo či tve Us tav ne ga so diš ča ozi ro ma, da ga spre me ni ta, 
saj po mne nju svetnikov te me lji na neu stav nem za kon skem pred pi su, 
di skri mi na tor no ure ja vpra ša nje za po slo va nja du hov ni kov ter do lo ča 
kri te ri je, ki bi mo ra li biti do lo če ni v Zako nu o ver ski svo bo di. 

Dr žav ni svet ni ki za pri pra vo stra te gi je o zmanj še-
va nju na si lja
Svet ni ki ob so di li na pad na dr. An dre ja Rusa
Dr žav ni ki svetniki so na po bu do Pe tra Po žu na na Mi ni strs tvo za no tra-
nje za de ve in Ge ne ral no po li cij sko upra vo na slo vi li po bu do, s ka te ro 
so ob so di li �  zič ni na pad na dr žav ne ga svet ni ka dr. An dre ja Rusa. Od 
mi ni strs tva in po li ci je pri ča ku je jo, da bo sta sto ri li vse, kar je v nju ni pri-
stoj no sti in mo či in pri mer čim prej raz re ši li. Dr žav ni svet pri ča ku je tudi, 
da bo mi ni strs tvo pri pra vi lo stra te gi jo zmanj še va nja stop nje na si lja, 
kon�  ikt no sti in kri mi na li te te v slo ven ski druž bi, po se bej v po go jih gos-
po dar ske in �  nanč ne kri ze, ko se ti problemi še zao stru jejo.

Štu dij ski pro gra mi brez us trez ne ka ko vo sti?
Od lo žil ni veto za no ve lo Za ko na o vi so kem šols tvu
Dr žav ni svet je na peti izred ni seji 5. ju ni ja s 16 gla so vi »za«, 12 
gla so vi »pro ti« ter tre mi vzdr ža ni mi spre jel od lo žil ni veto na 
Za kon o spre mem bah in do pol ni tvah Za ko na o vi so kem šols-
tvu. Dr žav ni zbor je o no ve li 22. ju ni ja po nov no od lo čal in jo z 
52 gla so vi “za” in 11 “pro ti” spre jel.
Za veto so se svetniki odločili na pred log pr vo pod pi sa nega Dra ga Žu re.  
Pod pred log so se pod pi sa li še dr. Jo že Men cin ger, dr. Zol tan Jan, Ma tej 
Ar čon, dr. Jan vit Go lob, An ton Per šak, Bra ni mir Štru kelj, Dra go Ščer nja-
vič in Toni Dra gar.

V raz pra vi so pre vla da la sta liš ča, da za kon od pi ra celo vr sto no vih vpra-
šanj, ki lah ko po sle dič no moč no vpli va jo na slo ven ski vi so ko šol ski pro-
stor. Dr. Jo že Men cin ger je v no ve li za ko na raz bral “kup ne smi slov” kot 
na pri mer do loč bo, da je med na rod na zve za uni verz uni ver za po tem 
za ko nu, ne gle de na iz pol nje va nje po go jev za us ta no vi tev uni ver ze. 
“Ne ra zu mem, za kaj bi se odre kli temu, da bi svet, dr ža va, re gu li ra la 
or ga ni za ci jo vi so ko šol ske ga pro sto ra,” je me nil Bra ni mir Štru kelj. Dr. 
Jan vit Go lob pa je pou da ril, da je uni ver za pr vens tve no ve za na na po-
jem ka ko vo sti in tra di ci je. Po mne nju pred la ga te ljev je ne do re čen tudi 
sta tus Sve ta za vi so ko šols tvo, spre mem be pa tudi ne re šu je jo prob le-
ma ti ke oš ko do va nih štu den tov, ki je na sta la kot po sle di ca spre mem be 
za ko no da je v letu 2006. 

V nas prot ju z ar gu men ti ve či ne svet ni kov je pod po ro pro jek tu izra zil 
Ra sti slav Re ven, ki je uni ver zo uvr stil med ti ste de jav no sti, ki bodo v 
pri hod no sti pri na ša le viš jo do da no vred nost.

Pred log no ve le Za ko na o do hod ni ni
Nuj na si stem ska ure di tev po droč ja ob dav či tve pla čil 
za ukre pe kme tij ske po li ti ke
Dr žavni svet ni ki so na osmi red ni seji 11. ju ni ja do lo či li be se di-
lo pred lo ga no ve le Za ko na o do hod ni ni in ga po sla li Dr žav ne-
mu zbo ru v obrav na vo in spre jem po skraj ša nem po stop ku. S 
pred la ga no no ve lo že li jo si stem sko ure di ti po droč je ob dav če-
va nja pla čil za ukrepe kme tij ske po li ti ke, ko li kor je to v do me-
ni do hod nin ske za ko no da je.
Z izv zet jem pav šal no pri pi sa nih sub ven cij iz ob dav či tve v pre hod nem 
ob dob ju že li Dr žav ni svet od pra vi ti do dat ne ne pra vil no sti, ki iz vi ra jo iz 
ve ljav ne ga si ste ma ugo tav lja nja ka ta str ske ga do hod ka. Ta na mreč ne 
odra ža de jan ske ga sta nja v na ra vi, prav tako ne ak tual ne ga eko nom ske-
ga sta nja v kme tijs tvu. Pred log za ko na po mne nju svet ni kov od prav lja 
ne po šte no in ne pra vič no ob dav či tev kme tij skih za ve zan cev. Glav no na-
če lo za ko na pri tem je, za go to vi ti pra vič nej ši na čin ob dav či tve kme tij ske 
de jav no sti v ob dob ju do uve lja vi tve no ve ga si ste ma ugo tav lja nja ka ta str-
ske ga do hod ka. Pred log za ko na po leg tega po nov no uva ja mož nost uve-
ljav lja nja in ve sti cij ske olaj ša ve in mož nost zni ža nja ka ta str ske ga do hod-
ka za ra di na rav nih ne sreč. Do loč bi spod bu ja ta pre struk tu ri ra nje kme tij 
in zmanj šu je ta davč no bre me in ve sti tor jem ter za ve zan cem, ki so utr pe li 
ško do, kar je v ob dob ju pod neb nih spre memb vse po go stej ši po jav.

Dr žav ni svet je dru gi dom slo ven ske ga 
par la men ta
Po tem ko je Dr žav ni svet na Us tav no so diš če na slo vil po bu do 
za oce no us tav no sti in za ko ni to sti, je le to na seji dne 22. ok to-
bra od lo či lo, da je še sti od sta vek 4. čle na Za ko na o vo lil ni in 
re fe ren dum ski kam pa nji v nes klad ju z Us ta vo, ko li kor se na na-
ša na Dr žav ni svet. Dr žav ni svet se tako po spre mem bi čle na 
v za ko nu ne bo mo gel več znaj ti v po lo ža ju, ko bo pred la gal 
re fe ren dum, vla da pa mu za kam pa njo ne bo odo bri la pro ra-
čun skih sred stev, kar se je že zgo di lo v pri me ru re fe ren du ma o 
last nin skem preob li ko va nju za va ro val nic leta 2007.

Us tav ni sod ni ki so za pi sa li, da je pra vi ca or ga ni zi ra ti in vo di ti re fe ren dum-
sko kam pa njo se stav ni del us tav no do lo če ne pri stoj no sti Dr žav ne ga sve-
ta, da zah te va za ko no daj ni re fe ren dum. Bis tve ne ga po me na za iz ved bo 
kam pa nje je, da so Dr žav ne mu sve tu za go tov lje na pri mer na pro ra čun-
ska sreds tva. V nas prot nem pri me ru je lah ko pri za de to učin ko vi to iz vr še-
va nje nje go vih us tav nih na log, s či mer je kr šen 97. člen Us ta ve, ki do lo ča 
pri stoj no sti Dr žav ne ga sve ta. V de se ti toč ki obraz lo ži tve od loč be, je Us-
tav no so diš če tudi za pi sa lo, da ima “Dr žav ni svet po se ben po lo žaj v or ga-
ni za ci ji ob la sti, Us ta va ga uvrš ča ta koj za Dr žav nim zbo rom. Nje gove pri-
stoj no sti ka že jo, da gre za or gan, ki de lu je v ok vi ru za ko no daj ne funk ci je. 
Dr žav ni svet ne spre je ma za ko nov, ven dar je ce lot no nje go vo de lo va nje 
na rav na no na vpliv na de lo va nje Dr žav ne ga zbo ra kot za ko no daj ne ga 
te le sa. S tega vi di ka lah ko go vo ri mo o ne po pol ni dvo dom no sti slo ven-
ske ga par la men ta, kaj ti po us tav no prav ni teo ri ji se šte je za dvo dom no 
vsa ka ure di tev, v ka te ri de lu je ta na po droč ju za ko no daj ne funk ci je dva 
or ga na, ne gle de na to, kak šno raz mer je je med nji ma.” 
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Dr žav ni svet po tr dil no ve lo az best ne ga za ko na
Raz ši ri tev kro ga upra vi čen cev za od škod ni ne
Dr žav ni svet je na de se ti red ni seji 8. ok to bra pod prl pred log 
Za ko na o spre mem bah in do pol ni tvah Za ko na o od prav lja nju 
po sle dic dela z az be stom, ki sta ga vlo ži la svet nika Ma tej Ar-
čon in dr. An drej Rus, na dnev nem redu Dr žav ne ga zbo ra naj 
bi bil že v za čet ku leta 2009.
Pred dve ma le to ma spre jet Za kon o od prav lja nju po sle dic dela z az be-
stom je do ži vel že več po sku sov spre memb, a brez us pe ha. Za vr nje ni 
so bili tudi pred lo gi, da bi raz ši ri li krog upra vi čen cev na ti ste, ki so zbo-
le li za ra di iz po stav lje no sti az be sta v oko lju in ne le na de lov nem me stu. 
Pred log no ve le za ko na raz šir ja krog upra vi čen cev do us trez ne od škod-
ni ne. Glav ni ci lji pred lo ga no ve le za ko na so do pol ni tev ob sto je če ga za-
ko na tudi z okolj ski mi in ne le po klic ni mi vi di ki az best nih bo lez ni, za go-
to vi tev ena ko prav ne obrav na ve vseh obo le lih za ra di iz po stav lje no sti 
az be stu, vzpo sta vi tev in vo de nje re gi stra obo le lih oseb, vzpo sta vi tev 
us trez nej še ga in učin ko vi tej šega si ste ma za go tav lja nja nji ho ve zdravs-
tve ne in so cial ne var no sti. Pred log je pod pr lo 27 dr žav nih svet ni kov. 

Pred log sku pi ne dr žav nih svet ni kov o nuj no sti 
od lo žil ne ga veta na no ve lo Za ko na o zdrav niš ki 
služ bi ni pre pri čal ve či ne svet ni kov
No ve la Za ko na o zdrav niš ki služ bi, ki jo je Dr žav ni zbor spre-
jel 30. maja in se na na ša na po lo žaj zdrav ni kov, bi po mne nju 
sku pi ne dr žav nih svet ni kov zah te va la po nov no od lo ča nje v 
Dr žav nem zbo ru, ker je “v nes klad ju z Za ko nom o de lov nih 
raz mer jih in Za ko nom o si ste mu plač v jav nem sek tor ju”. Ven-
dar le se ve či na za od lo žil ni veto ni od lo či la.
Dr žav ni svet nik Dra go Ščer nja vič je kot pr vo pod pi sa ni pod pred log, 
so pod pi sa li pa so ga še Bra ni mir Štru kelj, dr. Zol tan Jan, Dra go Žu ra, 
mag. Du šan Se mo lič, Li di ja Jer kič, Rudi Ci pot in Ma ri jan Kle menc me nil, 
da no ve la za ko na “ru ši skup ne te me lje si ste ma plač v jav nem sek tor ju”. 
Sku pi na svet ni kov je izra zi la pre pri ča nje, da se z no ve lo raz ve ljav lja jo 
“na če la ena ke ga pla či la za delo na pri mer lji vih de lov nih me stih, na zi vih 
in funk ci jah ter one mo go ča pre gled nost si ste ma plač in de sti mu li ra pla-
če v jav nem sek tor ju”. Me ni li so tudi, da je uved ba pod jem nih po godb 
ne po sred na zau šni ca de lo va nju no ve ga plač ne ga si ste ma, ki slu ži ne-
pre gled ne mu za služ kars tvu zdrav ni kov brez ka kr šne ga koli vpogle da 
v de jan ske re zul ta te nji ho ve ga dela.

Dr žav ni svet brez od lo žil ne ga veta na Za kon o 
od vet niš ki ta ri � 
Za kon iz bolj šu je po go je strank v po stop ku

Dr žav ni svet na še sti 
izred ni seji 24. ju ni ja 
ni iz gla so val od lo žil-
ne ga veta na Za kon o 
od vet niš ki ta ri � . Pred-
log je vlo ži la sku pi na 
os mih svet ni kov s pr vo-
pod pi sa nim Mi hae lom 
Jen či čem. 

Pred la ga te lji od lo žil ne ga ve-
ta so za ko nu oči ta li pred-
vsem, da brez ra zum ne po-
tre be po zaš či ti jav ne ga in-
te re sa po se ga v av to no mi-
jo in sa mo stoj nost od vet ni-
š ke ga po kli ca kot us tav no 

za go tov lje no vred no to v jav nem in te re su in da za kon z neu rav no te-
že nim in na vi dez nim ni ža njem cen za oprav lje no od vet niš ko sto ri tev 
za sle du je le po li tič ne ci lje. Ve či na dr žav nih svet ni kov je, nas prot no, me-
ni la, da za kon ven dar le iz bolj šu je po go je strank v po stop ku, ker omo go-
ča in for mi ra nje o ceni po stop ka in po sa mez ni pro ce sni ta ri � . Stri nja li so 
se tudi, da za kon omo go ča po se ben pi sni do go vor med stran ko in od-
vet ni kom, ter spod bu ja k ra cio nal nej šim za čet kom in hi trej še mu kon-
ča nju sod nih po stop kov. Dr žav ni svet je si cer na če tr ti izred ni seji 29. 
apri la le tos iz is tih raz lo gov že spre jel veto na no ve lo Za ko na o od vet niš-
tvu, ki je tudi pod la ga za do lo ča nje od vet niš kih ta rif z za ko nom. Dr žav-
ni zbor je no ve lo Za ko na o od vet niš tvu po nov no po tr dil na maj skem 
za se da nju.

Zah te va za vno vič no pre so jo oce ne us tav no sti 
no ve le Za ko na o Dr žav nem sve tu 
Us tav no so diš če je 13. no vem bra za vr ni lo pred log Dr žav ne ga 
sve ta naj do konč ne od lo či tve za dr ži iz va ja nje do ločb Za ko na 
o do pol ni tvah Za ko na o Dr žav nem sve tu, ki se na na ša jo na 
funk ci jo pred sed ni ka Dr žav ne ga sve ta, hkra ti pa je tudi skle-
ni lo, da bo za de vo obrav na va lo pred nost no.
Us tav no so diš če se je na mreč že izre klo, da sta čle na, ki to do lo ča ta, 
pro tiu stav na. Od loč ba Us tav ne ga so diš ča je bila ob jav lje na je se ni leta 
2007, nes klad je pa bi Dr žav ni zbor mo ral od pra vi ti do 16. apri la 2008, 
ven dar tega ni sto ril. Za po nov no pre so jo oce ne us tav no sti se je Dr žav-
ni svet od lo čil, ker je že dva krat za man poiz ku šal sta nje spre me ni ti s 
spre mem bo za ko na. Svet ni ki so zato pred la ga li, naj Us tav no so diš če 
za ča sno za dr ži pre po ved po klic ne ga oprav lja nja funk ci je pred sed ni ka 
Dr žav ne ga sve ta. Po mne nju po bud ni ka zah te ve Dar ka Fra sa, tak šno 
sta nje izred no ote žu je iz va ja nje za kon skih na log in or ga ni za ci jo dela 
Dr žav ne ga sve ta. Svet je po bu do spre jel le z enim gla som “pro ti”. Svet-
ni ki so tudi opo zo ri li, da je pred sed nik Dr žav ne ga sve ta v no vem plač-
nem si ste mu umeš čen v 64 raz red, se da nji Za kon o Dr žav nem sve tu pa 
mu pro fe sio nal no oprav lja nje funk ci je pre po ve du je.

Dr žav ni svet za us tav no pre so jo Za ko na o 
za seb nem va ro va nju
Bis tve na te ža va kr ši tev na če la so raz mer no sti
Dr žav ni svet je na enaj sti red ni seji dne 19. no vem bra z ve li ko 
ve či no gla sov spre jel sklep, da na Us tav no so diš če vlo ži po bu-
do za pre so jo us tav no sti ne ka te rih do ločb Zakona o za seb nem 
va ro va nju. Po bu do so dr žav ni svet ni ki vlo ži li na pred log pred-
sed ni ka Zbor ni ce za raz voj slo ven ske ga za seb ne ga va ro va nja.

Za kon o za seb nem va ro va nju je tako že dru gič vlo žen v pre so jo Us tav-
ne mu so diš ču. Po leg čle nov, o ka te rih je Us tav no so diš če že od lo či lo 
in Dr žav ne mu zbo ru na lo ži lo šestme seč ni rok, da jih po pra vi, so v us-
tav no pre so jo odš li še čle ni, za ka te re v Zbor ni ci za za seb no va ro va nje 
tr di jo, da so v nes klad ju z Us ta vo. Pri tr dil pa jim je tudi In šti tut za jav-
no upra vo. Med očit ki je pred sed nik zbor ni ce Ingo Paš iz po sta vil pred-
vsem for ma li zem pri izre ka nju ukre pov, na pri mer pri od vze mu li cen ce, 
kar po me ni kr ši tev na če la so raz mer no sti in ena ko sti pred za ko nom. Pri 
tem pa je izra zil še pre pri ča nje, da je “za kon izra zi to podnor mi ran”. Tre-
nut ne do loč be za ko na po nje go vem one mo go ča jo nor mal no po slo va-
nje družb.

Pred log so pred tem obrav na va li čla ni Ko mi si je za dr žav no ure di tev, ki so 
na seji 4. no vem bra s sed mi mi gla so vi  “za” in enim “pro ti” iz gla so va li po bu-
do. Svet ni ke je med dru gim za ni ma lo, za kaj je zbor ni ca proš njo za us tav no 
pre so jo na slo vi la na Dr žav ni svet. Po be se dah Pa ša je raz log v tem, da je Dr-
žav ni svet, ki je v prejš nji se sta vi z ve tom že za vr nil no ve lo za ko na, že do bro 
sez na njen s prob le ma ti ko. Hkra ti pa po bu da Dr žav ne ga sveta po me ni tudi 
ob ve zo Us tav ne mu so diš ču, da o tej za de vi raz prav lja, ne pa, da od za de ve 
od sto pi češ, da ni iz ka zan prav ni in te res, kar pa je pri ne ka te rih svet ni kih 
spro ži lo po mi sle ke. Mi lan Ozi mič se je na pri mer vpra šal, ali je na tak na čin 
sploh pro duk tiv no re ševati vse bi no in kva li te to za ko na. 

Svet ni ki so me ni li, da je za go tav lja nje splo šne var no sti dolž nost dr ža ve, 
ki za ra di jav ne ga in te re sa re gu li ra iz va ja nje gos po dar skih de jav no sti. Gle-
de na do god ke v zad njih le tih, pri ka te rih je ob iz va ja nju dejavno sti za seb-
ne ga va ro va nja priš lo do kr ši tev člo ve ko vih pra vic, je za ko no da ja lec spre-
me nil po go je za iz va ja nje te de jav no sti. Ob tem se po mnjenju svetnikov 
po stav lja vpra ša nje, ali je re ši tev samo v nor mi ra no sti. Po droč je splo šne 
var no sti zah te va za go tav lja nje šte vil nih vzpo red nih ak tiv no sti. 
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Dr žav ni svet se je med pr vi mi od zval na ak tual na �  nanč na in gos po dar ska do ga ja nja in o 
njih spre jel oce ne, sta liš ča in skle pe. Šte vil ni gos po dars tve ni ki in �  nanč niki, ki so so de lo-
va li na pos ve tu o gos po dar ski kri zi, so bili enot ne ga mne nja, da smo soočeni s kri zo, za 
ka te ro ni mo go če na po ve da ti vseh druž be nih po sle dic.

Iz dela ko mi sij v dru gi 
po lo vi ci leta 2008
Ko mi si ja za med na rod ne od no se 
in evrop ske za de ve je obrav na va-
la pred log Re so lu ci je o med na rod-
nem raz voj nem so de lo va nju Re-
 pub li ke Slo ve ni je za ob dob je do 
leta 2015 ter pred log Za ko na o 
spre mem bah in do pol ni tvah Za-
ko na o zu na njih za de vah in jih 
podprla. Sez na ni la se je s po ro či lom 
o pred se do va nju Slo ve ni je Sve- 
tu Evrop ski uni ji ter spre je la skle-
pe Evrop ske ga sve ta. Ko mi si ja je 
po da la mne nje k Pred lo gu de kla-
ra ci je o us me ri tvah za de lo va nje 
Re pub li ke Slo ve ni je v in sti tu ci jah 
Evrop ske uni je v ob dob ju ju lij 2008 
- de cem ber 2009 ter pred log Di rek-
ti ve Sve ta o iz va ja nju na če la ena-
ke ga obrav na va nja oseb ne gle de 
na vero ali pre pri ča nje, in va lid nost, 
sta rost ali spol no us mer je nost.

Ko mi si ja za so cial no vars tvo, de-
lo, zdravs tvo in in va li de je obra-
v na va la pred log od lo žil ne ga veta 
na Za kon o spre mem bah in do pol-
ni tvah Za ko na o zdrav niš ki slu-
ž bi in ga ni pod pr la, pod pr la pa je 
pred log Za ko na o du šev nem zdra-
v ju, pred log Za ko na o spre mem-
bah in do pol ni tvah Za ko na o in ve-
sti ci jah v jav ne zdravs tve ne za vo de 
in pred log Za ko na o spre mem bah 
in do pol ni tvah Za ko na o zdravs tve-
nem vars tvu in zdravs tve nem za va-
ro va nju, spre mem be in do pol ni tve 
Pra vil ni ka o me ri lih in po go jih za 
upo ra bo sred stev Fun da ci je za fi-
nan ci ra nje in va lid skih in hu ma ni-
tar nih or ga ni za cij in spre mem be 
in do pol ni tve pra vil Fun da ci je za 
fi nan ci ra nje in va lid skih in hu ma ni-
tar nih or ga ni za cij.

Ko mi si ja za gos po dars tvo, obrt, 
tu ri zem in fi nan ce je za vr ni la pre-
d log Za ko na o spre mem bah in do-
pol ni tvah Za ko na o igrah na sre čo, 
pod pr la pa je pred log Za ko na o 
spre mem bah in do pol ni tvah Za ko-
na o ru dars tvu, pred log Za ko na o 
spre mem bah in do pol ni tvah Ener-
get ske ga za ko na, pred log Za ko na o 
spre mem bah in do pol ni tvah Za ko-
na o skla du za fi nan ci ra nje raz grad-
nje Nu klear ne elek trar ne Krš ko in 
od la ga nja ra di oak tiv nih od pad kov 
iz Nu klear ne elek trar ne Krš ko, pred-
log Za ko na o spre mem bah Za ko-
na o spre mem bah in do pol ni tvah 
Za ko na o in ve sti cij skih skla dih in 
druž bah za uprav lja nje, ter pod pr la 
tudi po bu do za spre jem pred lo ga 
Za ko na o spre mem bah in do pol ni-
tvah Za ko na o do hod ni ni. Ko mi si ja 
je obrav na va la let no po ro či lo Ban-
ke Slo ve ni je z let nim obra ču nom 
in njen fi nanč ni na črt za leto 2008, 
po ro či lo o sta nju na trgu fi nanč nih 
in stru men tov in let na po ro či la o 
delu Agen ci je za trg vred nost nih 
pa pir jev, Ra čun ske ga so diš ča ter 
Ko mi si je za pre pre če va nje ko rup-

Nes klad ja so lah ko po zi ti ven raz voj ni de jav nik, 
ker pa je do ga ja nje glo bal no in kom plek sno, tudi 
sve tov ni od lo če val ci niso enot ni gle de vzro kov in 
sme ri ukre pa nja. Vse ka kor je po treb na nova druž-
be no gos po dar ska pa ra dig ma, ki bo pod la ga za 
pro gra me oživ lja nja gos po dars tva. “Raz me re so 
za ple te ne. Če bomo is ka li pra ve re ši tve, lah ko Slo-
ve ni ja iz re ce si je pri de tudi moč nej ša”, je me nil dr. 
Ma tej La hov nik, pri če mer je opo zo ril na di le mo, 
ali se bomo od lo či li samo za ukre pe, ki jih bodo 
de lež ni vsi v ena ki meri, ali pa ne bi ven dar le bilo 
tre ba na pri ha ja jo če raz me re od go var ja ti tudi s 
spre je ma njem ukre pov gle de do ga ja nja v po sa-
mez nih pa no gah gos po dars tva in v lu či nji ho ve-
ga raz vo ja. Raz bre me ni tev gos po dars tva je med 
ukre pi, ki jih lah ko sprej me Slo ve ni ja v od zi vu na 
se da nje raz me re, na pr vem me stu. Pou da ril je po-
men ak tiv ne po li ti ke za po slo va nja, pos pe še va nja 
gos po dar ske ra sti z raz lič ni mi in fra struk tur ni mi 
pro jek ti, ki bi jih dr ža va lah ko �  nan ci ra la s sreds-
tvi zmanj ša ne ga de le ža iz dat kov za obram bo. Ob 
tem je bil kri ti čen tudi do plač ne re for me v jav nem 
sek tor ju, saj je po nje go vih po dat kih vla da po ra bi-
la do dat ne pol mi li jar de evrov za pla če v jav nem 
sek tor ju zato, da so se daj vsi ne za do volj ni. Šte vi lo 
za po sle nih bo, po be se dah dr žav ne ga svet ni ka in 
pred sed ni ka Zdru že nja de lo da jal cev Slo ve ni je Bo-
ru ta Meha, tre ba zmanj še va ti pred vsem v de lov no 
in ten ziv nih in iz voz no us mer je nih pa no gah. Tre ba 
je uvesti na če lo var ne prož no sti, ki omo go ča laž je 
po ve če va nje in zmanj še va nje šte vi la za po sle nih, 
gos po dars tvu pa za go to vi ti do stop do po so jil z 
niž ji mi obrest ni mi me ra mi. Sve tov na kri za je po 
nje go vem mne nju pri lož nost za spre jet je no ve ga 
so cial ne ga spo ra zu ma v Slo ve ni ji. Dr. Men cin ger 
pa je opo zo ril, da mora dr ža va med zdajš njo kri zo 
po sku ša ti re še va ti vsa ko pod jet je.”So cial ni stroš ki 
pro pa da pod jet ja so naj brž ve li ko viš ji, kot pa bi 
bila dr žav na po moč”, je menil dr. Men cin ger in do-
dal, da mo ra jo tudi lastni ki pod je tij iz ka za ti svo jo 
od go vor nost do druž be, v ka te ri ži vi jo.
Dr žav ni svet je oce nil, da so bile prve na po ve di vla-
de o na či nih po se ga nja v gos po dars tvo ne za do vo-
lji ve in ob li ko val sta liš ča o na dalj njem ukre pa nju 
in pri tem med dru gim po se bej iz po sta vil na sled-
nje us me ri tve:
-  preu sme ri tev grad be niš tva iz sta no vanj ske grad-

nje v iz grad njo in fra struk tu re (pred vsem že lez niš-
ke) in pri tem ob li ko va ti med na rod na in ve sti cij-
ska, iz ved be na in ope ra tiv na za vez niš tva;

-  in ve sti ra nje v raz voj in ra zi ska ve, pod po go jem 
po vsem ja snih po slov nih na čr tov;

-  prio ri tet na skrb za lik vid nost po slov nih sub jek-

V Dr žav nem sve tu o vzro kih gos po dar ske kri ze 
Po treb na je nova druž be no - gos po dar ska pa ra dig ma

Dr žav ni svet za tret jo raz voj no os
Tret ja raz voj na os je po mem bna za po li cen-
trič ni raz voj Slo ve ni je, zato mora vla da za-
go to vi ti sreds tva za nje no iz grad njo, so se 
stri nja li dr žav ni svet ni ki na 12. red ni seji v 
Se mi ču 10. de cem bra.
Bela kra ji na spa da med gos po dar sko in pro met no 
manj raz vi ta po droč ja. Žal njen raz voj v ve li ki meri 
kro ji jo sla be pro met ne po ve za ve s preo sta lo Slo ve-
ni jo. Zato ni na ključ je, da so se be lo kranj ske ob či ne 
poe no ti le gle de tra se 3. raz voj ne osi in pri ča ku je jo 
ak tiv no sti dr ža ve v sme ri čim hi trej še rea li za ci je za-
stav lje nih na čr tov. Be lo kranj ski svet nik Jo že Mi hel-
čič je vla di in pri stoj nim mi ni strs tvom po sta vil vpra-
ša nje gle de tra se tret je raz voj ne osi. Za ni ma lo ga 
je, kdaj bo umeš če na v pro stor, kako hi tri bodo na-
dalj nji po stop ki pri grad nji ter ali bo dr ža va podprla 
na čin grad nje, po ka te rem bodo imela prednost 
ob moč ja, na ka te rih bo za ra di poe no te nja sta lišč 
ob čin mo go če hi trej še na pre do va nje.

tov; banč ni si stem bi mo ral do bi ti kon kret no 
spod bu do v sme ri �  nan ci ra nja po slov ne ga pro-
ce sa pod je tij, kjer je os nov ni prob lem po dalj še va-
nje pla čil nih ro kov za si cer še ved no pers pek tiv-
ne pro daj ne pro gra me;

-  pod po ra in du stri ji se stav nih de lov za av to mo-
bil sko in du stri jo; tu ve lja pod pre ti ukre pe EU, a 
zah te va ti nji ho vo us kla je nost;

-  spod bu di ti raz voj, proi zvod njo in upo ra bo proi-
zvo dov in si ste mov s po droč ja ekologi je in ob-
nov lji vih vi rov ener gi je, s po seb nim pou dar kom 
na ob li ko vanju na cio nal ne ga le sne ga pro grama;

-  pri dr žav nih do ka pi ta li za ci jah v manj do no sne 
de lov no in ten ziv ne proi zvod nje upo ra bi ti ce lo-
vi tej ši “cost– be ne � t” pri stop; 

-  re de �  ni ra ti kme tij sko po li ti ko v sme ri spod bu-
ja nja so na rav ne ga kme tijs tva in po ve če va nja 
upo ra be bliž je pri de la nih pri del kov in bliž je 
proi zve de nih pre hram be nih iz del kov;

-  preu sme ritev na do ma če ener gen te;
- preu sme ritev na do ma čo pri de la vo in pre de la-

vo hra ne;
-  kom pen ziranje do dat nih pro ra čun skih obre-

me nitev in iz datkov na pod la gi zmanj še va nja 
vo jaš ke ga pro ra ču na in/ali re pro gra mi ra nja 
na bav uvo že ne vo jaš ke opre me ter var če va nje 
pri manj po treb nih pro ra čun skih iz dat kih; iz-
pad pri hod kov za ra di zmanj ša nih pris pev kov 
na do me sti ti s tro ša ri na mi pri do bri nah z niz ko 
ce nov no ela stič nost jo pov pra še va nja; zni ža nje 
pris pev nih sto penj naj bo for mal na bo do ča “po-
ten cial na” ter ja tev do pod je tij.
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Kako gos po dar no uprav lja ti z last niš ki mi de le ži dr ža ve v pod jet jih?
Pri va ti za ci ja ni eno sta ven in la hek pro ces

Po osem naj stih le tih sa mo stoj no sti os ta ja ne re še no vpra ša nje gos po dar je nja z dr žav ni-
mi de le ži v gos po dars tvu. Dr žav ni svet je na 12. seji 10. de cem bra spre jel skle pe v zve zi z 
gospodar nim uprav lja njem z last niš ki mi de le ži pod je tij v dr žav ni la sti. Skle pi so bili pri prav-
lje ni na pod la gi soo če nja raz lič nih po gle dov stro kov nja kov na pos ve tu v za čet ku ju li ja. 

ci je, Rud ni ka ži ve ga sre bra Idri ja v 
za pi ra nju ter Rud ni ka Za gor je v za-
pi ra nju. Obrav na va la je še zaključ-
ke pos ve tov  “Fi nanč na kri za- pot v 
re ce si jo ali iz ziv za novo gos po dar-
sko ure di tev”, ter “Kako gos po dar-
no uprav lja ti z last niš ki mi de le ži dr-
ža ve v pod jet jih?” Obrav na va la je 
še po bu do za re še va nje prob lema-
 ti ke ne kon tro li ra ne ga igra nja in jo
pod pr la. 

Ko mi si ja za dr žav no ure di tev je 
obrav na va la skup no let no po ro či-
lo o delu dr žav nih to žil stev, po ro-
či lo in for ma cij ske ga poob laš čen ca 
ter po ro či lo va ru ha člo ve ko vih pra-
vic. Za vr ni la je po bu do za veto na 
Za kon o od vet niš ki ta ri fi, pod pr la 
pa pred log Za ko na o spre mem bah 
in do pol ni tvah Za ko na o praz ni kih 
in dela pro stih dne vih v Re pub li ki 
Slo ve ni ji ter pred log zah te ve za 
po nov no pre so jo oce ne us tav no-
sti Za ko na o do pol ni tvah Za ko na 
o Dr žav nem sve tu. Obrav na va la 
je proš njo za vlo ži tev zah te ve za 
pre so jo us tav no sti po sa mez nih do-
ločb Za ko na o za seb nem va ro va-
nju ter pod pr la pred log Za ko na o 
do pol ni tvi Za ko na o Vla di ter pred-
log Za ko na o spre mem bi Za ko na o 
po slan cih. 

Ko mi si ja za kul tu ro, zna nost, šol-
s tvo in šport je pod pr la pred log
za od lo žil ni veto na Za kon o spre-
 mem bah in do pol ni tvah Za ko na o 
vi so kem šols tvu, obrav na va la po-
bu do za us ta no vi tev po seb ne ga 
skla da za od kup in ob de la vo ro ko-
 pi sov oz. ar hi vov slo venskih ustva-
rjalcev ter se sez na ni la z in for ma ci-
jo o ak tual nem po lo ža ju slo ven ske 
manj ši ne v Ita li ji. Obrav na va la je 
tudi let no po ro či lo va ru ha člo ve ko-
vih pra vic ter za ključ ke s pos ve ta 
“Zaš či ta av tor skih pra vic pi sa te ljev, 
pre va jal cev, lek tor jev in dru gih us-
tvar jal cev na po droč ju le po slov ja 
in hu ma ni sti ke”. 

V Dr žav nem sve tu je pre vla da lo sta liš če, da je upra-
vi če na dol go roč na pri sot nost dr žav ne last ni ne v ti-
stih gos po dar skih sub jek tih, pri ka te rih od pro da ja 
de le ža ni gos po dar sko smi sel na ali ni sklad na z na-
cio nal ni mi in te re si. Dr žav ni svet vidi moč no po ve-
za nost med mo de lom gos po dar je nja z dr žav ni mi 
de le ži v gos po dars tvu in soo ča njem z gos po dar sko 
kri zo in pod pi ra na me ro vla de, da ure di po se ge v 
gos po dars tvo na pre gle den in stro ko ven na čin z 
re de �  ni ra njem vlo ge SID ban ke, obe nem pa opo-
zar ja, da so gos po dar ska, �  nanč na, so cial na in okolj-
ska po li ti ka med sabo te sno po ve za ne. 

Vlo ga dr ža ve v iz va ja nju last niš ke 
funk ci je
Po mem bna na lo ga dr ža ve pri iz va ja nju last niš ke 
funk ci je je v tem, da se izog ne ne po treb ne mu po-
li tič ne mu vple ta nju v uprav lja nje pod je tij, ter da 
za go to vi ena ke po go je kon ku ren ce in de lo va nja 
na tr gih. Dr ža va naj bi iz va ja la last niš ko funk ci jo 
v skla du z jav no raz kri to last niš ko po li ti ko. Uprav-
lja nje dr žav ne ga last niš tva na pro fe sio na len in 
od go vo ren na čin vodi do bolj zdra ve, kon ku renč-
ne in trans pa rent ne druž be. Zato je po mne nju 
dr žav nih svet ni kov eno ključ nih vpra šanj, kdo bi 

Ko mi si ja za kme tijs tvo, goz dars-
tvo in pre hra no je pod pr la po bu-
do za iz grad njo ve le trž ni ce v Ljub-
lja ni, sez na ni la se je s stra te gi jo 
pri la ga ja nja slo ven ske ga kme tijs-
tva in goz dars tva pod neb nim spre-
mem bam in jo prav tako pod pr la 
ter obrav na va la po ro či lo nad zor ne-
ga od bo ra Skla da kme tij skih zem-
ljišč in goz dov Re pub li ke Slo ve ni je 
za leto 2007.

Šte vi lo podje tij z dr žav no last ni no se 
po ve ču je
Ne ka te re dr ža ve Evrop ske uni je ima jo v la sti oko li 
5 od stot kov vred no sti do ma čih pod je tij, med tem 
ko je v Slo ve ni ji ta de lež bis tve no viš ji in zna ša 23 
od stot kov. Dr ža va s tem še ved no nad zi ra ve či no 
več jih slo ven skih pod je tij. Šte vi lo pod je tij z dr žav-
no last ni no, še po se bej dr žav nih skla dov, se tudi v 
dru god po sve tu po ve ču je. Med de se ti mi naj več-
ji mi sve tov ni mi pod jet ji po trž ni ka pi ta li za ci ji, jih 
je bilo leta 2007 kar pet v dr žav ni la sti. V pro gram 
pro da je �  nanč ne ga pre mo že nja so vklju če ne vse 
ka pi tal ske na lož be, ki so pri mer ne za pro da jo. Kjer 
gre za stra teš ki in te res, pa dr ža va tudi po pri va ti-
za ci ji ohra nja od lo ču joč vpliv. Pri vpra ša nju pri-
mer ne ga de le ža tu je ga last niš tva pa se je tre ba 
za ve da ti, da pro da je do ma čih pod je tij po me ni jo 
tudi od li va nje do bič ka iz dr ža ve. Med tem ko so 
stro kov ne pri pra ve in po stop ki re la tiv no eno stav-
ni, so po li tič ni pro ce si, ki te če jo vzpo red no, kom-
plek sni in ne go to vi.

bil da nes v Slo ve ni ji do ber pro fe sio nal ni uprav lja-
vec dr žav ne ga pre mo že nja. Bis tve ni po goj za to je 
ne kon�  ikt nost in te re sov z dru gi mi gos po dar ski mi 
druž ba mi ka kor tudi s po li tič no in dr žav no uprav-
no struk tu ro. Za tako vlo go bi bila pri mer na pred 
krat kim ob li ko va na Slo ven ska iz voz na in raz voj na 
ban ka, ki ima na po droč ju uprav lja nja pre mo že nja 
za dr ža vo že iz kuš nje.

Od go vor nost dr ža ve
Po mne nju svet ni kov bi se mo ra la spre me ni ti vlo-
ga KAD-a in SOD-a. Če se pri sta ne na tezo, da KAD 
os ta ne port felj ski uprav lja vec pre mo že nja, kot 
ti pič no pro fe sio nal na �  nanč na in šti tu ci ja, pa se 
last niš tvo tega dela dr žav ne ga pre mo že nja pre-
ne se na ZPIZ. Ob tem se ime nu je nad zor ni svet, v 
ka te rem so pred stav ni ki dr ža ve, cen tral ne ban ke 
in ZPIZ-a. Pre mo že nje oz. do se že ni do no si ne po-
sta ne jo del splo šne bi lan ce am pak ka pi tal ski del 
bi lan ce ZPIZ-a, kar po me ni, da ne more pri ti do ne-
po sred ne ga pre ta ka nja teh do no sov v po koj ni ne 
oz. v te ko čo po ra bo ZPIZ-a. S tem bi vr ni li ne kaj 
ti ste ga, kar je bilo prej druž be no na zaj v pr vot no 
funk ci jo, tako da bi ta ka pi tal do bil neko druž be no 
vred nost. 

Na po droč ju gos po dar ske in fra struk tu re in �  nanč-
ne ga si ste ma je tež ko naj ti dr ža vo, ki bi ta si ste ma 
raz pro da la ali opu sti la. Zato je po mem bno, da se 
v ne ka te rih �  nanč nih in šti tu ci jah kon trol ni de le ži 
ob dr ži jo, pri če mer ni nuj no, da dr ža va svo jo ude-
lež bo iz va ja ak tiv no. Ener ge ti ka, ali vsaj ne ka te ri 
nje ni deli, je ti pi čen pri mer, kjer je nuj no, da os ta-
ne pod kon tro lo dr ža ve; prav tako to ve lja za ne-
ka te re seg men te pro met ne in fra struk tu re, kjer bo 
Slo ve ni ja mo ra la v pri hod no sti spre je ti ne kaj stra-
teš kih in dol go roč nih od lo či tev. 
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Raz voj ne pri lož no sti Kra sa
Dr žav ni svet je na 9. red ni seji 2. ju li ja obrav na val za ključ ke 
s pos ve ta o ohra ni tvi kraš ke kra ji ne kot raz voj ne pri lož no sti 
Kra sa, ki je v Dr žav nem sve tu po te kal sre di juni ja. Sklep na 
mi sel pos ve ta je bila, da je lah ko neo kr nje no na rav no oko lje 
za na Kra su ži ve če pre bi vals tvo ve li ka raz voj na pri lož nost in 
mož nost za bis tve no zvi ša nje kva li te te živ lje nja, če bi za to se-
ve da ob sta ja le pri mer ne vzpod bu de. 

V za ključ kih je med dru gim pou dar je no, da bi mo ra li na rav ni dr ža ve in 
v so de lo va nju z lo kal ni mi skup nost mi ukre pa ti in za va ro va ti Kras kot na-
rav no vred no to in kul tur no kra ji no. Če se bodo v pri hod no sti na Kra su 
res ure sni či li ve li ko po tez ni pro jek ti ob sež nih no vih po zi dav v ob li ki sa te-
lit skih za sel kov ob kraš kih va seh, to ni ka kor ne bo ime lo si ner gič nih učin-
kov na lo kal ni raz voj. Za Dr žav ni svet kot za stop ni ka no sil cev so cial nih, 
gos po dar skih, po klic nih in lo kal nih in te re sov, je iz jem no po mem bno 
vpra ša nje, kaj po me ni neo kr nje na kraš ka kra ji na za raz voj lo kal nih skup-
no sti in nje nih pre bi val cev. 

Dr žav ni svet meni, da je po treb na enot na stra te gi ja po se gov v pro stor, ki bi 
slu ži la kot vo di lo za kon kret ne pro stor ske od lo či tve vseh ob čin na ob moč ju 
Kra sa. Ve li ki po se gi v kra ji no s stra ni le ene ob či ne bi ime li traj ne ško dlji ve 
po sle di ce za ce lot no po do bo Kra sa. Zato Dr žav ni svet pred la ga, da bi vse 
kraš ke ob či ne na po droč ju ure ja nja pro sto ra iz de la le skup no stra te gi jo po se-
gov v kraš ko kra ji no, ki bi sle di la za čr ta nim ci ljem v skup nem raz voj nem pro-
gra mu re gi je. Ob tem je Dr žav ni svet po zi val Mi ni strs tvo za oko lje in pro stor, 
da vzpo sta vi us tre zen pro jekt, ki bo pri pe ljal do tega do ku men ta. 

Iz vo ri slo ven ske us ta ve 
Dvaj set let po “pi sa telj ski us ta vi”
Le tos mi ne va 20 let od nastan ka tako ime no va ne “pi sa telj ske 
us ta ve”, ki je bila eden iz med te me ljev poz nej še us ta ve. Ob ob-
let ni ci so 20. no vem bra v Dr žav nem sve tu ug led ni slo ven ski 
in te lek tual ci z raz lič nih vi di kov pri mer ja li da naš nje us tav ne 
re ši tve s ti sti mi, ki so jih pred dve ma de set let je ma pred la ga li 
pi sa te lji.

Na pos ve tu so s pris pev ki so de lo va li dr. Tine Hri bar (Dvajset let 
slovenske ustavnosti), dr. Dean Ko mel (Us ta va in us tav ni po lo-
žaj), držav ni svet nik An ton Per šak (Pisateljska ustava kot predmet 
pogledov), prof. dr. Miro Ce rar (Pisateljska ustava in prevrednotenje 
ustavnopravnih vrednot), dr. Ma ri jan Pavč nik (Materia Constitutions- 
glose ob “pisateljski ustavi”), dr. Ivan Svet lik (Izvori slovenske ustave), 
dr. Velj ko Rus (Simbioza med delom in lastništvom) in dr žav ni svet nik 
dr. Jo že Men cin ger (Lastniki podjetij ali lastniki premoženja).

Kot je pou da ril pred sed nik Dr žav ne ga sve ta mag. Blaž Kav čič, so le v 
red ko ka te ri dr ža vi pi sa te lji igra li tako po mem bno vlo go pri us tvar ja-
nju su ve re ne drža ve kot v Slo ve ni ji, ki so leta 1988 v ok vi ru Druš tva 
slo ven skih pi sa te ljev pri pra vi li teze za Us ta vo Re pub li ke Slo ve ni je ozi-
ro ma tako ime no va no “pisa telj sko ustavo”. Pris pe vek pi sa te ljev se je 
pri čel že s pri pra va mi na 57. šte vil ko Nove re vi je leta 1986 in z nje nim 
izi dom leta 1987. Vse bi na pisa telj ske us ta ve se odra ža tudi v osa mos-
vo ji tve nih do ku men tih, ki so sle di li, in si cer v Maj niš ki de kla ra ci ji iz 
apri la 1989, v Usta vi Republike Slovenije, ki je bila spre je ta leta 1991, 
ter v dru gih po mem bnih osa mos vo ji tve nih do ku men tih.

Nova publikacija Državnega sveta

Novembra je izšel zbornik z naslovom Ohranitev kraške krajine kot 
razvojna priložnost Krasa, v katerem so zbrani referati in razprave 
s posveta v Državnem svetu Republike Slovenije. V zborniku 
so objavljeni prispevki mag. Božidarja Flajšmana, mag. Blaža 
Kavčiča, dr. Ljuba Laha, dr. Jožeta Pirjevca, dr. Stanislava Renčelja, 
dr. Darija Krajčiča in Marjete Nose Marolt, Albina Debevca, dr. 
Marina Kokorovca ter dr. Antona Prosena ter sklepi Državnega 
sveta Republike Slovenije v zvezi z obravnavano tematiko.

Gostujoče mnenje

Dr. Fran ce Bu čar o sta nju in pers pek ti vah 
par la men tar ne de mo kra ci je
O sta nju in pers pek ti vah slo ven ske par la men tar ne de mo kra ci-
je se je pred sed nik Držav ne ga sve ta mag. Blaž Kav čič sep tem-
bra pos ve to val z enim iz med ključ nih us tvar jal cev slo ven ske 
us ta ve, dr. Fran ce tom Bu čar jem. Te melj ni vpra ša nji pos ve to-
va nja sta bili vlo ga in po lo žaj Dr žav ne ga sve ta.
V za ko no daj nem po stop ku ima Dr žav-
ni svet ome je no vlogo, saj lah ko daje 
pri pom be, vla ga za ko ne, ven dar o tem 
od lo ča Dr žav ni zbor. Dr žav ni svet se lah-
ko od lo či za od lo žil ni veto in to sled nje 
je orož je, ki ga dr žav ni svet ni ki upo ra-
bi jo naj po go ste je. Ak tual na raz miš lja-
nja zato po te ka jo v dveh sme reh: ali 
spreme ni ti pra vi la tako, da bi lah ko Dr-
žav ni svet nas pro to val samo po sa mez-
ni re ši tvi ali pa Dr žav ne mu sve tu dati 
pol no vlo go dru ge ga par la men tar ne ga 
doma. 

Dr. Bu čar je me nil, da bo tre ba na re di ti 
pre boj za pra vo de mo kra ci jo. Po nje go-
vem mne nju je ta za zdaj le v pred pi sih, 
ob last pa de lu je av to ri tar no. Opo zo ril 
je, da smo do se gli is tost za ko no daj ne in iz vr šil ne ob la sti, iz vor tega 
sta nja pa vidi v tem, da je mla da slo ven ska de mo kra ci ja prev ze la 
druž bo, ki jo je so cia li zem zgra dil “na brez moč nem po sa mez ni ku”. 
Tako smo bil po stav lje ni pred pa ra doks, “da zgra di mo de mo kra tič no 
druž bo z in stru men ta ri jem to ta li tar ne druž be”. Dr. Bu čar je zato me-
nil, da je te ža va slo ven ske druž be pre vla da po li tič ne ga pod si ste ma 
kot “do konč ne ga ar bi tra”. Tak šna kon cen tra ci ja mo či pa po nje go vem 
mne nju ško di tudi gos po dar ske mu pod si ste mu, kjer bi mo ra la dr ža va 
po skr be ti, da ne pri ha ja do prav nih in so cial nih kr ši tev. Na me sto, da 
bi iz va ja la dolž ne funk ci je nad zo ra, je dr ža va os ta la gos po dar tega 
pod si ste ma.

Ker je vsa moč skon centri ra na v po li tič nem pod si ste mu, pri ha ja do 
tako ve li ke ga pri ti ska za os vo ji tev po li tič nih funk cij, ker se samo pre-
ko njih lah ko vpli va na spre mem be v druž be nem živ lje nju. Zato po 
lo gi ki stva ri, po mne nju sta ro ste slo ven ske de mo kra ci je, pri ha ja mo 
do av to ri tar ne ob li ke vo de nja druž be, ki pa je si stem ska in s tem last-
na vsa ki vla di. Po ob li ko va nju par la men ta in vla de naj bi se tako za-
ko no daj na in iz vr šil na ob last pre li la v eno samo, ki pa svo je ga vrha 
nima v no be ni iz med prejš njih dveh, tem več v vods tvu naj moč nej še 
po li tič ne stran ke. To pa lah ko pri pe lje celo do sta nja, v ka te rem je v 
ne var no sti sam de mo kra tič ni si stem. No be na vla da se zato po Bu čar-
je vih be se dah ne more skli ce va ti na to, da so ne ka te ri iz ko ri sti li pri lož-
nost. “Čim vla da ugo to vi tako sta nje, mo ra jo začeti zvo ni ti vsi alarm ni 
zvon ci,” je opo zo ril. 

Mož nost vidi v vlo gi Dr žav ne ga sve ta, za re snič ni pre boj pa so po treb-
ne moč ne po li tič ne oseb no sti, ki so to spo sob ne tudi iz pe lja ti. S tem 
je tudi za vr nil tezo o ne po treb no sti Dr žav ne ga sve ta. 
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Na gra je ni naj za služ nej ši pro sto volj ci za leto 2008

Pod po ra Stra te gi ji pri la ga ja nja slo ven ske ga 
kme tijs tva in goz dars tva pod neb nim spre mem bam
Po treb ni so kon kret ni ukre pi
Dr žav ni svet je na 11. red ni seji 19. no vem bra pod prl Stra te-
gi jo pri la ga ja nja slo ven ske ga kme tijs tva in goz dars tva 
pod neb nim spre mem bam, ki jo je pri pra vi lo Mi ni strs tvo za 
kme tijs tvo, goz dars tvo in pre hra no. Dr žav ni svet ni ki so me ni-
li, da stra teš ki del za je ma prob le ma ti ko ce lo vi to, po mem bno 
pa je, kako se bo stra te gi ja iz va ja la v prak si. Za us pe šno pri-
la ga ja nje pod neb nim spre mem bam pa ne bodo po treb ni le 
kon kret ni ukre pi kme tij ske in goz dar ske po li ti ke tem več tudi 
spre mem ba ob sto je če za ko no da je.
Stra te gi ja pri la ga ja nja kme tij ske ga sek tor ja na pod neb ne spre mem be 
je prvi stra teš ki dokument, ki daje ključ ne smer ni ce za pri la go di tev 
kme tijs tva in goz dars tva pod neb nim spre mem bam. Vla da Re pub li ke 
Slo ve ni je je s spre je mom stra te gi je opre de li la tudi �  nanč ne po sle di ce. 
Pri za go to vi tvi za dost nih �  nanč nih sred stev in rea li za ci ji ak cij ske ga na-
čr ta bo po treb no iz ha ja ti iz ob sto je čih vi rov in iz ve sti pre struk tu ri ra nje 
kme tij, pri tem pa upo šte va ti iz ved bo kon kret nih na čr tov. 

V Dr žav nem sve tu o kon ce si jah v dim ni kars tvu
Prob lema ti ka dim-
ni kars tva je po sta-
 la pe re ča po spre-
jet ju Za ko na o var-
s tvu oko lja leta 
2004. Na pod la gi 
tega za ko na se je 
iz va ja nje me ri tev, 
pre gle do va nje in či-
š če nje ku ril nih na-
prav, dim nih vo dov 
in zrač ni kov, pre ne-
slo z ob čin ske ga na dr žav ni nivo. Kljub tej spre mem bi je za ko no-
da ja lec ohra nil kon ce sio ni ran na čin iz va ja nja te gos po dar ske 
jav ne služ be. Dr žav ni svet je na 11. red ni seji 19. no vem bra na to 
temo spre jel skle pe.
Vse bi na skle pov je re zul tat raz pra ve v sep tem bru, ko so v Dr žav nem sve tu 
soo či li mne nja pred stav ni ki upo rab ni kov dim ni kar skih sto ri tev, dim ni kar ji, 
pred sed nik sek ci je dim ni kar jev pri Obrt no pod jet niš ki zbor ni ci Slo ve ni je in 
Gos po dar ski zbor ni ci Slo ve ni je, pred stav ni ki Mi ni strs tva za oko lje in pro stor, 
Inš pek to ra ta za vars tvo pred na rav ni mi in dru gi mi ne sre ča mi, Zdravs tve ne-

Dr žav ni svet ni ki za od go vor no igral niš tvo
Za iz va ja nje pre ven tiv nih in ku ra tiv nih ukre pov 
na me ni ti del kon ce sij skih da ja tev
Slo ve ni ja sodi med dr ža ve z raz vi to igral niš ko de jav nostjo, pri-
ča pa smo tudi raz ma hu in ter net ne po nud be na tem po droč ju. 
Ob za hod ni meji Re pub li ke Slo ve ni je je naj več ja kon cen tra ci-
ja po nud be iger na sre čo na ozem lju Evrop ske uni je. Ve či na 
obi sko val cev pri ha ja iz Ita li je, na raš ča tudi šte vi lo do ma čih 
igral cev. Po leg de nar ja, ki se ste ka v pro ra čun, igre na sre čo 
pri na ša jo tudi ne ga tiv ne po sle di ce. 
Dr žav ni svet je na de se ti red ni seji 8. ok to bra obrav na val po bu do svet ni ka 
Ma te ja Ar čo na za re še va nje prob le ma ti ke ne kon tro li ra ne ga igra nja na sre-
čo, ki je v tudi v jav no sti do ži ve la ve li ko po zor no sti. Dr žav ni svet ni ki so po-
bu do so gla sno pod pr li in vla di pred la ga li, naj za go to vi po go je za iz va ja nje 
pre ven tiv nih pro gra mov in za zdrav lje nje od vi sno sti od iger na sre čo. Mi ni-
strs tvo za �  nan ce se je še v sta ri se sta vi od zva lo s po ja sni lom, da po bu da 
zah te va bolj vse bin sko obrav na vo in od lo či tev pre lo ži lo na novo vla do.

Dr žav ni svet je pred la gal, da se preu či mož no sti in po sle dič no sprej-
me po treb ne ukre pe na po droč ju t.i. od go vor ne ga igral niš tva, kot ga 
poz na jo Ka na da, Ni zo zem ska in Švi ca. Za iz va ja nje teh ukre pov naj dr-
ža va na me ni 2 do 3 od stot ke kon ce sij skih da ja tev, po treb na sreds tva 
pa se naj za go to vi jo tudi za zdrav lje nje od vi sno sti od iger na sre čo, še 
pred tem pa je po treb no preu či ti tudi sta nje na rav ni iz va jal cev zdrav-
lje nja. Dr žav ni svet ni ki so v raz pra vi opo zo ri li, da zdravs tve ni si stem 
ne �  nan ci ra zdrav lje nja, od vi sni ki so pre puš če ni iz naj dlji vo sti po sa-
mez ni kov in us ta nov, ki jim pod krin ko zdrav lje nja dru gih od vi sno sti 
po sku ša jo po ma ga ti, gre pa za bo le zen, ki jo je po treb no zdra vi ti v 
ok vi ru si ste ma zdravs tve ne ga vars tva. Po seb no po zor nost je tre ba 
na me ni ti pre ven ti vi pri šo la jo či mla di ni, kon ce sio nar ji pa mo ra jo čim 
prej spre je ti po li ti ko ob vla do va nja ne kon tro li ra ne ga igra nja na sre čo, 
kar naj po sta ne del nji ho ve po seb ne druž be ne od go vor no sti. 

Državni svet za celovito podporo prostovoljstvu
Za nadalj nji raz voj pro sto voljs tva je po treb na 
za kon ska pod la ga 
Ob dne vu pro sto volj cev je Dr žav ni svet v so de lo va nju z Zve zo 
druš tve nih or ga ni za cij Slo ve ni je pri pra vil slo ve snost, na ka te-
ri so bila naj za služ nej šim pro sto volj cem po de lje na priz na nja 
Dr žav ne ga sve ta. So de lo va nje z druš tve ni mi or ga ni za ci ja mi 
je izred ne ga po me na, saj je Dr žav ni svet v svo jem po mem-
bnem delu tudi za stop nik in te re sov ci vil ne druž be.
Dr žav ni svet je na 11. red ni seji 19. no vem bra pod prl tudi vpra ša nji dr-
žav ne ga svet ni ka Pe tra Po žu na v zve zi s pro sto voljs tvom. Gre za vpra ša-
nja, na kak šen na čin bo vla da okre pi la part ner ski dia log s ci vil no druž-
bo in pri sto pi la k ure sni če va nju pro mo ci je in raz vo ja pro sto voljs tva, ter 
kdaj bo vla da z ure sni če va njem ukre pov za iz va ja nje stra te gij za do se-
ga nje ci ljev Re so lu ci je o na cio nal nem pro gra mu so cial ne ga vars tva za 
ob dob je 2006-2010 pri pra vi la pred log Za ko na o pro sto voljs tvu in na ta 
na čin po sta vi la prav ni te melj za spod bu ja nje in raz voj te de jav no sti. 

Priza de va nja za spre jem za ko no da je na po droč ju pro sto voljs tva si cer 
se ga jo že v leto 2004, ko je bil pri prav ljen pred log Za ko na o pro sto volj-
nem delu in po slan v na dalj nji po sto pek us kla je va nja. Za nadalj nji raz-
voj pro sto voljs tva je po treb na za kon ska pod la ga.

Dr žav ni svet nik Pe ter Po žun je na Fo ru mu Slo ven ske �  lan tro pi je - Zdru-
že nja za pro mo ci jo pro sto voljs tva 5. de cem bra v Can kar je vem domu 
de jal, da je “pro sto voljs tvo eden te melj nih kam nov ci vil ne druž be, saj 
oživ lja naj ple me ni tej ša strem lje nja člo veš tva - pri za de va nja za mir, svo-
bo do, pri lož nost, var nost in pra vič nost za vse lju di”.

Dr žav ni svet ni ki so med dru gim pred la ga li, naj Mi ni strs tvo za kme tijs-
tvo, goz dars tvo in pre hra no ak cij ski na črt do pol ni s ta kojš nji mi ukre pi, 
gle de pre struk tu ri ra nja pa naj preu či, kje so le-ti po treb ni. Dr žav ni svet 
tudi ugo tav lja, da je do ku ment us kla jen z Ze le no knji go, ki jo je spre je-
la Evrop ska uni ja. Gle de �  nanč nih sred stev ra ču na jo tudi na do dat na 
sreds tva iz I. ste bra pro gra ma raz vo ja po de že lja. Po treb na bo še od lo či-
tev o smi sel ni raz de li tvi ak cij ske ga na čr ta in �  nanc na več ali manj cen-
trov. Me ni li so, da je si stem za va ro va nja klju čen za po vra či la ško de, gle-
de zaš či te traj nih na sa dov pa dr žav ni svet ni ki ugo tav lja jo, da je raz pis 
za pro ti toč ne mre že pre niz ke vred no sti. Do leta 2010 bodo sprem lja li 
po dat ke o obram bi pro ti to či, hkra ti pa so pri sto pi li tudi k ce lo vi ti spre-
mem bi in pri pra vi stra te gi je raz vo ja kme tij ske po li ti ke po letu 2013.

Mne nje Dr žav ne ga sve ta o stra te gi ji pri la ga ja nja slo ven ske ga kme tijs-
tva in goz dars tva pod neb nim spre mem bam je v na go vo ru ude le žen-
cem XXIII. tra di cio nal ne ga pos ve ta Kme tij ske sve to val ne služ be Slo ve-
ni je, ki je sre di sep tem bra po te ka la na Ble du, v slav nost nem na go vo ru 
pre ne sel tudi pred sed nik Dr žav ne ga sve ta. 

ŠTEFAN HARI- RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE, FRANČIŠEK GRIL- ZVEZA 
ZŠAM, ERNEST EÖRY- GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE, ALEŠ ŽITNIK- 
ZVEZA ORGANIZACIJ ZA TEHNIČNO KULTURO, DANICA SIMŠIČ- 
OBMOČNO ZDRUŽENJE RDEČEGA KRIŽA LJUBLJANA IN ZVEZA 
PRIJATELJEV MLADINE LJUBLJANA MOSTE POLJE, MIRI KRAJŠEK- 
ZPMS: DPM TRBOVLJE, MARKO GORŠIČ- PLANINSKA ZVEZA 
SLOVENIJE, JANEZ ALJANČIČ- OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE, 
LEOPOLD TURK- TURISTIČNA ZVEZA SLOVENIJE





Problematika voženj v naravnem okolju
Dr žav ni svet je na 10. red ni seji 8. ok to bra pod prl po bu do dr žav ne ga svet ni ka Mar ja na Kle-
men ca in Ko mi si je za lo kal no sa mou pra vo in re gio nal ni raz voj o spre mem bi Ured be o pre-
po ve di vož nje z vo zi li v na rav nem oko lju ter os ta le za ko no da je v zve zi s kr ši tva mi vož nje v 
na rav nem oko lju iz ven po vr šin, ki so v os no vi na me nje ne mo tor ne mu in dru ge mu pro me tu. 
Gle de na to, da da nes nik jer več ni do vo lje na vož nja v na rav nem oko lju, bi bilo po treb no do-
lo či ti ob moč ja, kjer bi bilo to pod do lo če ni mi po go ji ven dar le do vo lje no. Ker ima jo nad zor-
ni ki nad iz va ja njem ured be te ža ve pri iden ti �  ci ra nju kr ši te ljev, so dr žav ni svet ni ki pod pr li 
pred log, da se raz ši ri tudi na bor mo tor nih vo zil, ki jih je tre ba re gi stri ra ti. Prav tako bi bilo 
tre ba do lo či ti pra vi la vož nje na za to do vo lje nih ob moč jih, svet ni ki pa so se zav ze li za mož-
nost od vze ma mo tor nih vo zil v iz jem nih pri me rih. 

Za spre mem bo po go jev za pri de la vo av toh to nih in tra di cio nal-
nih sort kme tij skih rast lin
Dr žav ni svet je na 10. red ni seji 8. ok to bra pod prl po bu do dr žav ne ga svet ni ka Ru dol fa Ci po-
ta gle de spre mem be do lo če nih po go jev za iz va ja nje ukre pa/po du kre pa SOR ter pred la gal 
Mi ni strs tvu za kme tijs tvo, goz dars tvo in pre hra no, da s po seb nim za ko nom oz. s spre mem-
bo Za ko na o pro gra mu raz vo ja po de že lja ali na drug ustre zen na čin spre me ni do lo če ne po-
go je za iz va ja nje ukre pa/po du kre pa pri de la ve av toh to nih in tra di cio nal nih sort kme tij skih 
rast lin v ok vi ru slo ven ske ga kme tij sko-okolj ske ga pro gra ma in kme tij sko-okolj skih pla čil. 
Po mne nju po bud ni ka je v za ra di tre nut nih zah tev tež ko, če že ne ne mo go če iz va ja ti zah te-
va ne po go je gle de iz pol nje va nja se sta ve ko lo bar ja. 

Dr žav ni svet za us ta no vi tev skla da za od kup in ob de la vo 
ro ko pi sov oz. ar hi vov slo ven skih us tvar jal cev
Iz kuš nje ka že jo, da pri stoj ne us ta no ve po go sto ni ma jo do volj sred stev, da bi lah ko 
si ste ma tič no skr be le za od ku pe ar hi vov po mem bnih slo ven skih us tvar jal cev. To še 
po se bej ve lja za ro ko pi se, pi sma, raz na gra di va in pri prav ljal ne štu di je ter ina či ce 
po mem bnih del, ki so na sta ja le v pro ce sih ob li ko va nja teh del. 
Dr žav ni svet je zato na 10. red ni seji 8. ok to bra pod prl po bu do An to na Per ša ka, da bi po vzo ru 
Av stri je in nekaterih dru gih dr žav us ta no vi li po se ben sklad, ka te re ga na men bi bila si ste ma tič-
na skrb za od ku pe in ob de la vo ro ko pi sov oz. ar hi vov slo ven skih us tvar jal cev.

Tak sklad bi po eni stra ni po me nil neke vr ste �  nanč no pod po ro av tor jem, ki bi z od ku pom 
teh gra div lah ko pri do bi li po mem ben vir sred stev za do stoj no živ lje nje, po dru gi stra ni pa bi 
po me nil še eno mož nost več za na črt no zbi ra nje pi sne kul tur ne de diš či ne oz. ohra nja nje kul-
tur ne ga in zgo do vin ske ga spo mi na. Z do stop nost jo šir ši stro kov ni jav no sti bi to vrst ni so dob ni 
li te rar ni ar hiv lah ko po stal pred met li te rar noz go do vin skih in teo re tič nih ra zi skav o av tor ju. 
Sreds tva iz tega na slo va bi mo ra la biti na me nje na tako gra di vom že umr lih av tor jev, ka te rih 
ro ko pi sne in re fe renč ne za puš či ne hra ni jo de di či, ka kor tudi ro ko pi som še ži ve čih av tor jev.

Zaš či ta av tor skih pra vic us tvar jal cev na po droč ju le po slov ja in 
hu ma ni sti ke
Dr žav ni svet je na 12. seji 10. de cem bra spre jel sklep, ki naj bi pri po mo gel k re ši-
tvam na po droč ju vzpo sta vi tve trans pa rent ne ga in učin ko vi te ga si ste ma �  nan ci-
ra nja iz da ja nja knjig s stra ni dr ža ve ter vzpo sta vi tvi učin ko vi tej še ga nad zo ra nad 
na men sko po ra bo sub ven cij za nji ho vo iz da jo, za go to vi tev ena ko prav ne obrav-
na ve vseh us tvar jal cev v pro ce su na stan ka in iz da je knji ge in k ob li ko va nju smer-
nic za učin ko vi tej še de lo va nje slo ven ske ga knjiž ne ga trga v pri hod no sti.
Skle pi so na sta li na pod la gi raz pra ve na pos ve tu o zaš či ti av tor skih pra vic pi sa te ljev, pre va-
jal cev, lek tor jev in dru gih us tvar jal cev na po droč ju le po slov ja in hu ma ni sti ke, ki je po te kal v 
Dr žav nem sve tu 11. sep tem bra.

Slo ven ska knji žev na umet nost je eden od ste brov ohra nja nja in ne go va nja sloven ske kul tu re. 
Va njo so s svo jim de lom in us tvar jal nost jo vpe ti raz lič ni us tvar jal ci, ki se po go sto soo ča jo z ob čut-
kom nee na ko prav ne obrav na ve in s �  nanč ni mi ovi ra mi. Slo ve ni ja bi kot dr ža va, ki spo štu je svo-
jo kul tur no de diš či no, mo ra la za go to vi ti ena ko prav no obrav na vo vseh ak ter jev na slo ven skem 
knjiž nem trgu ter us trez no po skr be ti za zaš či to nji ho vih av tor skih pra vic.  

60. ob let ni ca Me dob čin ske ga 
druš tva sle pih in sla bo vid nih Kranj
Pred sed nik Dr žav ne ga sve ta se je 6. ju ni ja ude le žil 
slo ve sno sti ob 60. ob let ni ci Me dob čin ske ga druš-
tva sle pih in sla bo vid nih Kranj. Pou da ril je, da je 
pol no ču ten svet raz člo ve čen brez vred not do bro-
te in po mo či, so čut ja in so li dar no sti z bliž njim. 
Prav te vred no te nas po ve zu je jo v skup nost in so 
te melj pri za de vanj za za go tav lja nje mož no sti ena-
ko prav ne ga vklju če va nja vsa ke ga po sa mez ni ka v 
druž be no živ lje nje.

Pred sed nik Dr žav ne ga sve ta na 
obi sku v Po mur ju
Pred sed nik Dr žav ne ga sve ta se je 13. ju ni ja ude le žil 
sre ča nja pra ši če rej cev Po mur ja. V poz drav nem na-
go vo ru je pou da ril, da je v Slo ve ni ji še le v zad njem 
de set let ju do zo re la za vest o po me nu pre hran ske 
sa moo skr be: “Le tako je na mreč mo go če za go to vi-
ti sle dlji vost in nad zor nad hra no in le na ta na čin 
je mo go če za go to vi ti vi sok nivo pre hran ske var no-
sti dr žav lja nov, z raz lič ni mi ukre pi pa tudi nje no ce-
nov no kon ku renč nost in do stop nost”. Pre hran ska 
sa moo skr ba na po droč ju pra šič je re je je za ra di kriz-
ne ga trž ne ga sta nja v ce lot ni Evro pi tre nut no ena 
naj tež jih v zgo do vi ni Slo ve ni je.

Pred sed nik mag. Blaž Kav čič 
po lo žil ve nec pod Lju be ljem
V spo min na 63. ob let ni co os vo bo di tve kon cen tra-
cij ske ga ta bo riš ča je pred sed nik Dr žav ne ga sve ta 
14. ju ni ja po lo žil ve nec žr tvam, ki so med leti 1943 
in 1945 v nez no snih raz me rah, ob mu če nju in trp-
lje nju, gra di le pre dor Lju belj.

Pod po ra slo ven skim za druž ni kom
Mag. Blaž Kav čič se je 27. av gu sta ude le žil slo ve sno-
sti ob dne vu za druž ni kov na Kme tij sko ži vil skem sej-
mu v Gor nji Rad go ni in pod prl nji ho vo de lo va nje.

Ot vo ri tev proi zvod no-po slov nih 
pro sto rov Si stem ske teh ni ke

Pred sed nik Dr žav ne ga sve ta je 12. sep tem bra na 
ot vo ri tvi proi zvod no-po slov nih pro sto rov Si stem-
ske teh ni ke v Rav nah na Ko roš kem spre go vo ril o 
po me nu raz vo ja re gio nal ne ga gos po dars tva v slo-
ven skem pro sto ru. 

Za so žit je vseh ge ne ra cij
Pred sed nik  Dr žav ne ga  sveta je nagovoril udele-
žen ce 8. fe sti va la za tret je živ ljenj sko ob dob je 30. 
sep tem bra 2008 v Can kar je vem domu. Z raz lič ni-
mi ob li ka mi so de lo va nja pri vzgo ji otrok in mla-
di ne je mo go če kre pi ti in ohra nja ti so žit je ter po-
ve za nost med ge ne ra ci ja mi, zvi še va ti kva li te to 
od no sov in po sle dič no kva li te to so cial ne ga živ-
lje nja, je pou da ril pred sed nik mag. Kav čič v na go-
vo ru. “Za skrb lju je po ti ska nje sta rej ših v so cial ni 
geto. Me dij sko idea li zi ra nje ali celo ma li ko va nje 

ga inš pek to ra ta Re pub li ke Slo ve ni je, Upra ve Re pub li ke Slo ve ni je za zaš či to in re še va nje, Skup no sti 
ob čin Slo ve ni je, Trž ne ga inš pek to ra ta Re pub li ke Slo ve ni je in Inš pek to ra ta Re pub li ke Slo ve ni je za 
oko lje in pro stor.

Dr žav ni svet je v skle pih med dru gim pou da ril, da do iz te ka ve ljav nih kon ce sij skih po godb ni 
pri mer no spre mi nja ti se da nje ga kon ce sio ni ra ne ga na či na iz va ja nja dim ni kar ske služ be kot gos-
po dar ske jav ne služ be. Če prav pos vet ni dal enoz nač ne ga od go vo ra na vpra ša nje, ka te ri na čin 
iz va ja nja sto ri tev dim ni kar ske služ be je us trez nej ši, je Dr žav ni svet v skle pih ugo tav ljal, da je z 
vi di ka za sle do va nja jav ne ga in te re sa in za go tav lja nja ena ke cene sto ri tev upo rab ni kom na vseh 
dim ni kar skih ob moč jih kon ce sio ni ran na čin ven dar le pri mer nej ši. Ne gle de na od lo či tev o na či-
nu iz va ja nja dim ni kar ske služ be je tre ba pri pra vi ti za kon, ki bo upo šte val evrop ske us me ri tve 
in opre de li ti dim ni kar sko jav no služ bo, nje ne pri stoj no sti in ob vez no sti, stro kov ni in inš pek cij-
ski nad zor ter do lo či ti me to de, me to do lo gi je in kri te ri je za vse pri stoj no sti dim ni kar ske služ be. 
Držav ni svet je pou da ril po men os veš ča nja ob ča nov o po treb no sti dim ni kar ske služ be in ne ga-
tiv nih po sle di cah de lo va nja ku ril nih na prav, ki ne us tre za jo pred pi sa nim stan dar dom. 
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mla do sti vli va strah pred sta ra njem in sta rost jo. 
Zato je zelo po mem bno mla dim po ka za ti, da je 
lah ko tudi sta rost lepa in pol na no vih pri lož no-
sti, ter da te snej ša med ge ne ra cij ska po ve za nost 
lah ko pris pe va k viš ji kva li te ti živ lje nja po sa mez-
ni ka, dru ži ne in druž be,” je še me nil pred sed nik 
Dr žav ne ga sve ta.  

Raz no li kost je bo gas tvo druž be
“Dr ža va je ti sta, ki more in mora za go to vi ti prav-
no-for mal ne po go je za ena ko do stop nost in 
obrav na vo vseh, lah ko sprej me tudi ukre pe v sme-
ri po zi tiv ne di skri mi na ci je in uve de stro go sod no 
prak so, s či mer one mo go či si stem sko di skri mi na-
ci jo”, je v na go vo ru za ključ ka kon fe ren ce pro jek ta 
Raz no li kost je bo gas tvo druž be v Can kar je vem 
domu 2. ok to bra pou da ril pred sed nik Dr žav ne ga 
sve ta. Če prav je di skri mi na ci ja na pod la gi ver ske-
ga pre pri ča nja, in va lid no sti, sta ro sti, spo la, rase in 
et nič ne pri pad no sti ne za ko ni ta, je spre je ma nje in 
spo što va nje raz lič no sti v re snič nem živ lje nju ve li-
ko krat na preiz kuš nji. Obe nem je opo zo ril, da se 
le vsak tret ji Evro pe jec za ve da, da ga pred di skri mi-
na ci jo šči ti za kon. 

Tu ri zem - raz voj na pri lož nost 
Slo ve ni je
Pred sed nik Dr ža-
vne ga sve ta se je 
kot slav nost ni go-
vor nik ude le žil slo
 ve sno sti ob 100-
let ni ci  or ga ni zi ra-
 ne ga  de lo va nja  
tu ri stič ne ga gos-
po dars tva na Slo- 
ven skem 7. ok to-
bra 2008 v Mo ra-
v skih To pli cah, kjer je pou da ril, da je tu ri zem še ved-
no ne do volj iz ko riš če na raz voj na prilož nost slo ven-
ske ga gos po dars tva. 

Zbo ro va nje slo ven skih 
zgo do vi nar jev
Pred sed nik Dr žav ne ga sve ta mag. Blaž Kav čič se je 
v ime nu po kro vi te lja ude le žil 34. zbo ro va nja Zve-
ze zgo do vinskih dru štev Slo ve ni je, ki je 16. in 17. 
ok to bra po te ka lo v Ro gaš ki Sla ti ni.

Pred sed nik mag. Blaž Kav čič v 
spo min na Prvo be lo kranj sko če to
Pred sed nik Dr ža-
v ne ga sve ta mag. 
Blaž Kav čič je kot 
slav nost ni go vor-
 nik 31. ok to bra na 
sto pil na pri re di-
tvi v spo min Prvi 
be lo kranj ski če ti 
ob spo me ni ku v 
Gor njih La zah pri 
Se mi ču.  

Psi ho so cial no zdrav je in delo 
Du šev no zdrav je je po treb no obrav na va ti ce lo vi to 
Psi ho so cial ne bo lez ni za po sle nih sta ne jo dr ža vo do šti ri od stot ke druž be ne ga bru-
to pro duk ta. Slo ve ni ja je lani za ra di tega iz gu bi la kar 1,25 mi li jar de evrov. Dr žav ni 
svet je 9. ok to bra pri pra vil pos vet z na slo vom Skrb za zdrav je na de lov nem me stu- 
psi ho so cial no zdrav je in delo. Ude le žen ci so raz prav lja li pred vsem o eko nom skih 
učin kih stre sa, mo bin ga in iz go re va nja ter po sle dič no bol niš kih od sotnosti. 
Ude le žen ci so se stri nja li, da kljub do bri za ko no da ji prak sa ne ka že spod bud ne sli ke, in da bi 
bilo bis tve no več po treb no na re di ti na po droč ju pre ven ti ve ter oza veš ča nja jav no sti. Dr žav-
ni svet nik Bo rut Meh je iz po sta vil pred vsem po men za ve da nja dol go roč ne ga in krat ko roč-
ne ga vla ga nja v ohra nja nje zdrav ja. Pri za go tav lja nju psi ho so cial ne ga zdrav ja na de lov nem 
me stu pa je po treb no tudi so de lo va nje dr ža ve, saj po nje go vem mne nju vse ga bre me na ne 
gre pre va li ti na de lo da jal ce. Od sot nost z dela je oz na čil kot več pla sten po jav in se zav zel za 
ukre pe ve ča nja za do voljs tva za po sle nih, s či mer bi se po ve ča la tudi mo ti vi ra nost za delo. 
Pri tem je pou da ril po men us kla je va nja po klic ne ga in za seb ne ga živ lje nja, sti mu la tiv ne ga 
na gra je va nja in tudi ude lež be pri do bič ku ter re krea ci je in dru že nja v ok vi ru pod jet ja kot 
ob li ke pre ven ti ve, ki naj bi bila davč no sti mu li ra na. 

Dr žav ni svet nik in vod ja in te re sne sku pi ne de lo je mal cev mag. Du šan Se mo lič je pred sta vil 
vlo go sin di ka tov pri skr bi za zdrav je de lav cev. Ude le žen ce je opo zo ril na evrop ska ok vir na 
spo ra zu ma o mo bin gu in stre su, ki sta na sta la s po moč jo evrop skih so cial nih part ner jev. 
Sled nji je star že šti ri leta, a še ved no ni im ple men ti ran v slo ven ski prav ni red, če prav je bila 
na eko nom sko-so cial nem sve tu že dana pobuda za to. Mo bing bi po nje go vem mne nju 
mo ral naj ti svo je me sto tudi v no ve li ra nem Za ko nu o de lov nih raz mer jih in z no vim Ka zen-
skim za ko ni kom po sta ti kaz ni vo de ja nje, bolj pa bi bilo po treb no v ta na men iz ko ri sti ti tudi 
ko lek tiv ne po god be. 

Otrok v vr tin cu od lo či tev in sti tu cij
Opredeljeni ukre pi za pos pe ši tev po stop kov v pri me ru raz vez 
Otro ci so na še naj več je bo gas tvo, na to mo drost pa mno gi po za bi jo v oko liš-
či nah raz ve ze, ko lah ko po sta ne otrok sreds tvo za obra ču na va nje med star ši. 
Dr žav ni svet je 13. maja v so de lo va nju z druš tvom Beli obroč Slo ve ni je in Uni ce-
fom or ga ni zi ral pos vet z na slo vom Otrok v vr tin cu od lo či tev in sti tu cij. 
Glav na ugo to vi tev pos ve ta je bila, naj se star ša 
sku ša ta pr vens tve no spo ra zum no do go vo ri ti o 
skrbi za otro ka. Le če tega re snič no ne mo re ta 
sto ri ti sama, naj se obr ne ta na us trez ne in sti tu-
ci je. Te pa mo ra jo od lo ča ti hi tro, stro kov no in 
pred vsem v otro kovo korist. Po oce ni dr žav ne-
ga svet ni ka dr. Zol ta na Jana, ki je pos vet tudi 
vo dil, je v Slo ve ni ji let no oko li 2500 lo či tev. Pri 
tem se v prib liž no dveh tret ji nah pri me rov za-
kon ci ra zi de jo mir no, v eni tret ji ni pri me rov pa 
pri de do spo rov. Za učin ko vi to za va ro va nje pra-
vic otrok ob raz ve zah star šev je po treb no pred-
vsem us kla je no de lo va nje vseh in sti tu cij in or-
ga ni za cij, po tre ben bi bil or gan, ki bi na rav ni 
dr ža ve koor di niral delo vseh, ki se uk var ja jo s 
to prob le ma ti ko, po ve za ti pa bi se mo ra le tudi 
ci vil ne or ga ni za ci je. 

Na pod la gi stro kov nih mnenj s pos ve ta je Dr žav ni svet na 12. seji 10. de cem bra spre jel skle-
pe, v ka te rih je opre de lil ukre pe za pos pe ši tev po stopkov re še va nja za dev na po droč ju raz-
vez ozi ro ma raz ho dov star šev. Otro kom, ki se znaj de jo v teh oko liš či nah, naj bi za go to vi li 
pri jaz ne sobe, star šem po nu di li mož nost me dia ci je, do dat ne ga izo bra že va nja in stro kov ne 
psi ho te ra pevt ske po mo či pred, med in po raz ve zi; prav tako bi bilo tre ba po skr be ti za us trez-
no stro kov no us po sob lje nost in neod vi snost za go vor ni kov in poob laš čen cev, mi ni mi zi ra ti 
šte vi lo iz vršb ter za go to vi ti, da bo šo la otro kom po raz ve zi pred stav lja la dru gi dom. Po treb-
no je kon ti nui ra no us po sab lja nje stro kov nja kov s tega po droč ja, vlo ži ti pa je tre ba tudi več 
na po ra v oza veš ča nje ce lot ne druž be o prob le ma ti ki ter re tros pek tiv no sle di ti za stav lje nim 
ci ljem in kon tro li ra ti spre mem be v po zi tiv no ali ne ga tiv no smer.

Vla ga nje v zna nje pri na ša 
naj viš je obre sti
Pred sed nik Dr žav ne ga sve ta mag. Blaž Kav čič 
je 12. no vem bra na go vo ril ude le žen ce 10. let ne 
kon fe ren ce Go renj ske z na slo vom “Vsi ljud je po 
na ra vi te že za zna njem” v Kra nju in iz po sta vil po-
men zna nja za raz voj in kon ku renč nost pod je tij, 
raz voj ka drov, vla ga nje v nji ho vo mo ti vi ra nost in 
raz voj po slov nih si ste mov v “mi sle ča pod jet ja”. 
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Kon fe ren ca pred sed ni kov 
od bo rov za zu na njo po li ti ko
Pred sed nik Ko mi si je za med na rod ne od no-
se in evrop ske za de ve Vin cenc Oto ni čar se 
je od 21. do 22. ju li ja ude le žil kon fe ren ce 
pred sed ni kov od bo rov za zu na njo po li ti ko 
v Pa ri zu. Glav ne teme so bili zu na nji od no-
si in pers pek ti va zu na nje po li ti ke Evrop ske 
uni je, vlo ga Evrop ske uni je v med na rod nih 
za de vah, pred nost ne na lo ge fran co ske ga 
pred se do va nja, pri hod nost Evrop ske uni je, 
mi rov ni pro ces na Bliž njem vzho du ter sve-
tov na kri za na po droč ju pre hra ne.

Skup no par la men tar no sre ča-
nje o mi gra ci jah in in te gra ci ji
Dr žav ni svet nik Dar ko Fras se je 11. sep tem-
bra v Brus lju ude le žil skup ne ga par la men-
tar ne ga sre ča nja z na slo vom “Mi gra ci ja in 
in te gra ci ja”, kjer je so pred se do val de lov ni 
sku pi ni z na slo vom “Ka te ra evrop ska po li ti-
ka na po droč ju ile gal ne imi gra ci je?”. Pred-
sta vil je pri za de va nja Slo ve ni je na po droč-
ju imi gra cij ter azi la. 

Sre ča nje pred sed ni kov 
par la men tov Sred nje Evro pe

Mag. Blaž Kav čič se je 27. sep tem bra na po-
va bi lo pred sed ni ka češ ke ga Se na ta ude le žil 
sre ča nja pred sed ni kov par la men tov sred- 
nje Evro pe. Raz prav lja li so o no vih ob li kah 
so de lo va nja na cio nal nih par la men tov v 
Evrop ski uni ji. Me ni li so, da bo v pri hod nje 
nji ho va vlo ga v za ko no daj nem po stop ku 
Evrop ske uni je okrep lje na, saj bodo lah ko 
od lo ča li o tem, ali je do lo če no vpra ša nje 
po treb no re še va ti na rav ni EU ali ne. Stri nja-
li so se, da je po treb no poi ska ti naj bolj še 
na či ne učin ko vi te ga med se boj ne ga so de-
lo va nja na cio nal nih par la men tov, da bodo 
lah ko le-ti v več ji meri vpli va li na za ko no daj-
ne od lo či tve EU. Dr žav ni svet se na me ra va 
ak tiv no vklju či ti v po stop ke, ki bodo pris pe-
va li k več ji de mo kra tič no sti in pre gled no sti 
od lo ča nja v Evrop ski uni ji.

Se gre ga ci ja v za po slo va nju vpli va na 
zdrav je žensk
Pod pred sed ni ca Dr žav ne ga sve ta Li di ja Jer-
kič je me ni la, da je de jav nik tve ga nja na delu 
tudi t.i. “se gre ga ci ja” v za po slo va nju. Do lo če-
ni po kli ci po sta ja jo “žen ski”. Moš ki in žen ske 
so zato iz po stav lje ni raz lič nim vr stam zah tev 
in na po rov, če prav de la jo v isti de jav no sti ali 
na sto pa jo na is tem trgu. “Pri ča smo stro ge-
mu lo če va nju med za po slo va njem moš kih ali 
žensk v raz lič nih de jav no stih, med za po sli tva-
mi v isti de jav no sti in celo na is tem de lov nem 
me stu”, je pou da ri la Jer ki če va. Tak šno lo če va-
nje pri po mo re k več jim iz po stav lje no stim in 
ok va ram de lav cev gle de na spol ne gle de na 
to, da so ukrepi za zdrav je za oba spo la ena-
ki. V splo šnem moš ki utr pi jo več ne sreč in 
poš kodb pri delu, pri žen skah pa se po jav lja 
več zdravs tve nih prob le mov, na pri mer ok va r 
zgor nje ga dela gi bal ne ga si ste ma in stres. Dr-
žav na svet ni ca je še pou da ri la, da za ko no da ja 
pred stav lja le eno plat re sni ce, de jan ska prak-
sa pa je lah ko ne kaj po vsem dru ge ga, saj je za-
kon ske do loč be mo go če tudi obi ti, kar pa je 
le red ko po tr je no tudi s sta ti stič ni mi po dat ki 
in ra zi ska va mi.

In sti tu cio nal no vars tvo 
sta rej ših
Nuj ne si stem ske spre mem be 
In sti tu cio nal no vars tvo in os kr ba sta rej-
ših sta po go sto v sre diš ču po zor no sti 
dr žav nih svet ni kov. V Dr žav nem sve tu 
je bil ok to bra or ga nizi ran pos vet na to 
temo, svet ni ki pa so za sta vi li vla di in pri-
stoj nim in sti tu ci jam kar ne kaj vpra šanj.
Tako je Dr žav ni svet na 12. seji 10. de cem bra 
pod prl vpra ša nje dr žav ne ga svet ni ka Vin cen ca 
Oto ni čar ja v zve zi s stra te gi jo pri stoj ne ga mi ni-
strs tva na po droč ju in sti tu cio nal ne ga vars tva 
os ta re lih in one mo glih ter po mo či ti stim, ki se 
od lo či jo za in ve sti ci jo v grad nje do mov za os ta-
re le in pri do bi tev kon ce si je na tem po droč ju. 
Na isti seji so svet ni ki pod pr li tudi vpra ša nja Pe-
tra Po žu na, kdaj bo vla da dala v jav no raz pra vo 

Žen ske bolj zdra ve, a slab še pla ča ne 
in v več ji meri žr tve na si lja.
Pre poz na va nje po mem bno sti va ro va nja zdrav-
ja žensk pri do bi va na veljavi. Ne gre le za po-
mem bno po droč je re pro duk tiv ne ga zdrav ja, od 
ka te re ga je po sred no ali ne po sred no od vi sna 
rod nost neke po pu la ci je, pač pa za za ve da nje, 
da je od zdrav ja žensk od vi sna tudi ka ko vost 
oprav lja nja vseh os ta lih druž be nih vlog so dob-
ne žen ske. Zna no je, da žen ske do se ga jo viš jo 
sta rost od moš kih, po go ste je poiš če jo po moč 
in bolj skr bi jo za svo je zdrav je, a so po go ste je 
iz po stav lje ne na si lju doma in na de lov nem me-
stu, za svo je delo pa so manj pla ča ne. 

Po li ti ke va ro va nje zdrav ja žensk 
Kot je pou da ril Pe ter Po žun, je po li ti ka va ro va-
nja zdrav ja žensk zelo kom plek sna in te sno po-
ve za na s so cial no po li ti ko ter z od prav lja njem 
di skri mi na ci je med spo lo ma, pa tudi s po li ti ko 
vars tva po tro šni kov. Pa radigma Evrop ske uni-
je je na mreč “Zdrav je v vse po li ti ke”. Šte vil ni 
stra teš ki do ku men ti zato upo šte va jo spe ci � -
ko žen ske po pu la ci je in vzpod bu ja jo lo če no 
obrav na vo po spo lu, kar po sle dič no omo go ča 
bolj na tanč ne us me ri tve na po sa mez na prob-
lem ska po droč ja, ti pič na za po sa me zen spol. 
Pre ven ti va in ohra nja nje zdra ve ga živ ljenj ske-
ga slo ga sta v vseh živ ljenj skih ob dob jih naj po-
mem bnej ša čle na v ve ri gi zdra ve ga živ lje nja 
po sa mez ni ka. Evrop ski par la ment med dru-
gim pou dar ja, da bo sta nee na kost med spo-
lo ma in splo šna delov na obre me ni tev žensk 
še na raš ča la, če ob spod bu ja nju za po slo va nja 
žensk ne bo upo šte va na nee na kost pri oprav-
lja nju do ma čih opra vil. V pov preč ju je zdrav je 
žensk v dr ža vah Evrop ske uni je do bro, če prav 
va rii ra po re gi jah. Pri ob li ko va nju po li tik na po-
droč ju zdravs tva bi mo ra li upo šte va ti dejs tvo, 
da glo ba li za ci ja zah te va bolj so dob ne pri sto-
pe in re ši tve. Zdravs tve ni si stem in ob li ko val ci 
po li tik se bodo mo ra li v pri hod no sti in ten ziv-
ne je osre do to či ti na pre pre če va nje na stan ka 
bo lez ni in ne samo na nji ho vo obvlado va nje. 

Žen ske in zdrav je
Ob med na rod nem dne vu boja pro ti na si lju nad žen ska mi 
Pred sednik par la men tar ne skupš či ne Sve ta Evro pe Lluís Ma ria de Puig, se je ob med-
na rod nem dne vu boja pro ti na si lju nad žen ska mi zav zel za pri pra vo kon ven ci je, ki 
bi obrav na va la naj huj še in naj bolj raz šir je ne ob li ke na si lja. Svet Evro pe je dr ža ve 
čla ni ce po zval, naj iz bolj ša jo pro gra me po mo či žr tvam. Ob tej pri lož no sti je v Dr žav-
nem sve tu po te kal pos vet z na slo vom Žen ske in zdrav je. 
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Iz zi vi in mož no sti, ki jih pri na ša 
na če lo sub si diar no sti
Pred sed nik Ko mi si je za med na rod ne od no-
se in evrop ske za de ve Vin cenc Oto ni čar se je 
24. ok to bra ude le žil kon fe ren ce o sub si diar-
no sti v Pa ri zu, ki sta jo or ga ni zi ra la Od bor 
re gij in Se nat Re pub li ke Francije. Po Ber li nu 
in Lon do nu je bila to že tret ja kon fe ren ca na 
temo sub si diar no sti, pri če mer je bila to krat 
v os pred ju obrav na va na če la sub si diar no sti 
z vi di ka bolj še ga uprav lja nja na vseh ni vo jih 
v po stop ku od lo ča nja. 

XL. za se da nje kon fe ren ce 
od bo rov par la men tov 
Evrop ske uni je za evrop ske 
za de ve 
V Pa ri zu je 3. in 4. no vem bra po te ka lo 40. za-
se da nje Kon fe ren ce od bo rov par la men tov 
Evrop ske uni je za evrop ske za de ve (COSAC). 
Kon fe ren ce so se ude le žili pred sed nik Ko-
mi si je Dr žav ne ga sve ta za med na rod ne od-
no se in evrop ske za de ve Vin cenc Oto ni čar, 
pred sed ni ca Od bo ra Dr žav ne ga zbo ra za 
evrop ske za de ve Dar ja Lav ti žar Beb ler ter 
pod pred sed nik in čla ni Od bo ra Dr žav ne ga 
zbo ra za evrop ske za de ve Bog dan Ba ro vič, 
Ja kob Pre seč nik in Još ko Go dec. Na kon fe-
ren ci je Slo ve ni ja na sto pi la v vlo gi prejš nje 
pred se du jo če dr ža ve kot čla ni ca troj ke, ki 
pred se du jo či dr ža vi po ma ga pri pri pra vah 
za sedanja. 

Na izred nem sre ča nju v St. 
Pe ter bur gu o vlo gi zgor njih 
do mov par la men tov
Pred sed nik Dr žav ne ga sve ta mag. Blaž Kav-
čič se je 14. no vem bra v St. Pe ter bur gu ude-
le žil izred ne ga sre ča nja Zdru že nja evrop skih 
se na tov, ki je po te ka lo ob 15-let ni ci Sve ta fe-
de ra ci je fe de ral ne skupš či ne Ru ske fe de ra ci-
je. Na sre ča nju so raz prav lja li o vlo gi zgor njih 
do mov par la men tov pri raz vo ju kul tur ne ga 
in med ci vi lizacij ske ga dia lo ga in o zna čil no-
stih za ko no da je, ki za go tav lja jo ob li ko va nje 
skup nih evrop skih prav nih in člo ve ko ljub nih 
stan dar dov. Pred sed nik mag. Blaž Kav čič se 
je ob tej priložnosti sre čal še s pred sed ni-
kom Se na ta Ita li jan ske re pub li ke Re na tom 
Schi fa ni jem. 

Sre ča nje ge ne ral nih se kre tar-
jev par la men tov dr žav čla nic 
EU in evrop ske ga par la men ta

pred log Za ko na o dol go traj ni os kr bi in za va ro-
va nju za dol go trajno os kr bo in ko li ko ča sa bo 
ime la zain te re si ra na jav nost na vo ljo za obrav-
na vo in da ja nje pri pomb nanj ter tudi vpra ša-
nje, kdaj bo obrav na va la pred log Za ko na o dol-
go traj ni os kr bi in za va ro va nju za dol go traj no 
os kr bo in ga vlo ži la v za ko no daj ni po sto pek.

Na temo in sti tu cio nal ne ga vars tva in os kr be 
je bil 23. ok to bra v so de lo va nju s Skup nost jo 
so cial nih za vo dov Slo ve ni je or ga ni zi ran od me-
ven pos vet z na slo vom Si stem ske spre mem be 
na po droč ju in sti tu cio nal ne ga varstva sta rej-
ših v Slo ve ni ji. 

Dr žav ni svet nik Bo ris Šu štar šič je v re fe ra tu 
na temo bi val nih raz mer sta rej ših in va li dov 
pou da ril, da je sta ra nje in va li dov, zla sti ti stih, 
ki so od vi sni od zna čil nih ob lik pod po re za ra-
di na ra ve svo je ok va re ali bo lez ni, nov iz ziv za 
evrop ske dr ža ve zla sti na sta no vanj sko bi val-
nem po droč ju. To ve lja tudi za Slo ve ni jo, kjer 
je ve či na sta no vanj po po vr ši ni pre majh nih 
ali pa se na ha ja jo v hi šah, kjer ni omo go če no 
gi ba nje z dvi ga li, ne pri mer ne pa so tudi sa ni-
ta ri je. Upo šte va nje grad be nih nor ma ti vov za 
od prav lja nje gi bal nih ovir je ob grad nji ve li ko 
ce nej še v pri mer ja vi s ka snej ši mi adap ta ci ja-
mi, ki po go sto niti niso iz ve dlji ve. Spe cia li zi ra-
nih in sti tu cij za bi va nje sta rej ših in va li dov je 
bis tve no pre ma lo. Dr žav ni svet nik Šu šter šič se 
je zav zel za tako ob li ko so cial ne ozi ro ma in va-
lid ske po li ti ke, ki bi us tvar ja la bi val ne po go je, 
v ka te rih bi več in va li dov in sta rej ših lah ko os-
ta lo čim dlje v obi čaj nem bi val nem oko lju v 
vseh mož nih so cial nih ob li kah.  

Za pre pre če va nje na si lja in 
zlo rab nad sta rej ši mi ose ba mi
O po ja vih na si lja, zlo rab in di skri-
mi na ci je je tre ba v jav no sti več 
go vo ri ti 

živ lje nja ter o po sle di cah os veš ča ti vse ge ne-
ra ci je. Za pre pre če va nje je po mem bno na si lje 
pre poz na ti in iden ti �  ci ra ti nje go ve žr tve. Ker 
se vlo ga dru ži ne v so dob ni druž bi spre mi nja, 
je po seb ne ga po me na vzgo ja za med ge ne ra-
cij sko so žit je.

Svet ni ki so se zav ze li za pri pra vo po seb ne ga 
pri roč ni ka o mož no stih uve ljav lja nja člo ve ko-
vih pra vic in od go vor no sti ob ča nov ter pri roč-
ni ka o pra vi cah sta rejših, na na cio nal ni rav ni 
pa za spre jem pro gra ma boja pro ti na si lju. Z 
na me nom ce lo vi te ga vpogleda v prob le ma-
ti ko na si lja nad sta rej ši mi svet ni ki pred la ga jo 
tudi us ta no vi tev po seb ne neod vi sne in sti tu ci-
je, ki bi oprav lja la nad zor na po droč ju vars tva 
sta rej ših. 

Za učin ko vi to iz va ja nje za ko na naj Mi ni strs tvo 
za delo, dru ži no in so cial ne za de ve pri pra vi in 
sprej me pod za kon ske akte in na vo di la za vse 
iz va jal ce do ločb za ko na. Ključ ne ga po me na je 
med se boj no so de lo va nje vseh, ki se s sta rej ši-
mi uk var ja jo, pri če mer je tre ba po leg pre to ka 
in for ma cij po skr be ti tudi za per ma nent no izo-
bra že va nje, med tem ko bi mo ra li tisti, ki se s 
sta rej ši mi ljud mi ne po sred no uk var ja jo, iz pol-
nje va ti do lo če ne psi ho so cial ne kri te ri je. Še le 
spre jet je Za ko na o dol go traj ni os kr bi in za va-
ro va nju za dol go traj no os kr bo bo pod la ga 
za ure sni če va nje pra vic oseb, ki po tre bu je jo 
po moč pri oprav lja nju dnev nih opra vil, ohra-
nja nju preo sta lih psi ho �  zič nih spo sob no sti, 
zmanj ša nju po tre be po po mo či na naj manj šo 
mož no ra ven v ok vi ru mož no sti ali po vr ni tvi 
spo sob no sti za živ lje nje brez po mo či dru ge 
ose be, za kon pa bo ure dil tudi za va ro va nje za 
dol go traj no os kr bo. Dr žav ni svet ni ki so se stri-
nja li, da sta rej ši in in va li di po tre bu je jo sprem-
lje val ca in za go vor ni ka na lo kal nem ni vo ju. 
Sta rej ši po tre bu jejo zaš či to in var nost, zato je 
po treb no na čr to va ti pro sto re v var nih hi šah in 
v do mo vih sta rej ših ob ča nov, ki so lo ka cij sko 
bliž je.

Se kre tar Mar jan Mau čec se je v Pa ri zu ude-
le žil sre ča nja ge ne ral nih se kre tar jev par la-
 men tov dr žav čla nic EU in evrop ske ga par-
la men ta, kjer so raz prav lja li o pro gra mu 
na sled nje kon fe ren ce pred sed ni kov par la- 
men tov EU, ki bo fe bruar ja v Pa ri zu.

V Slo ve ni ji je mar ca le tos za čel ve lja ti Za-
kon o pre pre če va nju na si lja v dru ži ni, ki 
pr vič ja sno opre de lju je raz lič ne vr ste na-
si lja v dru ži ni. Na po seb no me sto po stav-
lja prob le ma ti ko na si lja nad sta rej ši mi, 
ki so po leg otrok, in va li dov in oseb s po-
seb ni mi po tre ba mi, naj bolj ran lji vi. 
V Dr žav nem sve tu je bil sre di ju ni ja na temo 
na si lja nad sta rej ši mi v so de lo va nju z Zve zo 
dru štev upo ko jen cev or ga ni zi ran pos vet, na 
12. seji 10. de cem bra pa so bili na to temo 
spre je ti tudi skle pi. Dr žav ni svet ni ki so med 
dru gim pou da ri li, da je tre ba po ja vu �  zič ne ga 
in psihič ne ga na si lja, zlo rab in di skri mi na ci je, 
v jav no sti na me ni ti bis tve no več po zor no sti, o 
njem raz prav lja ti na vseh rav neh druž be ne ga 

Svet ni ki na po droč ju zdravs tve ne ga vars tva sta-
rej ših pri ča ku je jo, da se bo to raz vi ja lo v skla du s 
Stra te gi jo vars tva sta rej ših do leta 2010, ven dar 
pa je tre ba ob tem opre de li ti nove po tre be sta rej-
ših po zdravs tve nem vars tvu, omo go či ti do stop 
do zdravs tve nih sto ri tev, po ve ča ti ob seg zdravs-
tve ne nege na domu, raz ši ri ti pa tro naž no služ bo, 
omo go či ti pra vo ča sno ukre pa nje pri mož gan ski 
in srč ni kapi, za go to vi ti pra vo ča sno te ra pi jo ipd. 
Dr žav ni svet pri ča ku je tudi več jo nad zors tve no 
ak tiv nost in sti tu cij, kot je npr. Ra čun sko so diš če.

Svet ni ki so spre je li tudi sklep o or ga ni za ci ji 
pos ve ta o vzro kih za na si lje in di skri mi na ci jo in 
me ni li, da bo na njem tre ba spre go vo ri ti tudi o 
po zi tiv nih vi di kih sta ra nja in ak tiv ne ga de lo va-
nja sta rej ših. 
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So de lo va nje s Slo ven ci v 
za mejs tvu in po sve tu
Sre ča nje s pred stav ni ki 
slo ven ske na rod ne skup no sti 
na av strij skem Ko roš kem
De le ga ci ja Dr žav ne ga sve ta je ko nec no vem bra 
obi ska la pred stav ni ke slo ven ske na rod ne skup-
no sti na av strij skem Ko roš kem in se sez na ni la s 
prob le ma ti ko manj šin ske pred šol ske vzgo je in 
šols tva. Pred stav ni ki manj ši ne so opo zo ri li na 
neu strez no �  nan ci ra nje za seb nih dvojezič nih 
vrt cev in glas be ne šo le ter pou da ri li, da je na-
dalj nji po lo žaj na rod ne skup no sti v ve li ki meri 
od vi sen prav od raz vo ja na po droč ju šols tva in 
gos po dars tva. Na rast vpi sa k dvo je zič ne mu 
pou ku vpli va gos po dar sko so de lo va nje v re gi ji. 
Še ved no ne re še no pa os ta ja vpra ša nje dvo je-
zič nih kra jev nih na pi sov, ki je vi tal ne ga po me-
na za slo ven sko na rod no skup nost.

05.06.2008 
5. izred na seja Dr žav ne ga sve ta 
06.06.2008 
Predsednik Državnega sveta na predstavitvi 
rezultatov študije o varčevanju s surovinami in 
možnostmi upravljanja z odpadki
09.06.2008 
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik 
ob 60 - obletnici Medobčinskega 
društva slepih in slabovidnih Kranj
11.06.2008 
8. red na seja Dr žav ne ga sve ta 
12.06.2008 
Pos vet “O ekološkem kmetovanju, zdravi hrani 
in obnovljivi energiji”
14.06.2008 
Predsednik Državnega sveta položil venec pod 
Ljubeljem
16.06.2008 
Posvet “O razvojnih priložnostih Krasa”
17.06.2008 
Posvet “Kaj bomo skupaj naredili za 
preprečevanje nasilja in zlorab nad starejšimi 
osebami”
24.06.2008 
6. izred na seja Dr žav ne ga sve ta 
01.07.2008 
Posvet “Kako gospodarno upravljati z lastniškimi 
deleži države v podjetjih?”
03.07.2008 
9. redna seja Državnega sveta
03.07.2008 
Vseslovensko srečanje v par la men tu
17.07.2008 
Predavanje na temo “Jedrska energija, razvoj 
družbe, naše zdravje”
21.07.2008 
Predsednik Komisije za mednarodne odnose in 
evropske zadeve na konferenci v Parizu
27.08.2008 
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik 
na Kmetijsko živilskem sejmu v Gor nji Rad go ni
09.09.2008 
Sre ča nje predsednika Državnega sveta s 
kranjskim in ško� eloškim županom o 
prometnih povezavah med mestoma
10.09.2008 
Pos vet “Problematika na področju izvajanja 
storitev dimnikarske službe”
11.09.2008 
Pos vet “Zaščita avtorskih pravic ustvarjalcev na 
področju leposlovja in humanistike”
Parlamentarno srečanje z naslovom “Migracija 
in integracija” v Brus lju
12.09.2008 
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik 
na otvoritvi proizvodno- poslovnih prostorov 
Sistemske tehnike
27.09.2008 
Predsednik Državnega sveta na srečanju 
predsednikov parlamentov Srednje Evrope
30.09.2008 
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik 
na 8. festivalu za tretje življenjsko obdobje
02.10.2008 
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik 
na konferenci “Raznolikost je bogastvo družbe”
08.10.2008 
10. redna seja Državnega sveta
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik 
na slovesnosti ob 100-letnici organiziranega 
turističnega gospodarstva v Mo rav skih To pli cah

PREGLED  DOGODKOV
10.10.2008 
Pos vet “Psihosocialno zdravje in delo”
16.10.2008 
Predsednik Državnega sveta slavnostni 
govornik na 34. zborovanju slovenskih 
zgodovinarjev
23.10.2008 
Posvet “Sistemske spremembe na področju 
institucionalnega varstva starejših v Sloveniji”
24.10.2008 
Pred sed nik Ko mi si je Dr žav ne ga sve ta za 
med na rod ne od no se in evrop ske za de ve v 
Pa ri zu o iz zi vih in mož no stih, ki jih pri na ša 
sub si diar nost 
31.10.2008 
Predsednik Državnega sveta slavnostni govornik 
v spomin na Prvo belokranjsko četo v Se mi ču
01.11.2008 
Predsednik Državnega sveta položil venec k 
spomeniku na Urhu pri Ljubljani
03.11.2008 
XL. zasedanje Cosaca
06.11.2008 
Predsednik Državnega sveta slovesno odprl 
prenovljeni stolp Loškega gradu
12.11.2008 
Pred sed nik Dr žav ne ga sve ta na 10. let ni 
kon fe ren ci ka ko vo sti Go renj ske na Ble du
12.11.2008 
Posvet “Finančna kriza - pot v recesijo ali izziv za 
novo gospodarsko ureditev”
16.11.2008 
Predsednik Državnega sveta na srečanju 
Združenja evropskih St. Pe ter bur gu
19.11.2008 
11. redna seja Državnega sveta
20.11.2008 
Pos vet “Izvori slovenske ustave - 20 let po 
“pisateljski ustavi”
22.11.2008 
Predsednik mag. Blaž Kavčič slavnostni 
govornik ob 7. obletnici delovanja Doma 
starejših Na Fari na Prevaljah
24.11.2008 
Predsednik Državnega sveta nagovoril 
udeležence XXIII. tradicionalnega posveta 
Kmetijske svetovalne službe Slovenije 
25.11.2008 
Posvet “Ženske in zdravje”
27.11.2008 
Obisk predsednika Državnega sveta pri 
predstavnikih slovenske narodne skupnosti na 
avstrijskem Koroškem
28.11.2008 
Sre ča nje vodstva Državnega sveta z vodstvom 
poslanske skupine SDS
02.12.2008 
Sre ča nje vodstva Državnega sveta z vodstvom 
poslanske skupine LDS 
04.12.2008 
Slo ve snost ob podelitvi priz nanj pro sto volj cem 
za leto 2008
08.12.2008 
Pred sed nik Dr žav ne ga sve ta na prire di tvi 
Ob či na po meri in va li dov
09.12.2008
Sre ča nje vodstva Državnega sveta z vodstvom 
poslanske skupine SD
10.12.2008 
12. red na seja Dr žav ne ga sve ta 
17.12.2008 
Sre ča nje pred sed ni kov Dr žav ne ga sveta in 
Dr žav ne ga zbo ra

Dr žav ni svet v bran manj ši ne v 
Ita li ji
Pred stav ni ka slo ven skih krov nih or ga ni za cij v 
Ita li ji Rudi Pav šič in Dra go Što ka sta se 3. de cem-
bra se sta la s pred sed ni kom Dr žav ne ga sve ta in 
ga sez na ni la s te ža va mi slo ven ske manj ši ne v 
Ita li ji. Skup ne seje Ko mi si je za med na rod ne od-
no se in evrop ske za de ve in Ko mi si je za kul tu ro, 
zna nost, šols tvo in šport sta se ude le ži la tudi 
pred stav nik sin di ka ta slo ven ske šo le ter pred-
stav ni ca uni ver ze v Tr stu. Gost je so predstavili 
po lo ža j slo ven ske manj ši ne v Ita li ji, ki je zaradi 
gos po dar ske kri ze in ukrepov ita li jan ske vla de 
v ne za vi dlji vem po lo ža ju in bo v na sled njih 
treh le tih pri kraj ša na za kar 5 mi li jo nov evrov. 
Čla ni ko mi sij so izra zi li za skrb lje nost, ker Ita li ja 
z na po ve da nim zmanj ša njem �  nanč nih sred-
stev ne upo šte va med na rod nih spo ra zu mov, 
po godb in za ko no da je, ki ure ja po lo žaj slo-
ven ske manj ši ne. Zav ze li so sta liš če, da bi bilo 
pri mer no, da pred sed nik Dr žav ne ga zbo ra in 
pred sed nik Dr žav ne ga sve ta gle de tega vpra ša-
nja na slo vi ta ita li jan ske mu par la men tu skup no 
pi smo. To bi bilo tudi v skla du z vse bi no po go-
vo ra, ki ga je imel pred sed nik Dr žav ne ga sve ta 
s pred sed ni kom Se na ta Re pub li ke Ita li je 14. no-
vem bra 2008 v Sankt Pe ter bur gu.
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