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KONSTITUIRANJE DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
 
VOLITVE IN POTRDITEV MANDATOV 
 
Sklep državnega sveta o izvoitvi Mandatno-imunitetne komisije 
 
Na podlagi 45. člena zakona o Državnem svetu (Ur. l. RS, št. 100/05 - uradno 
prečiščeno besedilo) in prvega odstavka 5. člena poslovnika Državnega sveta (Ur. l. RS, 
št. 44/93, 14/99, 2/04, 18/05 in 86/07) je Državni svet Republike Slovenije na seji dne 
12. 12. 2007 
 

i z v o l i l 
 
 

predsednika in člane Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike 
Slovenije 
 
za predsednika: 
mag. Dušan Črnigoj 
 
za člane: 
Matej Arčon 
Lidija Jerkič 
Peter Požun 
Cvetko Zupančič  
  
 
POTRDITEV MANDATOV 
 
Sklep državnega sveta o potrditvi mandatov 
 
Na predlog mandatno-imunitetne komisije je Državni svet Republike Slovenije na 1. seji, 
dne 12. 12. 2007, na podlagi prvega odstavka 50. člena zakona o državnem svetu (Ur. l. 
RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo) in drugega odstavka 6. člena poslovnika 
državnega sveta (Ur. l. RS, št. 44/93, 14/99, 2/04, 18/05 in 86/07) potrdil mandate 
naslednjim članom:  
 
1. ARČON Matej  
2. BAHUN Drago   
3. BINDER mag. Stojan  
4. CIPOT Rudi   
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5. ČRNIGOJ mag. Dušan  
6. DRAGAR Toni    
7. FAJT Rajko  
8. FRAS Darko   
9. GOLOB prof dr. Janvit   
10. JAN dr. Zoltan 
11. JERKIČ Lidija   
12. KAVČIČ mag. Blaž  
13. KEKEC Bojan  
14. KORŽE Jože  
15. KOVŠCA Alojz   
16. LAMPRET Jernej  
17. MAJES Branko  
18. MEH Borut  
19. MENCINGER prof.dr. Jože  
20. MIHELČIČ Jože   
21. OTONIČAR Vincenc  
22. OZIMIČ Milan  
23. PAPIČ Bojan  
24. PERŠAK Anton  
25. POŽUN Peter  
26. REVEN Rastislav Jože  
27. RUS dr. Andrej  
28. SEMOLIČ mag. Dušan   
29. SLIVŠEK Jože   
30. ŠČERNJAVIČ Drago  
31. ŠTRUKELJ Branimir  
32. VERBIČ Jernej  
33. VNUČEC Bogomir  
34. VRISK Peter  
35. ZUPANČIČ Cvetko  
36. ŽURA Drago 
 
 
Na predlog mandatno-imunitetne komisije je Državni svet Republike Slovenije na 
podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o državnem svetu in drugega odstavka 6. 
člena poslovnika državnega sveta potrdil mandat gospodu Borisu Šuštaršiču.  
 
 
Na predlog mandatno-imunitetne komisije je Državni svet Republike Slovenije na 
podlagi drugega odstavka 50. člena zakona o državnem svetu in drugega odstavka 6. 
člena poslovnika državnega sveta potrdil mandat gospodu Marijanu Klemencu.  
 

* * * 
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Sklep državnega sveta o izvolitvi predsednika Državnega sveta Republike Slovenije 
 
Na podlagi 43. člena zakona o Državnem svetu (Ur. l. RS, št. 100/05 - uradno 
prečiščeno besedilo) in prvega ter drugega odstavka 7. člena poslovnika Državnega 
sveta (Ur. l. RS, št. 44/93, 14/99, 2/04, 18/05 in 86/07) je Državni svet Republike 
Slovenije na seji, dne 12. 12. 2007 
 
 

i z v o l i l 
 
za predsednika Državnega sveta Republike Slovenije  
 
 
mag. Blaža KAVČIČA. 
 

* * * 
 
Sklep državnega sveta o izvolitvi podpredsednice Državnega sveta Republike 
Slovenije 
 
Na podlagi 43. člena zakona o Državnem svetu (Ur. l. RS, št. 100/05 - uradno 
prečiščeno besedilo) in prvega ter drugega odstavka 7. člena poslovnika Državnega 
sveta (Ur. l. RS, št. 44/93, 14/99, 2/04, 18/05 in 86/07) je Državni svet Republike 
Slovenije na seji, dne 12. 12. 2007 
 
 

i z v o l i l 
 
za podpredsednico Državnega sveta Republike Slovenije  
 
 
Lidijo JERKIČ.  
 

* * * 
 
 
Sklep državnega sveta o imenovanju sekretarja Državnega sveta Republike 
Slovenije 
 
Na podlagi 46. člena zakona o Državnem svetu (Ur. l. RS, št. 100/05 - uradno 
prečiščeno besedilo) in 14. člena poslovnika Državnega sveta (Ur. l. RS, št. 44/93, 
14/99, 2/04, 18/05 in 86/07) je Državni svet Republike Slovenije na seji, dne 
12. 12. 2007 
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i m e n o v a l 
 
za sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije  
 
Marjana MAUČECA.  
 

* * * 
 
Akti o izvolitvi Mandatno-imunitetne komisije Državnega sveta Republike Slovenije, 
predsednika in podpredsednice Državnega sveta Republike Slovenije ter imenovanje 
sekretarja Državnega sveta Republike Slovenije so objavljeni v Ur. l. RS, št. 118/07 d ne 
21. 12. 2007. 
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Tretja alinea 1. odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije - 
državni svet zahteva, da državni zbor pred razglasitvijo zakona o 
njem še enkrat odloča 
 
Sklep državnega sveta, da državni zbor ponovno odloča o Zakonu o pacientovih 
pravicah (ZPacP).  
 
Državni svet Republike Slovenije je na 1. izredni seji, dne 24. 12. 2007, ob obravnavi 
Zakona o pacientovih pravicah, ki ga je Državni zbor Republike Slovenije sprejel na 34. 
redni seji, dne 19. 12. 2007, na podlagi tretje alineje prvega odstavka 97. člena Ustave 
Republike Slovenije, sprejel 
 

Z A H T E V O 
 

da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o pacientovih 
pravicah (ZPacP).  
 

Obraz lož i tev:  
 
Državni zbor je 19. 12. 2007 sprejel Zakon o pacientovih pravicah, v katerem ni 
upošteval pripomb uporabnikov zdravstvenih storitev, ki so jih v postopku priprave 
zakona posredovala zainteresirana združenja bolnikov. Pripombe so bile posredovane 
poslancem Državnega zbora, ki jih v postopku sprejemanja zakona niso upoštevali.  
 
Komisija Državnega sveta za družbene dejavnosti v prejšnjem mandatu predloga 
zakona v prvi obravnavi ni podprla, ker predlagatelj postopka javne razprave ni vodil na 
običajen način. Predlagatelj ni dal možnosti civilni družbi, Varuhinji človekovih pravic in 
posameznim društvom bolnikov, da bi svoje pripombe v medsebojnem dialogu 
predstavili, skupaj preučili in za nekatera poglavja zakona in posamezne člene našli 
boljše definicije. Na svoje pripombe niso dobili niti odgovora.  
 
Sprejeti zakon ne ureja varstva pacientovih pravic, saj so te pravice ostale razpršene v 
številnih zakonih in pacient svojih pravic dejansko ne bo mogel uveljaviti tako, kot je bilo 
mišljeno v ciljih sprejetega zakona. Na to opozarjajo tudi številne nevladne organizacije. 
 
Državni svet zakona ne podpira tudi iz razloga, ker ne določa sankcij in kazni za 
neizpolnjevanje obveznosti. Zakon o varstvu potrošnikov, ki ureja razmerja, pravice in 
obveznosti v izrazito konkurenčnem okolju, določa sankcije in kazni za neizpolnjevanje 
obveznosti, ki tudi več-desetkrat presegajo sankcije in kazni predvidene v predmetnem 
zakonu. Prav tako zelo natančno opredeljuje roke, v katerih je potrebno nastali problem 
razrešiti, ne glede na to, kje vprašanje nastane, nespoštovanje teh rokov pa je tudi 
visoko sankcionirano.  
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Zakon o pacientovih pravicah je v tem pogledu v primerjavi z Zakonom o varstvu 
potrošnikov zelo pomanjkljiv, čeprav se nanaša na zdravje ljudi in ne na predmete. Tako 
ne predvideva sankcij zaradi nezagotavljanja pravic, ki jih pacientu dajeta 9. in 15. člen 
zakona. Zakon ne predvideva sankcije za prekoračitev čakalne dobe (15. člen) ali pa 
možnosti zdravljenja izven javne mreže doma ali v tujini, v primeru, da bi na poseg moral 
čakati predlogo, prav tako pa ne določa sankcije pri prekoračitvi "razumnega časa" iz 40. 
člena zakona. Državnemu svetu se zdi nesmiselno, da zakon predvideva le sankcije za 
delo, ki je bilo opravljeno, pa ga ne bi bilo potrebno opraviti ali se ga ne bi smelo opraviti 
(86. člen) ter nizke kazni za pravne osebe, v kolikor ne opravijo svojih dolžnosti (87. 
člen). 
 

 
* * * 

 
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Peter Požun.   
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Prvi odstavek 56. člena Zakona o državnem svetu - Državni svet 
in njegova delovna telesa imajo pravico zahtevati od državnih 
organov pojasnila in podatke v zvezi z zadevami, ki jih 
obravnavajo    
 
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 
na vprašanje državnega svetnika Vovka Gregorja Petrovskega glede pomena in 
morebitne spremembe strategije ekološkega kmetovanja  
 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je preučilo vprašanje 
državnega svetnika Gregorja Vovka Petrovskega glede pomena in morebitne 
spremembe strategije ekološkega kmetovanja ter nanj daje naslednji  
 

ODGOVOR: 
 
Program razvoja podeželja za RS za obdobje 2004-2006 (v nadaljevanju: PRP 2004-
2006) in Program razvoja podeželja za RS za obdobje 2007-2013 (v nadaljevanju: PRP 
2007-2013) sta temeljna dokumenta za kmetijsko okoljske ukrepe, med drugim tudi za 
ukrep ekološko kmetovanje.  
 
V Sloveniji se ekološko kmetovanje naglo razvija, saj delež ekoloških kmetij narašča. 
Tako smo imeli v letu 2005 v Sloveniji 1718 ekoloških kmetij (kar predstavlja 2,2 % vseh 
kmetij v Sloveniji) s 23.499 ha kmetijskih zemljišč v uporabi (v nadaljevanju: KZU), v letu 
2006 smo imeli v ekološko kmetovanje vključenih 1876 kmetij (kar predstavlja 2,4 % 
vseh kmetij v Sloveniji) s 26.830 ha KZU, v letu 2007 pa imamo v ekološko kmetovanje 
vključenih 2085 kmetij s 28 220 ha KZU (kar predstavlja 2,7 % vseh kmetij v Sloveniji).  
 
Politika je do ekološkega kmetovanja v Sloveniji spodbudna, saj podpira razvoj te 
panoge, to pa se med drugim vidi tudi pri višini kmetijsko okoljskih izplačil, saj kmetijska 
gospodarstva, ki so vključena v ukrep Ekološko kmetovanje v okviru PRP 2004-2006 
dobivajo najvišje podpore. Prav tako je to razvidno iz novega PRP 2007-2013 v okviru 
osi 2. Podpore za ekološko kmetovanje so v PRP 2007-2013 so sledeče: za njive-
poljščine 298,07 EUR/ha, za vrtnine na prostem 551,45 EUR/ha, za vrtnine v 
zavarovalnih prostorih 487,90 EUR/ha, za intenzivne sadovnjake 554,73 EUR/ha, za 
travniške sadovnjake 237,80 EUR/HA, za trajne travinje 227,55 EUR/ha in za vinograde, 
hmeljišča in drevesnice 578,92 EUR/ha. Za integriran način kmetovanja pa so podpore 
sledeče: integrirano poljedelstvo 197,21 EUR/ha, za integrirano sadjarstvo 336,61 
EUR/ha, za integrirano vinogradništvo 381,71 EUR/ha in za integrirano vrtnarstvo 
184,91 EUR/ha.  
 
Poleg tega so določena sredstva za spodbujanje ekološkega kmetovanja namenjena 
tudi v okviru 1. osi in sicer v skupini Ukrepov za izboljšanje kakovosti kmetijske 
proizvodnje (gre za 3 ukrepe in sicer: ukrep št. 132 - Sodelovanje kmetijskih 
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proizvajalcev s shemah kakovosti hrane, ukrep št. 133 - Podpora skupinam 
proizvajalcev pri dejavnostih informiranja in pospeševanja prodaje za proizvode, ki so 
vključene v sheme kakovosti hrane in ukrep št. 142 - Podpore za ustanavljanje in 
delovanje skupin proizvajalcev). Javni razpisi za te ukrepe bodo predvidoma objavljeni 
21/12/2007.  
 
MKGP se vseskozi zaveda pomena ekološkega kmetijstva za Slovenijo. Tudi zato smo 
se v letošnjem letu na ministrstvu odločili za izvedbo promocijsko informativne kampanje 
s katero smo želeli vzpodbuditi še nadaljnji razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji, 
hkrati pa smo si prizadevali osvestiti tudi slovenskega potrošnika in širšo javnost o 
prednostih ekološko pridelanih oziroma predelanih živil. Kampanja za promocijo 
ekološkega kmetovanja je bila zelo odmevna, saj so o njej poročali številni mediji.  
 
Kampanji za ekološko kmetovanje pa so sledile še 4 promocijske kampanje in sicer 
promocija integrirane pridelave, mesa, mleka in mlečnih izdelkov ter zaščitenih posebnih 
kmetijskih proizvodov oziroma živil s katerimi smo želeli slovensko javnost obvestiti o 
prednostih in razlikah med posameznimi vrstami pridelave oziroma o pomembnosti 
uživanja posameznih živil.  
 
Ministrstvo se vseskozi zaveda vloge ekološkega kmetijstva in to kažejo tudi podpore za 
podukrep ekološko kmetovanje v okviru PRP 2007-2013. Poleg tega pa potekajo 
intenzivni dogovori v smeri povečanja števila kmetijskih svetovalcev za ekološko 
kmetovanje v okviru javne službe za kmetijsko svetovanje in splošne promocije javnosti 
ter obveščanje in izobraževanje tistih, ki skrbijo za javno prehrano v javnih ustanovah, 
predvsem v vrtcih in šolah.  
Vprašanje državnega svetnika  je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 2507 
 
 
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA PROMET 
Na vprašanje državnega svetnika mag. Adolfa Zupana glede izgradnje avtoceste 
Ljubljana-Bregana  
 
Državni svetnik mag. Adolf Zupan je predložil pisna vprašanja glede izgradnje avtoceste 
Ljubljana - Bregana. Vprašanja se nanašajo na rok izgradnje avtoceste od Ljubljane do 
Bregane in na razloge, da vzporedno z avtocesto Ljubljana - Novo mesto oz. proti 
Bregani ni zagotovljene vzporedne ceste nivoja vsaj hitre ceste. 
 
V Resolucijo o nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji je 
uvrščena tudi izgradnja Dolenjskega avtocestnega  kraka do mejnega prehoda z  
Republiko Hrvaško pri Obrežju. Bregana pa je hrvaški mejni prehod. Večji del 
Dolenjskega avtocestnega kraka je že zgrajen. V gradnji je še avtocestni odsek Lešnica 
- Kronovo, priprave na gradnjo potekajo na delu Pluska-Ponikve-Hrastje. Razlog za to, 
da navedeni avtocestni odseki še niso zgrajeni, je predvsem v zahtevnem postopku 
umeščanja avtocestnih odsekov v prostor. Neposredno po izdaji državnega lokacijskega 
načrta z uvedbo Vlade Republike Slovenije so stekle nadaljnje aktivnosti in priprave na 
gradnjo avtocestnih odsekov v prostor. Neposredno po izdaji državnega lokacijskega 
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načrta z uredbo Vlade Republike Slovenije so stekle nadaljnje aktivnosti in priprave na 
gradnjo avtocestnih odsekov s ciljem njihove čimprejšnje izgradnje. Dolenjski avtocestni 
krak bo v celoti dograjen predvidoma v prvi polovici leta 2009. Za gradnjo avtocestnih 
odsekov je zadolžen DARS, d.o., Ministrstvo za promet pa tekoče spremlja 
napredovanje del in se v aktivnosti neposredno vključi v skladu s svojimi pristojnostmi.  
 
Glede vzporednih cestnih povezav pojasnjujemo, da k avtocestnim povezavam nikjer v 
Republiki Sloveniji ni zagotovljenih vzporednih cest nivoja vsaj hitre ceste, ker vse 
vzporedne ceste, če so zagotovljene, potekajo preko naselij z nivojskimi priključki in 
imajo status regionalnih cest. To so obstoječe cestne povezave, po katerih je potekal 
daljinski promet pred izgradnjo avtocestnih odsekov oziroma na krajših potekih deviacije 
teh povezav. Nikjer pa niso bile k novim avtocestnim odsekom zgrajene vzporedne 
ceste nivoja hitre ceste ali avtoceste. Tudi ob avtocestnih odsekih na Dolenjskem 
avtocestnem kraku bodo na delih, kjer so bili iz določenih razlogov avtocestni odseki 
načrtovani izven koridorja obstoječih cestnih povezav, le te ostale v funkciji vzporednih 
cest.  
Vprašanje državnega svetnika mag. Adolfa Zupana je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 
28/07 
 
ODGOVOR MINISTRSTVA ZA KULTURO NA VPRAŠANJE 
državnega svetnika Antona Peršaka glede nevzdržanosti statusa baletnih plesalcev 
 
Ministrstvo za kulturo je prejelo vprašanje državnega svetnika Antona Peršaka glede 
nevzdržnosti statusa baletnih plesalcev. Za vprašanje se zahvaljujemo in odgovarjamo 
naslednje:  
 
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije se zaveda specifične situacije baletnih 
plesalcev in vodi aktivno politiko za postopno izboljšanje statusa baletnih plesalcev:  
 

- Vlada RS v okviru potekajočih kolektivnih pogajanj za uvedbo novega plačnega 
sistema na področju kulture ponuja za balet nadpovprečno povišanje plačnih 
razredov, torej za povprečno 5 plačanih razredov nad sedanje osnovne plače;  

- Ministrstvo za kulturo skupaj z vodstvi javnih kulturnih zavodov oz. njihovimi 
predstavniki stroke, proučuje možne rešitve za zaposlovanje in prekvalificiranje 
baletnih plesalcev proti koncu njihove plesne baletne profesionalne poti, pri 
čemer si pomaga s praksami iz nekaterih evropskih držav; 

- Ministrstvo za kulturo bo skupaj z Ministrstvom za delo družino in socialne zadeve 
preverilo ali v sistemu pokojninskega zavarovanja obstajajo možnosti za določene 
ugodnejše rešitve za baletne plesalce.  

- Ministrstvo za kulturo si prizadeva, da bi za baletne plesalce bila beneficija 
takšna, kot je v preteklosti že bila. To pomeni, da za 2 leti delovne dobe šteje 
opravljena 3 leta in ne kot sedaj, ko se za 3 leta delovne dobe računajo 4 leta.  

 
O tem, da SNG Opera in balet Ljubljana ukinja pogodbe za nedoločen čas Ministrstvo za 
kulturo ni seznanjeno. Tudi, če zavod uporabi pri novo angažiranih plesalcih drugi 
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odstavek 46. člena ZUJIK (zaposlitev za določen čas), se beneficirana doba šteje na 
enak način, kot pri zaposlenih za nedoločen čas, status zaposlitve ostaja nespremenjen.  
 
Vprašanje državnega svetnika Antona Peršaka je bilo objavljeno v Poročevalcu št.  
29/07. 
 
 
 
   
 
  
  
 
 


