


 

UVOD 
 
Državni zbor kot najvišja predstavniška in zakonodajna institucija v Republiki Sloveniji, ki 
opravlja tudi vse ostale funkcije sodobnega parlamenta, izvaja večji del svojih pristojnosti na 
rednih in izrednih sejah. Seje javnost lahko spremlja v dvorani ali preko televizijskih in spletnih 
prenosov. 
  
Vsebina sej pa postane pregledno dostopna v obliki sejnih zapisov.  
  
Državni zbor vsako sejo zvočno posname. Simultano ob zvočnem zajemanju nastaja besedilo, 
ki je na spletu dostopno s približno polurnim zamikom. V uredništvu sejnih zapisov se ob 
poslušanju zvočnega posnetka preveri avtentičnost zapisanega, besedilo pa se uredi v skladu s 
strokovnimi merili prenosa govorjene besede v zapisano. Takšno preverjeno in jezikovno 
urejeno besedilo na spletnem naslovu zamenja prvi zapis. 
 
Besedilo celotne seje se izda tudi v publikaciji Sejni zapisi Državnega zbora. Sejni zapisi 
vsebuje dnevni red, sprejet na seji Državnega zbora, kazalo, iz katerega je razviden potek seje 
in v katerem so točke dnevnega reda in govorniki, osrednji del je besedilo seje, zapisano v prvi 
osebi, na koncu pa je dodan še indeks govornikov.  
 
Sejni zapisi so zgodovinski dokument in vir za preučevanje parlamentarne zgodovine, tradicije, 
predstavniške demokracije in jezikovne kulture. 
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DNEVNI RED 2. SEJE 
 
1. točka dnevnega reda: VPRAŠANJA POSLANK IN POSLANCEV 
 
1.A točka dnevnega reda: OBVESTILO PREDSEDNIKA VLADE O ODSTOPU MARKA 
BANDELLIJA S FUNKCIJE MINISTRA BREZ RESORJA, PRISTOJNEGA ZA RAZVOJ, 
STRATEŠKE PROJEKTE IN KOHEZIJO, EPA 248-VIII 
 
2. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV  
(ZTFI-1), NUJNI POSTOPEK, EPA 62-VIII 
 
3. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE (ZISDU-3C), NUJNI 
POSTOPEK, EPA 63-VIII 
 
4. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O UPRAVLJAVCIH ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV (ZUAIS-A), NUJNI 
POSTOPEK, EPA 66-VIII 
 
5. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-1K), NUJNI POSTOPEK, EPA 187-VIII 
 
6. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB (ZDDPO-2P), NUJNI POSTOPEK, EPA 188-VIII 
 
7. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI 
(ZSPDSLS-1A), SKRAJŠANI POSTOPEK, EPA 29-VIII 
 
8. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
GRADBENEGA ZAKONA (GZ-A), SKRAJŠANI POSTOPEK, EPA 164-VIII 
 
9. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O VRAČILU DENARNIH SREDSTEV V 
REPUBLIKO SLOVENIJO IZ POSAMEZNIH DAVČNIH OAZ (ZVDSDO), DRUGA 
OBRAVNAVA, EPA 2445-VII 
 
10. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O VOZNIKIH  
(ZVoz-1B), DRUGA OBRAVNAVA, EPA 163-VIII 
 
11. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O 
UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV (ZUPJS-H), DRUGA OBRAVNAVA,  
EPA 186-VIII 
 
12. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O MOTORNIH 
VOZILIH (ZMV-1A), PRVA OBRAVNAVA, EPA 205-VIII 
 
13. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DOHODNINI (ZDoh-2T), PRVA OBRAVNAVA, EPA 119-VIII 
 
14. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O 
UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA (ZUKD-2A), PRVA OBRAVNAVA,  
EPA 206-VIII 
 
15. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU (ZZVZZ-N), PRVA 
OBRAVNAVA, EPA 117-VIII  
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16. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2F), PRVA OBRAVNAVA,  
EPA 121-VIII 
 
17. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DELOVNIH 
RAZMERJIH (ZDR-1B), PRVA OBRAVNAVA, EPA 122-VIII  
 
18. točka dnevnega reda: PONOVNO ODLOČANJE O ZAKONU O NEPREMIČNINSKEM 
POSREDOVANJU (ZNPosr-1), EPA 2462-VII 
 
19. točka dnevnega reda: PREDLOG ZA SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 120., 121. IN 
122. ČLENA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 
(ORZOFVI), EPA 2103-VII 
 
20. točka dnevnega reda: PREDLOG ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2017 (RZ2017), EPA 115-VIII 
 
21. točka dnevnega reda: PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PROGRAMU DELA IN 
FINANČNEMU NAČRTU AGENCIJE ZA ENERGIJO ZA LETO 2019, EPA 172-VIII 
 
22. točka dnevnega reda: PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM IN 
DOPOLNITVAM POSLOVNIKA DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE ZA REVIZIJO 
POSTOPKOV ODDAJE JAVNIH NAROČIL, EPA 2645-VII 
 
23. točka dnevnega reda: TRIINDVAJSETO REDNO LETNO POROČILO VARUHA 
ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2017, EPA 2735-VII 
 
24. točka dnevnega reda: POROČILO VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE 
SLOVENIJE O IZVAJANJU NALOG DRŽAVNEGA PREVENTIVNEGA MEHANIZMA PO 
OPCIJSKEM PROTOKOLU H KONVENCIJI OZN PROTI MUČENJU IN DRUGIM KRUTIM, 
NEČLOVEŠKIM ALI PONIŽEVALNIM KAZNIM ALI RAVNANJU ZA LETO 2017, EPA 2736-VII 
 
25. točka dnevnega reda: PETO POROČILO O POLOŽAJU ROMSKE SKUPNOSTI V 
SLOVENIJI, EPA 45-VIII 
 
26. točka dnevnega reda: MANDATNO-VOLILNE ZADEVE 
 
Predlog za izvolitev sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije, EPA 243-VIII 
 
Predlog za imenovanje direktorja Agencije za zavarovalni nadzor, EPA 221-VIII 
 
Predlog sklepa o imenovanju člana Nadzornega odbora Sklada za financiranje razgradnje 
Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško, 
EPA 258-VIII 
 
Predlog sklepa o razrešitvi člana in izvolitvi članice Komisije za nadzor obveščevalnih in 
varnostnih služb, EPA 262-VIII 
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Državni zbor 

VIII. mandat 
 
2. seja 
 19., 20., 22., 23., 27. in 28. november 2018 
_______________________________________________________________ 
 
Predsedujoči:  mag. Dejan Židan…………….……………………predsednik Državnega zbora 
                          Tina Heferle…………...……….…………….podpredsednica Državnega zbora 
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Seja se je začela 19. novembra 2018 ob 12. uri. 

 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
kolegi poslanci, gospe in gospodje! 
 Začenjamo 2. sejo Državnega zbora, ki 
je bila sklicana na podlagi prvega odstavka 57. 
člena Poslovnika Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in naslednji 
poslanci: dr. Darij Krajčič, Ferenc Horváth, 
Zmago Jelinčič Plemeniti, Luka Mesec do 15. 
ure, dr. Franc Trček, Željko Cigler, Monika 
Gregorčič, Miha Kordiš, Eva Irgl, dr. Anže Logar, 
Jelka Godec in Marijan Pojbič in tudi sam se 
opravičujem od 17.30 do 20. ure. 
 Na sejo sem vabil predsednika Vlade, 
ki ga vljudno pozdravljam, ministrice in ministre 
ter generalnega sekretarja Vlade k 1. točki 
dnevnega reda, predstavnika Državnega sveta k 
7., 8., 9., 10., 18. in 19. točki dnevnega reda, 
mag. Duško Godino, direktorico Agencije za 
energijo k 21. točki dnevnega reda, Boruta 
Smrdela, predsednika Državne revizijske 
komisije za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil k 22. točki dnevnega reda, Vlasto 
Nussdorfer, varuhinjo človekovih pravic, k 23. in 
24. točki dnevnega reda, predstavnika Urada 
predsednika Republike Slovenije ter kandidatko 
za ustavno sodnico dr. Katjo Šugman Stubbs k 
26. točki dnevnega reda ter predstavnike Vlade 
k vsem točkam dnevnega reda. Vse prisotne 
vljudno pozdravljam. 
 
S tem spoštovane poslanke, spoštovani poslanci 
prehajamo na določitev dnevnega reda 2. seje 

Državnega zbora. Predlog dnevnega reda ste 
prejeli v petek, 9. novembra 2018, s sklicem te 
seje. O predlogu dnevnega reda bomo odločali v 
skladu z drugim odstavkom 64. člena Poslovnika 
Državnega zbora. 
Predlogov za umik točke z dnevnega reda seje 
nisem prejel. 
Prehajamo na obravnavo in odločanje o 
predlogu za širitev dnevnega reda seje, in sicer 
najprej Državnemu zboru predlagam, da dnevni 
red 2. seje razširi s 1.a točko, to je z obvestilom 
predsednika Vlade o odstopu gospoda Marka 

Bandellija s funkcije ministra brez resorja, 
pristojnega za razvoj, strateške projekte in 
kohezijo. Predlog za širitve ste prejeli v četrtek, 
15. novembra 2018. 
Ali želite besedo predstavnice in predstavnike 
poslanskih skupin? Ne. 
Želite besedo poslanci?, Ne. 
S tem zaključujem predstavitev stališč o 
predlogu za širitev in prehajamo na odločanje. 
Poslanke in poslance prosim, da preverite 
delovanje glasovalnih naprav. Sedaj odločamo o 
predlogu za širitev dnevnega reda. 
Začenjamo z glasovanjem. Prekinjamo 
glasovanje. Nekaterim glasovalne naprave, 
vključno z mano, ne delujejo. 
 Prosim, da se odstranijo kartice 
poslankam in poslancem, ki niso prisotni v 
dvorani. Generalna sekretarka Državnega zbora 
je uspešno razrešila tudi to težavo. S tem 
prehajamo na glasovanje.  
 Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 72.  
 (Za je glasovalo 72.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je predlog za širitev 
sprejet. 
  
 V skladu s časovnim potekom seje bo 
zbor 1.a točko obravnaval danes, in sicer takoj 
po določitvi dnevnega reda seje.  
 S tem, spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje, prehajamo na določitev dnevnega 
reda. Zboru predlagam, da za današnjo sejo 
določi dnevni red, ki ste ga prejeli s sklicem ter 
tudi z dopolnitvijo, ki smo jo ravnokar sprejeli.  
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 73.  
 (Za je glasovalo 73.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je je dnevi red 2. seje 
Državnega zbora določen.  
  
 Spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje, prehajamo na 1.A TOČKO 
DNEVNEGA REDA – OBVESTILO 
PREDSEDNIKA VLADE O ODSTOPU MARKA 
BANDELLIJA S FUNKCIJE MINISTRA BREZ 
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RESORJA, PRISTOJNEGA ZA RAZVOJ, 
STRATEŠKE PROJEKTE IN KOHEZIJO.  

 Predsednik Vlade gospod Marjan Šarec 
me je z dopisom 14. novembra 2018 obvestil, da 
je gospod Marko Bandelli odstopil s funkcije 
ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, 
strateške projekte in kohezijo.  
 V zvezi s tem Državni zbor na podlagi 
115. člena Ustave Republike Slovenije 
ugotavlja, da je gospodu Marku Bandelliju 
prenehala funkcija ministra brez resorja, 
pristojnega za razvoj, strateške projekte in 
kohezijo. Na podlagi 115. člena Ustave 
Republike Slovenije pa Marko Bandelli opravlja 
tekoče posle do imenovanja novega ministra 
oziroma do obvestila predsednika Vlade v 
skladu z drugim odstavkom 234. člena 
Poslovnika Državnega zbora.  
 S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda.  
  
 Prehajam na 1. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – VPRAŠANJA POSLANK IN 
POSLANCEV.  

 V zvezi s to točko dnevnega reda sem 
v poslovniškem roku prejel pisne prijave 44 
poslanskih vprašanj. Vrstni red postavljanja 
poslanskih vprašanj je določen v skladu z 244. 
členom in drugim odstavkom 245. člena 
Poslovnika Državnega zbora ter dogovorom 
vodij poslanskih skupin na posvetu 13. 
novembra 2018 in mnenjem Zakonodajno-
pravne službe. Na prva tri vprašanja poslancev 
opozicije, na vprašanja poslancev Poslanske 
skupine Levica ter na vprašanja poslank 
vladajoče koalicije bo odgovoril predsednik 
Vlade. 
  Vsak poslanec oziroma poslanka ima 
za postavitev vprašanja na voljo tri minute, 
predsednik Vlade, ministrice in ministri 
odgovorijo na vprašanja v največ petih minutah. 
Če je vprašanje postavljeno več ministrom, 
imajo vsi skupaj na voljo pet minut za odgovor. 
Poslanec, ki ne bo zadovoljen z odgovorom, 
lahko zahteva dopolnitev odgovora, ne more pa 
postaviti dodatnega vprašanja. Poslanke in 
poslance prosim, da ste na to pozorni. 
Obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora 
poslanec predstavi v dveh minutah, dopolnjen 
odgovor pa sme trajati največ tri minute. 
Poslanec, ki je postavil vprašanje, lahko 
zahteva, da se na naslednji seji opravi razprava 
o odgovoru predsednika Vlade, ministrice ali 
ministra. O tem odloči Državni zbor brez 
razprave in brez obrazložitve glasu. V primeru, 
da poslanec na postavljeno vprašanje danes ne 
bo dobil odgovora, mu morajo predsednik Vlade, 
ministrice in ministri v 30 dneh predložiti pisni 
odgovor. Poslanec, ki je postavil vprašanje, na 
katerega ni bilo odgovorjeno, lahko izjavi, da 
vztraja pri ustnem odgovoru. V tem primeru bom 
vprašanje uvrstil na naslednjo redno sejo 
Državnega zbora.  
 V zvezi s to točko so se za danes 
opravičili: dr. Miro Cerar, minister za zunanje 

zadeve; dr. Aleksandra Pivec, ministrica za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; gospod 
Karel Erjavec, minister za obrambo; dr. Andrej 
Bertoncelj, minister za finance; gospod Zdravko 
Počivalšek, minister za gospodarski razvoj in 
tehnologijo; ter gospod Jure Leben, minister za 
okolje in prostor. 
 S tem, spoštovane in spoštovani, 
prehajamo na prestavitev poslanskih vprašanj. 
Na prvih pet vprašanj bo odgovarjal predsednik 
Vlade gospod Marjan Šarec. Poslanska 
vprašanja mu bodo postavili kot prvi gospod 
Danijel Krivec.  
 Izvolite.  
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik.  
 Predsedniku Vlade gospodu Marjanu 
Šarcu bom postavil vprašanje v zvezi z 
globalnim dogovorom o migracijah.  
 Pakt o migracijah izenačuje ilegalne 
migracije z legalnimi migracijami, pri čemer 
beguncev sploh ne omenja in se njihov status ne 
izboljšuje. Ilegalne migracije bodo odpravljene 
tako, da bodo postale legalne, države pa bodo 
morale takšne migrantske poti omogočiti. Ilegalni 
migranti bodo imeli povsem enake pravice kot 
begunci oziroma državljani. Ne glede na to, da 
dogovor poudarja, da gre za nezavezujoč akt, 
vsebuje 23 ciljev in veliko število zavez. V 
dogovoru je izrecno navedeno, k čemu se 
države zavezujejo. Zelo pomembno je, ne glede 
na to, da gre za nevezujoč akt, vprašanje, zakaj 
bi Slovenija podpirala nekaj, s čimer se ne strinja 
oziroma se ne strinja večina javnosti, ki spremlja 
ta postopek. V primeru, da Slovenija podpre in 
se strinja s takšnim aktom, bo po nepotrebnem 
predmet mednarodnih političnih pritiskov na 
realizacijo ciljev, ki so v paktu navedeni. Pakt se 
je sprejemal daleč od oči javnosti, slovenski 
prevod sploh ne obstaja oziroma ni javnosti 
dostopen. Tako slovenska javnost sploh ne ve, 
kaj je v celoti vsebina pakta. Vlada Republike 
Slovenije pa podpira dokument, ki ni preveden v 
slovenski jezik. Prav tako javnost ni seznanjena 
preko obravnave na pristojnem delovnem telesu 
Državnega zbora, Odboru za zunanje zadeve, 
kar bi morala biti glede na podlago, ki je v 3.a 
členu Ustave Republike Slovenije in 3. členu 
Zakona o zunanjih zadevah.  
 Zato vas sprašujem: 
 Prvič. Zakaj slovenski javnosti in 
Državnemu zboru Republike Slovenije v skladu 
z 11. členom Ustave ni dostopen slovenski 
prevod pakta o migracijah, ki se bo sprejemal 
decembra 2018 v Marakešu?  
 Drugič. Zakaj o končnem besedilu ni bil 
seznanjen Državni zbor, da bi podal svoje 
stališče? 
 Tretjič. Zakaj Vlada Republike Slovenije 
nasprotuje temu, da bi se vse mednarodne 
zaveze Slovenije obravnavale na pristojnem 
delovnem telesu v Državnem zboru in bile 
prevedene v slovenski jezik, kot je zahtevano v 
naši ustavi?  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. Predsednik Vlade, na 
razpolago imate 5 minut za odgovor. 
 Izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa za vaše, moram 

reči, pričakovano vprašanje, glede na vse, kar 
se dogaja sedaj v javnosti.  
 Res je, ni bilo prevedeno, ker tudi ni 
predvidena ratifikacija v Državnem zboru, 
vendar sem vseeno naročil prevod in prevod bo 
na voljo. Kar pa se dogaja v javnosti, je pa 
seveda ena velika politizacija tega dogovora. 
Tudi tiste države, ki so sedaj rekle, da ne bodo 
zraven, kot zadnja tudi Estonija, pa vem iz prve 
roke, zakaj je tako, ker sem sedel s premierjem. 
V estonski vladi so namreč trije partnerji, ena 
stranka je precej desno orientirana in imajo pač 
dogovor, da vse sklepe sprejemajo s 
konsenzom. In ker temu ni bilo tako, Estonija 
odstopa. Prav tako trdim, odgovorno, kakor tukaj 
stojim, da vse države, ki odstopajo od tega 
sporazuma, ki se ga, mimogrede, meša z enim 
drugim sporazumom, ki ga je sprejela Evropska 
unija, pa je slučajno pač oboje v Marakešu, 
odgovorno trdim, da vse te države to izvajajo 
zaradi notranjepolitičnih vzgibov. Glede na to, da 
je bilo najprej rečeno, da tudi Hrvaška tega ne 
bo podprla, je tako rekla predsednica republike, 
sedaj pa vidimo, da bo tudi Hrvaška podprla. 
Tudi države, ki imajo težave z migracijami, celo 
večje kot mi, recimo Španija, ne razmišljajo o 
tem, da ne bi bile zraven pri tej deklaraciji. 
Pojavlja se pa tudi ogromno enega mešanja 
megle, ker v Marakešu se ne bo glasovalo, 
ampak je že sama prisotnost tam dovolj, in to je 
neka aklamacija, sprejemalo se bo pa to na 
Generalni skupščini Združenih narodov. Kot sem 
rekel, vse te države, ki izstopajo, izstopajo iz 
notranjepolitičnih vzgibov. So pa nekatere 
članice Evropske unije tudi zelo nezadovoljne z 
avstrijskim ravnanjem, recimo, ker Avstrija bo 
gostila vrh Evropa-Afrika, kjer je cilj se povezati 
z afriškimi državami in jim pomagati pri njihovih 
prizadevanjih, da bi se tam razmere uredile in da 
migracije sploh ne bi bile potrebne. Ker 
vprašanje migracij je treba reševati na izvoru in 
nikakor ne tako, da danes tukaj politiziramo na 
veliko in tudi izkrivljamo dejstva. Treba je 
povedati, kot sem rekel že večkrat, da ta 
sporazum nikakor ni zavezujoč, kar trdite ali pa 
ste trdili. Potem ste tudi trdili, da s podpisom 
tega sporazuma nas bodo preplavili migranti, kar 
ni res. Zaradi tega podpisa ne bo enega 
migranta manj ali več v Sloveniji, zagotovo ne. 
Je pa ta deklaracija nek začetek skupnega 
reševanja. Tako kot rešujemo tudi podnebne 
spremembe in druge zadeve. Če bo vsaka 
država to reševala po svoje in se zapirala 
znotraj svojih meja in rekla, da to se nas ne tiče, 
potem ne bomo prišli daleč. S tem ima tudi 
Evropska unija danes težave, ker se zadeve 
neenotno rešujejo. Pravite, da bodo tudi 
mednarodni pritiski. Če se ne motim, je ravno 
gospod Orban rekel, da naše drugačno stališče 

do reševanja migracij ne bo pokvarilo nobenih 
naših odnosov. Tako da moram povedati, da če 
želi Slovenija biti v skupini držav, ki odgovorno 
rešujejo migracije, ki si odgovorno prizadevajo 
za to, da bi vendarle prišlo do skupnega 
reševanja problemov, potem moramo biti 
zraven. Je pa res, da ne izenačuje ta sporazum 
ilegalnih migracij in legalnih migracij. To je pa 
zavajanje. Ilegalne migracije so problem, 
zagotovo, in jih tudi Slovenija ne podpira. Imamo 
veliko ilegalnih prehodov meje, vendar policija 
obvladuje situacijo, policija nas vsak dan 
seznanja s svojimi ravnanji. In ta situacija je ta 
hip pod kontrolo.  
 Zaradi te tako imenovane marakeške 
deklaracije ne bo, kot sem rekel, enega migranta 
manj ali več, je pa to gesta Slovenije, da smo 
pripravljeni odgovorno kot neka skupnost 
reševati te probleme.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

poslanec, imate zahtevo za dopolnitev 
odgovora?  
 Izvolite.  
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Seveda, saj na 

tista tri vprašanja ni bilo nekega eksaktnega 
odgovora. Dejstvo je, da v 11. členu Ustave 
piše: »Uradni jezik v Sloveniji je slovenščina.« Vi 
ste govorili o vsem drugem, kaj druge države 
počnejo, ne pa na moje vprašanje, zakaj 
prevoda ni. Vi ste rekli, da ne gre za dokument, 
ki bi se moral sprejemati v Državnem zboru, 
vendar na drugi strani priznavate, da bodo v tem 
dokumentu, vsaj v nadaljevanju, ko se bodo 
stvari odvijale v Marakešu z aklamacijo, v 
Združenih narodih z nekim podpisom, pa nastale 
obveze tudi za to državo, za ta državni zbor za 
zakonodajalca. V tem primeru bi bilo smiselno, 
korektno, da ne rečem kaj drugega, da imamo 
uradni prevod, ki ga lahko vsi ljudje tudi vidijo. 
Drugače ni neke logike, ker zakaj bi to podpirali 
z izgovorom, ki smo ga tudi sedaj slišali, da gre 
za nezavezujoč dokument. Če bi bilo v tem 
dokumentu vse tako, kot pravite, bi bil verjetno 
že na voljo javnosti, kajti podpisan je bil 
spomladi maja meseca. V bistvu ne razumem te 
taktike Vlade, ki na nek način z zavajanjem 
oziroma s tem, da ne da dokumenta v 
slovenščini v javnost, v bistvu sproža tudi 
dodatne polemike in probleme. Če prav 
razumem, se Vlada Republike Slovenije z vsemi 
zahtevami v tem dokumentu strinja.  
 Rad bi slišal odgovor:  
 Kaj bo naredila Vlada v nadaljevanju, 
ko bodo te zaveze decembra v Združenih 
narodnih sprejeta in bo ta pakt postal veljaven in 
tudi obvezujoč za našo državo.  
 Kako bo Vlada v nadaljevanju 
postopala v tem primeru?  
 Očitno se Vlada z zavezami, da je 
status ilegalnih migrantov na nek način izenačen 
z begunci oziroma da se ta meja briše strinja, 
očitno je to sprejela, in to, menimo, da ni dobro.  
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 Tako da vseeno še vedno ostaja 
vprašanje, ki je bilo na začetku postavljeno:  
 Zakaj ni uradnega prevoda?  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. Predsednik Vlade, imate 
besedo za dopolnitev.  
 Izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa.  

Kot sem dejal, sem naročil prevod. Zakaj 
prejšnja vlada tega ni prevedla, ne vem. Imam 
ga tukaj in bo tudi ta prevod na voljo javnosti, 
vendar to ničesar ne spremeni. To ne spremeni 
dejstva, da ta deklaracija ni pravno zavezujoča, 
to je dejstvo, da ni zavezujoča. Naštel bi še 
nekaj drugih dejstev. Recimo tudi to, da se 
vedno manipulira. To je tako, kot vi pravite, da 
en migrant stane tisoč 963 evrov. Tudi to trdite, 
tako da na vaše trditve … Ja, pa ni prav! Ker 
proračun Državnega zbora je okrog 25 milijonov 
evrov in če bi to delili z 90, potem dobimo, da 
poslanec dobi vsak več kot 23 tisoč evrov na 
mesec. Pa ni tako, kajne? Verjetno ne, verjetno 
delovanje Državnega zbora potrebuje tudi 
kakšna sredstva. Pa je to samo ena taka trditev. 
Poleg tega me niste dobro poslušali, ko sem 
rekel, da ilegalnih migracij ne podpiramo, kot 
država jih ne podpiramo in jih ne moremo. 
Ilegalne migracije so ilegalne migracije in so 
posledica tudi tihotapskih združb. In temu smo 
danes priča. Danes nismo priča migrantskemu 
valu, ki gre tranzitno čez Slovenijo, ampak smo 
priča tihotapskim združbam in proti temu se 
borimo vsak dan in tudi slovenska policija 
odgovorno dela na tem. Zato ne zavajajte, da bo 
zdaj, ko bo to sprejeto v Združenih narodih, da 
bodo pa obveze iz tega. Ta sporazum priznava 
vsaki državi suverenost. In prav je tako. Vsaka 
država bo vedno suvereno izvajala svojo 
politiko. In, ponavljam – tiste države, ki so proti, 
so proti zaradi notranjepolitičnih vzgibov. Ker je 
to dobro za politične točke, za strašenje ljudi in 
tako naprej. Mislim, da to ni primerno. Tudi vaši 
predvolilni plakati, ki so strašili s tem, so 
povedali svoje. Ne nazadnje tudi del brexita je 
kriv, ker so tisti, ki so brexit v Združenem 
kraljestvu sprožili, so strašili z migracijami, 
danes pa vidimo, da je brexit ena velika napaka 
in imamo zaradi tega same težave kot Evropa, 
kot celota.  
Tako da prevod bo na voljo, vendar tudi če bo 
prevedeno, to ne bo ničesar spremenilo, ker 
Vlada Republike Slovenije odgovorno trdi, da ne 
pristopa k ničemur, kar bi odvzelo našo 
državnost. In za to se bomo vedno zavzemali. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

poslanec, imate besedo za postopkovni predlog.  
 Izvolite. 
 
DANIJEL KRIVEC (PS SDS): Hvala za besedo. 

 V skladu s poslovnikom predlagam, da 
se o odgovoru predsednika Vlade glasuje na 

naslednji seji oziroma v okviru te seje, kajti z 
odgovorom na nek način nisem zadovoljen 
oziroma ni bilo odgovorjeno na kar nekaj 
vprašanj. Skrivanje za tem, da je to v tem 
trenutku nezavezujoč dokument, je lahko sicer 
upravičeno, vendar sam predsednik Vlade je 
nakazal, kateri dokumenti se še na osnovi tega 
prvega dokumenta v nadaljevanju sprejemajo. 
Sami ste priznali, da naslednji dokumenti pa ne 
bodo samo politično zavezujoči, ampak bodo 
tudi zahtevali uresničitev določenih podpisanih 
obvez v smislu ali spremembe zakonodaje ali pa 
tudi izvajanja znotraj posamezne države. Mi 
nismo proti migracijam, vendar ta dokument na 
nek način izenačuje tako ilegalne kot tiste realne 
migracije, predvsem gre pa za neko spodbujanje 
migracij, ne pa za reševanje na izvoru. In tega 
tudi ta dokument ne rešuje.   
 Kar pa se tiče vašega navajanja, da mi 
zavajamo s ceno, ki jo plačujemo za enega 
migranta, pa bi vas prosil, da si pogledate 
poročilo Računskega sodišča, ki je ta znesek 
navedlo, in ga mi uporabljamo v skladu z vsemi 
pravili in z dokumentom, ki ga Računsko sodišče 
podpiše in prinese v Državni zbor. Tako da 
bomo z veseljem prebrali tudi prevod tega 
uradnega dogovora, vendar to – kot ste sami 
rekli – ne rešuje tega, da se je Vlada odločila, da 
podpiše nek dokument, ki bo v nadaljevanju 
prispeval k temu, da se bo država zavezala za 
neke ukrepe, ki bodo na koncu pomenili lahko 
tudi bistveno zmanjšanje suverenosti na našem 
območju. Moram jasno povedati, da mi pri taki 
zadevi v nadaljevanju ne bomo asistirali in bomo 
temu tudi nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 O vašem postopkovnem predlogu 
bomo odločali jutri v okviru glasovanj. S tem 
prehajamo na 2. poslansko vprašanje za 
gospoda predsednika, ki ga ima gospod Jožef 
Horvat.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala za besedo, 

gospod predsednik. 
 Spoštovani predsednik Vlade, 
ministrski zbor, drage kolegice in kolegi! V 
koalicijskem sporazumu o sodelovanju v vladi 
ste zapisali tudi pomenljivi izziv z naslovom 
Zagotovitev stabilnega, predvidljivega in 
mednarodno primerljivega davčnega okolja. 
Naslov izziva gotovo veliko obeta. Kaj pa 
ukrepi? Napovedujete davek na nepremičnine, 
ki bo bolj obdavčil lastnike več in večjih 
nepremičnin. Gospod predsednik Vlade, ali 
lahko razumemo, da prva oziroma edina 
nepremičnina, na primer družinska hiša, ki je 
dom, ne bo obdavčena? 
 Napovedujete tudi vključitev osebnih 
prihodkov, pravilno bi bilo »osebnih dohodkov«, 
saj nimamo zakona o prihodnini, imamo Zakon o 
dohodnini. Torej vključitev osebnih dohodkov iz 
kapitala in rent v osnovo za odmero dohodnine. 
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Izračun pokaže, gospod predsednik, da bi po 
tem ukrepu na primer gospod Akrapovič, če se 
odloči, da si izplača 32 milijonov dividend, plačal 
več dohodnine, kot so jo v zadnjih dveh letih, 
2016 in 2017, plačali vsi v državi, ki so si 
izplačali dividende.  
 Spoštovani predsednik Vlade, zanima 
me:  
 Ali bo Vlada Republike Slovenije pri 
pripravi zakonskih predlogov na področju 
davčnega sistema upoštevala navedene ukrepe 
iz koalicijskega sporazuma? Na podlagi tega 
sporazuma je namreč bila ta vlada sestavljena in 
je bila imenovana.  
 Naknadno ste vi, gospod predsednik, 
napovedali celovito prestrukturiranje davkov.  
 Ali bo vlada sploh predlagala davčno 
reformo in kakšne ukrepe načrtujete na tem 
področju?  
 S tem svojim vprašanjem vam, gospod 
predsednik, pravzaprav dajem možnost, da 
koncept celovitega prestrukturiranja davkov 
predstavite domači in tudi mednarodni javnosti, 
za kar se vam zahvaljujem.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod predsednik, beseda je vaša.  
 Izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa. 

 Me veseli, da vas to tako skrbi. Ne 
nazadnje ste imeli tudi možnost sodelovati pri 
davčni zakonodaji kot del vlade, pa ste se 
odločili drugače. Danes trdite, kako je to bila 
dobra odločitev. Morda, čas bo pokazal.  
 Kar se tiče davkov, smo bili s tem 
vprašanjem že soočeni, preden je bila vlada 
sploh sestavljena. Ta vlada ni imela 100 dni 
miru. Ta vlada je imela minus 14 dni miru – vsaj, 
pa še kaj več. Torej v teh dveh mesecih, kar je 
vlada sestavljena, kar deluje, celovite davčne 
reforme ni bilo moč pripraviti. To pa zato, ker že 
beseda reforma pove, da je to zahteven proces 
in ga je treba pripravljati v sodelovanju tudi z 
vsemi socialnimi partnerji in se ga ne da narediti 
čez noč.  
 To, kar ste naštevali prej o 
nepremičninskem zakonu, je spet ena delovna 
verzija, ki je prišla v javnost, in potem je to 
primerno za nabiranje političnih točk. Veste, če 
bi tudi v preteklosti, odkar ta država obstaja, se 
pogovarjali samo na delovnih osnutkih, na 
osnovi delovnih osnutkov, potem ne vem, kako 
bi to bilo. Ko pravite, da bi gospod Akrapović 
dvignil 32 milijonov prihodka, kolikor sem bral, jih 
niti nima, da bi to naredil. Ravno te izjave tudi 
podjetnikov so povzročile takrat vihar v kozarcu 
vode, in to je bilo zelo primerno takrat za 
razpihovanje takšnih in drugačnih strahov. 
Dejstvo je, da davek na nepremičnine ni neka 
nova zadeva, veliko vlad se ga je že trudilo 
uvesti. Danes ne želim in niti ne morem govoriti 
o vseh davčnih stopnjah tega davka, kdo bo več 
obdavčen, kdo bo manj, ker je ta davek še v fazi 

priprave in mora biti tudi obravnavan v 
sodelovanju vseh deležnikov, ki sodelujejo pri 
tem. Tako naj vas ne skrbi, da bi se lotili 
kakšnega ukrepa čez noč. To, da bodo pa 
nekateri, kot smo spet slišali, da bodo ob hiše in 
ne vem, kaj vse smo slišali, to je pa spet neko 
strašenje, ki smo mu priča. Ja, ne z vaše strani, 
ampak bilo pa je v javnosti.  
 Ko bomo pripravili zadeve tako daleč, 
bomo v sodelovanju z vsemi to reševali. Je pa 
tudi študija OECD povedala, da Slovenija 
odstopa od povprečja Evropske unije glede 
nadpovprečne obremenitve dela. V tem delu je 
zagotovo prostor za izboljšave in tudi tu bomo 
naredili maksimalen napor, da bo davčno breme 
porazdeljeno čim bolj pravično. Ko bomo imeli 
predlog pripravljen tako daleč, bomo z njim šli v 
javnost. Ne tako kot se je zgodilo zdaj, ko se je v 
javnosti pojavila neka delovna verzija, ki ne 
nakazuje tistega, k čemur težimo. In potem so 
spet lahko viharji v kozarcu vode. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa.  

 Gospod premier, priznam, da sem več 
pričakoval. Jaz sem vas prosil – in bilo bi dobro 
za to državo in mednarodno skupnost, za 
investitorje –, da pojasnite koncept celovitega 
davčnega prestrukturiranja. Glejte, tu zdaj nam 
govorite o negativnem času. Jaz sem fizik, 
veste, čas je fizikalna količina, je skalar in nima 
negativne vrednosti. Teče pa resda samo 
naprej. Ne govorim o zakonu o davku na 
nepremičnine, malo me poslušajte, govorim o 
vašem koalicijskem sporazumu, stran 13, in ta 
izziv, ki sem ga že prej imenoval, je druga 
alineja. Tam ste to napisali, kar sem vam citiral. 
Jaz si nič ne izmišljujem, samo citiram in prosim 
za razlago. Jaz sem poslanec ljudstva in moram 
ljudem razložiti zadeve. Je pa logično, gospod 
predsednik, da to, kar ste zapisali v tem ukrepu 
glede davkov, glede obdavčitev, da se je 
slovensko gospodarstvo dvignilo na noge. K 
temu je pa potem še dodatno močno prispevala 
retorika vaše politične partnerice Levice, kjer 
smo, recimo, poslušali, »podjetniki, davčni 
utajevalci, poziv k nacionalizaciji, drobno 
gospodarstvo je kramarsko gospodarstvo,« še 
prej, »vajenci, fah idioti …« in tako naprej. 
Gospod premier, oba veva, če se vi zdaj 
prelevite, kar najbrž ne bo težko, v investitorja, 
bodisi domačega ali tujega, oba zelo hitro 
ugotoviva, da je davčna nepredvidljivost 
ključnega pomena za investitorja. Davčna 
nepredvidljivost je ključnega pomena za 
investitorja. Zdaj imate možnost, da to davčno 
nepredvidljivost v svojem odgovoru ovržete.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod predsednik Vlade.  
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MARJAN ŠAREC: No, mislim, da sem bil 

razumljiv tudi glede davčne nepredvidljivosti, da 
ne bomo sprejemali nobenih ukrepov čez noč. 
To je že en korak k davčni predvidljivosti, čez 
noč nobene stvari. To, kar ste trdili vi, da bodo 
vsi podjetniki zbežali v tujino in ne vem kaj, tudi 
gospod Boscarol, se je takrat govorilo. Če ste vi 
mene spomnili za nazaj, bom še jaz vas – 
govorilo se je, da je gospod Boscarol zdaj 
zbežal v Italijo, ker bo tu vse propadlo, vendar je 
imel on že leta 2011 pa še prej načrte za selitev 
dela proizvodnje v Italijo. Povedal pa sem, kako 
nameravamo celovito davčno prestrukturirati tudi 
v tem smislu, da se stvari uravnotežijo, se pravi, 
da manj obremenimo delo in nekoliko več 
obremenimo kapitalske obremenitve. Težili 
bomo k temu. Vendar še enkrat ponavljam, da 
ne bo spet nesporazumov, nobene stvari ne 
bomo delali čez noč in tudi podjetniki oziroma 
socialni partnerji, delodajalci itn. bodo povabljeni 
k diskusiji, kajti reforma terja svoj čas, reforme 
se ne delajo čez noč in kar tako ad hoc. Tukaj ni 
nobenega strahu. Me pa veseli, da vas tako 
skrbi. Če bi vas pa še malo bolj skrbelo, bi pa 
mogoče v vladi sedeli pa bi lahko soodločali. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.  
 Besedo ima gospod poslanec za 
postopkovni predlog.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik Državnega zbora.  
 Gospod predsednik Vlade Marjan 
Šarec, vem, da ste umetnik slovenske besede, 
ampak govorili ste veliko o stvareh, o katerih vas 
nisem spraševal. Jaz vas nisem spraševal o 
Boscarolu, kaj zdaj govoriva o Boscarolu. 
Navadite se prosim, da na poslanska vprašanja, 
res je, danes prvič odgovarjate, vam dajem 
odpustek, da odgovarjate eksaktno, gospod 
premier. Jaz vas natančno sprašujem o 
konceptu, ne o časovni dinamiki, o konceptu 
davčnega prestrukturiranja. In hvala za odgovor, 
rekli ste, da je delo preveč obdavčeno, torej si 
lahko to interpretiram, da bo prišlo do 
spremembe Zakona o dohodnini, podprite zakon 
Nove Slovenije, in da bo prišlo do zmanjšanja 
prispevkov.  
 Vsekakor pa izkoriščam priložnost, ki 
mi jo daje poslovnik da na podlagi drugega 
odstavka 246. člena Poslovnika Državnega 
zbora predlagam, da Državni zbor na naslednji 
seji opravi razpravo o odgovoru premiera na 
moje poslansko vprašanje. Če kaj, gospe in 
gospodje, potem je prav ta vsebina, se pravi 
prestrukturiranje davčnih bremen izjemnega 
pomena. Kdo naj o tem odloča? Kdo? Ali 
Državni zbor ali kdo drug? Imamo še vedno 
parlamentarno demokracijo? Jaz sem prepričan, 
da jo imamo. Torej mi tukaj moramo imeti neko 
splošno razpravo o tem. Na podlagi tega bodo 
potem strokovnjaki, ki sedijo v Vladi in izven 

Vlade, pripravili, upam da, neke optimalne 
rešitve. Ne forsiram neke dinamike, da je treba 
čez noč. Se strinjam, gospod premier. Nobene 
rešitve, sprejete čez noč, niso dobre. Ampak 
začnimo danes, da bomo potem enkrat v 
doglednem času dejansko prišli do dobrih 
rešitev. In se veselim te razprave, ki nas čaka.
 Hvala lepa.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 O vašem postopkovnem predlogu 
bomo odločali jutri.  
 S tem, spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje, prehajamo na tretje ustno poslansko 
vprašanje za predsednika Vlade, ki ga bo 
zastavil gospod Dušan Šiško.  
 Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovani 

predsednik Vlade in ministri!  
 Pred nekaj dnevi sem se pogovarjal s 
študentkama v Ljubljani. Lahko si mislite, kako 
sem bil presenečen, ko nista vedeli, kje je Krško 
in da imamo v Sloveniji jedrsko elektrarno. 
Glede na probleme, o katerih bom govoril, se 
bojim, da tega še marsikdo v Ljubljani ne ve ali 
pa noče vedeti. Sprašujem se, ali se bi res 
moralo zgoditi nekaj neprijetnega, da bi se to 
spremenilo.  
 Spoštovani predsednik! Vam pa je 
gotovo znano, da sta nekako v času vašega 
rojstva republiki Slovenija in Hrvaška na Krškem 
polju zgradili prvo jedrsko elektrarno, ki naj bi 
rešila probleme energetske krize. Že takrat je 
bilo obljubljeno, da bo poskrbljeno za nizko- in 
srednjeradioaktivne odpadke v času petih let od 
obratovanja. Take so bile obljube krški občinski 
skupščini, ko je dala soglasje elektrarni za trajno 
obratovanje. Takrat ste vi, spoštovani 
predsednik, hodili v prvi razred osnovne šole. 
Obljube o rešitvi so se vrstile, odpadki pa so se 
še naprej kopičili v elektrarni, ki je med tem 
začela širiti začasno odlagališče, odpadke pa 
stiskati in tako zmanjševati prostornino.  
 Spoštovani predsednik! Vi ste med tem 
končali študij na igralski akademiji in začeli 
nastopati po Sloveniji. Med drugimi ste imitirali 
gospoda Drnovška, Ropa, gospoda Janšo in 
nekatere ministre, ki še vodijo in so vodili našo 
državo. 
Bolj resno so začeli iskati lokacijo za odlagališče 
po letu 2000. Po dolgih in vročih razpravah, kje 
naj bo odlagališče, je prišlo leto 2009. Tudi jaz 
sem bil med občinskimi svetniki v Krškem, ki 
smo pod nujno na pozni večerni seji dali 
soglasje takratni, a edini možni lokaciji 
odlagališča – Vrbina pri Krškem. Medt em ste, 
gospod predsednik, zapustili igralski oder in 
stopili na političnega. Kar dvakrat ste bili župan 
Kamnika in malo je manjkalo, da bi postali 
predsednik države, zdaj pa ste pred nami kot 
predsednik vlade. 
Sprašujem vas:  
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Ali 40 let ni dovolj dolga doba, da bi rešili ta 
problem, gospod predsednik?  
V imenu Slovenske nacionalne stranke, 
predvsem pa v imenu prebivalcev Posavja, 
sprašujem:  
Ali se vi in vaša vlada zavedate tega problema?  
Ali ga boste končno rešili in kdaj, da ne bo tako 
kot tisti dve študentki v Ljubljani?  
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod predsednik Vlade, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa. Spoštovani 

poslanec, me veseli, da imam v Državnem zboru 
tudi biografa, ki vestno spremlja mojo življenjsko 
pot. 
Seveda se zavedam resnosti tega vprašanja in 
nikakor ne mislim, da tega vprašanja ni treba 
rešiti. Še več, treba ga bo rešiti hitro. V letu 2013 
je bil izdelan investicijski program za to 
odlagališče. V letu 2014 je agencija pridobila 
pooblastilo Republike Slovenije, na podlagi 
katerega so bila odkupljena zemljišča. V letu 
2017 je bila izdelana novelacija investicijskega 
programa, ki je v usklajevanju z ustanoviteljem. 
V letu 2018 pa so sklenjene služnosti za 
izgradnjo infrastrukturnih objektov. 
Ostale aktivnosti, vezane na ta projekt, so pa 
naslednje: projektna dokumentacija za gradbeno 
dovoljenje za odlagališče nizko- in 
srednjeradioaktivnih odpadkov bo dokončana v 
letu 2019, izdelana je referenčna dokumentacija 
in osnutek varnostnega poročila v skladu z 
zakonom, ki ureja jedrsko varnost, izdelano je 
poročilo o vplivih na okolje in agencija je vlogo 
za okoljevarstveno soglasje dopolnila 7. 
novembra 2018, se pravi ta mesec. Po zaključku 
presoje vplivov na okolje in pridobitvi 
okoljevarstvenega soglasja pa bo pridobljeno 
gradbeno dovoljenje za gradnjo tega 
odlagališča. 
Vzporedno pa potekajo aktivnosti za 
certificiranje betonskega zabojnika za pakiranje 
odpadkov. Z resolucijo je bilo sprejeto, če pride 
do dogovora z Republiko Hrvaško, bo šlo po tem 
postopku. Je pa po obeh scenarijih gradnja 
predvidena v obdobju od leta 2017– 2019, kar 
se že dogaja, kar sem rekel, poskusno 
obratovanje je predvideno med 2020 in 2021, 
leta 2022 pa naj bi se začelo redno obratovanje. 
Take podatke imam. Kot ste že uvodoma 
povedali, če študentki ne vesta, kje je Krško in 
kaj je jedrska elektrarna, potem morda tudi v šoli 
nista dovolj poslušali ali kaj podobnega. Ampak 
dejstvo je, da se bo Vlada Republike Slovenije 
potrudila in osebno se bom zavzel, da bo to 
odlagališče zgrajeno in da bo ta problem rešen. 
Pravilno ugotavljate, spoštovani poslanec, da je 
40 let dolga doba in se tudi zahvaljujem, da ste 
bili zraven, takrat ko ste odobrili to odlagališče, 
ker vem, da je bilo takrat precej pereče tudi v 
javnosti, ker jedrskih odpadkov nihče ne želi. Vsi 
imajo radi čisto energijo, odpadki so pa potem 

problem, tako da se bomo maksimalno potrudili, 
da se bo to, kar so mi povedali na ministrstvu 
tudi uresničilo. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.  Gospod poslanec, 
izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala, spoštovani 

predsednik! 
 Upam, da se bodo vaše obljube 
uresničile. Ker pa smo v Slovenski nacionalni 
stranki prepričani, da je problem z jedrskimi 
odpadki tudi del ledene gore problemov s 
Hrvaško, želim izkoristiti čas, ki mi je na voljo za 
dodatno obrazložitev, da se o tem razpravlja v 
Državnem zboru. V poročilu o jedrski varnosti, ki 
smo ga 16. oktobra obravnavali na Odboru za 
infrastrukturo lahko preberemo, da je 
zasedenost skladišča Nuklearna elektrarna 
Krško dosegla že 95 % in da bo prostora samo 
še do leta 2021. Na odboru je direktor uprave dr. 
Stritar jasno in glasno izjavil, da imamo denar, 
lokacijo ter znanje in da tudi njemu ni jasno, 
zakaj odlagališča še vedno ni. Torej je problem v 
nespodobni državi in neodgovorni politiki, ki 
vlada tej državi. Po meddržavnem sporazumu 
naj bi obe lastnici Nuklearne elektrarno Krško 
poskrbeli vsaka za svojo polovico odpadkov do 
leta 2023. V Sloveniji smo vsaj izbrali lokacijo in 
se graditev bliža začetku. Hrvati pa še praktično 
nimajo ničesar. Naj spomnim, da je Slovenija 
leta 2015 Hrvaški ponudila možnost za svoj del 
odpadkov s strani odlagališča v Vrbini. Šele po 
dveh letih je iz Zagreba prišel odločen odgovor, 
da to zanje ni sprejemljivo. Še več. Čim je NEK 
dobila soglasje za podaljšano obratovanje, se je 
na Hrvaškem pojavila vrsta objav, v katerih 
navajajo, da morajo skrbeti za svoj del odpadkov 
šele do leta 2043. Zamislite si absurdno, a zelo 
realno situacijo, da bomo slovenske odpadke 
pospravili na odlagališče, hrvaška polovica pa 
bo še vedno ostala v elektrarni.  
 V Slovenski nacionalni stranki smo 
prepričani, da imajo Hrvati tudi v tem primeru 
svojo računico in da nas bodo prevarali … / 
izklop mikrofona/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. Gospod predsednik, želite 
odgovoriti?  
 
MARJAN ŠAREC: Glede na to, da mi niste 

zastavili vprašanja, bi samo rekel, da o ravnanju 
Hrvaške težko sodim, kako se je vedla v 
preteklosti, kako se bodo vedla v bodoče. Tudi 
ko govorite o nesposobnosti države, vam sam 
tukaj po dveh mesecih na tem mestu težko 
odgovorim. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 S tem ugotavljam, da lahko preidemo 
na naslednje vprašanje za predsednika Vlade, in 
sicer je to vprašanje dr. Mateja T. Vatovca.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
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DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Hvala, predsednik. Spoštovani premier!  
 Kot dobro veste vsi, je minimalna plača 
eno od temeljnih vprašanj, s katerim se 
ukvarjamo. In to temeljno vprašanje je tudi neko 
načelo, se pravi dostojno plačilo za opravljeno 
delo. Stanje, ki trenutno vlada v naši državi, je 
pa popolnoma obratno. Vemo, kakšni so pogoji, 
v katerih ljudje, ki prejemajo minimalno plačo, 
preživljajo ali pa poskušajo preživeti. Preživetje s 
takimi prejemki je zelo oteženo. Obstajajo resne 
anomalije, kot je razred J, in še tudi tistih nekaj 
nad razredom J, ki so v bistvu pod minimalno 
plačo. To vse skupaj povzroča neko resno 
socialno stisko pri ljudeh, ki so zaposleni in 
proizvaja neki novi fenomen, ki se mu reče revni 
zaposleni. Kot rešitev temu stanju smo v Levici 
predlagali novelo zakona o minimalni plači s 
tremi jasnimi rešitvami. Eno je dvig na 700 evrov 
neto do leta 2020, izločitev vseh dodatkov iz 
minimalne plače in uvedba do leta 2021 tako 
imenovane formule, ki bi omogočila vsem 
prejemnikom minimalne plače, da je višina 
takšne plače vsaj 20 % nad minimalnimi 
življenjskimi stroški. To predlagano rešitev je s 
svojimi podpisi v tem parlamentu podprlo 52 
poslancev. Tisto, kar pa je pomembneje, je, da 
so to rešitev podprle čisto vse sindikalne 
centrale in približno 30 humanitarnih in 
dobrodelnih organizacij, med njimi Rdeči križ, 
Karitas, Zveza prijateljev mladine Slovenije, 
projekt Botrstvo, Slovenska filantropija in tako 
naprej.  
 Moje vprašanje, ki je dvodelno, je zelo 
preprosto:  
 Ali vi kot predsednik Vlade osebno 
podpirate to rešitev?  
 In če je da, vas sprašujem:  
 Ali boste ravno v vlogi predsednika 
Vlade naredili vse, kar se da storiti, da bi ta 
novela zakona prišla v veljavo s 1. 1. 2019, tako 
kot je tudi predvideno v samem predlogu 
zakona? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod predsednik, izvolite. 
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa za vprašanje. 

 Menim, da ga ni državljana v Republiki 
Sloveniji, ki se ne bi strinjal, da je minimalna 
plača prenizka, zlasti v luči, ker je bila v 
prejšnjem mandatu že dvignjena podpora za 
socialno ogrožene. To pomeni, da se je podpora 
za socialno ogrožene drastično približala znesku 
minimalne plače. Glede na to da sedaj ta 
podpora tudi v novem mandatu oziroma po 
novem letu ostaja v isti višini, pomeni, da je 
skorajda nujno, da zagotovimo to razliko med 
tistimi, ki so na minimalni plači, in tistimi, ki 
prejemajo podporo. Vsi se strinjamo, da je 
minimalna plača prenizka in da moramo skupaj 
vložiti vse napore, da se bo minimalna plača 
dvignila. Povedali ste, spoštovani poslanec, da 
jo podpirajo vse sindikalne centrale, da jo 

podpirajo tudi humanitarne organizacije, vendar 
bi apeliral na tem mestu, da se minimalna plača 
dviguje oziroma da se ob pripravi zakona nujno 
vodi tudi socialni dialog, se pravi dialog s 
skupino delodajalcev na Ekonomsko-socialnem 
svetu. Meni je žal, da delodajalci na 
Ekonomsko-socialnem svetu niso pristopili k 
dialogu. Mislim, da bodo morali, ker osnova 
vsega je dialog, zavračanje dialoga na prvo 
žogo ni nikoli dobro. Če se bo to zgodilo, če 
bodo delodajalci pristopili aktivno k sodelovanju, 
verjamem, da bomo tudi lažje našli rešitev. Je pa 
na poslankah in poslancih Državnega zbora, da 
stopite skupaj in da izvedemo oziroma 
sprejmemo zakon, ki bo omogočil izvajanje s 1. 
1. 2019, tako kot smo se tudi zavezali.  
 Skratka, osebno to zelo podpiramo. 
Zagotovo, kot sem rekel, ni človeka, ki tega ne bi 
podpiral. Bi pa rad, da se to doseže z dialogom 
tudi na Ekonomsko-socialnem svetu. Ko sem bil 
na 1. seji Ekonomsko-socialnega sveta, sem 
izrecno poudaril, da mora obstajati dialog in zato 
morajo vsi člani Ekonomsko-socialnega sveta, v 
tem primeru delodajalci, pristopiti k dialogu in 
tudi razumeti drugo stran, da moramo omogočiti 
človeka dostojno življenje. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Ja, mogoče samo en detajl v podvprašanju. 
Socialni dialog seveda za poslanski zakon ni 
predviden. Vlada je to sama dala na ESS in 
mislim, da je tudi v redu, da se je ta pogovor 
začel. Je pa dejstvo, da še nikoli ni prišlo do 
znatnega zvišanja minimalne plače na 
Ekonomsko-socialnem svetu. Tisto, kar je 
bistveno, je to, da kljub vsemu da je to naloga 
parlamenta, se pravi Državnega zbora, da potrdi 
ta zakon, da ga sprejmemo v teh klopeh, je za 
nas seveda tudi ključno, da ste dali to osebno 
podporo kot predsednik Vlade. Mislim pa, da ni 
zdaj ves napor samo na poslancih, ampak ne 
nazadnje na koaliciji kot taki. Kot predsednik 
Vlade vodite to vlado, ste tudi predsednik 
stranke, ki vodi koalicijo, in tu na tem mestu tudi 
pričakujemo, da bo v tej vlogi koalicija ali pa 
predvsem tudi vodilna koalicijska stranka vložila 
vse napore za to, da do tega sprejema pride. In 
seveda tudi vse ostale koalicijske stranke, ki so 
prispevale svoje podpise.  
 Če samo še zaključim. Kar se tiče 
rešitev, mislim, da so več kot nujne. Tisto, kar pa 
gre v tem trenutku pričakovati, je to, da se 
enostavno odločimo, kot ste dejali , da se 
podpre te tri, mislim, da zelo racionalne korake, 
dvig na 700, izločitev dodatkov in višanje po 
tako imenovani formuli. Jaz razumem ta vaš 
današnji odgovor kot vašo osebno podporo 
temu zakonu. Upam, da boste pa tudi v svojstvu 
predsednika glavne koalicijske stranke tudi 
preko parlamenta uspeli to podporo prispevati. 
Hvala.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vprašanje.  
 Gospod predsednik, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Kar se tiče teh treh stvari, ki 

ste jih navedli sedaj, kolikor vem oziroma sem 
prepričan, je problem ravno ta formula, ki naj bi 
se uvedla in ravno v tej formuli je srž problema 
pri nekaterih in bo treba opraviti še določen 
napor, da se uskladimo, bom rekel, uskladimo 
vsi skupaj okoli izračuna in te formule. Res je, 
poslanski zakon je, ni potreben Ekonomsko-
socialni svet, vendar je vedno pametno, da so 
vsi deležniki, ki jih to zadeva, vključeni. Tudi sam 
bom opravil nekaj napora v tej smeri in se bom 
tudi sestal z delodajalci, se bom osebno 
angažiral za to in jih seznanil z našimi 
prizadevanji. Bi pa, še enkrat ponavljam, bilo 
dobro res uskladiti tisto formulo, ki še ne bo 
začela veljati takoj 1. 1. 2019 in mislim, da če to 
uskladimo in če to rešimo, potem bo bistveno 
lažje.  
 Ponavljam pa še enkrat, podpiram 
prizadevanja in bom vložil osebni napor v tej 
smeri. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik.   
 Prehajamo na peto ustno poslansko 
vprašanje za predsednika Vlade. Besedo ima 
gospa Jerca Korče.  
 Izvolite.  
 
JERCA KORČE (PS LMŠ): Najlepša hvala. 

Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani celotni 
ministrski zbor!  
 Že ob imenovanju te vlade sem 
napovedala, da bo to vlada velikih naporov in 
velikih usklajevanj. Ta vlada res ni imela sto dni 
miru. Verjamem, kolikor poznam predsednika 
Vlade, mu to niti ni hodilo toliko narobe, glede na 
to, da je človek operativec, človek, ki tako ali 
drugače takoj poprime za delo. Pa vendar smo 
si mogoče želeli malo več strpnosti, pa malo 
več, da se slišimo in ne samo poslušamo.  
 V teh kratkih dveh mesecih je po moji 
oceni Vlada storila kar nekaj dobrih korakov, 
korakov v pravo smer, pripravila tudi osnovo za 
tiste stvari, ki nas še čakajo in ki jih bo Vlada še 
izvedla.  
 Tako da moje vprašanje bo na tem 
mestu zelo kratko: 
  Prosim, da navedete objektivno in po 
točkah tiste stvari in tiste dobre stvari, ki jih je 
Vlada v tem kratkem obdobju dveh mesecev 
sprejela oziroma pripravila. 
  Najlepša hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.   
 Gospod predsednik, izvolite.  
 
MARJAN ŠAREC: Hvala lepa.  

 Uspeli ste nasmejati nekatere tukaj na 
moji desni, kar je tudi v redu. Ste se nalezli 
mojega prejšnjega poklica.  
 Torej hvala za vprašanje. Res je, od 13. 
septembra, ko se je ta vlada oblikovala, nismo 
imeli niti, če sem iskren, nismo pričakovali sto 
dni miru, ker se je že prej nakazovalo vse, kar 
bo. Poslušali smo, kako so volitve ukradene, 
kako sestavlja vlado tisti, ki je na drugem mestu. 
Moram reči, da to ni noben unikum v Evropi. Na 
Danskem je, recimo, predsednik vlade 
predsednik stranke, ki je bila tretja na volitvah, 
tako da to ni nič novega. To je samo pri nas 
lahko včasih čudno, pa tudi že pri nas smo imeli 
te primere. Tako da tudi celo za našo 
demokracijo to ni nič čudnega.  
 Na mizi nas je pričakalo precej 
problemov. Najprej seveda pogajanja s sindikati. 
Prejšnja vlada je odstopila tik pred dogovorom in 
takrat je bila stavka zamrznjena. In takoj prvi 
dan, 13. septembra, ko se je vlada sestavila, so 
sindikati odmrznili stavkovne zahteve in 
zahtevali takoj prvi dan reševanje. Seveda smo 
se tudi tega lotili, oblikovali smo pogajalsko 
skupino, tudi tam je bilo mnogo dezinformacij, 
kako ignoriramo in ne vem kaj vse. Skratka, v tej 
naši družbi so vsi precej neučakani, nestrpni in 
tako naprej, ampak, dobro, tudi to bomo 
preživeli. Se pogajamo s sindikati in mislim, da 
vseh stavkovnih zahtev nikakor ne bo možno 
rešiti naenkrat. Smo pa pripravljeni na tak 
dogovor, ki bo sindikatom in ne zgolj sindikatom, 
ker pri nas, ko se pogajamo s sindikati, imamo v 
mislih gospoda Štruklja pa gospoda Počivavška 
pa še ne vem koga, ampak dejansko pa delamo 
za ljudi. V teh sindikatih so ljudje, so člani ljudje, 
ki delajo vsak dan, čeprav je včasih javni sektor 
sprejet kot nek nebodigatreba, pa vendar v 
javnem sektorju veliko ljudi trdo dela, zato da 
imamo vse tiste storitve, ki si jih državljanke in 
državljani zaslužimo. Javni sektor nikakor ni 
samo javna uprava, ampak je vse še kaj 
drugega. In če javni sektor in realni sektor, tako 
imenovani, ne bosta delala z roko v roki, potem 
države ni. Skratka, s tem se veliko ukvarjamo, 
tudi zdaj pogajalska skupina intenzivno dela.  
 Drugič, kot je bilo že prej omenjeno, 
izvajajo se napori za sprejetje zakona o 
minimalni plači. Naj povem, da ob sprejetju 
socialnih pomoči, ki so se zvišale oziroma ostale 
na isti ravni, bo treba vložiti tudi napor na drugi 
strani in sprejeti kakšne strukturne ukrepe. Tudi 
to bo treba narediti, ker vemo, da nekateri to 
pomoč tudi prejemajo neupravičeno. To bo treba 
pregledati, in to je tudi velika naloga. Potem pa 
nas čaka tudi prej omenjena davčna 
zakonodaja, tudi tu smo že začeli delati.  
 Potem pa največja zadeva, ki se mi zdi 
ta hip tista, ki je največ naredila koristnega za 
občanke in občane in hkrati državljanke in 
državljane, zlasti v luči včerajšnjih lokalnih 
volitev, pa je, da bomo, če bo sprejet zakon o 
izvrševanju proračuna, občinam dali 573,5 evra 
povprečnine, kar doslej ni bila praksa. S tem 
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bodo občine tudi lažje izvajale svoje naloge in 
tudi lažje investirale.  
 Tako tudi s tem mislimo resno, vendar 
se mi zdi, da v dveh mesecih pač se ne da 
vsega rešiti. Delamo pa na vseh teh rešitvah, in 
tudi z občinami bo treba pristopiti k celostni 
zakonodaji. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Gospa poslanka, želite? (Ne želite.) 
Ugotavljam, da je vseh pet ustnih vprašanj za 
gospoda predsednika konzumiranih, in se vam 
zahvaljujem za podane odgovore. 
 Prehajamo na poslanska vprašanja, ki 
so namenjena ministricam in ministrom.  
 Prvi bo odgovarjal minister za zdravje 
gospod Samo Fakin, in sicer na vprašanje 
gospoda Aleksandra Reberška.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa.  
 Spoštovani gospod minister! Že dva 
meseca zasedate položaj ministra za zdravje, 
ste oseba, ki jo zdravstveni sistem dobro pozna, 
saj ste opravljali funkcijo direktorja bolnišnice, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Sloveniji, 
bili ste direktor Term, zdaj pa ste minister. Kot 
minister imate odgovornost, pa tudi priložnost, 
da zdravstveni sistem izboljšate. Če ste bili prej 
vedno v izvajalski funkciji, ste tokrat v izvršilni. 
Vemo, kar je nazadnje dokazala tudi 
preiskovalna komisija Državnega zbora na 
področju žilnih opornic, da se draga medicinska 
oprema in medicinski pripomočki še vedno 
močno preplačujejo. Računsko sodišče je za 
UKC Ljubljana celo ugotovilo, da je drago 
opremo naročal mimo javnih razpisov ali z 
drobljenjem javnih naročil v več milijonskih 
zneskih. Tako naj bi v letih 2014 in 2015 
nezakonito kupil za 69 milijonov evrov 
medicinske opreme.  
 Zanima me konkretno:  
 S katerimi ukrepi boste zajezili 
korupcijo pri izvajanju javnih razpisov na 
področju medicinske opreme in pa medicinskih 
pripomočkov?  
 Za vaš odgovor se vam najlepše 
zahvaljujem. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod minister, beseda je vaša, 
izvolite. 
 
SAMO FAKIN: Hvala, gospod poslanec. 

 Naj najprej povem, da sem se že 
večkrat sestal z direktorji bolnišnic, strokovnimi 
direktorji in predsedniki nadzornih svetov. Ena 
izmed točk so seveda tudi javna naročila. Jaz 
osebno menim, da je javno naročilo stvar 
direktorja vsake bolnišnice in njegovega podpisa 
s tresočo roko pod odločitev javnega naročila. 
Ker se temu ne moremo izogniti, smo v okviru 
dvoletnih sporazumov z dobavitelji zdravil, ki 

veljajo od junija 2017 do julija 2019, zaključili 
sestanke, tako da odpiranje konkurence za 
najugodnejše dobavitelje zdravil za obdobje 
januar – julij 2019 se bo postopek zaključil 
konec tega leta. To je o zdravilih. V bolnišnicah, 
kot veste, so sicer zdravila regulirana z nekaj 
mehanizmi, ključnega za 500 milijonov evrov 
obvladuje Javna agencija za zdravila in 
pogajalska ekipa na Zavodu za zdravstvo 
zdravil. Tukaj gre za zdravila v bolnišnicah, ki 
predstavljajo okrog 8 % celokupnega zneska. 
Približno od milijarde 200 milijonov gre za 
bolnišnice 8 %.  
V decembru 2018 bo objavljen tudi nov 
postopek naročanja za stente za vseh šest 
katetrskih laboratorijev, ki naj bi bil zaključen v 
roku treh mesecev. Kot že rečeno, jaz to vlogo 
vidim predvsem pri direktorjih zdravstvenih 
inštitucij, če ne, jih ne rabimo.  
Ministrstvo bo na podlagi analiz podatkov iz 
Intravizorja – Intravizor je skupna baza cen 
vsega, kar se v bolnišnicah kupuje – gre za 
okrog 480 tisoč zapisov glede na dobavitelje in 
ceno, pri čemer znaša celotna vrednost nabave 
zdravil in medicinskih pripomočkov, to je po 
domače vse, kar se kupuje v bolnišnicah, od 1. 
januarja 2016 do 31. avgusta 2018 cca 900 
milijonov evrov. Gre za okrog 22, 23 % 
celokupnega dohodka ki ga bolnišnice porabijo 
za vse, kar se kupuje medicinskega materiala, ki 
ga delimo na zdravila in medicinske pripomočke.  
Nadaljnji ukrep v pristojnosti ministrstva je 
izvajanje na pol drage medicinske opreme, ki 
poteka oziroma bo potekalo preko ministrstva v 
sodelovanju z bolnišnicami, za katere se nabava 
izvaja. V teku je javno naročanje za 10 CT 
naprav za sedem bolnišnic, ki poteka na podlagi 
enotnih tehničnih specifikacij, odločitev je potem 
javna in podvržena pregledu Računskega 
sodišča. Je pa treba poudariti na koncu še 
enkrat, da je do teh različnih cen prišlo zato, ker 
je bilo premalo pozornosti posvečene s strani 
nadzornih odborov bolnišnic, se pravi svetov 
bolnišnic in primerjavami med bolnišnicami ter 
malo manj učinkovitega menedžmenta. 
Moje osebno prepričanje je, da moramo 
zagotoviti učinkovit menedžment, ki bo cene 
obvladoval v skladu s pričakovanimi stroški, ki jih 
tukaj delamo, ne pa da delamo neke 
nadkomisije in naddržavne inštitucije, ki bi v 
imenu bolnišnic to delale. Potem se moramo 
odločiti, ali bomo imeli eno slovensko bolnišnico, 
en holding slovenskih bolnišnic, ki bo to v imenu 
bolnišnic počel in ne bodo te bolnice 
samostojne, ali bomo imeli uprave, ki bodo svoje 
delo učinkovito upravljale, tako kot ga upravljajo 
v gospodarskih družbah, kjer ima direktor 
pristojnost oddati neko naročilo, ki ni javno, 
ampak kljub temu kot predsednik uprave 
Termane lahko rečem, da smo za vsako 
ponudbo vedno pridobili vsaj tri, pet ponudb.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
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 Gospod poslanec, želite nadaljevati? 
Ne.  
 S tem ste uspešno odgovorili na prvega 
od šestih vprašanj. Poslanke in poslanci vas 
imajo radi.  
 Naslednji je gospod Primož Siter, ki ima 
vprašanje za gospoda Karla Erjavca.    
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Najlepša hvala. 

Lep pozdrav spoštovane kolegice in kolegi!  
 Vprašanje za ministra za obrambo, ki je 
odsoten. Občinski svet Občine Postojna je junija 
sprejel sklep o odpovedi dogovora o uskladitvi 
interesa glede uporabe in upravljanja vojaške 
infrastrukture na območju Občine Postojna. 
Poleg tega je sprejel sklep, s katerim je župana 
pooblastil, da vodi pogajanja za sklenitev 
sporazuma z Vlado o terminskem in vsebinskem 
načrtu za zaprtje vadišča Poček. Potem pa je 
ministrstvo za obrambo ustavilo sofinanciranje 
novega gasilsko-reševalnega centra v Postojni 
za leti 2019 in 2020, ker za to nima več pravne 
podlage. Ta zaustavitev financiranja je bila 
precej presenetljiva, ker sredstva za 
sofinanciranje so zagotovljena za leto 2019 in v 
načrtu za 2020. Ministra sem že pisno vprašal, 
ali bo pripravil neke nove pravne pogoje za 
izvedbo sofinanciranja in kdaj, pa mi je 
odgovoril, da je treba pogodbo o sofinanciranju 
spremeniti in skleniti dodatek k tej pogodbi. Do 
tukaj je vse v redu in prav. Potem pa je v isti sapi 
tudi rekel, da bo dodatek opredelil, da se 
sofinanciranje za leti 2019 in 2020 ne izvede. 
Malce arogantno, če si upam dodati, je dodal še, 
da bi občina morala vedeti, v kaj se spušča.  
 Glede na to, da se minister zaveda, da 
bo treba spremeniti pravne akte, nekako 
kategorično zavrača dejstvo ali pa možnost, da 
bi se sofinanciranje že narejenega gasilskega 
centra izvedlo. Moje vprašanje bo:  
 Ali bo minister za obrambo omogočil 
nadaljevanje sofinanciranje tega centra, ki je v 
interesu ne samo občine, ampak tudi občank in 
občanov?  
 Treba je vedeti, da Postojna leži na 
nekem strateškem mestu, mimo katere teče 
pomembna prometna pot. Stoji v bližini Krasa, ki 
je požarno ogrožen, in to najbolj od vseh delov 
države. Vemo tudi primer, ko je prišel žled in je 
bila ta situacija pred nekaj leti.  
 Ta del Slovenije nujno potrebuje 
gasilsko-reševalni center in moje vprašanje torej 
ministru je:  
 Ali boste omogočili nadaljevanje 
sofinanciranje tega centra?  
 Ali ga bo morala financirati občina iz 
svojega proračuna in namesto za socialo, za 
neprofitna stanovanja ali za vrtce nakloniti svoja 
proračunska sredstva v ta namen?  
 Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Minister vam je dolžen odgovoriti pisno 
v 30 dneh, zato ker niste izjavili, da vztrajate pri 

ustnem odgovoru. Dogovorjeno. Torej dovolite 
še enkrat, če želite od ministrov in ministric, ki 
niso prisotni, ustni odgovor, bom to vprašanje 
uvrstil na naslednjo sejo, prosim pa vas, da to 
zahtevate.  
 Naslednji ima besedo gospod Aljaž 
Kovačič, in sicer za ministrico za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.  
 Izvolite.  
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

gospod predsednik. Predstavniki Vlade, kolegice 
in kolegi!  
 Sam bom svoje poslansko vprašanje, v 
katerem bom govoril o trgu dela in mladih, 
postavil ministrici za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti.  
 Mladi se pri vstopu na trg dela soočajo 
s številnimi ovirami. Zaradi tega prihaja tudi do 
kasnejšega oblikovanja družine. Menim, da 
premalo pozornosti dajemo problematiki 
zaposlovanja žensk v obdobju rodnosti. 
Delodajalci namreč pogosto na razgovorih za 
zaposlitve predvsem mlade ženske sprašujejo o 
njihovem osebnem življenju oziroma konkretneje 
o načrtih, ki jih imajo glede oblikovanja družine. 
Zanima jih predvsem, kdaj bodo imele otroke, 
saj je to povezano z njihovo odsotnostjo v času 
zaposlitve. Velikokrat je potem to razlog 
zavrnitve kandidatke na razgovoru, ki pa ga 
delodajalci v odgovoru uradno ne navedejo, saj 
se zavedajo nezakonitosti takšnega ravnanja. 
Gre za problematiko, ki jo z normativnim 
urejanjem težko preprečimo, vendar je tovrstna 
oblika diskriminacije nedopustna, zato jo je treba 
pravilno nasloviti.  
 Spoštovana ministrica, sprašujem vas: 
 Kakšna je vaša politika in kakšni so 
predvideni ukrepi, ki bi spodbudili zaposlovanje 
mladih žensk v času rodnosti in preprečili 
nezakonito ravnanje nekaterih delodajalcev, ki 
na razgovorih postavljajo nekorektna osebna 
vprašanja o oblikovanju družine? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za besedo 

in hvala za vprašanje. 
 Dovolite mi, da uvodoma poudarim, da 
Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja prepoved 
diskriminacije zaradi materinstva, starševstva ter 
ureja ukrepe za omogočanje lažjega 
usklajevanja poklicnega in pa družinskega 
življenja. Zakon morebitno manj ugodno 
obravnavanje na podlagi spola, družinskega 
stanja, ki je povezano z nosečnostjo ali 
starševskim dopustom, šteje za diskriminacijo. Z 
Zakonom o delovnih razmerjih je tako 
zagotovljena pravica delavca, da se varuje 
njegova zasebnost – v okviru te je zajeta tudi 
pravica do družinskega življenja.  
 V zvezi s konkretnim vprašanjem 
poudarjam naslednje. Ker se v zasebnost lahko 
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posega še pred sklenitvijo delovnega razmerja, 
zakon delodajalcu prepoveduje, da od kandidata 
zahteva podatke o družinskem stanju, 
nosečnosti, načrtovanju družine in druge 
podatke, ki niso v neposredni zvezi z delovnim 
razmerjem. V primeru spora v zvezi z 
uveljavljanjem posebnega varstva zaradi 
nosečnosti ali starševstva pa je dokazno breme 
na strani delodajalca. Morebitne kršitve so 
predmet nadzora Inšpektorata Republike 
Slovenije za delo in ukrepanja tako v upravnem 
kot prekrškovnem postopku z najvišje 
zagroženimi globami v razponu od 3 tisoč do 20 
tisoč evrov za diskriminacijo. 
 Ženske v Sloveniji so tako kot moški 
večinoma zaposlene za polni delovni čas. V 
primerjavi z marsikatero evropsko državo je 
njihov položaj bolj izenačen s položajem moških 
in razlike med spoloma so manjše, saj v času, 
ko imajo majhne otroke, v glavnem ne prekinjajo 
delovnih karier in ne ostajajo doma. Se pa 
povečuje delež žensk, ki delajo s krajšim 
delovnim časom v obdobju, ko imajo majhne 
otroke. Zavedati se moramo, da ima delo s 
skrajšanim delovnim časom, če ga v praksi 
opravljajo samo ženske, negativen vpliv na 
njihov položaj na trgu dela. Slovenija ima med 
državami članicami EU eno najvišjih stopenj 
zaposlenosti žensk z otroki. Kljub nekaterim 
pozitivnim kazalnikom v Sloveniji potrebujemo 
še dodatne spodbude za zaposlovanje in 
povečanje delovne aktivnosti žensk, še posebej 
mladih žensk s terciarno izobrazbo. Zato 
Resolucija o nacionalnem programu za enake 
možnosti žensk in moških 2015–2020 med 
strateškimi cilji navaja tudi enako ekonomsko 
neodvisnost žensk in moških, ki naj se 
zagotavlja z visoko stopnjo zaposlenosti žensk 
in moških v vseh kategorijah, z zmanjšanjem 
vertikalne in horizontalne segregacije ter z 
bojem proti diskriminaciji zaradi spola pri delu.  
 Kot izhaja iz resolucije, podatki o 
položaju žensk in moških na trgu dela kažejo, da 
smo v Sloveniji uspeli ohraniti nekatere 
primerjalne prednosti glede položaja žensk in 
moških na trgu dela, na nekaterih področjih pa 
celo zmanjšati vrzeli med spoloma, na primer 
stopnja zaposlenosti starejših žensk, razlike med 
spoloma v plačah. Kljub temu in kljub povprečno 
višji izobrazbi pa se ženske spopadajo s 
številnimi težavami, pri katerih pomeni njihov 
spol še dodatno oviro: težje najdejo zaposlitev, 
se redkeje samozaposlujejo in odločajo za 
podjetništvo, zasedajo nižja delovna mesta in 
imajo pogosto manjše karierne možnosti. Tudi 
sploh občutijo ženske več negativnih posledic na 
področju zaposlitve, saj so pogosto ravno one 
tiste, ki se prilagajajo potrebam in pričakovanjem 
družine. Kljub okrepljenemu nadzoru nad 
diskriminacijo zaradi spola pri zaposlovanju ter 
večji ozaveščenosti na tem področju so 
pogosteje kot moški žrtve diskriminacije, zlasti v 
povezavi z materinstvom oziroma starševstvom 
ter predsodki, povezanimi s skrbjo za družino in 
otroke.  

 V povezavi s poslanskim vprašanjem 
glede politike in ukrepov za spodbujanje 
zaposlovanja mladih žensk resolucija tako 
opredeljuje dva ključna cilja. In ta sta, prvič, 
povečanje stopnje zaposlenosti žensk, zlasti 
mladih žensk s terciarno izobrazbo in drugih 
ranljivih oziroma zapostavljenih skupin žensk, in 
pa drugič, boljše informiranje o pravicah in 
nadzor nad izvajanjem določb o prepovedi 
diskriminacije pri zaposlovanju in delu ter 
prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter 
trpinčenja na delovnem mestu. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Gospod poslanec, želite? Ne. Najlepša 
hvala.  
 S tem prehajamo na deseto poslansko 
vprašanje, in sicer vprašanje magistra Dejana 
Kaloha za ministrico za pravosodje gospo 
Andrejo Katič.  
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala lepa za besedo. Spoštovana ministrica za 
pravosodje gospa Andreja Katič! 
 Kot veste, je Evropsko sodišče za 
človekove pravice v drugi polovici oktobra 2018 
razsodilo v sporu med podjetjem Pro Plus in 
Slovenijo. Zaradi kršitve pravice do poštenega 
sojenja mora država podjetju plačati 52 tisoč 
500 evrov odškodnine in pokriti za 10 tisoč evrov 
stroškov. Na Vrhovnem sodišču so v svojem 
prvem javnem odzivu na to odločitev dejali, da 
jih ESČP s svojo argumentacijo ni prepričalo in 
da spoštujejo tiste odločbe, ki prepričajo z 
argumentacijo. To škandalozno obvestilo, ki je 
bilo objavljeno na spletni strani Vrhovnega 
sodišča, so nato obsodili številni pravni 
strokovnjaki, ki so Vrhovnemu sodišču očitali 
samovoljno ravnanje. Prav tako ga je obsodila 
še skupina 11 vrhovnih sodnikov. Seveda, zgodil 
se je precedens. Nevaren precedens. 
 Vrhovni sodniki, ki so se ogradili od 
tega obvestila, so v svojih izjavi eksplicitno 
zapisali: »Upor najvišjega sodišča v državi 
vidimo kot upor zoper mednarodne obveznosti 
naše države, zoper Strasbourško sodišče, zoper 
ustavo, zoper človekove pravice, končno upor 
zoper članstvo Slovenije v Svetu Evrope in 
nazadnje, a ne najmanj, upor zoper temeljno 
vedenje o pravu.« Kasneje je potem reagiral 
predsednik Republike Slovenije, sestal se je s 
predsednikom Vrhovnega sodišča gospodom 
Florjančičem, škandalozno sporočilo je bilo 
umaknjeno. Seveda je kasneje tovrstno 
sporočilo obsodil tudi Sodni svet. 
 Gospa pravosodna ministrica, vi ste bili 
v tej škandalozni zadevi po mojem mnenju 
pasivni, celo zelo pasivni. Oglasili ste se šele ob 
pismu pravnih strokovnjakov in po tem, ko je bila 
velika, da ne rečem nepopravljiva škoda že 
storjena. Skoraj mesec dni po tem nezaslišanem 
dogodku še danes ne vemo, kdo je avtor tega 
uporniškega sporočila za javnost in kakšne 
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ukrepe bodo Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno 
sodišče in pa seveda Sodni svet sprejeli zoper 
to osebo ali osebe. Tega ne ve ne tistih 11 
vrhovnih sodnikov, zavezanih ustavi, ne 
strokovna javnost ne državljani. Kako naj potem 
ljudstvo spoštuje odločitve sodišč, če jih 
Vrhovno sodišče prav tako ne spoštuje? 
 Po zakonu o sodiščih ste dolžni 
zagotoviti učinkovito službo za nadzor 
organizacije poslovanja sodišč. Že na tej 
zakonski podlagi bi lahko kot ministrica aktivno 
postopali zoper sporno objavo, pa niste. 
 Zato vas v zvezi s tem sprašujem 
naslednje:  
 Zakaj tako pozen in pasiven odziv z 
vaše strani?  
 Kaj vam je na zahtevo po pisnem 
poročilu v zvezi s tem primerom odgovorilo 
Vrhovno sodišče Republike Slovenije?  
 Kakšni ukrepi bodo sledili z vaše strani, 
da boste v prihodnosti obvladali takšne 
nedemokratične upore na Vrhovnem sodišču?  
 Ali ste uvedli administrativni nadzor nad 
poslovanjem Vrhovnega sodišča v zvezi s to 
zadevo? Če da, kaj je pokazal? Če ne, zakaj ga 
še niste uvedli?  
 Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
 
ANDREJA KATIČ: Spoštovani gospod 

predsednik, spoštovani gospod poslanec! 
 Podrobneje smo o tej zadevi 
razpravljali tri dni nazaj na 4. nujni seji Odbora 
za pravosodje, se pravi v petek 9. 11. Mislim, da 
ste bili prisotni in da ste večino odgovorov na 
vaša vprašanja takrat slišali, ampak bom še 
enkrat ponovila.  
 Zavračam vaše trditve, da smo bili 
pozni in pasivni glede odziva na objavo 
Vrhovnega sodišča, saj smo že 26. 10. dali prvi 
– tudi na spletni strani in tudi pri medijih lahko 
preverite – in potem 30. 10. tudi zaprosili 
Vrhovno sodišče, da nam pisno pojasnijo 
zadevo. Mislim, da je predsednik Vrhovnega 
sodišča na tisti seji, ki smo jo imeli tri dni nazaj, 
se pravi v petek, podrobneje tudi pojasnil, kako 
potekajo sedaj postopki. Tudi jaz bom sama 
počakala, da bo Vrhovno sodišče poslalo pisni 
odgovor in da naredi znotraj sebe razpravo, kot 
jo mora narediti. Bilo pa je jasno povedano, da 
Vrhovno sodišče, tako kot tudi Republika 
Slovenija, spoštuje sodbe Evropskega sodišča 
za človekove pravice in da so, kakor hitro so 
ugotovili, kako je bilo narejeno, umaknili izjavo in 
da bodo tudi v prihodnje spoštovali sodbe 
Evropskega sodišča za človekove pravice. Vsak 
posamezni sodnik pa lahko ima tudi drugačno 
mnenje, vendar je tudi z mojega vidika kot 
ministrice za pravosodje, pa mislim, da tudi vseh 
nas, nesprejemljivo, da bi bilo takšno mnenje 
Vrhovnega sodišča kot institucije, različna 
pravna mnenja pa seveda tudi spodbujajo dobro 

pravno prakso in verjamem, da bodo tudi v 
prihodnje.  
 Moj odgovor na vaše vprašanje je: 
nismo bili pasivni, takoj smo reagirali, zahtevali 
pisna pojasnila. Vrhovno sodišče, verjamem, bo 
v teh dneh tudi naredilo preverko znotraj sebe, 
nas obvestilo in potem lahko tudi vas obvestimo. 
Rada bi poudarila, da pa je v mednarodni 
javnosti Republika Slovenija kot en model, kako 
naj se rešujejo in spoštujejo sodbe Evropskega 
sodišča za človekove pravice. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Hvala, 

predsednik. 
 Gospa ministrica, v tem delu se vam 
zahvaljujem za vaš odgovor. Pa vendarle, zdaj 
vi pravite, da ste se dovolj hitro odzvali, ampak 
jaz še enkrat poudarjam, odzvali ste se takrat, 
ko se je ta strokovna pravna javnost odzvala, 
šele po tem pismu tistih etabliranih pravnikov ste 
vi dejansko potem dali vaš odziv. Tako da to po 
mojem kaže, da je bil vaš odziv počasen. Ker 
najprej ste počakali, če se bo to mnenje 
razburkalo, kar se, logično, je, ker gre za 
precedens, potem pa ste se odzvali. Pa tudi v 
tistem sporočilu ste bili precej nespretni. Tam ste 
dejali, to ste pa vi osebno dejali, da sporočilo, ki 
je bilo objavljeno na spletni strani Vrhovnega 
sodišča, po mnenju ministrstva ne predstavlja in 
ne more predstavljati stališča Slovenije. Dajte 
mi, prosim, to objasniti, na to odgovoriti.  
 Za vas imam v zvezi z vašim odzivom, 
za katerega pravite, da je bil hiter, naslednja 
vprašanja: 
 Kako pojasnjujete te svoje navedbe, da 
objavljeno na spletni strani Vrhovnega sodišča 
po mnenju ministrstva ne predstavlja in ne more 
predstavljati stališča Slovenije?  
 Sodstvo kot 3. veja oblasti, kot 
neodvisna veja oblasti – kaj to pomeni? So 
njihove objave brezpredmetne, nimajo nobene 
teže? Se pravi, ne predstavljajo stališč 
Slovenije? 
 V zvezi z mnenjem, objavami, trditvami 
Vrhovnega sodišča Republike Slovenije me 
zanima: 
 Če to niso mnenja Republike Slovenije, 
po vašem odgovoru, čigava mnenja torej 
predstavljajo? Je še kdo nad njimi? Ne vem, 
morda Vlada Republike Slovenije, zunanje 
ministrstvo? Kdo je torej nad temi mnenji, stališči 
Vrhovnega sodišča? 
 Hvala za dopolnitev. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
 
ANDREJA KATIČ: Hvala. 

 Še enkrat vam povem isto: 26. 10., na 
minuto ne vem, kdo je bil prej, ali so bili pravnik 
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ali mi, ampak mislim, da je bilo to 2 dni ali 1 dan 
po objavi njihove izjave za javnost, na spletni 
strani se je oglasilo tudi Ministrstvo za 
pravosodje oziroma sama osebno. Ne morem se 
strinjati z vašim očitkom, da gre za pozen in 
pasiven odziv. In tudi potem sem povedala tako 
kot v petek na seji odbora, kjer ste me verjetno 
tudi poslušali, kaj vse se je v tistemu času 
naredilo. In sama sem še enkrat, in to danes še 
enkrat povem – to je bila izjava za javnost. Tako 
sama kot tudi predsednik Vrhovnega sodišča je 
povedal, da to ni mnenje Republike Slovenije, 
tudi se je opravičil, da je do tega prišlo. In sama 
povem, da je lahko takšno mnenje 
posameznega pravnika, ne more in ne sme pa 
biti to mnenje Vrhovnega sodišča Republike 
Slovenije.  
 Zadeva je bila umaknjena, notranji 
postopki potekajo, in ko bom imela rezultate, vas 
bom lahko tudi seznanila z učinki teh rezultatov. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Gospod Dejan Kaloh, želite 
proceduralno? 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): Gospa 

ministrica, mislim, da ste se tukaj nekako 
spretno izmikali tudi odgovorom na tista 
vprašanja, ki so sledila, zato prosim, da se na 
naslednji seji opravi razprava o vaših odgovorih.  
 Rad bi dodal še to. Tukaj ne gre za 
izvrševanje sodne veje oblasti, gre za 
komuniciranje sodišča z javnostjo. To pa seveda 
spada v ta širši del, v širši del izvrševanja 
pravosodne uprave, ki pa je in mora biti predmet 
nadzora s strani Ministrstva za pravosodje na 
podlagi prej navedenih zakonskih določb. Če 
vam samo zakon citiram, 65.a člen jasno pravi: 
»Minister, pristojen za pravosodje, ustanovi 
službo za nadzor organizacije poslovanja 
sodišč.« In pa, če nadaljujem s 74. členom 
istega zakona: »V zadeve pravosodne uprave 
sodi zagotavljanje splošnih pogojev za uspešno 
izvajanje sodne oblasti.« V tem delu je bilo 
Vrhovno sodišče daleč od vsakršne uspešnosti, 
zlasti v komuniciranju z javnostjo o tej predmetni 
odločbi Evropskega sodišča za človekove 
pravice. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala. 

Predlagate torej glasovanje, ki bo jutri. 
 S tem prehajamo na naslednje 
vprašanje, ki ga bo gospa Lidija Ivanuša 
zastavila ministru za zdravje gospodu Samu 
Fakinu. 
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Spoštovani 

gospod predsednik! Lepo pozdravljeni vsi 
skupaj! 
 Moje vprašanje se naslavlja na 
Ministrstvo za zdravje gospoda Sama Fakina. 
Sprašujem vas v zvezi z aktualno problematiko, 

ki je prisotna v našem zdravstvenem sistemu. 
Problematika ne samo, da je aktualna, je tudi že 
tradicionalna, saj se na tem področju v 
preteklosti ni naredilo tako velikega koraka, da bi 
ga kot pozitivnega prepoznala slovenska javnost 
in zaposleni v zdravstvenem sistemu. 
 Vprašanje je naslednje:  
 Zakaj so medicinske sestre, ki so 
zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru, 
izenačene v plačnem razredu z medicinskimi 
sestrami, ki delajo v zdravstvenih domovih?  
 Gre za dve neprimerljivi situaciji 
opravljanja zahtevnosti dela. 
 Zato me tudi zanima:  
 Ali nameravate v sklopu pogajanj 
predlagati kakšne spremembe glede višine 
plač? 
 Kaj menite o fiksnem in variabilnem 
delu plačila zdravstvenih uslužbencev? 
 Naslednje vprašanje je: 
 Glede na demografsko spremembo v 
naši družbi je popolnoma jasno, da se 
prebivalstvo stara – kakšni so prihodnji plani za 
financiranje domov za ostarele glede na to, da je 
potreba po koriščenju teh storitev vedno večja?  
 Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod minister, izvolite.  
 
SAMO FAKIN: Hvala, gospa poslanka, za 

vprašanje.  
 Zakon o sistemu plač v javnem sektorju 
v 2. točki 1. člena med drugim določa skupne 
temelje sistema plač v javnem sektorju, in sicer 
za uveljavitev načela enakega plačila za enako 
delo na primerljivih delovnih mestih, nazivih in 
funkcijah za zagotovitev preglednosti sistema 
plač ter stimulativnosti plač. To je pod prvo. Kar 
se tiče problematike, ki ste jo navedli, pa je 
ministrstvo skupaj z Ministrstvom za javno 
upravo reševalo kadrovsko problematiko v 
enotah intenzivne terapije UKC Ljubljana že od 
leta 2008. Takoj po uvedbi plačnega sistema so 
se v UKC Ljubljana pojavile težave pri 
organizaciji – seveda tudi drugod – in 
vrednotenju srednjih medicinskih sester, babic v 
poporodnem bloku ter pri srednjih medicinskih 
sestrah v intenzivni terapiji tri, dva in ena. Gre za 
poklic, gre za medicinske sestre, ki imajo 
strokovna znanja ali pa so delale na delovnih 
mestih, ki posegajo že v naslednji plačni razred, 
to so diplomirane medicinske sestre. Takrat se 
je kot ukrep začasne narave reševalo z uporabo 
inštituta povečanega obsega dela. Kot mi je 
znano, so tudi nekatere pogodbe sklenjene za 
20 %, 80 %; 20 % plačila po višjem tarifnem 
razredu, 80 % po nižjem. Poleg osnovne plače 
pripadajo javnim uslužbencem še del plačila za 
delovno uspešnost ter dodatki, tudi s tem so se 
nekatere stvari reševale. Javni uslužbenci so 
upravičeni do številnih podatkov, ki jih ne bom 
našteval.  
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 Del vprašanja, ki ste ga zastavili, se pa 
nanaša na vsebino pogajanj s sindikati javnega 
sektorja, ki prav ta hip potekajo in jih ne morem 
komentirati, saj pogajanja še niso zaključena. 
Dobivam pa sporočila sproti, v kateri fazi so, in 
upam, da bomo te tako imenovane standarde in 
normative uredili v okviru teh pogajanj. To je 
tako imenovani 38. člen Zakona o zdravstveni 
dejavnosti. Kar se tiče variabilnega 
nagrajevanja, pa zakon o plačah tega ne ureja. 
Moje osebno prepričanje je, da je treba v 
zdravstvene ustanove to pripeljati, variabilno 
nagrajevanje. Sklep pred začetkom pogajanj pa 
je bil, da se variabilnega dela zaenkrat ne 
odpira, ker to pomeni dodatna finančna sredstva 
v celotnem javnem sektorju, v zdravstvu pa 
morebiti ne, če bi seveda uspeli poslovati z 
ustreznim presežkom prihodkov in bi si tega 
lahko razdelili. 
 Kar se tiče staranja prebivalstva, se 
zavedamo, seveda, da se stara. Zakon o 
dolgotrajni oskrbi je pripravljen, ključna tema, ki 
pa še ni rešena in bo predmet debate tudi v tem 
zboru, je pa, kako bomo to financirali. Številke, o 
katerih govorimo, so od 100 do 200 milijonov 
evrov. Trenutno tečeta dva, trije projekti, v 
Krškem, Dravogradu in Celju, ki bodo odgovorili 
na temo, kako organizirati in za koliko ter kakšne 
bodo težave ob organizaciji dolgotrajne oskrbe.  
 Kar se tiče standardov in normativov, je 
bilo na ministrstvu ustanovljenih več delovnih 
podskupin za področje standardov in normativov 
na različnih strokah, ki pa zaradi omenjenih 
pooblastil Vlade z delom niso pričele. Ena izmed 
nalog je tudi priprava predloga izhodišč 
normativov za zdravstvene profile na različnih 
nivojih zdravstvene dejavnosti. Želimo si 
vzpostaviti transparenten sistem, kjer normativi 
sledijo potrebam uporabnikov oziroma pacientov 
in ne nujno statusu izvajalca. Jaz, kot veste, se 
zavzemam za številke in za meritve in upam, da 
bomo tekom teh pogajanj, tudi tega dela ne 
morem do konca komentirati, prišli vsaj do 
soglasja, da te norme oziroma standarde, ki naj 
bi veljali za določena opravila, tudi določimo. 
Moje osebno prepričanje pa je, da normative, 
koliko naj kdo naredi v časovni enoti, določa 
menedžment bolnišnic oziroma menedžment 
zdravstvenih ustanov glede na trenutne 
razmere. Tega se ne da uokviriti na ravni države 
v en okvir in potem smiselno oziroma prej 
nesmiselno uporabiti po posameznih deloviščih.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospa poslanka, želite dopolnitev? Ne.  
 S tem prehajamo na naslednje 
vprašanje, in sicer na vprašanje gospoda Sama 
Bevka ministru za kulturo Dejanu Prešičku. 
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala za besedo, 

gospod predsednik. Spoštovani zbor! 
 Poslansko vprašanje v zvezi s pripravo 
zakona o zagotavljanju nekaterih nujnih 

programov Republike Slovenije v kulturi oziroma 
zakona o kulturnem evru naslavljam na ministra 
za kulturo gospoda Dejana Prešička. Slovenski 
kulturni prostor je bil v preteklem obdobju 
programsko, infrastrukturno, kadrovsko žal v 
marsičem tudi razvojno potisnjen na obrobje 
naše družbe, dasiravno si ob vsaki državni 
proslavi naglas povemo, da so kultura, jezik, 
snovna in nesnovna dediščina temelj, osnovna 
podstat naše državnosti, naše primarno socialno 
vezivo. Takoj ko ste nastopili mandat, 
spoštovani gospod minister, ste napovedali 
takojšnjo vložitev tako imenovanega zakona o 
kulturnem evru, ki ga slovenska kultura še kako 
nestrpno pričakuje in tudi potrebuje, saj se je 
veljavnost zadnjemu iztekla z letom 2013. 
 Sprašujem vas: 
 V kakšni fazi je predlog zakona? 
 Kaj so prinesla medresorska 
usklajevanja? 
 Kakšne so pripombe strokovne 
javnosti? 
 Kakšne so ključne usklajene rešitve? 
 Kdaj lahko predlog zakona pričakujemo 
v Državnem zboru?  
 Za vaš odgovor se vam, gospod 
minister, že vnaprej lepo zahvaljujem. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, beseda je vaša, 
izvolite.  
 
DEJAN PREŠIČEK: Hvala za besedo, gospod 

predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! 
 Tudi jaz se strinjam, da je zakon nujno 
potreben kot tak glede na situacijo, ki je trenutno 
na področju kulture v Sloveniji, tako v sami 
infrastrukturi, ki je že dokaj stara in v katero se ni 
vlagalo, kot tudi seveda na samo vsebino. Nekaj 
podatkov o samem zakonu. Zakon je bil 
objavljen 27. 9. 2018 na E-demokraciji in na 
spletni strani Ministrstva za kulturo, roki za 
pripombe so bili do 5. 11. 2018. Zakon smo 
poskušali predstaviti čim širši publiki, tako da je 
bil posredovan Skupnosti občin Slovenije, 
Združenju občin Slovenije, Združenju mestnih 
občin Slovenije, Združenju zgodovinskih mest 
Slovenije, Nacionalnemu svetu za kulturo 
Republike Slovenije in Nacionalnemu svetu za 
knjižnično dejavnost Republike Slovenije. Dobili 
smo kar nekaj pripomb, ki sicer ne vplivajo zelo 
na samo vsebino, ampak mogoče bolj časovnico 
in količino sredstev, ki bi se vlagala. Odzivi so 
bili iz Prirodoslovnega muzeja Slovenije, 
Nacionalni svet za kulturo je dal pripombo, 
Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, 
Združenje slovenskih splošnih knjižnic, NUK je 
dal pripombo, Univerzitetna knjižnica Maribor, 
Skupnost občin Slovenije, Združenje občin 
Slovenije, Mestna občina Celje, Mestna občina 
Ljubljana, Asociacija in nekaj fizičnih oseb. 
Hkrati je bil seveda poleg tega zakon poslan 
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Ministrstvu za finance, Ministrstvu za javno 
upravo, SVZ, ki so tako podali svoje pripombe.  
 Mi smo sedaj naredili razpredelnico za 
pripombe, za katere smatramo, da so 
upravičene, in ki so nam dale tudi nek drug 
pogled na sam zakon in bi jih radi vključili. 
Razpredelnica s tem je bila že poslana na 
Ministrstvo za finance, s katerim usklajujemo 
pripombe, in glede na odločitve Ministrstva za 
finance, pripombe Ministrstva za javno upravo in 
SVZ bomo poskušali zakon uskladiti in ga potem 
podali tudi v kasnejše obravnave. Zakon kot tak, 
po našem predvidevanju, upamo, da bi lahko šel 
tudi skozi obravnave v parlamentu tam do 
marca, aprila, maja recimo, če bi takrat nekako 
uspeli, da bi potem lahko z nekim javnim 
pozivom … Mogoče je o zakonu treba povedati 
še, da nima določenih projektov, ki bi jih radi 
izpeljali zaradi prejšnjih izkušenj takih zakonov, 
ker ko omenjaš projekte, in če potem ti projekti 
niso izpeljani, seveda tega denarja ne moreš 
uporabiti naprej, ker je določen za določene 
aktivnosti. Tako da bomo, če bi bil zakon sprejet, 
dali potem nek poziv, ki je določen glede na 
vsebino, glede na infrastrukture in druga 
področja, da bodo tako občine kot kulturne 
ustanove dale predlog, zakaj bi se ta denar 
uporabil, in potem neka komisija določila, kateri 
projekti naj bi šli v realizacijo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Gospod poslanec, želite še 
nadaljevanje? Ne. 
 S tem prehajamo na naslednje 
vprašanje. Za ministrico mag. Alenko Bratušek 
bo vprašanje postavil mag. Branislav Rajić. (Ju 
ni.) Ugotavljam, da to vprašanje ni možno, in 
prehajamo na vprašanje ministru za notranje 
zadeve gospodu Boštjanu Poklukarju. 
 Gospa Alenka Jeraj, izvolite. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo. Lepo pozdravljeni! 
 17. septembra 2018 je bilo v bunkerju 
oziroma zaklonišču nad železniško postajo v 
Obrežju pri Radečah odkrito truplo, domnevno iz 
obdobja po 2. svetovni vojni. O tem so poročali 
različni mediji. Najditelji so obvestili policijo. 
 Zanima me: 
 Ali drži, da je bilo najdenih več trupel, 
tudi trupla otrok? 
 Ali so bila trupla identificirana, ali gre za 
žrtve povojnih pobojev, ali kot je bilo tudi 
povedano, morda za nekega hrvaškega 
državljana, političnega zapornika?  
 Kako je policija ukrepala? 
 Kaj se bo v nadaljevanju zgodilo z 
žrtvami in z najdenim bunkerjem? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod minister, izvolite. 
 

BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, gospod 

predsednik, za besedo. Spoštovana gospa 
poslanka! 
 Dne 17. septembra 2018 je občan 
telefonsko obvestil policijo, 
operativno-komunikacijski center Policijske 
uprave Celje, da so v bunkerju nad stanovanjsko 
hišo v Obrežju v občini Radeče naleteli na 
truplo, ki je tam že več deset let. Ugotovljeno je 
bilo, da gre za evidentirano lokacijo domnevno 
prikritega grobišča številka 522, imenovano 
Obrežje, grobišče Bunker, ki je bilo vpisano v 
evidenco junija 2007. 5. junija 2007 je Komisija 
Vlade Republike Slovenije za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč opravila terenski ogled 
Grobišča bunker. Ob strokovnem izkopu in 
antropološki analizi človeških kostnih ostankov iz 
evidentiranega grobišča Obrežje, Radeče je bilo 
ugotovljeno, da se je v grobišču nahajalo 128 
kostnih ostankov, ki pripadajo najmanj petim 
odraslim moškim. Doživeta starost, to je starost 
ob smrti, se za dve osebi giblje okoli 20 let, 
mlajša oseba od teh dveh je bila stara med 18 in 
23 let, starejša pa med 20 in 24 let. Doživeta 
starost naslednjih dveh moških je okrog 30 let, 
mlajša od dveh oseb med 27 in 32 let, starejša 
oseba pa od 30 do 35 let. Doživeta starost pete 
osebe je bila okrog 40 let. Otroških kosti v 
grobišču ni bilo najti. Opravljena je bila 
identifikacija na podlagi najdenih predmetov. 
Vse najdene kose oziroma dele obutve in oblačil 
lahko zanesljivo opredelimo kot predmete 
vojaškega značaja oziroma kot ostanke vojaških 
uniform in opreme. Na predmetih ni bilo zaslediti 
znakov in simbolov, ki bi pomagali opredeliti, 
katerim vojaškim formacijam so pripadale osebe.  
 Kot sem že omenil, gre za prikrito 
grobišče žrtev izvensodnih pobojev. Grobišče je 
že vneseno v evidenco prikritih grobišč pod 
številko 522, ki jo vodi Komisija Vlade Republike 
Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč. 
Policija je opravila ogled kraja, kjer je bilo 
ugotovljeno, da so osebe pri odpiranju bunkerja 
uporabljale kopač, s katerim so odstranile zemljo 
pred bunkerjem in predrle betonsko ploščo. Po 
vseh ugotovitvah sta bili dne 17. 9. 2018 
obveščeni dežurna preiskovalna sodnica iz 
Okrožnega sodišča v Celju in okrožna državna 
tožilka iz Okrožnega državnega tožilstva v Celju. 
Dne 18. 9. 2018 je policija o ugotovitvah 
obvestila Okrožno državno tožilstvo, sedaj pa 
nadaljuje s preiskavo suma storitve kaznivega 
dejanja oviranje pogreba in skrunitev groba po 
312. členu Kazenskega zakonika. Posmrtni 
ostanki bodo tako kot v vseh drugih primerih 
preneseni v grobnico. Mesto grobišča je bilo 
sanirano, povrnjeno v prvotno stanje in 
opravljena je bila označitev oziroma ograditev 
grobišča. Naša civilizacijska dolžnost je, da 
žrtvam izkažemo pieteto in najvišjo stopnjo 
človeškega dostojanstva. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Gospa poslanka, želite? Izvolite.  
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ALENKA JERAJ (PS SDS): Navedli ste torej, 

da je bilo pet odraslih oseb v tem grobišču 
oziroma morišču ali kako bi rekli, niste pa 
povedali, kako so umrli. Ker navedeno je bilo, da 
je bilo vsaj eno od trupel zažgano oziroma 
zoglenelo. 
 Glede na to, da gre za bunker oziroma 
zaklonišče ali karkoli že, me zanima še: 
 Ali preiskujete tudi, kaj se je tam 
dogajalo, ali je šlo za objekt Udbe ali kaj 
drugega? 
 Kaj bo s tem objektom v nadaljevanju 
oziroma kdo je lastnik? 
 Navedeno je bilo, da so ravno zaradi 
lastništva odpirali vse skupaj. Po poročanju 
medijev je tam en del tudi zabetoniran.  
 Zanima me: 
 Ali ste to odstranili, ugotovili, ali je žrtev 
mogoče več? 
 Da ne bomo tako kot v Hudi jami, 
potem ko so se odstranile vse betonske ovire, 
ugotovili, da je trupel bistveno več.  
 Po nekaterih podatkih naj bi šlo za 
hrvaške državljane. Vi sicer pravite, da ni bilo 
najdenih takih ostankov ali pa predmetov ob 
truplih, da bi lahko to z gotovostjo trdili. 
 V zvezi s tem me zanima: 
 Ali v takem primeru obveščate recimo 
Republiko Hrvaško, če gre za njihove državljane, 
da trupla potem odpeljejo, ali jih pokopljemo v 
naših grobnicah in grobiščih? 
 In še to, govorili so, da naj bi takrat, ko 
so se te stvari dogajale, to varovala tudi policija. 
Saj vemo, v prejšnjem sistemu se je to pogosto 
dogajalo, ker je bila policija v službi države in je 
varovala tudi kršenje človekovih pravic in tako 
naprej. 
 Zanima me: 
 Ali obstajajo kakšni dokumenti v arhivih 
policijske postaje ali kaj podobnega, kakšna 
poročila, ki bi to dokazovala? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod minister, izvolite.  
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, gospa 

poslanka.  
 Zadeva je še v fazi preiskave, tako da 
jaz vam samih zaključkov še ne morem 
predstaviti, verjamem pa, da jo bomo, ko bo 
zadeva v tej fazi, da jo lahko predstavimo, tudi 
predstavili na način, da bo jasno in odgovorjeno 
na vsa vaša vprašanja. Želim, da v skladu s 
civilizacijskimi normami obravnavamo vsa ta 
grobišča, in vladna komisija za reševanje 
vprašanj prikritih grobišč pravzaprav na tem tudi 
dela v skladu s svojim načrtom in prioritetami, ki 
jih Vlada ima. V zvezi z vprašanjem, kar se tiče 
moje pristojnosti kot ministra za notranje zadeve, 
bo pa policija ob takih dogodkih ravnala 
zakonito, strokovno in v skladu s svojimi 
pooblastili. Hvala. 
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
ALENKA JERAJ (PS SDS): Niste mi odgovorili 

na to, kaj bo s tem objektom v bodoče, in 
verjetno tudi za razjasnitev zgodovine našega 
naroda ne bi škodovalo, če bi vedeli, ali je šlo za 
zaklonišče oziroma bunker Udbe ali ne, kaj se je 
tam dogajalo. Verjetno se pa iz tistega, kar je še 
notri, da marsikaj ugotoviti. 
 Predlagam, da o vašem odgovoru, 
skladno s poslovnikom, opravimo razpravo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. O vašem postopkovnem 
predlogu bomo glasovali jutri.  
 S tem prehajamo na naslednje 
poslansko vprašanje, in sicer gospoda Blaža 
Pavlina ministru za kulturo gospodu Dejanu 
Prešičku. 
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani minister za 

kulturo gospod Dejan Prešiček! 
 Agencija za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije, Akos, je objavila 
Predlog splošnega akta o spremembah in 
dopolnitvah Metodologije nadzorstva 
avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih 
programov. Predlog v svojem 7. členu določa 
način ugotavljanja deleža predvajane slovenske 
glasbe po zakonu, ki ureja medije. Nove določbe 
določajo, da je delež predvajane slovenske 
glasbe v radijskih in televizijskih programih 
ugotovljen kot razmerje med številom vseh 
predvajanih skladb in številom slovenskih 
skladb. Navedene določbe pa so v nasprotju z 
nameni in cilji Zakona o medijih, ki v svojem 86. 
členu ureja delež slovenske glasbe v radijskih in 
televizijskih programih. Iz Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o medijih, ki 
je v zakon vnesel določbe 86. člena, jasno 
izhaja, da je namen zakona povečanje deleža 
oddajnega časa, ki bo na voljo za glasbo 
slovenskega izvora, in ne deleža glede na 
število predvajanih skladb, kot to določa zgoraj 
navedeni predlog splošnega akta.  
 Spoštovani gospod minister, zanima 
me: 
 Ali ocenjujete, da je za določitev deleža 
predvajane slovenske glasbe primeren in 
zakonit način ugotavljanje razmerja med 
številom vseh predvajanih skladb ali številom 
slovenskih skladb, kot to določa predlog nove 
metodologije? 
  Ali ocenjujete, da bi bil primernejši 
način določitve ugotavljanje deleža oddajnega 
časa? 
 Drugi odstavek predloga novega 20.a 
člena v delež slovenske glasbe po zakonu, ki 
ureja medije, všteva tudi slovensko glasbo, 
kadar je uporabljena kot glasbena podlaga. To 
pa ne velja v primerih drugih, tj. tujih, glasbenih 
vsebin, kjer glasba, uporabljena kot glasbena 
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podlaga, ne šteje kot programska vsebina. To 
predstavlja podlago za dejansko zmanjšanje 
deleža slovenske glasbe, ki temelji na 
neutemeljenem razlikovanju med slovensko in 
tujo glasbo.  
 Zanima me: 
 Ali ocenjujete, da je način ugotavljanja 
deleža slovenske glasbe, kjer je glasbena 
podlaga s slovensko glasbo všteta v izračun 
deleža slovenske glasbe, glasbena podlaga s 
tujo glasbo pa ne, zakonit? 
 Za odgovore se vam lepo zahvaljujem.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod minister, izvolite.  
 
DEJAN PREŠIČEK: Gospod predsednik, hvala 

za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! 
 Metodologija nadzora avdiovizualnih 
medijskih storitev in radijskih programov, ki je po 
svoji pravni naravi splošni akt agencije, ni 
predpis, s katerim bi se lahko določale pravne 
obveznosti, ampak Akos kot pristojni neodvisni 
regulatorni organ z njo le podrobneje določi 
način ugotavljanja izpolnjevanja zakonskih 
zahtev in klasifikacijo programskih vsebin 
oziroma uredi tudi druga vprašanja, ki se ne 
pojavijo pri izvajanju pristojnega nadzora. 
Menim, da omenjene spremembe, ki zadevajo 
opravljanje izračuna deleža slovenske glasbe, 
zato na noben način ne posegajo v zakonske 
obveznosti iz 86. člena Zakona o medijih.  
 Naj obrazložim, od kod je prišla ta 
težava, da ne preberem samo te obrazložitve. 
Trenutno je bilo tako, da so morale radijske 
postaje resnično na sekundo natančno določiti, 
koliko slovenske glasbe so predvajali, kar je tudi 
pravilno, govorimo o 20 % slovenske glasbe, ki 
mora biti na radijskih postajah. Če se je slučajno 
zgodilo, da je prišla odjavna špica prej, da je 
mogoče v samo slovensko glasbo, ki je bila 
predvajana, moral moderator poseči zaradi 
prometnih nesreč ali česarkoli drugega, so 
morali na novo računati in dokazovati, kako je 
prišlo do tega, da imajo na koncu dneva recimo 
15 sekund premalo slovenske glasbe. In to 
seveda velikim hišam, kot je RTV, mogoče ne 
povzroča takih težav, zato ker je veliko ljudi, 
manjšim radijskim hišam pa to povzroča veliko 
administrativnega dela, ki se meni zdi absolutno 
nepotrebno. 
 Tu je samo vprašanje načina, kako se 
bo ugotavljalo, kolikšen je ta delež, ki bo 
predvsem za manjše radijske hiše veliko bolj 
življenjski, to pa nikakor ne bo zmanjšalo 
količine slovenske avtorske glasbe, ki se mora 
predvajati na radijskih postajah. Tako se meni 
osebno zdi, da ta poseg ne bo vplival na delež 
slovenske glasbe na radijskih postajah. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister.  
 Gospod poslanec? Najlepša hvala.  

 S tem poslanskim vprašanjem smo 
zaključili. Prehajamo na naslednje poslansko 
vprašanje, ki bo namenjeno ministru za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju 
Pikalu ter ministru za kulturo gospodu Dejanu 
Prešičku, zastavila pa ga bo gospa Violeta 
Tomić. 
 Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala za 

besedo. Spoštovani predsednik, oba ministra!  
 Moje vprašanje se nanaša na to, da je 
tednik Demokracija 7. 9. 2018 na svoji spletni 
strani objavil tako imenovani Priročnik za starše, 
kako otroke v šolah obvarovati pred aktivisti 
LGBT(Q) in multikulturalizmom. Avtorica članka 
Andreja Perko navaja, da objavljajo, citiram, 
»zdravorazumska priporočila staršem, kako 
otroka v šoli ubraniti pred škodljivimi aktivisti 
LGBT in agendo multikulturalizma«. Med 
priporočili je tudi poziv, naj starši sabotirajo 
predloge šole in učiteljev, ki v šolske odbore in 
svet šole predlagajo svoje kandidate, češ da so, 
citiram, »predlagani kandidati skoraj gotovo 
podtaknjenci zagovornikov multikulturalizma in 
aktivistov LGBT« in da naj starši raje predlagajo 
svoje kandidate, s čimer bodo najlažje prevzeli 
nadzor. Nadalje priročnik poziva starše k bojkotu 
določenih vsebin, na primer kulturnega dne z 
LGBT vsebino, starše poziva, naj v primeru, da 
je napovedan aktivist LGBT, otrok ne pošiljajo v 
šolo in podobno. Dalje priročnik svetuje, naj 
starši otroku s praktičnimi primeri pokažejo, da je 
aktivist LGBT ali multikulturalist v šoli lagal. 
Navedeni prispevek uporablja izraz »škodljivi 
aktivisti LGBT«, manjšine LGBT pa označi kot 
podtaknjence, lažnivce in nevarnost, ki preti 
šolskim otrokom. Starše poziva, naj otrok ne 
pošiljajo v šolo. Izdajatelj tednika Demokracija je 
Nova obzorja založništvo, d. o. o., ki prejema 
denar tudi iz javnih sredstev, iz česar izhaja, da 
se z javno podporo širijo homofobija, ksenofobija 
in nestrpnost do vseh drugačnih.  
 V zvezi s tem oba ministra sprašujem:  
 Kaj bo ukrenilo Ministrstvo za kulturo, 
tudi v smislu oblikovanja nove medijske 
zakonodaje, za preprečitev in sankcioniranje vse 
bolj razširjene prakse javnega širjenja 
nestrpnosti in sovražnega diskurza?  
 Ali sta z vidika ministrstva za šolstvo 
pravno dopustna homofobičen in ksenofobičen 
govor v priročniku ter javno razpihovanje 
nestrpnosti in sovraštva do drugačnih? 
 Ali je z vidika ministrstva za šolstvo 
pravno dopustno pozivanje staršev k sabotaži in 
bojkotu manjšin LGBT in večkulturnosti ter 
pozivanje staršev, naj otrok ne pošiljajo v šole?  
 Za odgovore se vama najlepša 
zahvaljujem.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaša vprašanja. 
 Gospod minister, izvolite. 
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DR. JERNEJ PIKALO: Spoštovani gospod 

predsednik Državnega zbora, spoštovana gospa 
poslanka, spoštovani vsi prisotni! 
 Mislim, da je naprej treba reči bobu 
bob, in to je, da je tak poziv, kakorkoli že, 
neprimeren. Mislim, da je v demokratični družbi 
kogarkoli pozivati, da sabotira karkoli, pač 
preprosto neprimerno. Slabo je, če nekdo starše 
poziva, da naj ne pošiljajo otrok v šolo, za katero 
davkoplačevalci, vsi ostali delavci v vzgoji in 
izobraževanju, skratka vsi tisti, ki se strokovno 
trudijo, da šola deluje po najboljših mogočih 
kriterijih, mednarodno primerljivih kriterijih … 
Pozivajo, da naj otrok ne pošiljajo v šole. 
Slovenska šola je pluralna, je neideološka in se 
ne želi v tem smislu obračati v katerokoli smer. 
In drugič, če smem reči, prav je, da kadar gre za 
kršitve človekovih pravic, vendarle o tem javno 
spregovorimo, zato ker danes je nekdo drug, 
jutri bom jaz, potem bo spet nekdo drug. In 
veste, preprosto, kar se tiče človekovih pravic, te 
so nedeljive, so za vse in prav je, kadar prihaja 
do kršitev, da o tem govorimo.  
 Bi pa rad opozoril tudi, da to moje 
izvajanje ni brez osnove v zakonodaji. 2. člen 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja namreč zelo jasno piše, da je cilj 
sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji vzgajanje za medsebojno strpnost, 
razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, 
spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z 
drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih 
možnosti obeh spolov ter razvijanje sposobnosti 
za življenje v demokratični družbi. 
 Tule se bom ustavil, zato ker ima 
nedvomno moj kolega minister za kulturo tudi k 
temu odgovoru kaj dodati, če sem pa prav 
razumel predsednika, imava pa skupaj 5 minut. 
Hvala. 
 
DEJAN PREŠIČEK: Hvala lepa. Spoštovane, 

spoštovani! 
 Po Zakonu o medijih je Inšpektorat 
Republike Slovenije za kulturo in medije 
samostojni organ, ki pri prijavi ali uradni 
dolžnosti ali samoprijavi ugotovi nezakonite 
medijske vsebine oziroma skladnost objave z 
medijskim zakonom. Pri tej objavi – glede na 
inšpektorat, ki sem ga pozval, da da svoje 
mnenje – so rekli, da bi bilo zelo težko ugotoviti 
ali dokazati, da se je tukaj kršil Zakon o medijih. 
Težava Zakona o medijih, v zvezi s tem, kar je 
gospa poslanka vprašala, je tudi to, da v 
primerih, ko se krši, ne moremo izreči sankcije 
ali glob, ker za to nima pravne podlage. 
Prizadevamo si, da bi ob pisanju novega zakona 
o medijih, ki ga je nujno treba urediti ne samo 
zaradi tega, ampak tudi zaradi hitrega 
tehnološkega razvoja in pojava novih medijev … 
Treba bo ta zakon urediti in si bomo prizadevali, 
da bodo pravne podlage, s katerimi bo 
inšpektorat lahko izrekel globe, kot to poznamo 
recimo v Nemčiji in drugih demokratičnih 
državah, kjer, moram reči, se to tudi zelo 

uporablja in kjer se globe izrečejo, kadar se krši 
zakonodaja. 
 Osebno bi se pa tukaj s kolegom 
absolutno strinjal, da so taki pozivi in take izjave 
absolutno neprimerne. Verjamem, tudi sam sem 
delal skoraj celo življenje v šolstvu, da nekih 
podtaknjencev nimamo, da so pa različna 
mnenja, da so različni pogledi na življenje. In 
sem zelo vesel, da živimo še zmeraj v družbi, ki 
to dovoljuje, dopušča in ne sankcionira, če ne 
živimo po nekih normah, ki bi jih radi eni 
določali. Še enkrat povem, da ne bo razlike: jaz 
se absolutno ne strinjam s člankom, ki je bil, ga 
obsojam in se mi zdi, da je neprimeren. Kako pa 
skozi zakonodajo, ki trenutno obstaja, zagotoviti, 
da je bila tukaj pa res kršena medijska 
zakonodaja, je pa druga stvar. Ampak zaradi 
tega, kot sem rekel, je tudi treba ta zakon 
spremeniti, dopolniti, da se bo to urejalo tudi na 
tej ravni. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala. 

 Gospa poslanka, želite postaviti 
dopolnilno vprašanje? Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala za 

možnost, da dopolnim. 
 Javno šolstvo je očitno tarča nekaterih 
pozivov k bojkotu in podobno. In zdaj vidimo, 
kam bi peljalo 100-procentno financiranje teh 
zasebnih šol – očitno v financiranje določene 
ideologije, kjer ne bi nikakor dopustili, da bi bila 
kakršnakoli multikulturnost ali vsebina s 
spoštovanjem drugačnosti dopuščena. In to je 
tudi razlog, zakaj mi v Levici temu predlogu 
nasprotujemo.  
 Ne samo politika, tudi neodgovorna 
podjetja so tista, ki so kriva za zaskrbljujoče 
stanje v naši državi. Namreč, seznam podjetij, ki 
preko svojih oglaševanj, z oglaševalskim 
denarjem podpirajo te sovražne medije, je od 
Triglava, Telekoma Slovenije, Petrola, T-2, 
Telemacha, Mercatorja … In so se že pojavili 
pozivi, da se ta podjetja začnejo bojkotirati. Kako 
jim drugače povedati, da morajo vendarle biti 
toliko osveščeni in državljansko zavedni, da 
morajo pogledati, katere vsebine financirajo in 
kaj pravzaprav podpirajo? Oni pripomorejo tukaj 
k širjenju strahu, sovraštva, ksenofobije, 
rasizma, šovinizma in tako naprej. Zdaj se bo 
medijska zakonodaja spreminjala, vi ste to zdaj 
moralno obsodili. 
 Zanima me: 
 Kaj konkretneje boste poleg moralne 
obsodbe storili v tej smeri, da se takšne stvari 
ustavijo? 
 Kajti če ne bomo ničesar storili, veste, 
si pa nekateri ne želimo, večina nas ne želi živeti 
v takšni družbi. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Želite 

dopolnilno odgovoriti? Izvolite, gospod minister. 
 
DEJAN PREŠIČEK: Hvala za vprašanje. 
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 Mislim, da je treba bolj eksplicitno 
določiti, kaj pomeni sovražni govor, kaj je fake 
news, kaj je lažna novica, jo bolj opredeliti, zato 
da bo zakon in seveda s tem inšpektorat lažje 
sankcioniral in odgovoril na te zadeve. Trenutno 
je to zelo presplošno napisano, tako da je zelo 
težko določiti, kdaj smo prekoračili tisto mejo, ko 
se je začel sovražni govor, ko informacija ni bila 
pravilna. Dokler ni nekih konkretnih indicev, kdo 
je bil, kdo je bil podtaknjen, zakaj je bil kdo tam, 
zelo težko rečeš, da je bila to lažna novica. V 
tem primeru ni bil nihče konkretno napaden in je 
trenutna zakonodaja tako splošno napisana, da 
je, če sem čisto iskren, skoraj nemogoče ali zelo 
težko to sankcionirati. Ker ste vprašali, kaj bi 
naredil – o tem se mi zdi, da bi moral nov zakon, 
ki bo napisan, bolj eksplicitno določiti, do katere 
meje so še mnenja, ki se med sabo razlikujejo, 
in kje smo prekoračili tisto mejo, ko to postane 
lažna novica, sovražni govor, in jo je treba 
seveda potem tudi sankcionirati. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Želite podati postopkovni predlog? 
Izvolite, gospa poslanka. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Seveda želim, 

da se o tem opravi razprava, kajti ves čas se 
pogovarjamo, kje so meje sovražnega govora. 
Meje so popolnoma jasne. Ko nekdo poziva k 
protipravnemu, protiustavnemu delovanju, je to 
prestopljena meja. Ali čakamo, da beseda meso 
postane? Mislim, da je takrat prepozno. In 
kolikor vem, je osnovna šola obvezna in otroci 
morajo hoditi v šolo. Kdorkoli poziva k temu, da 
otroci ne gredo v šolo, je prestopil mejo 
dopustnega. Ravno tako je nedopustno 
oškodovanje tujega življenja, nedotakljivosti. In 
ko nekdo poziva, da je treba nekomu nekaj 
storiti na agresiven način, je tudi prestopil mejo. 
Mislim, da se preveč sprenevedamo okoli tega 
vprašanja in da je popolnoma jasno, kaj govori 
ustava, kaj govori zakon. Zato imamo zakone in 
ustavo – da državljane ščitijo. Zdaj pa smo pod 
krinko svobode govora lahko priča grožnjam 
različnim skupinam, pozivanju k nespoštovanju 
državnih organov, pozivanju k temu, naj se ljudje 
sami oborožujejo, čeprav vemo, da naša država 
deluje in da imamo vojsko, policijo. Tukaj pa je 
točka, kjer moramo odločno reči ne, če hočemo 
ohraniti red v državi. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala. O 

vašem postopkovnem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri v okviru glasovanj.  
 Naslednja bo postavila ustno poslansko 
vprašanje magistrica Karmen Furman ministru 
za notranje zadeve gospodu Boštjanu 
Poklukarju.  
 Izvolite. 
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Hvala 

lepa za besedo, predsedujoči, in lepo 
pozdravljeni vsi prisotni! 

 Avgusta 2017 je v veljavo stopil nov 
zakon o prijavi prebivališča. Ta naj bi med 
drugim preprečil sistemske zlorabe prijav 
prebivališč, na osnovi katerih je poraslo število 
fiktivnih prijav prebivališč tujcev, ki na tej podlagi 
pridobivajo številne socialne in druge pravice. Z 
namenom preprečitve tovrstnih zlorab so s 
sprejetjem novega zakona upravne enote 
postale prekrškovni organ, ki je po zakonu 
pristojen ugotavljati dejansko stanje na terenu. 
 Spoštovani gospod minister, zanima 
me:  
 S kakšnimi delovnimi procesi in na 
osnovi katerih kriterijev zaposleni na upravnih 
enotah spremljajo, nadzirajo, predvsem pa 
preprečujejo zlorabe inštituta prijave naslova 
prebivališča na območju svoje upravne enote, 
zlasti glede na dejstvo, da se na območju 
posameznih upravnih enot zaznava 
nadpovprečno veliko število prisotnih in tudi 
prijavljenih tujcev? 
 Kot primer lahko tukaj izpostavim kar 
svojo upravno enoto v Slovenski Bistrici. Vemo 
namreč, da je dandanes imeti prijavljen naslov 
prebivališča v Republiki Sloveniji privilegij, saj 
le-ta v nadaljevanju omogoča pridobitev številnih 
socialnih transferjev, pravic in bonitet. V praksi 
so nam vsem dobro poznani primeri prijav 
prebivališča zgolj z namenom pridobitve 
različnih socialnih transferjev, pravice do 
dodatka za ločeno življenje, pravice do združitve 
družin, pravice do vstopa posameznika v 
Republiko Slovenijo iz naslova študija, pa 
čeprav potem ta oseba v naši državi nikoli ne 
študira in tako dalje. Zato imam tudi občutek, da 
ni vzpostavljene povezave med različnimi 
registri, ki vsebujejo potrebne podatke za 
preprečevanje tovrstnih zlorab, in da pristojni 
organi delujejo zgolj parcialno oziroma da med 
seboj ne sodelujejo. Kako naj si sicer drugače 
razlagam primere, ko ima podjetnik na naslovu 
svoje trgovine prijavljenih več sto oseb ali ko ima 
v posamezni proizvodni hali nekega podjetnika 
prijavljeno prebivališče več tisoč oseb?  
 Glede na navedeno me, spoštovani 
minister, zanima še: 
 Kdo izvaja nadzor nad uradnimi 
osebami, ki izvajajo pravico prijave prebivališča? 
 Če so bili takšni nadzori izvedeni, 
kakšne so bile do sedaj ugotovljene 
nepravilnosti? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Minister 

Boštjan Poklukar, imate besedo za odgovor, 
izvolite. 
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, 

predsedujoči. Poslanke in poslanci! Spoštovana 
poslanka! 
 Uvodoma pojasnjujem, da se v registru 
stalnega prebivalstva ne vodi podatka o rabi 
stavbe, temveč zgolj o naslovih, na katere se 
prijave izvajajo, zato podatkov o največjem 
številu prijav v stanovanju ali stanovanjski hiši ne 
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moremo posredovati. Lahko pa posredujemo 
podatke o največjem številu prijav na 
posameznem naslovu. Po podatkih na dan 
16. 11. 2018 je bilo največ stalnih prebivališč 
prijavljenih na desetih naslovih, in sicer od 181 
do 449 posameznikov s stalnim prebivališčem. 
Gre za deset naslovov z največjim številom 
prijavljenih oseb. V večini primerov gre za 
naslove centrov za socialno delo in naslove 
občin, saj se na te naslove prijavljajo zakonska 
prebivališča.  
 Zakonsko prebivališče je stalno 
prebivališče, ki se posamezniku določi v 
postopku ugotavljanja stalnega prebivališča 
ranljivih kategorij posameznikov, za katere sicer 
prijava ni mogoča, kot so na primer brezdomci. 
Slednje pa omogoča, da lahko uveljavljajo 
pravice, vezane na stalno prebivališče, med 
drugim tudi urejeno zdravstveno zavarovanje. 
Prijavljeno zakonsko prebivališče ima 2 tisoč 
623 posameznikov. Ob prijavi stalnega 
prebivališča pa mora posameznik sicer predložiti 
dokazilo o pravici do prebivanja na naslovu, ki 
ga prijavlja. Kot dokazilo štejejo izjava o 
njegovem lastništvu oziroma solastništvu, 
najemna ali podjemna pogodba, soglasje 
lastnika, enega solastnika ali stanodajalca. 
Upravna enota v uradnih evidencah preveri 
podatek o lastništvu oziroma solastništvu, če je 
to potrebno. Posameznik je dolžan ob prijavi 
navesti resnične podatke, ki se potrdijo z 
lastnoročnim podpisom, v primeru zlorabe zakon 
predvideva sankcijo globe za prekršek v višini od 
200 do 600 evrov. 
 Uradna oseba, ki izvaja prijavo, lahko v 
primeru dvoma o resničnosti podatkov, ki je 
skladno z usmeritvami Ministrstva za notranje 
zadeve podan tudi takrat, ko je na nekem 
naslovu že prijavljeno večje število 
posameznikov, uvede postopek preverjanja 
resničnosti prijave. Če občina ali druga oseba 
razpolaga s podatkom, da so na nekem naslovu 
fiktivno stalno že prijavljeni posamezniki, ki tam 
resnično ne prebivajo, pa lahko to sporoči 
upravni enoti, ki skladno z Zakonom o prijavi 
prebivališča uvede postopek ugotavljanja 
stalnega prebivališča. V letu 2016 je bilo na 
upravnih enotah obravnavanih 14 tisoč 794 
ugotovitvenih postopkov, v letu 2017 pa 11 tisoč 
589. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala.  

 Naslednji bo postavil poslansko 
vprašanje Jani Ivanuša, prav tako ministru za 
notranje zadeve gospodu Boštjanu Poklukarju.  
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep pozdrav vsem 

skupaj, gospodu ministru, vsem prisotnim! 
 Imam eno vprašanje, sprašujem v zvezi 
z mejno policijo, z Republiko Hrvaško, kako 
dolgo bodo na naši strani meje še vztrajali 
oziroma uradovali hrvaški policisti. V mislih 
imam seveda mejni občini Ormož in Središče ob 
Dravi. 

 Zanima me: 
 Pod kakšnimi pogoji uradujejo in zakaj 
še vedno, saj se je večina hrvaških policistov že 
umaknila na svojo stran države?  
 Ali obstajajo še kakšni mejni prehodi z 
Republiko Hrvaško, kjer je stanje kot v Ormožu 
in v Središču ob Dravi?  
 Podal bi še en informativni zapis, ki 
sem ga dobil od slovenskih policistov: »Večina 
slovenskih policistov in hrvaških policistov si ne 
želi, da bi delali skupaj. To, kar šefi vsak dan v 
analizah pišejo – da je vse v redu – je ena velika 
navadna laž. To pišejo, ker se seveda ne upa 
nobeden izpostaviti. Naj naredijo anonimno 
anketo in bodo videli rezultat. To, da bo delo 
potekalo hitreje one stop controle, če bomo 
skupaj, pa ne drži, ker ne poteka nič hitreje, 
kvečjemu poteka slabše ali počasneje. Tudi ta 
čas hrvaških policistov na naši strani meje – pa 
vemo, kakšna je Hrvaška v teh zgodbah, se bo 
lahko hitro zgodilo, da bo meja že na naši 
strani.« Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Gospod 

minister Boštjan Poklukar, imate besedo za 
odgovor. 
 
BOŠTJAN POKLUKAR: Hvala lepa, 

predsedujoči. Spoštovani gospod poslanec! 
 Skupna mejna kontrola po pravilu tako 
imenovanega enega ustavljanja se izvaja na 
veliki večini mejnih prehodov, skupaj je teh 37 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, 
na podlagi sklenjenega meddržavnega dogovora 
med vladama obeh držav o ureditvi službenih 
mest za upravljanje mejne kontrole. Dogovor, ki 
je stopil v veljavo po vstopu Hrvaške v EU, 
določa mejne prehode, na katerih se izvaja 
skupna mejna kontrola, in druge pogoje 
delovanja hrvaških uradnih oseb in s tem 
zagotavlja boljšo pretočnost prometa oziroma 
krajše čakalne dobe. Take dogovore je 
spodbujala EU med svojimi članicami, ki še niso 
vstopile v šengen. Slovenija je imela pred 
vstopom v šengen sklenjene take dogovore z 
Avstrijo in Madžarsko. Pooblastilo za 
eksteritorialno izvajanje mejne kontrole izhaja iz 
meddržavnega sporazuma o enostavnejšem 
upravljanju mejne kontrole v cestnem in 
železniškem prometu z dne 14. marca 2003. 
Sporazum v drugem poglavju je določen način 
izvajanja mejne kontrole, pooblastila gostujočih 
policistov ter ukrepanj v primerih ugotovljenih 
kršitev. Vrstni red izvajanja mejne kontrole je 
odvisen od smeri prestopa meje. Tako na 
izstopu najprej opravi mejno kontrolo slovenski 
policist ter kasneje svojo vstopno hrvaški 
policist. Pri vstopu v Slovenijo najprej izstopno 
kontrolo opravi hrvaški policist, kasneje vstopno 
slovenski policist. Postopek pri posameznem 
mejnem policistu se šteje za zaključenega, ko 
policist preda dokumente policistu ali potniku. Pri 
vodenju postopkov policisti uporabljajo svojo 
nacionalno zakonodajo. Na mejnih prehodih, 
kjer hrvaški varnostni organi izvajajo mejno 
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kontrolo v objektih slovenske policije, za to 
plačujejo nadomestilo in obratovalne stroške. 
Podrobneje način obseg obratovalnih stroškov 
določa posebna civilnopravna pogodba. Obe 
državi sta se zavezali, da gostujočim organom 
omogočijo namestitev in postavitev tehničnih in 
telekomunikacijskih naprav, potrebnih za 
izvajanje mejne kontrole. Tuji uslužbenci morajo 
imeti pri sebi službeno izkaznico in posebno 
pooblastilo za izvajanje mejne kontrole na teh 
mejnih prehodih. Dogovor je bil kasneje 
spremenjen, zgolj glede izvajanja skupne mejne 
kontrole na mejnem prehodu Obrežje. Državi sta 
se zaradi začetka izvajanja sistematične mejne 
kontrole in specifičnosti avtocestnega mejnega 
prehoda ter po nekaj mesečnem poizkusnem 
izvajanju mejne kontrole na svojem ozemlju 
dogovorili o spremembi dogovora glede tega 
mejnega prehoda, torej Obrežja. Na ostalih 
mejnih prehodih ni nobenih sprememb in mejni 
policisti obeh držav skupaj izvajajo mejno 
kontrolo. Ocenjujemo, da dogovor še vedno 
službi hitrejšemu pretoku potnikov preko skupne 
meje. Enako velja tudi za oba omenjena mejna 
prehoda, da hrvaški varnostni organi še vedno 
opravljajo mejno kontrolo v skladu z dogovorom 
na slovenskem ozemlju.  
 Moram samo še pokomentirati, da 
glede na to, da ste obveščeni s strani policistov, 
da oni ne bi delali tako, tega podatka jaz 
pravzaprav nimam, slovenski policisti delajo v 
skladu z zakonodajo, predpisi in pa pravili, ki jih 
imajo znotraj policije. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod poslanec Ivanuša, želi postaviti 
dopolnilno vprašanje.  Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Ja. Kakorkoli, 

dopolnilnega ne bom postavil, bom pa prosil v 
skladu s Poslovnikom za pismeni odgovor. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Gospod, 

dobili ste ustni odgovor. Pisni odgovor boste 
dobili na pisno vprašanje.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Potem pa bomo 

zahtevali, da se razprava opravi v Državnem 
zboru. To pa gre.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: To pa lahko.  

 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa.  

 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Dobro. 

Hvala.  
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri v okviru glasovanj.  
 Naslednji bo postavil poslansko 
vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki 
Bratušek poslanec gospod Ivan Hršak. 
 Izvolite. 
 

IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Spoštovana ministrica!  
 Za vas imam kar nekaj konkretnih 
vprašanj glede področij, več kot potrebnih 
infrastrukturnih zasavskih projektov, in kar je 
najbolj važno, ti projekti seveda bodo zagotovo 
izvedeni, le čas začetka in pa konca izvedbe je 
še neznan, zato seveda to sprašujem vas.  
 Vaši odgovori so namenjeni predvsem 
prebivalcem Zasavja, da bodo dobili jasno 
predstavo o tem, kaj se bo pozitivnega dogajalo 
v Zasavju, kjer so infrastrukturni projekti, žal, še 
vedno preredki, navkljub mnogim prejšnjim 
obljubam prejšnjih vlad. Za vse naštete projekte 
me zanima konkretno stanje: 
 V kateri fazi je posamezen projekt? 
 Kaj točno se je že izvedlo?  
 Ali je državni prostorski načrt že 
sprejet?  
 Kdo bo koncesionar?  
 Ali so zemljišča že odkupljena? 
 Ali so zagotovljena finančna sredstva? 
 S kakšnimi težavami se srečujejo 
izvajalci? 
 Zanima me tudi čim bolj natančna 
časovnica, torej mesec, leto, predviden začetek 
in konec izgradnje ter kdaj naj bi bil objekt 
predan v uporabo.  
 Moje poslansko vprašanje je zelo 
obširno, zato vas zdaj prosim za ustni odgovor, 
tiste bistvene podatke želim pa v pisnem 
odgovoru, čisto konkretne odgovore v 
najkrajšem možnem času.  
 Ti zasavski projekti, ki bodo 
nenazadnje prinesli dodano vrednost 
infrastrukturni podobi celotne države in imeli 
pozitiven vpliv tudi na sosednje pokrajine, pa so: 
rekonstrukcija glavne ceste skozi Dol pri 
Hrastniku, izgradnja predora Trbovlje–Prebold in 
povezava na avtocesto v Savinjski dolini ter 
potem povezovalna cesta od predora v Hrastnik, 
ta cesta se nadaljuje na novo cesto, povezavo 
Hrastnik–Zidani most. Nadalje, izgradnja te nove 
ceste Hrastnik–Zidani most, posamezne faze ter 
vrstni red pričetka; vemo, da je ta državni 
prostorski načrt za to cesto bil sprejet že leta 
2010, pa se na tem projektu še ničesar ne 
dogaja oziroma nekaj se, to boste povedali, kaj 
se dogaja. In izgradnja hidroelektrarne na 
srednji Savi, kdo bo koncesionar, ali ima 
izgradnjo zapisano v svojih planih za naslednja 
leta in ali je zagotovljena finančna konstrukcija. 
Nekaj pa boste povedali tudi o obvoznici pri 
kraju Zgornji Hotič, potek trase je že določen, 
tam sem bil v Zgornjem Hotiču, kdaj bo ta 
začetek oziroma kdaj bo končana izgradnja; po 
podatkih, ki jih imam, naj bi bila ta izgradnja 
končana okoli leta 2022 oziroma 2023. In na 
koncu bi mogoče tudi kaj rekli o noveli Zakona o 
rudniku Trbovlje-Hrastnik. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa, 

gospod poslanec. Predlagam, da vam ministrica 
mag. Alenka Bratušek odgovori ustno. Če boste 
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potrebovali še pisni odgovor, ga boste pa 
zahtevali kasneje. Gospa ministrica, izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala. 

Lep pozdrav vsem, gospe poslanke in gospodje 
poslanci, prvič s tega mesta! 
 Varnost v cestnem prometu in tudi 
prometna infrastruktura sta dve prioriteti, ki sta 
zapisani tudi v naši koalicijski pogodbi. In jaz 
upam, da mi boste vsi skupaj pomagali, da ti dve 
prioriteti tudi dejansko ostaneta naši prioriteti v 
nadaljevanju. 
 Zdaj pa grem kar na konkretne 
projekte, ki jih je gospod poslanec omenjal. Prvi 
projekt je bila rekonstrukcija glavne regionalne 
ceste skozi Dol pri Hrastniku. Ocenjena vrednost 
investicije je 2,7 milijona evrov, od tega mora 
občina Hrastnik zagotoviti približno milijon 200, 
naša direkcija oziroma ministrstvo milijon in pol. 
Občina Hrastnik je sprejela OPPN, ki naj bi bil 
osnova pri pripravi projekta za izvedbo ureditve 
te omenjene ceste. V teku je odkup objektov, 
predvidenih za rušenje, skladno s tem 
dokumentom. V pripravi je projektna naloga za 
PZI dokumentacijo ter razpis za izdelavo PZI za 
ceste in PGD in PZI za odstranitev predvidenih 
objektov za rušenje in nadomestno gradnjo. Po 
oceni ministrstva bi PZI dokumentacijo po 
recenziji bilo možno pridobiti v letu 2019, čemur 
sledi odkup potrebnih zemljišč in nato razpis za 
gradnjo, ki jo predvidevamo v naslednjem letu in 
letu 2020. Seveda pa je naš pogoj oziroma naša 
skupna zaveza, da bo za to treba v državnem 
proračunu oziroma tudi v rebalansu zagotoviti 
ustrezno višino sredstev. 
 Naslednji projekt, ki je omenjen, je 
novogradnja Trbovlje do avtoceste A1. Tudi tu 
lahko povem, da je podpisan dogovor o skupni 
pripravi regionalnega prostorskega načrta za 
navezavo Zasavja na avtocesto A1 med 
občinami Hrastnik, Trbovlje, Prebold in Direkcijo 
Republike Slovenije za infrastrukturo. Občine 
morajo izbrati koordinatorja, ki bo usklajeval 
interese in pripravil regionalni prostorski načrt, 
direkcija pa bo naročila vse potrebne strokovne 
podlage. Bil je že objavljen en razpis, na žalost 
ni bilo na tem prvem razpisu ponudb, na 
drugega, ponovljenega, pa sta prispeli dve 
ponudbi.  
 Tretji omenjeni projekt je izgradnja 
nove ceste Hrastnik–Zidani most. Državni 
prostorski načrt je bil sprejet že leta 2012, 
izdelana je projektna naloga za izdelavo PGD, 
PZI projektne dokumentacije, je pa tu en 
problem, zaradi premaknitve lokacije 
hidroelektrarne Suhadol bo potrebna 
prilagoditev rešitev iz DPN Hrastnik–Zidani 
most. Poteka usklajevanje projektne naloge med 
HSE, se pravi med Holdingom slovenskih 
elektrarn in našo direkcijo, ki je zadolžena za to 
investicijo. Pripravljen je bil predlog protokola 
med MZI in HSE, vezano na aktivnost in delitev 
stroškov zaradi premaknitve hidroelektrarne 
Suhadol. Trenutno je v pripravi naročilo za 
spremembo DPN.  

 Kar se tiče koncesijske pogodbe za 
gradnjo elektrarn na Srednji Savi se pravzaprav 
glede koncesionarja ni spremenilo nič. Še vedno 
je to HSE, ker meni zagotavljajo pravniki, da 
drugače kot tisti, ki je na razpisu to koncesijo 
dobil, tudi ne gre. MOP, Ministrstvo za okolje in 
prostor, je sicer nosilec priprave koncesijske 
pogodbe in tudi podpisal jo bo, ampak smo 
vseskozi na vezi z Ministrstvom za okolje in 
prostor in to je ena naša velika prioriteta. Ob 
začetku mandata zastavljen cilj je bil, da bi ta 
koncesijska pogodba bila podpisana do konca 
leta. Upam in želim, da bodo lokalne skupnosti 
razumele, da neke stvari se da urediti, zato ker 
bomo gradili hidroelektrarne, čisto vseh lokalnih 
problemov se pa zaradi teh gradnje ne bo dalo 
rešiti.  
 Peto, se pravi cesto Hotič, kot ste rekli, 
pa če lahko obrazložim v nadaljevanju, ker je 
tudi en kolega v nadaljevanju prav o tej 
konkretni cesti sprašuje.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod Hršak, izvolite, imate besedo 
za obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.  
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): S temi podatki me 

je ministrica dokaj dobro seznanila. Ni bilo vse v 
popolnosti, zato bom potem tudi zahteval v 
pisnem odgovoru, ko bo lahko bolj obširno. 
Želim pa vam dati možnost za dopolnitev tega 
odgovora glede obvoznice pri Zgornjem Hotiču 
in pa potem tudi glede težav okoli novele 
Zakona o RTH, če lahko tudi kaj poveste, lepo 
prosim. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Samo še pojasnilo. Pisni odgovor lahko dobite 
na pisno poslansko vprašanje. Ministrica, če ne 
bo uspela odgovoriti ali pa ne more odgovoriti, 
pa se lahko odloči, da vam bo dala še pisno 
pojasnilo.  
 Sedaj pa predlagam, gospa ministrica, 
da odgovorite na postavljeno vprašanje.  
 Izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Če bo poslanec 

dovolil, tako kot sem rekla prej, bom o tisti cesti 
Hótič oziroma Hòtič, kot rečete vi, govorila v 
enem od naslednjih poslanskih vprašanje, ker 
kolega sprašuje točno isto. In bom čas porabila 
za RTH, če dovolite.  
 31. 12. 2018 je presečni datum za 
RTH. Ker zelo dobro poznam problem 
funkcioniranja tega rudnik, ker sem se tudi v 
mandatu, ko sem bila predsednica Vlade, 
srečevala in reševala probleme v tem rudniku, 
sem se praktično takoj, ko sem prevzela vodenje 
ministrstva, srečala s tem problemom, se s 
sodelavci zelo zelo temeljito pogovorila. 
Pripravili smo novelo zakona, ki bi rudniku 
omogočal delovanje še naslednji dve leti, in ki bi 
rudniku omogočal, da do konca počrpa sredstva, 
ki so skladno z državno pomočjo za zapiranje 
rudnika namenjena. Vmes so se pač zgodili neki 
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neljubi dogodki. Želje, da ta rudnik obratuje še 
pet let, želje, da se zagotovi še več dodatnih 
sredstev, po pogovoru s Slovenskim državnim 
holdingom, ki je upravljavec v imenu države, in 
po pogovoru z Ministrstvom za finance sem 
predlog, ki je že bil v vladni proceduri, umaknila 
in v tem trenutku čakamo izključno na dogovor 
Rudnik, SDH in Ministrstvo za finance. Jaz 
praktično vsak dan apeliram, da to naredijo čim 
prej, ker če zakona ne bomo sprejeli do roka, da 
bo lahko uveljavljen pred koncem leta, mislim, 
da smo malo zamudili vlak. Tako da nekaj časa 
je še, ta dvoletni plan, ki ga je Rudnik skladno z 
navodili Slovenskega državnega holdinga moral 
pripraviti, kot jaz vem, zdaj čaka potrditev 
nadzornega sveta Rudnika in Slovenskega 
državnega holdinga. In če dasta ti 2 inštituciji 
oziroma organ in inštitucija zeleno luč, potem ni 
ovir, da jaz zakona ponovno ne bi dala v 
proceduro. Tukaj se pa vsi skupaj potrudimo, da 
tudi, če bo treba na izredni seji, pač ta zakon 
speljemo tako, da bo uveljavljen pred koncem 
leta. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Gospod 

Hršak, imate postopkovni predlog? Ne.  
 Dobro, potem nadaljujemo s 
poslanskimi vprašanji. Naslednja je na vrsti 
Suzana Lep Šimenko, ki bo postavila ustno 
vprašanje ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano dr. Aleksandri Pivec. 
 Izvolite. 
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo. 
 Haloze, edinstvena, slikovita, 
gričevnata pokrajina, eno območje z izjemnimi, a 
žal neizkoriščenimi potenciali. Žal se dogaja to, 
da se vse večje območje zarašča, kar je seveda 
posledica neugodne demografske slike, 
posledica tega, da se prebivalstvo na tem 
območju stara, da dejansko mladi na tem 
območju ne vidijo v kmetovanju možnosti 
preživetja in zato seveda odhajajo v dolino, 
odhajajo tja, kjer so v bližini delovna mesta. In 
pa tisto, kar je tudi težava, je to, da dejansko 
številne kmetije, ki so še na tem območju, 
nimajo naslednika. V preteklem mandatu smo 
vezano na problematiko Haloz govorili na kar 
nekaj sejah v Državnem zboru. Bila so 
izpostavljena številna tako ustna kot pisna 
poslanska vprašanja, ustanovila se je takrat 
vladna delovna skupina, ki naj bi definirala 
konkretne ukrepe za celostni razvoj območja 
Haloz. Ampak kljub temu, da smo velikokrat 
izpostavili, da morajo biti ti ukrepi ločeni posebej 
samo za Haloze, dejansko do tega enostavno ni 
prišlo. Žal sem tako na terenu še prevečkrat 
opozorjena, da se situacija na območju Haloz ni 
izboljšala.  
 Zato seveda spoštovano ministrico, ki 
območje Haloz izjemno dobro pozna in ki se je 
ne nazadnje tudi sama zavzemala za razvoj 
tega območja, sprašujem sledeče:  

 Katere ukrepe na kmetijskem področju 
namerava uvesti za razvoj območja Haloz?  
 Ali bo preko programa razvoja 
podeželja zagotovila potrebna finančna sredstva 
za izgradnjo širokopasovnega interneta na tem 
območju, da bo dejansko enkrat morda pa le 
celotno območje Haloz pokrito tudi z internetno 
povezavo? 
 Kakšna bo skupna višina denarnih 
sredstev, ki bodo namenjene izvajanju ukrepov 
za razvoj območja Haloz? Zanima me konkretno 
le za območje Haloz.  
 Kdaj bodo seveda ta sredstva v 
proračunu tudi zagotovljena?  
 Zanima me tudi sledeče: 
 Če je spoštovana ministrica morda 
naklonjena sprejemu posebnega zakona za 
Haloze, s katerim bi seveda lahko omogočili 
celovit razvoj tega območja? 
 Ministrico bi prosila za ustni odgovor na 
prihodnji seji. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Nadaljujemo. Naslednja na vrsti gospa 
poslanka Nataša Sukič, ki bo postavila ustno 
poslansko vprašanje mag. Kseniji Klampfer, 
ministrici za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. 
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Spoštovani 

predsedujoči, hvala lepa za besedo. Lep 
pozdrav vsem prisotnim! 
 Jaz bi ministrici rada zastavila 
vprašanje glede socialne aktivacije žensk iz 
drugih kulturnih okolij, in sicer 7. aprila leta 2017 
je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve 
in enake možnosti objavilo razpis za 
sofinanciranje kratkih programov socialne 
aktivacije in v sklopu tega je bil sklop 3.c 
namenjen socialni aktivaciji žensk iz drugih 
kulturnih okolij. Naj povem, da se je v zadnjih 2 
letih ta program izkazal za izjemno, 
nadpovprečno pravzaprav uspešnega. Potekal 
je v več krajih: na Jesenicah, v Velenju, v 
Kranju, v Celju, v Mariboru in v Ljubljani. V te 
programe je bilo vključenih kar 120 žensk iz 
drugih kulturnih okolij. Po končanih 
usposabljanjih, se je kar 14 % udeleženk 
zaposlilo, 45 % udeleženk pa nadaljuje šolanje 
ali je vključenih v tečaje slovenskega jezika 
oziroma je vključenih v shemo aktivne politike 
zaposlovanja.  
 S programom socialne aktivacije so 
udeleženke opolnomočili z znanjem slovenščine, 
digitalno pismenostjo in tako naprej. Poleg tega 
pa so se ti projekti tudi na lokalni ravni izkazali 
za izjemno zanimive, uspešne, saj so povezali 
številne deležnike, celo do 10 raznih partnerstev 
se je sklenilo med različnimi deležniki, kot so 
recimo občine, upravne enote, knjižnice, 
zdravstveni domovi, šole, vrtci, centri za socialno 
delo, ljudske univerze, bolnišnice. Skratka, gre 
za vse te deležnike, ki se na vsakdanji ravni 
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soočajo z izzivi vključevanja priseljenk in 
priseljencev.  
 Spoštovana ministrica, zanima me:  
 Ali nameravate te razpise za omenjene 
programe socialne aktivacije ponoviti?  
 Če nameravate, me zanima: 
 Kdaj bodo ti razpisi objavljeni? 
 Če ne, pa me zanima: 
 Kaj bi bili lahko razlogi za to, glede na 
to, da gre za sofinanciranje, za evropska 
sredstva, ki so zagotovljena kar do leta 2022? 
 Hvala lepa zaenkrat. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica, magistrica Ksenija 
Klampfer, imate besedo za odgovor.  
 Izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za besedo 

in hvala za vprašanje. 
 Uvodoma naj povem, da v Sloveniji ni 
bilo razvitega celovitega sistema socialne 
aktivacije, ki bi ustrezno povezal sistem 
socialnovarstvenih storitev s politikami aktivnega 
zaposlovanja in hkrati omogočal ustrezno 
obravnavo ranljivih skupin, ki niso sposobne 
neposrednega vstopa na trg dela oziroma niso 
dosegle ravni za vključitev v programe politike 
aktivnega zaposlovanja. Predvsem gre za 
problematiko dolgotrajno brezposelnih oseb in 
dolgotrajnih prejemnikov denarne socialne 
pomoči. Slednji imajo pogosto različne 
kompleksne socialne težave in so socialno 
izključeni ter zaradi svojih situacij in lastnosti 
težko zaposljivi. Gre za pilotni projekt, ki se na 
podlagi pridobljenih izkušenj različnih 
deležnikov, od izvajalcev, koordinatorjev 
socialnih aktivacij in uporabnikov in evalvacij, 
dopolnjuje in tudi spreminja.  
 Kar se tiče razvoja vzpostavitve 
celovitega modela socialne aktivacije samega 
sistema, naj mogoče povem, da je projekt 
usmerjen v vzpostavitev celovitega sistema 
socialne aktivacije, ki zagotavlja transparentno, 
usklajeno in pa celovito obravnavo v socialni 
aktivaciji vključenih oseb, ter ustrezno povezuje 
vse relevantne institucije. Z vzpostavitvijo enotne 
vstopne točke tako na centrih za socialno delo in 
zavodih za zaposlovanje, z zaposlitvijo 54 oseb 
v enote za socialno aktivacijo, vzpostavitvijo 
sistema sodelovanja med vsemi deležniki na 
področju socialne aktivacije s področja sociale, 
zdravstva, šolstva, zaposlovanja, pravosodja, 
policije, nevladnih in pa humanitarnih 
organizacij. Napredek na tem projektu, če ga 
mogoče samo uvodoma malo izpostavim – 
enotna vstopna točka je bila vzpostavljena na 
vseh centrih za socialno delo. Dodatno se 
pojavljajo tudi potrebe po vzpostavitvi te točke 
na zavodih za zaposlovanje. Izvedeno je bilo 
izobraževanje na enotnih vstopnih točkah. 
Ministrstvo, dislocirane enote oziroma 
koordinatorji kontinuirano sodeluje s centri in pa 
zavodi za zaposlovanje. Vzpostavljenih je bilo 
16 regionalnih mobilnih enot, dislociranih enot 

ministrstva, tu je zaposlenih 52 oseb, od tega 48 
koordinatorjev socialne aktivacije, ki delujejo v 
posameznih regionalnih enotah, ter 4 osebe, ki 
delo opravljajo na sedežu ministrstva. To so 
koordinacija, vodenje in pa usmerjanje. Ključne 
naloge so seveda prepoznavanje, vodenje in 
usmerjanje oseb, ki se vključujejo v programe 
socialne aktivacije. Skupaj z izvajalci programov 
se pripravljajo izhodi za vključeno osebo ter se ji 
nudi podpora v primeru predčasnih izstopov ali 
drugi problematiki. Koordinator tesno sodeluje s 
centrom za socialno delo in drugimi deležniki v 
regiji. Predvidena višina sredstev je približno 9,7 
milijona evra za obdobje 2016 in pa 2022.  
 Kar se tiče razvoja in vzdrževanja 
informacijskega sistema, lahko v tem trenutku 
povem, da seveda bo za učinkovito delovanje 
sistema zagotovljena tudi informacijska podpora, 
ki bo celovito podprla izvajanje socialne 
aktivacije. Razvita bo spletna aplikacija, ki bo 
omogočala jasen pregled obravnave 
posameznika od začetka, to pomeni od vstopa, 
do zaključka. Izbor izvajalca je že v teku, 
ocenjena vrednost razvoja in vzdrževanja 
aplikacije je nekje pol milijona evrov, izvajamo 
trenutno javno naročilo za izbor izvajalca, ki bo 
razvil to aplikacijo. Postopek bo predvidoma 
zaključen nekje do konca novembra 2018. 
 Kar se razvoja in izvajanja kakovostnih 
programov socialne aktivacije tiče, ključni del 
celovitega sistema socialne aktivacije 
predstavlja razvoj in pa izvajanja sofinanciranja 
teh programov. Izvajalci programov socialne 
aktivacije se zbirajo z javnimi razpisi za 
sofinanciranje. Od 2017 je ministrstvo izvedlo 
štiri javne razpise za izvajanje programov in 
sofinanciralo tri oziroma štiri tipe različnih 
programov. To so dolgi programi, kratki 
programi, kratki programi za ženske, ki prihajajo 
z drugih kultur in okolij, ter programi četrtega 
javnega razpisa. Vsi programu vključujejo 
aktivnosti za dvig socialnih in funkcionalnih 
spretnosti in veščin, dolgi hibridni programi tudi 
aktivnosti za dvig delovne usposobljenosti. 
Konkretno se v programih izvaja aktivnosti, kot 
so finančno opismenjevanje, dvig računalniških 
spretnosti, seznanjenje s postopki in formularji, 
ki jih srečujemo v vsakdanjem življenju. Del 
aktivnosti je posvečen zdravemu življenju, 
sodelovanju v skupini, reševanju sporov in 
treningom asertivnosti. 
 In da še na kratko odgovorim na vaše 
vprašanje, seveda bomo s temi programi v 
prihodnje tudi na podlagi evalvacij nadaljevali. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa poslanka Nataša Sukič, imate 
besedo za obrazložitev zahteve za dopolnitev 
odgovora.  
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala 

za enkrat. Spoštovana ministrica, bi pa vendarle 
rada še mogoče dopolnilno, malo bi dopolnila to 
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vprašanje oziroma vas zaprosila za vaš 
komentar. 
 Me veseli, da nameravate nadaljevati, 
domnevam, da v letu 2019 s temi razpisi, se je 
pa treba pri tem seveda zavedati, da prihaja do 
nekega vmesnega, praznega prostora med 
zaključkom prejšnjega projekta, če prav 
razumem, in začetkom, ko bo podpis nove 
pogodbe. Verjetno prihaja do neke zaustavitve 
vmes ali potekajo pač ti projekti kontinuirano. Če 
je prišlo do zaustavitve, se je treba zavedati 
situacije ljudi, ki so vključeni, ki delajo, recimo 
strokovne vodje, potem kulturne mediatorke, 
mediatorji in tako naprej. Vi ste bili pred 
nastopom funkcije izrazito proti prekarizaciji trga 
dela in zaposlovanja, v tem primeru vidimo, da 
imamo to situacijo prekarnosti, se pravi, neke 
projektne odvisnosti nekoga, ki je vključen v nek 
projekt. Potem se ta projekt zaustavi, v tistem 
vmesnem obdobju seveda ni plačila, če ni 
projekta. To so zelo mučne situacije. 
 Po drugi strani pa bi tukaj mogoče dala 
v razmislek pobudo. Če zadeva traja do leta 
2022, zakaj se ne bi teh ljudi zaposlilo? S tem bi 
se razbremenilo tiste na ministrstvu, da se ne bi 
ukvarjali toliko z razpisnimi dokumentacijami, na 
drugi strani bi se nevladne organizacije 
razbremenilo teh mučnih, mukotrpnih 
izpolnjevanj teh razpisnih obrazcev in pa 
seveda, izognili bi se prekarnosti teh oseb. 
Mogoče bi bilo vredno razmisliti, da bi se na ta 
način mogoče ta situacija v tem primeru 
razrešila. Hvala lepa za enkrat. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospa ministrica mag. Ksenija 
Klampfer, imate besedo za dopolnitev odgovora. 
 Izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Ja, najlepša 

hvala za to dopolnitev. 
 Absolutno se strinjam in podpiram ta 
predlog, ki ste ga podali. Mi bomo na ministrstvu 
preučili te vaše predloge in bomo poskušali na 
ta način te programe … ker končni cilj teh 
programov socialne aktivacije je ravno pozitiven 
izid za to osebo, ki je vključena, in da se čim prej 
vključi tudi na trg dela. Sploh glede na to, da jih 
je veliko vključenih ravno v državne organe 
oziroma organe javnega sektorja, da bi potem 
seveda bili kot zgled vsem ostalim tudi, kot ste 
sami omenjali, v duhu boja proti prekarnosti. 
 Kar se pa tiče tistega prvega dela, 
nisem popolnoma prepričana, ali bo prišlo, sama 
osebno menim v tem trenutku, da ne, da ne bo 
prišlo do prekinitev, da se bodo ti programi 
nadaljevali tam do leta 2022. Če bi slučajno 
prišlo, se bom tu zavzela, da se bo ta 
kontinuiteta seveda nadaljevala, in sicer ravno v 
izogib temu, da bi ti ljudje ostali brez sredstev. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Naslednji, ki bo postavil poslansko 
vprašanje, bo gospod poslanec Franci Breznik, 

postavil pa ga bo ministrici za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri Pivec.  
 Izvolite. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Gospod 

predsednik, najlepša hvala za besedo. 
 Na žalost ministrice danes ni tukaj, bom 
pa vseeno nekako želel obrazložiti namen tega 
poslanske vprašanja, ki mislim, da se pojavlja v 
več občinah in številnih turističnih kmetijah po 
širni Sloveniji.  
 Bil sem seznanjen že lansko leto o 
težavah ene naše družinske kmetije na 
Štajerskem, točno v Rožengruntu v občini Sveta 
Ana, ki je začela s turizmom na kmetiji leta 1994. 
Danes pa, žal, po zelo uspešnem razvoju te 
turistične kmetije, kjer lahko prenočuje tudi do 
60 ljudi in pri čemer imajo tudi lastne oskrbe s 
surovinami več kot 80 %, resno razmišlja o 
popolni opustitvi te dejavnosti. Razlog: 
nesmiselna zakonodaja. Torej, finančna 
zakonodaja, ki je v povezavi z delovnopravno, je 
z rigoroznim pristopom pred nekaj leti kmetijo 
tudi s pomočjo svetovalnih služb prisilila v 
registrirane dejavnosti v obliki gospodarske 
družbe. Nosilka kmetije je registrirala kmetijo in 
sicer kot samostojni podjetnik. Nedavna 
sprememba torej.  
 To poslansko vprašanje sem že 
postavil tudi v pismenem delu v lanskem delu 
ministru gospodu Židanu, ko je še bil minister za 
kmetijstvo. Seveda odgovora nisem dobil, zato 
ga danes ponovno postavljam, najprej kot ustno.  
 Nedavna sprememba zakonodaje 
lansko leto, ki je urejala področje kmetijstva, je 
stvari popolnoma obrnila povsem na glavo, saj 
je ta ista kmetija takrat od kmetijskega 
inšpektorja prejela poziv, da mora tovrstno 
dejavnost opustiti oziroma registrirati dejavnost 
ponovno na novo, saj naj bi zavajala potrošnike 
v skladu s 66. členom v povezavi s prvim 
odstavkom 99. člena Zakona o kmetijstvu. 
Tovrstni poziv je v zadnjem času prejelo veliko 
podobnih kmetij tudi v Republiki Sloveniji, torej, 
na moj naslov se je, lahko rečemo, obrnilo kar 
nekaj takih turističnih kmetij. V tem mandatu še 
posebej na mene kot na predsednika Odbora za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  
 S tem v zvezi torej želim ministrico 
vprašati naslednje:  
 Ali ste na ministrstvu seznanjeni z 
omenjenimi težavami, s katerimi se v zadnjem 
času sooča kar veliko kmetij v Republiki 
Sloveniji? 
 Kako boste na ministrstvu poskrbeli, da 
bodo obstoječe kmetije, ki opravljajo dejavnost v 
obliki organiziranosti kot samostojni podjetnik 
posameznik, ki so jo opravljali v času pred 
zadnjo spremembo zakonodaje, svojo dejavnost 
še naprej lahko opravljali v tej obliki, kot so jo do 
te spremembe?  
 Kako naj ravna kmetija v podobnem 
položaju, da bo hkrati zadostila zahtevam 
delovnopravne zakonodaje, Finančne uprave in 
inšpekcijskim službam na področju kmetijstva? 
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 In še naslednje vprašanje, torej, kot 
tretje:  
 Ali bo sprememba Zakona o kmetijstvu 
leta 2017 vplivala tudi na kmetije, ki so svojo 
registracijo dopolnile dejavnost v obliki espejev 
opravile že pred uveljavitvijo zakona?  
 Ministrici se seveda zahvaljujem za 
odgovore ne eni izmed naslednjih sej. Najlepša 
hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Dobili boste odgovore na eni od naslednjih sej, 
predpostavljam ustni.  
 Zdaj gremo pa naprej. Naslednji bo 
postavil poslansko vprašanje gospod poslanec 
Jernej Vrtovec, in sicer ministrici za pravosodje 
gospe Andreji Katič.  
 Izvolite. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala.  

 Spoštovana gospa ministrica, 27. aprila 
letos je začel veljati Zakon o prekinitvi postopkov 
proti družbenikov izbrisanih družb. Zakon določa 
prekinitev vseh sodnih postopkov, začetih na 
podlagi Zakona o finančnem poslovanju podjetij 
ali Zakona o finančnem poslovanju, postopkih 
zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, v 
katerih upniki izbrisanih družb uveljavljajo svoje 
zahtevke zoper družbenike takih družb ali 
njihove pravne naslednike. Prekinitev traja do 
odločbe Evropskega sodišča za človekove 
pravice v zadevi Lekić proti Sloveniji. Zakon v 2. 
odstavku 1. člena zavezuje sodišča ali druge 
organe, ki vodijo te postopke, da v 30 dneh od 
uveljavitve zakona po uradni dolžnosti izdajo 
sklepe o prekinitvi postopkov.  
 V Novi Sloveniji pa žal ugotavljamo, da 
je bil v roku 30 dni po uveljavitvi zakona po 
uradni dolžnosti izdan samo en sklep o prekinitvi 
postopka. Vsi ostali sklepi o prekinitvi postopkov 
so bili namreč izdani šele na podlagi zahtevka, 
torej z veliko zamudo. Številne stranke po tem 
zakonu, so za mnenje glede na neizvajanje 
zakona zaprosile tudi Vrhovno sodišče 
Republike Slovenije. In čudimo se odgovoru 
predsednika Vrhovnega sodišča. Predlagal je 
namreč, da ti upravičenci kot stranke v postopku 
aktivno sodelujejo in tudi same podajajo 
predloge sodiščem, da izdajo sklepe o prekinitvi 
postopkov.  
 Takšnega postopanja v Novi Sloveniji 
pač ne sprejemamo in ne moremo sprejeti, zato 
spoštovana gospa ministrica sprašujem vas:  
 Kdo bo prevzel odgovornost za očitno 
neizvajanje Zakona o prekinitvi postopkov proti 
družbenikom izbrisanih družb?  
 Zakaj sodišča, ki te postopke vodijo, 
postopajo različno oziroma sklepov ne izdajajo 
po uradni dolžnosti tako, kot jih zavezuje tudi 
sam zakon?  
 Vemo, da so ti postopki povezani s 
številnimi osebnimi stečaji ali človeškimi 
usodami, ki so odvisne od odločitve Evropskega 
sodišča za človekove pravice v zadevi Lekić.  

 Zakaj torej takšna pasivnost sodišč in 
prepuščanje iniciative za prekinitev postopkov 
strankam kot ustanoviteljem oziroma 
družbenikom kapitalskih družb, na katere je bil 
ex lege opravljen prenos obveznosti izbrisanih 
družb? 
 Za vaše odgovore na moje vprašanje 
se vam zahvaljujem.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica, Andreja Katič, imate 
besedo za odgovor.  
 
ANDREJA KATIČ: Spoštovani podpredsednik! 

Spoštovani poslanec, hvala za to vprašanje.  
 Zakon o prekinitvi postopkov proti 
družbenikom izbrisanih družb, ki ga je Državni 
zbor sprejel 17. aprila letos, začel veljati 27. 
aprila letos, v 1. členu določa, da se vsi upravni 
in izvršilni postopki začeti na podlagi Zakona o 
finančnem poslovanju podjetij in Zakon o 
finančnem poslovanju postopku zaradi 
insolventnosti in prisilnem poslovanju, v katerem 
upniki ali upnice izbrisane družbe uveljavljajo 
terjatve zoper družbenike ali družbenice take 
družbe ali njihove pravne naslednike ali 
naslednice, ki na dan uveljavitve tega zakona še 
niso končani, z dnem uveljavitve tega zakona 
prekinejo. Zakon torej določa obvezno zakonsko 
prekinitev postopka, hkrati pa v drugem stavku 
določa, da sodišča v 30. dneh po uradni 
dolžnosti izdajo tudi sklep o prekinitvi postopka, 
ki pa je zgolj deklaratorne narave. Glede na to, 
čas njegove izdaje ne vpliva na pravice 
družbenikov izbrisane družbe ali njihove pravne 
naslednike. Vsekakor pa se strinjam, da je roke, 
četudi instrukcijske, treba spoštovati. Čeprav 
sklepi niso bili izdani v določenem roku, to ne 
pomeni, da se zakon ni izvajal. Bistveno je, da 
sodišče po tem zakonu o prekinjenem postopku 
ne opravlja več nobenih procesnih dejanj. 
Poudariti moram, da je Vrhovno sodišče v 
sodnikovem informatorju tudi objavilo podatek, 
da je ta zakon objavljen, in tako še dodatno 
seznanilo sodnike, da je bil zakon sprejet in 
začel veljati.  
 Vloga ministra oziroma ministrice za 
pravosodje v razmerju do sodstva, še posebej 
pa do izvajanja postopkov v konkretnih primerih, 
je omejena, to sami dobro veste. Po 125. členu 
Ustave so sodniki pri opravljanju sodniške 
funkcije neodvisni, vezani so na ustavo in zakon. 
Sama ali Ministrstvo za pravosodje ne morem in 
ne smem posegati ali vplivati na odločitve v 
konkretnih primerih.  
 Lahko pa še povem, da z vidika 
izvajanja zakonske ureditve Ministrstvo za 
pravosodje prejema med drugim tudi vprašanja 
državljanov. V zvezi s tem zakonom smo na 
Ministrstvu za pravosodje prejeli vprašanje glede 
učinka sklepa o prekinitvi postopka glede 
opravljenih dejanj v izvršilnem postopku, kar 
pomeni, da sodišča takšne sklepe izdajajo 
oziroma so postopki v konkretnih primerih 
prekinjeni. Žal na Ministrstvu za pravosodje 
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konkretnih številk, še posebej glede na to, da ta 
zakon ni iz naše resorne pristojnosti, glede 
izdanih sklepov o ustavitvi postopka nimamo, 
zato smo zaprosili Vrhovno sodišče Republike 
Slovenije, da nam te podatke posreduje, če z 
njimi razpolaga, in vam jim bomo posredovali 
tudi pisno, ko jih prejmemo.  
 Kot ste pa že sami nakazali v 
vprašanju, je ta pravna problematika povezana s 
postopkom, ki poteka pred Evropskim sodiščem 
za človekove pravice, ki je 14. 2. 2017 objavilo 
sodbo v zadevi Lekić proti Sloveniji, v kateri je 
ugotovilo, da Republika Slovenija ni kršila 
Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin ter njenih protokolov. 
Zadeva je povezana z Zakonom o finančnem 
poslovanju podjetij in se nanaša na izbris 
podjetij iz sodnega registra brez predhodne 
likvidacije ter na odgovornost družbenikov za 
dolgove izbrisane družbe. Enako je predhodno 
ugotovilo tudi Ustavno sodišče Republike 
Slovenije. Na pritožbo pritožnika pa sedaj 
zadevo obravnava veliki senat ESČP, ki je v 
mesecu aprilu že izvedel tudi javno obravnavo. 
Mnenje Vlade je bilo do predlaganega zakona 
odklonilno, prav tako pa je stališče Republike 
Slovenije v teh postopkih, da človekove pravice 
pritožniku niso bile kršene. S sprejemom tega 
zakona tako gre zgolj za začasen posega v 
pravice upnika, ki so prav tako ustavno in 
konvencijsko varovane, posledično so lahko tudi 
predmet postopkov pred temi sodišči.  
 Se pravi, če ponovim, s podatki 
ministrstvo ne razpolaga. Ko jih bomo prejeli s 
strani Vrhovnega sodišča, vam bomo lahko tudi 
posredovali te podatke, koliko sklepov je bilo 
izdano v predvidenem roku in kako potekajo 
zadeve sedaj. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod poslanec imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora, 
izvolite. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Niti ne zahteve 

za dopolnitev odgovora, ampak bolj kot ne 
dodaten komentar, da jaz razumem popolnoma 
delitev oblasti, zakonodajne pa sodne, 
absolutno, ampak ne moremo pa kar 
nonšalantno pristati na to, da se zakon v 
določenem segmentu en izvaja. Zaradi tega se 
res priporočam, da pošljete odgovore, ki vam jih 
bo sodišče pripravilo, in to čim prej, zaradi tega, 
ker ljudje zaradi tega neizvajanja zakona trpijo, 
enostavno. In zgodile so se v preteklosti številne 
tragedije na tem področju. In je prav, da kot 
pravna država zagotovimo ljudem tudi pravno 
varnost. To smo pa mi zakonodajalci tudi dolžni 
postoriti. Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica želite dodatno 
odgovoriti?  
 Izvolite. 
 

ANDREJA KATIČ: Ja, hvala.  

 Kot sem rekla, takoj, ko bomo dobili, 
vam bomo posredovali podatke.  
 Poudarila bi pa še enkrat, da, kot sem 
povedala, čas izdaje sklepa ne vpliva na pravico 
družbenikov izbrisane družbe in njihove pravne 
naslednike, tako da prizadeti ne bi smeli biti. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod poslanec Jože Lenart bo 
postavil vprašanje ministrici za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti mag. Kseniji 
Klampfer ter ministru za zdravju Samu Fakinu.  
 Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, zbor!  
 V zadnjem času nas zapisi v medijih 
opozarjajo na posamezne primere abnormno 
visokih bolniških nadomestil. Mislim, da je prav, 
če nas javnost opozarja na določeno 
problematiko in celo večkrat, da se potem tudi 
odzovemo na takšna vprašanja oziroma takšne 
članke. V letu 2018 naj bi Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije kar osmim zavarovancem 
izplačal mesečno bolniško nadomestilo, 
katerega višina je bila višja od 10 tisoč evrov 
bruto. V Sloveniji je sicer trajanje bolniškega 
staža neomejeno, medtem ko imajo druge 
evropske države z izjemo Bolgarije omejitve. 
Večina evropskih držav ima enoletno omejitev. 
Prav tako je pri nas neomejena tudi absolutna 
višina nadomestila. Medtem ko ima večina 
evropskih držav določeno najvišjo nadomestilo, 
ki je običajno dvakratnik povprečne plače v 
državi. S tem se uspešno izognejo tudi 
morebitnim zlorabam, pri nas pa temu žal ni 
tako. Zaskrbljujoč je podatek, da je najvišje 
nadomestilo, ki ga je lani Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije izplačal zavarovancem za 
bolniški dopust, znašal kar 22 tisoč evrov 
oziroma tri evre in 13 centov manj. Članek 
seveda opozarja tudi na druge dileme, 
predvsem okrog dolgotrajne bolniške, kar 
verjetno meri na to, zakaj potem ti postopki niso 
končani in postane potem invalidnina. Prepričan 
sem, da je boleznina namenjena delavcu, z 
namenom prejemanja dostojnega nadomestila in 
nikakor ne bi smela biti predmet različnih zlorab.  
 Zato vas, spoštovani ministrica in 
minister, sprašujem: 
 Ali lahko v prihodnosti pričakujemo 
kakšen ukrep, ki bi to problematiko uredil 
smiselno, kot je to urejeno v večini evropskih 
držav? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Glede na naravo vprašanja 
predpostavljam, da bi najprej želel odgovoriti 
minister za zdravje, gospod Samo Fakin.  
 Izvolite. 
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SAMO FAKIN: Hvala lepa, gospod 

predsedujoči. Gospod poslanec, spoštovani 
poslanke in poslanci! 
 Bolniški stalež je nekaj, kar spremljam 
že praktično vso svojo poklicno kariero, najprej 
kot zdravnik, pa potem kasneje kot direktor 
zdravstvenih ustanov in seveda direktor Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje. To vprašanje smo 
že velikokrat premleli in velikokrat predlagali 
spremembe v smeri, ki jih nakazujete, pa vedno 
znova trčili v nasprotovanje na tej ali oni strani, 
bodisi na sindikalni bodisi na delodajalski. To, 
kar omenjate, 10 tisoč evrov bruto, po sedanjem 
zakonu pripada delavcu nadomestilo v odstotku 
od njegove bruto plače. Naj omenim, da gre za 
eno najstarejših pravic iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, staro preko 150 let. 
Ja, v zadnjih treh letih se je pojavil velik problem, 
ki se mu reče dolgotrajni bolniški stalež, ki je 
neposredno povezan s podaljševanjem 
upokojitvene dobe na 65 let, in seveda z 
dejstvom, da imajo ti ljudje enakopravno 
obravnavo znotraj zdravstvenega sistema. 
Nekatere evropske države, in v tej smeri seveda 
razmišljamo, imajo poškodbe, poklicne bolezni, 
poškodbe pri delu urejeno posebej in za to je en 
fond posebej in ti ljudje se hitreje potem 
premaknejo skozi zdravstveni sistem, kot ena 
izmed možnih rešitev. Tudi mi smo začeli 
skrajševati čakalne dobe na nekaterih zadevah 
in pridemo, na primer pri magnetu, hitreje do 
diagnoz. Ti zneski so veliki. In če je bilo leta 
2016 še 285 milijonov, eno leto prej 240 
milijonov, je danes projekcija za leto 2018 338 
milijonov odhodkov. In seveda ta denar je tisti, ki 
bi ga lahko namenili za skrajševanje čakalnih 
vrst ali povečanja standarda bolnikov, 
zaposlenih. Zato je to ena izmed prioritet, ki jo 
ima Ministrstvo za zdravje. Tega ne bomo mogli 
rešiti brez medresorskega sodelovanja. Če 
skrajšamo bolniški stalež na eno leto, moramo 
seveda zagotoviti ustrezno socialno varnost od 
tu naprej. To je ena izmed političnih odločitev, ki 
jih je treba narediti.  
 Kar se tiče pa bolniškega staleža, pa 
ne zaostajamo dosti za evropskim povprečjem, 
tudi tu se giba okoli 4 do 5 %. Nekatere države, 
tudi na primer Finska, ki so rigorozno posegle v 
pravice delavcev, ne plačujejo prvih 7, 10 dni 
bolniškega staleža, imajo vseeno tako visok 
stalež. Na drugi strani imamo zelo razvito 
Nizozemsko, kjer pa plačuje bolniški stalež do 
dve leti podjetje. Pri nas gre že od 30 delovnega 
dne naprej. Trenutno smo pa v pogajanjih z 
nekaterimi poklicnimi skupinami, tu predvsem 
mislim espeje in te, ki bi si pa želeli 16 dni v 
lastno breme, od tu naprej pa v breme 
solidarnosti, kar po grobih ocenah pomeni še 70 
milijonov evrov na ta znesek, to je v trenutni 
povezavi s finančnim stanje bolnišnic, s 
čakalnimi dobami in pričakovanji sindikatov v 
nasprotju. To se pravi, to bo ena izmed prioritet 
naslednjega leta skupaj z Ministrstvom za delo, 
kako to spraviti v en okvir, ki bo obvladljiv, tako 

da bomo znali to napovedati in da bo seveda 
denar ostajal v blagajni za zdravstvene storitve.  
  
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Lahko še, ministrica, kaj dodate k 
temu?  
 Gospa mag. Ksenija Klampfer, izvolite. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za besedo 

in hvala za vprašanje.  Seveda področje 
bolniških nadomestil je v pristojnosti Ministrstva 
za zdravje, glede na to, da so nadomestila 
začasno odsotnost dela urejana ob zakonodaji, 
ki ureja zdravstveno zavarovanje. Vendar pa 
glede na dejstva, da so sistemi socialnih 
zavarovanj izredno povezani, ker gospod 
poslanec omenja tudi problematiko dolgotrajnih 
bolnišk, bi opozorila, da se bom tudi sama sicer 
posredno zavzemala za skrajšanje bolniškega 
staleža, in sicer preko boljše ureditve 
invalidskega postopka. Naš cilj je, da bi 
zavarovanci, pri katerih je prišlo do zmanjšanja 
delovne zmožnosti, lahko hitreje uveljavili 
pravice iz invalidskega zavarovanja. Na ta način 
bi se ne nazadnje v določeni meri skrajšale tudi 
dolgotrajne bolniške. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala.  

 Želite besedo za dopolnitev zahteve?  
 Izvolite, gospod poslanec Jože Lenart.  
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala lepa obema.  

 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala.  

 Naslednji je na vrsti Jožef Lenart, ki bo 
postavil poslansko vprašanje ministrici za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
mag. Kseniji Klampfer.  
 
JOŽEF LENART (PS SDS): Hvala lepa, 

predsedujoči. Spoštovani gospodje ministri, 
gospa ministrica za delo.  
 Iz poročila Varuha človekovih pravic za 
leto 2017 je razbrati nepravilnosti in kršenje 
pravic delavcev invalidov v zasebnih podjetjih ter 
v invalidskih podjetjih, ki prejemajo tudi 
subvencije države za zaposlovanje invalidov. Še 
posebej neprimerno je, da so nekateri 
delodajalci prejeli državne subvencije za 
zaposlitev invalidov in jih nato celo odpustili. 
Tako dejansko po povzetku Varuha nadzor nad 
invalidskimi podjetji ni bil ustrezen in je potekal 
oziroma poteka prepočasi in zato ne varuje 
dovolj tam zaposlenih delavcev invalidov. 
 Vprašanje za ministrico za delo, gospo 
Ksenijo: 
 Kaj boste na Ministrstvu za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti 
ukrenili, da zagotovite ustrezne delovne pogoje 
za delavce invalide v invalidskih podjetjih in 
preprečite kršenje njihovih pravic pri delu in 
pravico do dela? 
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 
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 Gospa ministrica mag. Ksenija 
Klampfer, imate besedo za odgovor. 
 
MAG. KSENIJA KLAMPFER: Hvala za besedo 

in hvala za vprašanje. 
 Varuh v poročilu za leto 2017 priporoča 
spremembo Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov, da bo invalidu 
pripadal denarni prejemek v sorazmernem 
deležu glede na število opravljenih ur, torej tudi, 
če je opravljenih ur več ali manj kot 100. Poleg 
tega, naj še omenim, se osebam, ki se v okviru 
zaposlitvene rehabilitacije usposabljanju na 
delovnem mestu oziroma izbranem poklicu, 
povrnejo tudi stroški malice. Invalidu, ki se v 
času trajanja zaposlitvene rehabilitacije 
usposablja na konkretnem delovnem mestu pri 
konkretnem delodajalcu v lokalnem okolju v 
obsegu najmanj 100 ur in če invalid ni prejemnik 
denarnega nadomestila ali denarne pomoči po 
predpisih iz naslova pravic brezposelnih oseb ali 
denarnega nadomestila po predpisih iz naslova 
invalidskega zavarovanja, pripada denarni 
znesek v višini 40 % minimalne plače mesečno. 
V času usposabljanja invalid ne dela 8 ur na 
dan, saj jih usposabljajo mentorji, zaposleni pri 
delodajalcu. Ministrstvo plačuje stroške 
mentorstva pri delodajalcu v višini 80 evrov na 
mesec za posameznega invalida, poleg tega so 
v času usposabljanja obravnavani hkrati tudi s 
strani članov strokovnega tima izvajalca 
zaposlitvene rehabilitacije, ki ga je napotil na 
usposabljanje. Tudi stroške članov strokovnega 
tima krije ministrstvo. Namen usposabljanja je v 
čim hitrejši zaposlitvi invalida, ki med 
usposabljanjem pridobiva ustrezna znanja in 
pridobiva delovno kondicijo. Če bi bili denarni 
prejemki iz naslova zaposlitvene rehabilitacije 
previsoki, bi lahko to negativno vplivalo na 
stimulacijo invalida, da bi se v čim krajšem času 
tudi zaposlil, in tudi delodajalca, pri katerem se 
usposablja. Ostale storitve zaposlitvene 
rehabilitacije namreč predstavljajo strokovno 
obravnavo invalida, kot je na primer pregled 
medicinske dokumentacije, razgovori z 
invalidom, ugotavljanje zaposlitvenih interesov 
invalidov in testiranje.  
 Priporočilo varuhinje pa bomo smiselno 
upoštevali pri prvi pripravi novele Zakona o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. Invalidska podjetja so običajne 
gospodarske družbe, ki delujejo na trgu in zanje 
veljajo vsi predpisi, enako kot za vse ostale 
delodajalce. Z vidika delovnopravne zakonodaje 
zato nadzor nad njimi izvaja Inšpektorat 
Republike Slovenije za delo. Omenjeni 
inšpektorat opravlja nad temi družbami redne 
nadzore, občasno pa opravi tudi obsežnejše 
akcije, v katerih pregleda večje število teh 
podjetij po vsej Sloveniji. Invalidska podjetja so 
zaradi svoje funkcije družbeno posebnega 
pomena, saj zaposlujejo najtežje invalide. Zaradi 
tega so z namenom, da se izenači njihov položaj 
na trgu z drugimi delodajalci, ki ne zaposlujejo 
visokega deleža najtežjih invalidov, prejemniki 

državnih pomoči. Nadzor nad porabo teh javnih 
sredstev, prejetih zaradi zaposlovanja invalidov, 
izvaja ministrstvo, in sicer v obliki izvajanja 
rednega mesečnega poročanja o pridobljenih 
sredstvih v obliki obvezne revizije namenske 
porabe sredstev, ki jih izvajajo družbe, 
ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja 
revidiranje in nadzor, ki ga izvaja strokovna 
komisija, ustanovljena za ta namen skladno z 
Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov. Učinkovitost in pravilnost 
izvajanja sheme te državne pomoči, katera so 
invalidska podjetja,redno nadzira tudi Generalni 
direktorat za konkurenco pri Evropski komisiji. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala. 

 Nadaljujemo. Naslednja bo postavila 
poslansko vprašanje poslanka mag. Bojana 
Muršič, in sicer ministru za kulturo Dejanu 
Prešičku. 
 Izvolite. 
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa 

za besedo, podpredsednik. Spoštovani 
ministrici, spoštovana ministra!  
 Ministra za kulturo sprašujem, približuje 
se 100. obletnica pomembnih zgodovinskih 
dogodkov za naš narod ter državo, prelomnih 
dogodkov, na čelu katerih je stal general in 
pesnik Rudolf Maister. Vse od leta 2005 
praznujemo, imamo državni praznik 23. 
novembra, vendar ni prost dan. Izjemen dan, ki 
se je zgodil 23. 11. 1918, ko je Rudolf Maister s 
svojo vojsko razorožil nemško varnostno stražo 
in s tem določil slovensko severno mejo ter 
osvobodil mesto Maribor. Univerzitetna knjižnica 
Maribor ima od leta 1998, od podpisa darilne 
pogodbe z dediči generala Maistra, v lasti 
Maistrovo knjižnico. 5 tisoč 945 enot 
knjižničnega gradiva tvori posebno zbirko, 
oddvojeno od rednega knjižničnega fonda in 
hranjeno v zanjo posebej prirejenem prostoru. 
Leta 2013 je tudi potekala preureditev postavitve 
gradiva te Maistrove knjižnice. To gradivo je bilo 
nujno potrebno in ustrezno prepoznati, 
zavarovati in kot temelj naše skupne identitete 
ohraniti v zgodovinski zavesti in narodni 
identiteti. Ministrstvo za kulturo je skoraj po 20 
letih prizadevanj to le prepoznalo, kar smo 
zasledili v petek v medijih, po najavi mojega 
poslanskega vprašanja, kar je sprejelo na 
dopisni seji. Seveda se Ministrstvu za kulturo na 
tem mestu izrecno zahvaljujem za izkazano 
zaupanje in zaščito te naše skupne identitete in 
ta je dobila piko na i, kot so povedali.  
 Glede na to, da pa ima ministrstvo 
posluh za ohranjanje kulturne dediščine in 
knjižničnega gradiva, pričakujem, da bodo 
takšna ravnanja tudi pri osrednji knjižnici na 
Rotovškem trgu v Mariboru. 10 let se že 
opozarja na nevzdržne razmere, pomanjkanje 
prostora, neznosno utesnjenost, ogrožena je 
tudi varnost zaposlenih in tudi uporabnikov. V 
zadnjih letih je bila celo knjižnica Rotovž 
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prisiljena velik del svojega knjižničnega gradiva 
umakniti v skladišče. Čeprav je to, kot bo 
minister povedal, tudi v nasprotju s strokovnimi 
izhodišči.  
 Glede na to, da spoštujete te vse 
vrednote, me zanima: 
 Kakšno je vaše stališče o Mariborski 
knjižnici? 
 Ali lahko Maribor s širšo okolico s strani 
pristojnega ministrstva pričakuje kakršnokoli 
pomoč v obliki pomoči pri pridobivanju evropskih 
sredstev, zagotovitev dela sredstev v 
proračunu? 
 Hvala za odgovor. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod minister Dejan Prešiček, imate 
besedo za odgovor.  
 
DEJAN PREŠIČEK: Hvala za besedo, gospod 

podpredsednik. Najlepša hvala za vprašanje. 
Poslanke, poslanci! 
 Tudi mene zelo veseli mogoče, čeprav 
ni bilo vprašanje, ampak da smo končno uspeli 
tudi znotraj strokovnih služb urediti, da je 
Maistrova knjižnica kot taka, ki ima veliko 
simbolno moč, tudi sama po gradivu, ker ima 
skoraj vsa pomembna dela slovenskih avtorjev 
in izjemne zbirke periodike iz 19. in prve 
polovice 20. stoletja, da smo ji lahko dali 
vrednost, ki si jo vsekakor zasluži. In tukaj bi se 
rad zahvalil tudi poslancem, ki so dali te pobude 
in ki so vztrajali na tem, da se je to končno 
zgodilo.  
 Sedaj pa glede vprašanja. Glede 
osrednje knjižnice v Mariboru. Jaz sam kot 
minister sem bil že dvakrat v Mariboru in sem si 
lokacijo pogledal, tako lokacijo, kjer je sedaj 
knjižnica. Moram povedati, da lokacija knjižnice 
in razmere, v katerih je knjižnica, tako za samo 
gradivo knjižnično kot tudi za same delavce, je 
nevzdržna. In v bistvu bi verjetno po vseh 
pravilih, nekih inšpekcijskih, morali knjižnico tudi 
zapreti. Tako da situacija, kakršna je, se ne 
more več tako nadaljevati. Jaz upam, da po 
drugem krogu lokalnih volitev, ko bo 
vzpostavljena oblast in bo zaprisegel novi župan 
v Mariboru, da bomo v dialogu z ministrstvom – 
ministrstvo je že v preteklih letih, že moji 
predhodniki so v bistvu nakazali možne rešitve. 
Moram povedati, da tudi če pogledamo 
zgodovino Mariborske knjižnice, je bilo tudi že 
kar nekaj denarja s strani proračuna 
zagotovljeno za urejanje knjižnice, ampak s 
strani občine in takratnega župana enostavno ni 
bilo, ker je bil dogovor, da polovico denarja 
priskrbi občina, drugo polovico pa priskrbi 
ministrstvo. Takrat je bilo to s strani ministrstva 
to odobreno in smo ta denar imeli tudi na 
razpolago, a žal do realizacije tega projekta ni 
prišlo. 
 Kot jaz razumem situacijo, trenutno niti 
še ne vejo čisto točno v Mariboru, na katerem 
mestu naj bi knjižnica bila. Se pravi, kateri 
projekt od teh naj bi bil realiziran. Lahko pa kot 

minister obljubim, da vsekakor situacija takšna, 
kakršna je, se ne more nadaljevati in jo je treba 
rešiti in da bo ministrstvo tako z sredstvi znotraj 
ministrstva, kot tudi z pomočjo pri črpanju 
evropskih sredstev pomagalo, da bo do tega 
prišlo. V tem času, v teh dveh mesecih, sem si 
kar nekaj knjižnic ogledal in se mi zdi Maribor 
kot drugo največje mesto, kot zelo kulturno 
mesto, da si zasluži sodobno knjižnico. 
Vsekakor se bom zavzemal, da bi do tega tudi 
prišlo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Naslednji poslanec, ki bo postavil 
poslansko vprašanje, bo gospod Luka Mesec, 
postavil ga bo pa ministrici za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandri Pivec.  
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in 

lep pozdrav! 
 Ministrica je danes odsotna, ampak ji 
postavljam vprašanje, na katerega jo prosim, da 
mi odgovori pisno, potem pa bova morebiti 
nadaljevala pogovor, če bo treba, na naslednji 
seji. 
 Postavil bom vprašanje glede dobrobiti 
živali. Namreč vemo, da je odnos ljudi do živali 
še vedno instrumentalen, nanje gledamo kot na 
predmet, kot na sredstvo, kot na hrano. Vsako 
leto jih je za potrebe človeške prehrane na svetu 
zaklanih več kot 60 milijard. V Sloveniji smo 
glede na porabo mesa na prebivalca v vrhu med 
svetovnimi, tudi evropskimi državami. Številne 
države, organizacije proti temu že ukrepajo. 
Organizacija Združenih narodov že več let 
poziva države, naj sprejmejo ukrepe za 
zmanjševanje porabe mesa. Prav danes sem 
bral, da so v Kanadi zagnali 150 milijonski 
produkt za pridelavo rastlinskih alternativ 
mesnim beljakovinam. Številne druge države 
delajo na tem, recimo, da se zaščiti živali v 
pravnem smislu, da se varuje njihovo dobrobit in 
da se jih zaščiti pred človeškimi zlorabami. Tudi 
v koalicijski pogodbi te vlade, je na pobudo 
Levice pristalo poglavje Dobrobit živali.  
 Tukaj začenjam z vprašanjem 
ministrici, namreč, zanima me: 
 Kdaj in na kakšen način bo začela 
izvajati naslednje ukrepe, ki so definirani v 
koalicijski pogodbi: prvič, zagotavljanje ustreznih 
kadrovskih in finančnih virov nadzornim 
organom, ki skrbijo za izvajanje zakonov in 
predpisov s področja zaščite živali, drugič, 
namenjanje ustreznih sredstev zavetiščem za 
zaščito živali, tretjič, ustrezna podpora in 
izobraževanje otrok in odraslih o pomenu 
zdravja, prehrane ter negativnih učinkih 
pretiranega uživanja mesa, četrtič, prepoved 
baterijske reje ter sprejetje predpisov za 
izboljšanje bivalnih pogojev v hlevski reji ter 
spodbujanje proste, petič, prepoved poskusov 
na primatih in drugih vrstah s primerljivo stopnjo 
samozavedanja, šestič, regulacija prevoza živih 
živali in določitev višjih standardov, sedmič, 
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regulacija standardov glede prodaje živih živali v 
trgovinah? 
 To so vprašanja glede določb v 
koalicijski pogodbi.  
 Dodatne me pa zanima še: 
 Kdaj bo prišel v obravnavo v Državni 
zbor Zakon o zaščiti živali, ki ga je pripravila in 
sprejela na vladnem sestanku prejšnja vlada 
konec leta 2017, potem pa na žalost ni nikoli 
prišel do Državnega zbora? 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec gospod Tomaž Lisec bo 
postavil ustno poslansko vprašanje ministrici za 
infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, 

podpredsednik, za dano besedo. Spoštovana 
ministrica, kolegi in kolegice, vsem skupaj lep 
pozdrav!  
 Ker nisem prvi mandat v tem državnem 
zboru, lahko rečem, da že šest, sedem let 
spremljam področje lokalne samouprave. Tukaj 
je ena zelo zanimiva zgodba. Ko je prišla na 
oblast tako imenovan druga Janševa vlada, ko 
smo videli, da je črpanje evropskih sredstev 
nekako v zastoju, se je našel minister za 
infrastrukturo, torej eden od vaših predhodnikov, 
gospod Zvone Černač, ki je čez noč naredil 
razpis, vreden več kot 50 milijonov evrov; ta 
razpis pa je šel za energetsko obnovo stavb v 
lasti lokalnih skupnosti. Spoštovana ministrica, 
ker so bile včeraj končane, vsaj v prvem krogu, 
lokalne volitve in se župani, novi ali pa stari, že 
veselijo novih projektov, se verjetno vsi veselijo 
sodelovanja od vseh ministrov verjetno najbolj 
ravno z vami. Spoštovana ministrica, zanima me 
nekaj številk, glede na objavo iz februarja 
letošnjega leta, ko je bil objavljen javni razpis za 
sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti 
in rabi občin v letih 2018–2020. Kajti prvi rok za 
oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne 
dokumentacije je bil marca, drugi aprila, tretji 
maja in skrajni rok 12. novembra letošnjega leta.  
 Spoštovana ministrica, v tem trenutku 
me zanima:  
 Ali obstajajo kakšni podatki, koliko je 
bilo prijav na te razpise s strani občin in tudi 
koliko je bilo odobrenih?  
 Ali predvidevate, ker imamo veliko 
evropskih sredstev na razpolago, ki jih pa očitno 
ne znamo počrpati, da boste morda tudi v 
naslednjem letu, čeprav je ta razpis za leto 
2018, 2019 in 2020, naredili še kakšen nov 
razpis?  
 Ter tretjič, to, kar je neka želja 
predvsem vseh županov slovenskih občin, ali je 
možnost, da bi preko teh evropskih sredstev 
oziroma preko tega javnega razpisa lahko v 
prihodnje sanirali tudi gasilske domove?  
 Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica mag. Alenka 
Bratušek, imate besedo.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala in 

hvala za vprašanje, spoštovani poslanec.  
 Tudi sama se zavedam, da je črpanje 
evropskih sredstev zelo pomembno. Tudi sama 
oziroma v vladi leta 2013–2014 smo se zelo 
potrudili, da smo delali kar čudeže, da smo na 
koncu tisto prejšnjo finančno perspektivo 
počrpali tako rekoč v celoti. In tudi sama zelo 
podpiram projekt energetske sanacije in bi si 
želela, da bi bilo čim več sredstev namenjenih in 
porabljenih za to stvar. In si tudi sama želim čim 
boljše sodelovanje z vsemi slovenskimi župani in 
se zavedam, da je res verjetno prav na področju 
Ministrstva za infrastrukturo največ projektov, ki 
so zelo operativno povezani z občinami. Zdaj pa 
nekaj podatkov. Če pa za čisto konkretne 
razpise nimam konkretnih podatkov, se pa 
verjetno lahko dogovoriva, da jih tudi pisno 
posredujem. Sredstva evropske kohezijske 
politike v programskem obdobju 2014–2020 se 
za to celovito energetsko prenovo dodeljujejo v 
okviru javnih razpisov. Želimo si, da bi se ta 
denar čim bolj učinkovito porabljal, da bi se 
skupaj z ukrepi učinkovite rabe energije na ovoju 
stavbe, to je fasada, streha in tla, odvijali tudi 
tisti na stavbnih tehničnih sistemih, na primer 
ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava 
tople vode, ker mislimo, da bi to bilo najbolj 
ekonomsko upravičeno. Ministrstvo za 
infrastrukturo je v tej finančni perspektivi od leta 
2016 dalje objavilo tri javne razpise za 
sofinanciranje energetskih prenov stavb v lasti in 
rabi občin. V sklopu teh razpisov je bilo do sedaj 
kot primernih za sofinanciranje izbranih 40 
operacij, kar predstavlja skupaj okoli 335 tisoč 
kvadratnih metrov neto tlorisne površine 
občinskih stavb, pri čemer znaša skupen znesek 
dodeljenih sredstev približno 24 milijonov in pol. 
Vloge, prejete na letošnji razpis, pa so še v 
obravnavi, zato se bo ta podatek do konca leta 
še spremenil.  
 Jaz bi si želela, da tudi zaradi okoljskih 
ciljev, ki smo si jih skupaj zastavili, mi in Evropa, 
enake ali podobne projekte financiramo tudi v 
naslednji finančni perspektivi. Je pa nek dogovor 
ali zaveza tudi te vlade, da temeljito proučimo, 
kje se lahko zgodi, da so zaostanki tako veliki, 
da je ogroženo črpanje evropskih sredstev v tej 
finančni perspektivi. In če to ugotovimo, bomo 
seveda predlagali tudi ustrezne spremembe 
aktov. Se pa moramo zavedati, da so te 
spremembe aktov, še posebej tiste, za katere 
moramo prositi za soglasje Evropsko komisijo, 
kar dolgotrajni. Tukaj moramo biti glede teh 
sprememb pazljivi. Toliko za začetek. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Naslednji ima ustno poslansko 
vprašanje poslanec mag. Marko Pogačnik, ki ga 
bo zastavil ministru za finance dr. Andreju 
Bertonclju.  
 Izvolite.  
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MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsedujoči, hvala za besedo.  
 V nadaljevanju bi rad zastavil vprašanje 
ministru za finance, ki je danes odsoten. 
Predlagam, da mi minister za finance pisno 
odgovori na zastavljeno vprašanje.  
 Ministra za finance bi rad vprašal:  
 Kakšna bo trošarinska politika sedanje 
vlade v prihodnosti na področju naftnih 
derivatov?  
 Osebno sem mnenja, da je trošarinska 
politika, ki jo je izvajala prejšnja vlada, 
neustrezna. Dejstvo je, da je cena litra nafte v 
Avstriji bistveno cenejša kot v Sloveniji. Avstrija 
ima odprt trg oblikovanja cen. In po današnjih 
informacijah in podatkih je najcenejši liter nafte 
danes v Avstriji – 1,18 evra. V Sloveniji je danes 
ta cena bistveno višja približno 20 centov po 
litru. Na drugi strani pa enako velja tudi za 
kurilno olje, da je cena v Celovcu za tisoč litrov 
kurilnega olja približno 200 evrov ugodnejša, kot 
če se kurilno olje kupi v Ljubljani, Murski Soboti, 
Škofji Loki, Kranju ali Mariboru.  
 Zaradi tega zastavljam vprašanje 
ministru:  
 Ali se mu zdi takšna trošarinska politika 
ustrezna ali ne?  
 Jaz sem prepričan, da z načinom 
trošarinske politike, ki jo je izvajala prejšnja 
vlada, Slovenija izgublja na konkurenčnosti, 
izgublja slovensko gospodarstvo. Na drugi strani 
pa tudi izgubljajo državljanke in državljani 
Republike Slovenije, ki imajo bistveno višje 
stroške kot na primer državljanke in državljani v 
sosednji Avstriji. Jaz sem tudi mnenja, da 
trošarinska politika ni ustrezna in tudi ni ustrezno 
oblikovanje cen naftnih derivatov. Vemo, da se 
je v prejšnji vladi in v predprejšnji vladi ogromno 
pribitkov dalo na oblikovanje cen bencina, nafte 
ter kurilnega olja.  
 Zanima me:  
 Kakšno politiko trošarinsko na področju 
naftnih derivatov bo oblikovala sedanja vlada?  
 Kakšno bo mnenje do tega problema, ki 
sem ga navedel, s strani ministra za finance.  
 Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanec gospod Boris Doblekar bo 
postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo 
mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Spoštovani 

podpredsednik, spoštovana ministrica, vsi ostali 
prisotni, lep pozdrav tudi z moje strani! 
 Jaz bi se v poslanskem vprašanju 
tokrat dotaknil stanja državnih cest. Na splošno 
bi rekel, da stanje državnih cest ni takšno, kot bi 
si želeli uporabniki. Seveda so za to krivi tudi 
razlogi: pomanjkanje finančnih sredstev in 
morda tistega čuta, da bi se več vložilo v tako 
pomembno infrastrukturo, kot so ceste. Bolj ali 
manj se na področju vzdrževanja cest krpajo 
luknje in krajši, najbolj poškodovani odseki; 

vendar zaradi intenzitete takega početja se novi 
in novi odseki pojavljajo tako hitro, da sproti ni 
možno vsega narediti. Je tudi nekaj novih 
odsekov preplaščenih, kar je spodbudno, ampak 
kljub temu. Mogoče bi ministrici zastavil nekaj 
vprašanj, če bo lahko na njih odgovorila.  
 Zanima me:  
 Koliko je bilo v letošnjem letu začetih 
investicij na državnih cestah; koliko denarja je 
šlo do sedaj v letošnjem letu za to?  
 Ali je trenutno v delu kakšna obvoznica 
v Sloveniji?  
 In če se je kje že začela ta obvoznica, 
me zanima, koliko časa so čakali nanjo? Ali je bil 
idejni načrt te obvoznice narejen pred idejnim 
načrtom obvoznice Hotič, katere se bom tudi 
malce bolj podrobno dotaknil?  
 Vprašanje je, če in kdaj se bo država 
lotila gradnje obvoznice v Hotiču, govorim o 
Spodnjem in Zgornjem Hotiču. Zelo 
problematična državna cesta, ki je zelo ozka; in 
ob 8, 9 tisoč vozilih na dan je ta cesta zelo težko 
prevozna, ogrožena je varnost pešcev, tam so 
tudi kmetije, je križišče, ni avtobusne postaje, 
otroci morajo na avtobus enkrat na eni, drugič 
na drugi strani. Mislim, da je že zadnji skrajni 
čas, da se začnemo malce bolj ukvarjati s to 
obvoznico.  
 Zanima me:  
 Kako daleč smo že s tem projektom?  
 Ali se bo v Spodnjem Hotiču naredilo 
križišče ali krožišče, kar je bila tudi pobuda 
civilne iniciative. 
 Hvala lepa za odgovor že vnaprej.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospa ministrica mag. Alenka 
Bratušek, imate besedo za odgovor. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala.  

 Z vašimi uvodnimi ugotovitvami, da 
stanje na državnih cestah ni takšno, kot bi si ga 
želeli, se absolutno strinjam. Prav tako se 
strinjam z vašo ugotovitvijo, da je razlog v tem, 
da je bilo v preteklosti, tudi zaradi krize, denarja 
za prometno infrastrukturo, najsi gre za 
železnice ali ceste, premalo. Treba je biti pošten 
in povedati, da se je situacija v zadnjih dveh letih 
bistveno spremenila in da je tudi naša koalicijska 
zaveza, zaveza te koalicije in vlade, da se 
sredstva za prometno infrastrukturo ne bodo 
zmanjševala glede na leto 2018. Jaz si močno 
želim, da bomo to koalicijsko zavezo vsi brali na 
enak način in bodo sredstva res ostala na tem 
nivoju. S konkretnimi številkami, koliko denarja, 
ker sem pač človek, ki sem rada natančna, vam 
bom postregla kasneje; več kot 200 milijonov 
evrov. In tudi glede številke, koliko je začetih 
investicij, imamo podatek, ker sem točno ta 
podatek želela sama spremljati, ko sem prišla na 
ministrstvo, in ti dve številki vam absolutno 
zagotovim. Je pa na zadnjem kolegiju direktor 
direkcije rekel, da bo v letu 2018 realizacija na 
cestni infrastrukturi zgodovinsko visoka. Jaz sem 
vesela tega; želim pa si, da ne bi bila 
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zgodovinsko visoka, ker to pomeni, da nikoli več 
ne bo takšna. Ocena je, da če držimo takšno 
dinamiko, kot leta 2018, ko govorimo o višini, v 
približno petih, šestih letih naše državne ceste 
spravimo na normalen nivo, da bodo tudi 
varnostno zadovoljive. Obvoznica okoli Murske 
Sobote je bila ravno pred kratkim odprta, so pa 
obvoznice tudi znotraj denarja, ki ga bomo imeli 
na voljo, ena od naših prioritet, ker se 
zavedamo, da s tem zelo razbremenimo mesta. 
Obvoznice okoli mest, je ena pri Ptuju, je še ena 
okoli Murske Sobote pa še nekaj bi jih lahko 
naštela.  
 Kar pa se tiče konkretne obvoznice 
Hotič, pa lahko povem, da se v tem trenutku 
izdeluje državni prostorski načrt. Smernice 
nosilcev urejanja prostora so bile pridobljene v 
letu 2009, prav tako je bila v letu 2009 izdelana 
analiza smernic. Na podlagi te analize stanja v 
prostoru in analize smernic nosilcev urejanja 
prostora se kot najprimernejša varianta za 
nadaljnjo obdelavo izkazuje varianta 2a. V letu 
2007 so bile izdelane in potrjene projektne 
naloge ter izvedeni razpisi in podpisane 
pogodbe za hidrološko-hidravlične analize, 
izdelavo okoljskega poročila, izdelavo študije 
variant s predinvesticijsko zasnovo ter izdelavo 
idejnih zasnov. V letu 2018 je bila izdelana 
študija variant s predinvesticijsko zasnovo, 
idejna zasnova in hidrološko-hidravlična analiza 
s študijo poplavne in erozijske nevarnosti. V 
juniju 2018 je potekala javna razgrnitev prej 
omenjene študije. Na prejete pripombe in 
predloge so bila pripravljena stališča do 
pripomb. Ta stališča so bila tudi konec avgusta 
2018, se pravi še pod prejšnjo vlado, podpisana 
in posredovana dalje. Trenutno potekajo 
usklajevanja za pridobitev pozitivnega mnenja, 
kar se tiče okoljskega poročila in 
predinvesticijske zasnove. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospod poslanec, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa, 

spoštovana ministrica.  
 Pozorno sem poslušal odgovor, pa 
kljub temu; če si bova še vzela čas za dodatno 
pojasnilo. Res je ta zadeva zelo problematična, 
to verjetno tudi sami veste, če ste si pogledali, 
tudi kazni plačujejo vozniki tovornjakov, vozniki 
in tudi pešci, ki tam po cesti hodijo; in potem ne 
vemo, kdo koga ogroža. Življenja so ogrožena, 
res je velik problem, pa bi vas vseeno vprašal za 
bolj jasen odgovor.  
 Ali bo ta obvoznica, ki jo zdaj 
načrtujete, potekala celotno ob reki Savi, po 
celotni trasi, ob Zgornjem in Spodnjem Hotiču; in 
se potem priključila na glavno cesto, da se 
izognemo kompletnemu Hotiču?  
 Ali je še vedno opcija, da bo cesta čez 
Spodnji Hotič potekala v takšni obliki kot doslej? 

 Potem glede križišča oziroma krožišča; 
vemo, da je bil projekt za križišče že izdelan in 
denar odobren.  
 Kaj bo zdaj s tem denarjem, zakaj dela 
stojijo, zakaj se dela ne pričnejo? 
 Kako sodelujete z Ministrstvom za 
okolje in prostor?  
 Jaz sem z ministrom, tudi na 
zaslišanjih, o tem že govoril in je obljubil, da se 
bo potrudil, da bo kljub Naturi 2000 in različnim 
drugim dejavnikom poskrbel, da bo v 
sodelovanju z vašim ministrstvom prišlo do 
ustrezne rešitve in bo ta obvoznica speljana 
mimo obeh naselij Zgornji in Spodnji Hotič. 
Zanima me to sodelovanje med vašim in 
Ministrstvom za okolje in prostor. In pa res bolj 
konkretno, če se da navesti neko časovnico.  
 Kdaj konkretno bi se ta dela lahko 
pričela? 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica mag. Alenka 
Bratušek, imate besedo za dopolnitev odgovora.  
 Izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Kar se tiče prvega 

dela vprašanja, iskreno, projekta tako podrobno 
ne poznam, da bi vam znala povedati – križišče 
ali krožišče. Zavezujem se, da vam bomo poleg 
tistih dveh finančnih podatkov podali tudi 
natančen opis, kaj pomeni trasa 2a. Kar se tiče 
sodelovanja z Ministrstvom za okolje in prostor. 
Jaz mislim, da sva z ministrom, vsaj do zdaj sva, 
več kot dobro sodelovala. Njegova velika 
prednost je, da je bil prej državni sekretar na 
istem ministrstvu ter zelo podrobno in zelo 
natančno pozna probleme. Je pa dejstvo, da je 
prav umeščanje v prostor eden od večjih – 
upam, da ne bo narobe razumljeno, če rečem 
problemov –, ampak časovna ovira, da se 
določeni večji projekti v naši državi, še posebej 
na področju prometne infrastrukture, ne izpeljejo 
hitreje. Jaz nisem zagovornica tega, da vseh 
standardov ni treba upoštevati, ampak mogoče 
je pa možno, predvsem na Ministrstvu za okolje 
in prostor, pogledati, ali se določeni koraki lahko 
izpeljejo hitreje. Zaenkrat nimam razlogov, da ne 
bi verjela v to, da tudi minister Leben ima takšne 
želje in namene.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospod Doblekar, imate besedo za 
postopkovni predlog, da Državni zbor na 
naslednji seji opravi razpravo o odgovoru.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa, 

gospa ministrica.  
 Moram reči, da s tem, kar ste povedali, 
sem zadovoljen. Vnaprej se tudi zahvaljujem za 
pisne odgovore na konkretna vprašanja, ki jih 
boste posredovali. Mogoče bo to tisto, kar bo le 
spodbudilo vse odgovorne, da se resno skupaj 
lotimo tega zelo perečega problema obvoznice 
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Hotič. Ker pa je ta problematika res tako pereča 
že toliko in toliko let; toliko in toliko opozarjanj s 
strani tam živečih krajanov in vseh, ki se po tej 
cesti vsakodnevno tudi vozimo, in tudi občine, ki 
je med drugim poskušala že s kar nekaj poskusi 
za čimprejšnjo dosego tega cilja, te obvoznice, 
bi kljub temu, da sem dobil odgovore in da jih še 
pričakujem v pisni obliki, predlagal razpravo o tej 
problematiki – obvoznici Hotič na naslednji seji. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločil jutri v okviru glasovanj.  
 Naslednji bo postavil ustno poslansko 
vprašanje poslanec Igor Peček, in sicer ministrici 
za infrastrukturo mag. Alenki Bratušek.  
 Izvolite. 
 
IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa, 

predsedujoči. Spoštovana ministrica, spoštovani 
minister, kolegice in kolegi!  
 Že kar nekaj časa je od tega, ko je bila 
sprejeta odločitev vlade o ustanovitvi podjetja 
Sistemski operater distribucijskega omrežja; s 
kratico ga bolj poznamo pod imenom SODO, 
zato bom tudi v nadaljevanju kar uporabljal to 
ime, če dovolite. Z ustanovitvijo je podjetje 
postalo distribucijski operater, lastniki 
energetske infrastrukture pa so ostala 
distribucijska podjetja z regionalno razdelitvijo, 
kot so Elektro Gorenjska, Elektro Primorska, 
Ljubljana, Celje, Elektro Maribor. In ta podjetja, 
kolikor vem, že takrat niso ravno z navdušenjem 
sprejela te odločitve o ustanovitvi SODA, niti se 
z njo v celoti ne strinjajo še danes. Distribucijski 
energetski sistem zdaj deluje tako, da sistemski 
operater podeljuje naloge in določa določene 
aktivnosti. Distribucijska podjetja zaračunavajo 
omrežnino končnim odjemalcem, potem pa 
plačila nakazujejo nazaj na SODO. Obratno pa 
SODO za najem, če lahko uporabim to besedo, 
oziroma za uporabo energetske infrastrukture 
plačuje tem podjetjem najemnino. Koncesije bi 
bile lahko podeljene tudi neposredno 
distributerjem. Ta podjetja so bolj vpeta v 
lokalna okolja, menim tudi, da bolje poznajo 
problematiko lokalnih skupnosti, verjetno hitreje 
ukrepajo tudi v kakšnih izrednih situacijah, kot 
so recimo kakšni vetrolomi, žledolomi ali izpadi v 
električnem omrežju. In kolikor vem, to niti ni v 
nasprotju z evropsko direktivo.  
 Zato vas, spoštovana ministrica, na tem 
mestu sprašujem:  
 Ali se vam takšen način zdi ustrezen?  
 Kje so prednosti enega ali drugega 
režima?  
 Ali na tem področju planirate kakšne 
spremembe?  
 Hvala lepa za odgovor.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica mag. Alenka 
Bratušek, imate besedo za odgovor.  
 Izvolite.  

MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala.  

 Spoštovani poslanec, hvala tudi za to 
vprašanje. Iskreno vam povem, da sem se tudi 
sama, ko sem prevzemala funkcijo, spraševala, 
ali na področju energetike potrebujemo toliko 
različnih institucij. Včasih imam občutek, da 
vedno, ko je bilo treba kakšen korak narediti, 
smo v naši državi raje ustanovili neko novo 
institucijo, kot pa pogledali, kaj bi obstoječe 
institucije z malo spremembami lahko izvajale. 
Na začetku želim povedati, da je zanesljivost 
oskrbe v naši državi zame pomembna in da 
marsikdo ocenjuje, da je boljša kot marsikje 
drugje, tudi v Evropi. Ne strinjam se pa z vami, 
da bi drugačna organiziranost omogočala 
hitrejše ukrepanje pri naravnih nesrečah. Če 
poenostavim, mislim, da je ukrepanje vedno na 
nivoju lokalne inštitucije, ne glede na to, da je 
glava, če lahko tako rečem, nekje drugje. Ta 
rešitev sega v leto 2007. Tudi razlog za 
ustanovitev oziroma takšen način bom zdaj 
povedala. Če bi želeli koncesijo podeliti direktno 
elektrodistribucijskim družbam, bi te družbe 
morale biti proste tržnih dejavnosti in v 
stoprocentni lasti države. Tako pravijo, da piše v 
evropskih direktivah. Tudi dve mnenji oziroma 
dve reviziji Računskega sodišča sta bili 
opravljeni na to temo. Prejšnja in še kakšna 
vlada prej je Računskemu sodišču odgovorila, 
da bo pogledala, kako se da to narediti. Še več, 
celo SDH kot upravljavec je dobil že neke 
naloge v zvezi s tem. Vprašali ste me, kakšen je 
moj pogled. Moj osebni pogled je, seveda je 
treba pogoje izpolniti, da bodo skladni tudi z 
evropskimi pravili, ker smo del evropske družine 
in ne gre mimo tega; in ko bodo ti pogoji 
izpolnjeni, si sama želim, da bi bilo čim manj 
posrednikov, ker sem prepričana, da bi bilo na 
koncu to tudi najceneje za uporabnika. Znotraj 
koalicije tega pogovora, dogovora še nismo niti 
začeli, kaj šele opravili in končali. Sem pa vesela 
vašega vprašanja in na nek način čutim tudi 
podpore pri reševanju tega problema na način, 
da tudi v naši državi začnemo ukinjati kakšne 
institucije, ki mogoče niso najbolj potrebne.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala.  

 Želite postaviti dopolnilno vprašanje, 
gospod poslanec Igor Peček?  
 Izvolite.  
 
IGOR PEČEK (PS LMŠ): Hvala lepa še enkrat.  

 Oba sva se strinjala v tistem delu, ki se 
verjetno zdi vsem najbolj pomemben. Če se v 
verigi pojavljajo posredniki, to pomeni potem, saj 
veste, za končnega uporabnika največkrat višji 
strošek. Edino, kar vas bi prosil, gospa 
ministrica, je to, če lahko preverite, ali je v 
evropski direktivi res navedeno, da morajo biti 
podjetja v stoprocentni lasti države; z ostalimi 
pojasnilom sem pa zadovoljen. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Gospa ministrica, izvolite.  
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MAG. ALENKA BRATUŠEK: Vsekakor bo ta 

preverba narejena.  
 Tudi mene zanima, ker smo mi leta 
2013, 2014, prav zaradi tega, ker je bilo rečeno, 
da je to ena od evropskih direktiv, tudi v 
Energetskem zakonu, ki je bil spisan, ostaja 
tako, kot je. Ni možnosti v tem trenutku, da bi se 
stvari izvajale brez tega posrednika. Bom 
preverila osebno, ali v direktivi res piše vse to, 
kar navajajo. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Poslanec gospod Žan Mahnič bo 
postavil ustno poslansko vprašanje ministru za 
javno upravo gospodu Rudiju Medvedu.  
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Kolegice in kolegi, spoštovani 
gospod minister! 
 Moje poslansko vprašanje se nanaša 
na Zakon o javnem naročanju. Številne 
anomalije se dogajajo in bom kar povedal primer 
prakse, ki jo imamo v Občini Gorenja vas – 
Poljane, kjer gradimo športno dvorano. Seveda, 
prišle so različne prijave na ta razpis. Izbrali smo 
najcenejšega ponudnika. Zakaj? Ker enostavno 
nismo hoteli tvegati s pritožbami. Lovili smo 
namreč rok za finančna sredstva Eko sklada. 
Športna dvorana skupaj še z okolico in vsem, 
investicija nekaj manj kot 4 milijone evrov, 
prijavilo in izbrano je bilo podjetje, ki nima enega 
krampa, nima ene lopate, nima enega kombija, 
skratka nič. To je neka inženiring firma, ki potem 
sproti išče podizvajalce. Postavi neko fiktivno 
ceno na razpisu, da pridejo noter, potem pa ne 
dobi podizvajalcev za to ceno, cene so potem 
višje, prihaja do tega, da jim ne plačujejo, 
podizvajalci zapuščajo gradbišče, jih enostavno 
ni več. Zakon je nekaj popravil, da lahko 
naročnik plača tudi direktno podizvajalcu, ampak 
potem taka firma ustanovi še eno inženiring 
firmo, ki je v bistvu potem njen podizvajalec; in 
že podpodizvajalcu pa ne moreš plačati. Tukaj 
se vrtimo v začaranem krogu.  
 Moje vprašanje je, gospod minister:  
 Ali nameravate oziroma kako 
nameravate spremeniti ta zakon, da se to ne bo 
več dogajalo? 
 Mi smo dvorano postavili, konec leta bo 
odprtje, ampak bilo je izrazito veliko slabe volje, 
izsiljevanja, tudi s strani določenih ljudi, ki so 
mislili, da bodo župana in občino prenesli okrog. 
Na koncu je zadeva v teh okvirih, so bile pa res 
hude težave. Verjamem, da ni osamljen primer, 
da so tudi drugi primeri takšni. 
 Kaj boste storili, da ne bo prihajalo do 
tega, da se prijavi neka inženiring firma, ki 
praktično nima nikogar, da bi takšen projekt 
lahko naredili, ker so potem težave s 
podizvajalci, da jih dobijo, kako se jim plačuje in 
tako naprej?  
 Vemo pa, da bo odgovor tak, kot je bil 
na hearingu – saj vam ni treba izbrati 
najcenejšega. Ja, seveda ga ni treba, ampak 

tvegamo s pritožbami, kot sem že prej dejal; 
lovimo pa roke, do kdaj mora biti zadeva 
zgrajena, če želimo dobiti sredstva, v tem 
primeru Eko sklada. 
Prosim za odgovor. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Minister gospod Rudi Medved, imate 
besedo za odgovor.  
 Izvolite. 
 
RUDI MEDVED: Spoštovani podpredsednik, 

spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! 
 Gospod poslanec, odgovor bo malce 
drugačen kot na hearingu, za ta vaš primer pa 
vem in sem popolnoma prepričan, da ni 
osamljen primer v Sloveniji, tako kot ugotavljate. 
Čeprav je res, da v zadnjih dveh letih in pol, 
odkar velja najnovejši Zakon o javnem 
naročanju, to je tako imenovani ZJN-3, na samo 
Ministrstvo za javno upravo s strani občin ali pa 
drugih naročnikov ni prišlo kdo ve koliko takih 
drastičnih kritik na račun ureditev, ki jih prinaša 
Zakon o javnem naročanju. Ta primer, ki ga 
omenjate, pa priča o tem, da se še zdaleč ne 
moremo slepiti, da takih problemov na terenu ni. 
Pa nočem podučevati tistih, ki pripravljajo 
razpise oziroma naročnikov, kako naj se tega 
lotevajo, je pa res, da bi se marsikaj od tega, kar 
ste našteli v vašem primeru, s kvalitetnim javnim 
razpisom dalo preprečiti, marsičemu bi se dalo 
izogniti. Problem je v tem, da naročniki, če gre 
za tri-, štiri- ali večmilijonske investicije, varčujejo 
tam, kjer jih stane najmanj v primerjavi z 
velikostjo investicije. Na primer pri javnem 
razpisu je že prav, da se javnega razpisa res 
lotijo strokovno podkovane osebe; in v tem 
primeru bi se dalo na primer že doseči, da bi 
podjetje, ki se bo prijavilo na razpis, imelo 
določene reference. Možno je v razpisu 
zahtevati, da določena dela podjetje, ki bo 
kasneje na razpisu dobilo posel, naredi samo, 
da ima za to ustrezno mehanizacijo, da ima tudi 
delavce; in še bi se dalo tukaj naštevati, kaj vse 
bi se z razpisom v tem primeru že dalo urediti. 
Ampak vaše vprašanje načenja širši problem 
javnega naročanja, in sicer tri, štiri temeljne 
točke, ki so se skristalizirale že, ko se je pred 
tremi leti v Državnem zboru sprejemal Zakon o 
javnem naročanju, tako imenovani ZJN-3, ko se 
je vnela precej žolčna razprava v strokovni 
javnosti in tudi v politiki, opozarjala pa je na 
probleme plačevanja podizvajalcev. To področje 
je sedaj urejeno nekoliko drugače in seveda bo 
treba preveriti, ali je to področje sedaj urejeno 
prav. Dve evropski direktivi od posameznih 
držav članic nista zahtevali, da ne smejo v zakon 
vnesti obveznega plačevanja podizvajalcev. To 
je en problem. Problem najnižje cene, problem 
dampinških cen in problem tako imenovanih 
inženiring firm. Jaz sem se nedavno srečal z 
vodstvom Obrtno-podjetniške zbornice in na 
marsikaj od tega, o čemer govori vaše 
vprašanje, so me predstavniki Obrtno-
podjetniške zbornice opozorili. In mi se 
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nameravamo zelo resno lotiti tega problema. 
Dve leti in pol je obdobje, ko se v praksi že 
pokažejo pri izvajanju določenega zakona 
anomalije oziroma škodljive posledice. V tem 
primeru jih bomo preverili skozi razpravo, ki bo 
zajemala gospodarstvo, politiko in lokalne 
skupnosti. V smislu dobre zakonodaje v tej 
državi bomo zakon, če se bo tako pokazalo, 
popravili. Nimamo pa v tem trenutku na 
ministrstvu podrobnejših podatkov o tem, 
kakšnih razsežnosti so ti problemi, o katerih 
govorite, spoštovani gospod poslanec, in kakšno 
škodo so posledično te ureditve že naredile 
gospodarstvu ali lokalnim skupnostim oziroma 
naročnikom.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod Mahnič, imate besedo za obrazložitev 
zahteve za dopolnitev odgovora.  
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, podpredsednik.  

 Ni samo to problem. Omenili ste zadnjo 
spremembo Zakona o javnem naročanju. Je tudi 
problem učinkovitost postopka s pogajanji. 
Vemo, kaj se dogaja. Prvič, jim še ni treba oddati 
ponudb, ampak se samo preverja 
usposobljenost. In spet primer iz Poljanske 
doline; za obnovo neke infrastrukture, trije 
izvajalci se prijavijo, občina je preverjala 
usposobljenost. Eden je seveda to pozabil 
oddati in potem se dva – ko se pa že spoznajo, 
ker vedo, kateri so – lahko dogovorita za ceno. 
In naredi se to, da projekt, ki ima neko 
projektantsko ceno, da sta oba oddala ponudbo, 
ki je bila 20 % dražja od recimo cene projekta, ki 
se je primerljivo gibala okoli 70 in 80 procentov. 
Tako si razdelijo posel, pa mislim, da tudi lepe 
provizije pridejo še zraven. Druga zadeva pa so 
bonitetne ocene. Občina pač zahteva neko 
bonitetno oceno in potem se na e-portal usuje 
pritožbe. Zaradi tega je neka praksa Državne 
revizijske komisije, da v primeru pritožbe 
previsoke bonitetne ocene pritrdi ponudniku, ker 
pravijo, da je bonitetna ocena nesorazmerna z 
deli oziroma zahtevnostjo in obsegom javnega 
naročila. In zopet se potem vračamo na tiste 
zadeve.  
 Gospod minister:  
 Ali lahko pričakujemo, da bi nekako 
omejili inženiring firmam, ki nimajo svojih lastnih 
sredstev, v zakonu prijave?  
 Mislim, da bi bila stvar elegantno 
rešena tudi tako, da se avtomatsko izloči 
najdražjega in najcenejšega, da se izračuna 
neko povprečje, potem pa se z ostalimi glede 
tistih 30 procentov, ki so okrog povprečja, 
enostavno pogajaš.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Izvolite, gospod minister. 
 
RUDI MEDVED: Hvala lepa.  

 Nisem ravno strokovnjak za pisanje 
zakonodaje, tudi ne Zakona o javnem naročanju; 
ampak vse te anomalije, ki obstajajo in se bodo 

ob tej razpravi o implementaciji tega zakona 
pokazale, so vse na mizi. Zakon je pač v tem 
primeru treba odpreti in te stvari regulirati. Ali je 
možno na nek način inženiring firme kar izločiti? 
Najbrž ne. Praksa ne kaže, da bi bile zdaj kar 
vse inženiring firme po vrsti takšni izvajalci, o 
kakršnih govorite. Jaz poznam nekaj primerov 
dobrih inženiring firm, ki so prav tako odlično 
izpeljale projekte; pa morda resnično niso imele 
zaposlenega nobenega delavca ali pa tudi ne 
lastnih strojev. Vse je odvisno od poštenih 
namenov posamezne firme. Se je pa dogajalo 
marsikaj. Jaz sem imel z javnimi naročili kar 
nekaj prakse v preteklosti in sem doživel eno in 
drugo. Zato pravim, da bomo zanesljivo zakon 
odprli, in to relativno kmalu, in takrat slabe 
primere iz prakse in tudi dobre primere 
upoštevali, da se zakon popravi. Očitno pa je 
glede na informacije, ki jih imamo predvsem iz 
strani izvajalcev, ne toliko s strani naročnikov, 
občine ali pa drugi naročniki se na samo vsebino 
zakona doslej niso ravno pritoževali; s strani 
izvajalcev pa slišimo, da problemi so. Ko bomo 
vse skupaj posedli za mizo in se začeli 
dogovarjati o nujnosti sprememb, jih bomo 
seveda tudi izvedli.  
 Noben zakon ni napisan tako dobro, da 
ne bi mogel biti napisan še bolje. Sem pa bral 
malo zgodovino sprejemanja tega zakona; veliko 
kritik je bilo že ob samem sprejemanju izrečenih 
s strani opozicije in tudi gospodarstva, predvsem 
obrti in podjetništva. Mislim, da je prav, da se po 
dveh letih in pol zakon odpre in da se te bojazni, 
ki so bile ob sprejemanju zakona izrečene, da se 
bodo pojavljale, preverijo, če se pojavljajo; in da 
se temu ustrezno zakon tudi spremeni. Odgovor 
ministra za javno upravo vsekakor je, da bomo 
zakon odprli. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod Mahnič, imate besedo za 
postopkovni predlog, da Državni zbor na 
naslednji seji opravi razpravo o odgovoru.  
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala, gospod 

podpredsednik.  
 Malo bom izrabil tole, ne bom zahteval 
razprave, samo popravil bi se rad, ker nočem biti 
narobe razumljen.  
 Gospod minister, nisem jaz mislil, da bi 
v zakonu omejili oziroma da bi prepovedali 
prijavo na razpis inženiring firmam, ampak samo 
inženiring firmam, ki so si svoje reference 
pridobile z izkoriščanjem podizvajalcev, lastnih 
resursov pa nimajo. Toliko samo, da ne bom 
česarkoli deležen, češ da želim prepovedati 
inženiring firmam, da bi kandidirale na razpisih. 
Daleč od tega.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Prehajamo na drugi krog vprašanj 
poslank in poslancev.  
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 Besedo ima Aleksander Reberšek, ki 
bo postavil vprašanje ministrici za infrastrukturo 
mag. Alenki Bratušek. 
 Izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo. Spoštovana gospa ministrica! 
 Kot kaže, bomo v tem mandatu še 
velikokrat razpravljali o gradnji severnega dela 
tretje razvojne osi, ki predvsem za prebivalce 
Koroške predstavlja vitalno prometno povezavo 
in navezavo na avtocesto A1. Naj ponovim 
samo najpomembnejša dejstva. Čakamo 
odločitev Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije o presoji zakonitosti državnega 
prostorskega načrta v delu, ki se nanaša na 
predvideno traso hitre ceste F2-2 med 
Šentrupertom in Velenjem jug. Za ta del smo v 
Novi Sloveniji v letu 2016 še pred odločitvijo o 
poteku trase zahtevali sklic nujne seje, kjer smo 
opozarjali na nesprejemljivost trase F2-2. Trasa 
F2-2 je daljša in dražja za 188 milijonov evrov. 
Za umestitev trase F2-2 je bilo treba ukiniti že 
dve vodni zajetji v Šmartnem ob Paki, trasa bi 
namreč posegla v vodovarstveno območje 
Podvin. Hitra cesta bi uničila 120 hektarov 
najboljših zemljišč, od tega 54 hektarov 
kmetijskih zemljišč. Trasa F6 uniči le 13 
hektarov slabše zemlje. Uničila bi namakalne 
sisteme, porušila 43 domov, skupaj 147 
objektov, kar pomeni razselitev in preselitev 150 
prebivalcev na trasi F2-2. V ceni za izvedbo 308 
milijonov evrov niso upoštevane odškodnine za 
rešitve. Ne vem, če se zavedate, ampak to so 
številke, ki so pomembne, ker za njimi stojijo 
ljudje. Sam zagovarjam traso F6 od Velenja do 
Arje vasi; je krajša, cenejša, varuje najboljša 
kmetijska zemljišča in namakalne površine, 
izogne se vodovarstvenim območjem, nima 
zahtevnih objektov na trasi, viaduktov in tunelov. 
Trasa F6 je prometno učinkovitejša. Negativne 
posledice umestitve hitre ceste za okolje in ljudi 
znotraj obstoječega prometnega koridorja so 
veliko manjše. Gre za kritične ugotovitve 
strokovnjakov, ki kažejo na dejstvo, da je 
potrjena trasa F2-2 slaba in da je bila izbrana na 
podlagi pomanjkljive in nedosledne študije. 
Največ točk je ta varianta dobila iz naslova 
povezovanja proizvodnih dejavnosti in 
povezovanja večjih urbanih središč, čeprav v 
Braslovčah praktično ni proizvodnih območij in 
trasa nikakor ne povezuje regijskih središč. 
Izgradnja hitre ceste na tem območju je izjemno 
pomembna za tamkajšnje prebivalce. Verjetno 
se vsi strinjamo, da jo potrebujemo takoj. 
Potrebujejo jo ljudje, prav tako pa tudi 
gospodarstvo.  
 Ne glede na odločitev Ustavnega 
sodišča, ki jo čakamo za najbolj problematični 
severni del, me zanima:  
 Kaj boste storili, da z izgradnjo hitre 
ceste ne bomo povzročili še večje škode krajem 
in njihovim prebivalcem na omenjenem delu 
trase?  

 Za vaše odgovore se vam najlepše 
zahvaljujem. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Gospa ministrica, izvolite. 
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Najlepša hvala.  

 Spoštovani poslanec, midva sva o tej 
temi ali pa o tej zgodbi že govorila, ampak 
razumem, da je treba tudi takole. Tretja razvojna 
os je absolutno prioriteta tudi te vlade in te 
koalicije, ker ste ljudje v tistem koncu Slovenije 
že predolgo čakali, da pridete do primerne 
prometne infrastrukture. Severni del severnega 
dela, če lahko to razdeliva na 2 dela, vse 
aktivnosti pospešeno potekajo, se že odkupujejo 
zemljišča, že potekajo določene geološke 
raziskave. In tudi sama si bom v četrtek 
popoldan na terenu ogledala, kako te stvari 
tečejo. Kar se tiče južnega dela, odločitev stoji 
na Ustavnem sodišču. Je pa moje mnenje, ki 
sem izrazila že na samem zaslišanju, pa ne 
samo glede tega projekta, ampak sploh glede 
večjih oziroma velikih projektov – če bi vsak nov 
minister ali ministrica ter vsaka nova vlada stvari 
spreminjala, potem bomo, ali pa bi, tudi za tretjo 
razvojno os lahko čakali še 20, 30, 40 ali pa 
mogoče tudi 100 let. Odločitev je bila sprejeta na 
nekih, verjamem, strokovnih predpostavkah. 
Ustavno sodišče bo odločilo, ali je temu tako; ali 
temu ni tako; ali je kakšen korak pri celotnem 
postopku mogoče umanjkal. Bi se pa meni 
osebno zdelo zelo neodgovorno, da kar tako 
začnem spreminjati strokovne odločitve, ki so 
bile v preteklosti sprejete. In tako pač je v naši 
državi, da praktično vsak večji projekt trči ob 
civilno iniciativo, ker ljudje pač takšni smo. 
Želimo si vse pridobitve civilizacije, vse 
prednostni, ki jih prinaša razvoj; ampak hkrati si 
pa želimo živeti v zeleni, neokrnjeni naravi.  
 Moj odgovor je, da bomo počakali na 
odločitev Ustavnega sodišča, kar se tiče južnega 
dela severnega dela razvojne osi; ter se glede 
na odločitev obrnili tako ali drugače. 
Strokovnjaki na ministrstvu pa mi zagotavljajo, 
da možnosti, da bi Ustavno sodišče v celoti 
razveljavilo to traso, naj ne bi bilo. Naj bi bil ta 
primer absolutno prioriteta Ustavnega sodišča, 
jaz bi si res iskreno želela, da to čim prej primejo 
v roke, če je absolutna prioriteta; malo predlogo 
že vse skupaj čaka. Ko bomo vedeli, kako in kaj, 
bomo pač stvari peljali dalje. Zagotavljam pa še 
enkrat, da je ta prometna povezava res prioriteta 
našega ministrstva, te vlade in tudi te koalicije.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Izvolite, imate besedo za zahtevek.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovana ministrica, nam, ki tam živimo, je 
vse jasno, popolnoma jasno. In če ima kdo od 
poslancev željo, ga rade volje peljem tudi na 
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ogled obeh tras, ki sta na voljo, pa bo potem 
sam dejansko opazil in tudi videl razliko.  
 Drugače pa sprašujem:  
 Zakaj je državljanom vsiljena ta trasa 
F2-2 in ne moremo izbirati po neki drugi varianti, 
cenejši, F6?  
 V študiji, ki favorizira F2-2, niso 
upoštevali faktorja kmetijskih zemljišč. Si lahko 
predstavljate?! Hkrati pa so zmanjšali število 
delovnih mest v Celju, iz realnih 24 tisoč na 14 
tisoč, kar je za dve točki prevesilo tehtnico v prid 
trase F2-2. Trdim, da je omenjena študija 
zavajajoča, in sprašujem, kdo bo prevzel osebno 
odgovornost v primeru, če bo Ustavno sodišče 
ugotovilo, da je DPN za to traso nezakonit. Da 
končno razrešimo te dvome, od vas pričakujem, 
da naredite novo študijo, kjer bodo uporabljeni 
ključni novi podatki in seveda pravi; ter 
upoštevate faktor kmetijskih zemljišč, ki ni 
upoštevan v predhodni študiji 2007. Enako je 
ugotovila leta 2011 ustanovljena vladna 
medresorska skupina strokovnjakov. Ugotovili 
so, da so bili uporabljeni nepravilni podatki, da ni 
bil upoštevan najpomembnejši faktor kmetijskih 
zemljišč, da ta trasa F2-2 naredi veliko več 
škode, da ni bilo pravih prometnih tokov. Hitra 
cesta pa naj se naredi po obstoječem priključku, 
se pravi F6. To je bilo priporočilo vladne 
medresorske skupine. Zatem se je zgodil 
politični pritisk in s tega naslova ni bilo nič več 
slišati. Sprašujem se, komu dražja trasa prinese 
večjo korist. Prepričan sem, da prebivalcem 
naše lepe doline sigurno ne.  
 Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Izvolite, gospa ministrica.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Kaj naj tukaj še 

povem; da nisem bila ministrica, ko je ta trasa 
bila izbrana. Ve se, kdaj je bila določena, ve se, 
kdaj je bila izbrana. Še enkrat pa poudarjam, da 
bi se verjetno tudi na tisti drugi trasi zgodila 
civilna iniciativa in bi me pa kdo drug 
prepričeval, tako kot me zdaj prepričujete vi. 
Politiki pač v tem segmentu drugega, kot da se 
naslonimo na neke odločitve stroke, ne moremo. 
Jaz si ne dovolim ocenjevati, katera je boljša; 
zavedam pa se, da vsak tak poseg, gre za velik 
poseg v prostor, seveda posega tudi v življenje 
ljudi. Zato razumem tudi ljudi, ki se organizirajo v 
civilne iniciative, jim je pač treba določene stvari 
še dodatno pojasniti. Zdaj je stvar pripeljana 
tako daleč in kot sem povedala, na ministrstvu 
bomo počakali z odločitvijo, kaj bo reklo Ustavno 
sodišče. Če razveljavi vse skupaj, pa se bodo 
tisti, ki so to sprejemali, morali vprašati, ali so in 
kako so odgovorni za to. Ne bo nam pa to pri 
sami gradnji kaj veliko pomagalo. Moja želja in 
moj cilj je, da se boste ljudje s tistega konca čim 
prej pripeljali do Ljubljane, tako kot kar velika 
večina naših državljank in državljanov.  
 

PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Izvolite, imate verjetno postopkovni 
predlog.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa.  
 Malo bi se navezal na tole, kar ste 
sedajle nazadnje povedali. Savinjska dolina kot 
taka ne potrebuje avtoceste, mi jo imamo. Hitro 
cesto potrebuje Koroška. Zaradi njih se tukaj 
pogovarjamo. Koroška rabi to cesto. Številke so 
pa pomembne zaradi tega, ker za številkami 
stojijo ljudje. In če na eni strani trasa F6 uniči tri 
stanovanjske hiše, tri; in na drugi strani uničijo 
43 hiš, 147 objektov, se človek resno vpraša, 
kdo ima tukaj prav. Pa ni samo v zgradbah. 150 
ljudi bo trasa, če bo izbrana F2-2, preselila, 
razselila. Si vi to predstavljate?! Simbol 
Savinjske doline bo uničen. Gora Oljka bo na 
jugozahodnem delu razklana, prerezana bo 
naravnost dol, uničenih bo 54 hektarjev 
najboljših kmetijskih zemljišč. Toliko govorimo o 
neki samooskrbi in vsem, na koncu bomo pa 
najboljšo kmetijsko zemljo uničevali. Jaz sem si 
zadevo pogledal na terenu. Srečal sem se tudi z 
eno gospo. Nisem mogel narediti drugega, kot 
da sem jo samo objel, zbolela je, tudi zaradi te 
ceste, ima raka. In ko sem se pogovarjal s temi 
ljudmi, ni prijetno, verjemite. Dajmo delati za 
ljudi, prestavimo to cesto na traso F6.  
 Bi pa predlagal, da se na naslednji seji 
v skladu s poslovnikom opravi razprava. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 O vašem predlogu bo Državni zbor 
odločal jutri v okviru glasovanj.  
 Besedo ima Samo Bevk, ki bo postavil 
vprašanje ministrici za infrastrukturo mag. Alenki 
Bratušek.  
 Izvolite.  
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovani zbor! 
 Poslansko vprašanje v zvezi z 
dopolnitvijo strateških prometnih dokumentov v 
zvezi s četrto razvojno osjo naslavljam na 
ministrico za infrastrukturo mag. Alenko 
Bratušek. Vlada in Državni zbor sta v prejšnjem 
mandatu sprejela dva ključna strateška 
dokumenta v zvezi s prometno politiko v 
Republiki Sloveniji do leta 2030. Tu imam v 
mislih Strategijo razvoja prometa v Republiki 
Sloveniji, ki jo je vlada sprejela na seji 29. julija 
2015; in na Resolucijo o nacionalnem programu 
razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje 
do leta 2030, ki jo je 22. novembra 2016 sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije. Oba 
dokumenta sta v povezavi s četrto razvojno osjo, 
v nasprotju s Strategijo prostorskega razvoja 
Slovenije iz leta 2004 in Resolucijo o prometni 
politiki Republike Slovenije iz leta 2006. Oba 
dokumenta četrto razvojno os opredeljujeta kot 
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povezavo v obliki črke Y od Vidma v Italiji preko 
Tolmina do Želina, Cerknega in Škofje Loke ter 
naprej do Domžal; ter od Želina preko Idrije, 
Logatca do avtocestnega križa. Oba v začetku 
omenjena strateška dokumenta iz let 2015–2016 
pa četrto razvojno os obravnavata pomanjkljivo 
oziroma brez tako imenovanega idrijsko-
logaškega kraka četrte razvojne osi od Želina 
preko Idrije do Logatca, kjer se ta cesta poveže 
z avtocestnim križem.  
 Spoštovana gospa ministrica, 
sprašujem vas:  
 Ali boste na Ministrstvu za 
infrastrukturo oziroma na Vladi Republike 
Slovenije pripravili spremembe obeh strateških 
dokumentov na področju prometne politike, ki 
bosta vključevala tudi idrijsko-logaški krak četrte 
razvojne osi; ali pa pripravili terminski načrt, 
projekte in zagotovili sredstva za modernizacijo 
idrijsko-logaškega kraka četrte razvojne osi od 
Želina preko Idrije do Logatca oziroma 
avtocestnega križa po zgledu obnove, ki 
trenutno poteka na trasi Želin–Most na Soči?  
 Gospa ministrica za vaš odgovor se 
vam že vnaprej lepo zahvaljujem. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospa ministrica, izvolite.  
 
MAG. ALENKA BRATUŠEK: Dokumenti, ki so 

bili navedeni, so trenutno veljavni in s tistimi 
starimi – lahko so drugačni, težko pa v 
nasprotju; tako resolucija kot Strategija razvoja 
prometa do leta 2030 in še en dokument, malo 
bolj konkreten, to je šestletni tako imenovan 
drsni plan za prometno infrastrukturo. Težko 
konkretno odgovorim, ali bi predlagala, da se 
točno tak konkreten projekt dopolni. V dveh 
mesecih dela se še nisem uspela seznaniti čisto 
z vsemi projekti, lahko pa povem, da se na tem 
projektu četrte razvoje osi – čeprav če sem 
pravilno razumela vprašanje, vam sploh ni všeč 
trasa, ki je določena kot četrta razvojna os –, 
določene stvari dogajajo pospešeno. Ne vem, če 
je potrebno, da tukaj navajam, katere, ker 
verjamem, da ste z njimi bistveno bolje 
seznanjeni kot jaz, ker se po enem delu te ceste 
vsakodnevno vozite. Jaz lahko dam zavezo, da 
bom preverila, kako in kaj. In enako kot prej, tudi 
zakaj je bila odločitev takšna, kot je bila. Bi pa 
tukaj, ker smo zdaj na koncu, še enkrat želela 
poudariti, da mi se bomo lahko pogovarjali o 
nešteto projektih, pa vsi imamo ne samo želje, 
ampak tudi potrebe, ker prihajamo iz okolij in 
vemo, kaj je v tistem okolju pereče, kaj manjka; 
tako da jaz upam in želim, da bomo skupaj 
uspeli to, kar smo si zapisali v koalicijsko 
pogodbo, tudi uresničiti; da je prometna varnost, 
da so investicije v prometno infrastrukturo 
prioriteta, ne samo na papirju, ampak tudi 
potem, ko bomo sestavljali proračun in bo treba 
za to zagotoviti denar; ker v preteklosti ga je bilo 
res premalo, je bila kriza, ga ni bilo. Zato, da 
nismo posegali preveč v socialne pravice, smo 

se odrekali investicijam, ampak so tukaj 
posledice. Infrastruktura je resnično v stanju, ko 
potrebuje konkretno, da ne rečem kar zelo 
konkretno, obnovo in tudi novogradnje. Glede 
tega konkretnega – zaveza, da bom preverila, 
kako in kaj. Imam tudi napisano, kaj vse je bilo 
na tej obstoječi trasi narejeno, ampak mislim, da 
ni potrebe, da to posebej navajam. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Gospod Bevk, imate besedo za 
obrazložitev zahteve za dopolnitev odgovora. 
 
SAMO BEVK (PS SD): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. Spoštovani zbor!  
 Gospa ministrica, jaz se vam 
zahvaljujem za obljubo, da boste zadevo 
preverili. V tej strategiji vlade iz leta 2015 piše, 
ko se sklicuje na Strategijo prostorskega razvoja 
Slovenije iz leta 2004, da je to hierarhično 
najvišji prostorski dokument, s katerim morajo 
biti usklajeni vsi drugi prostorski akti na državni 
ravni. In potem ta akt iz 2015 seveda ni bil 
usklajen s Strategijo prostorskega razvoja iz leta 
2004, kajti v tem najnovejšem strateškem 
prometnem dokumentu manjka ta tako 
imenovani idrijsko-logaški krak četrte razvoje 
osi. Zato vas, gospa ministrica, poleg tega, da 
boste zadevo preverili, za kar sem že rekel, da 
se vam zahvaljujem, vas vabim, da se ob 
priložnosti oglasite na samem terenu in da si 
tudi v praksi skupaj ogledamo, zakaj je ta četrta 
razvojna os brez idrijsko-logaškega kraka četrte 
razvojne osi invaliden projekt. 
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Gospod Boris Doblekar bo postavil vprašanje 
ministru za okolje in prostor Juretu Lebnu, ki pa 
je odsoten.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo.  
 V Sloveniji je kar nekaj degradiranih 
območij, ki so posledica nevestnega ravnanja z 
okoljem, ponavadi. Razlogi so različni, vendar 
sedaj ne bi govoril o njih. Ker se v zadnjih letih 
zelo veliko govori o ekologiji in se skuša tudi kar 
največ urediti, da se ta degradirana območja 
sanira oziroma spravi v prvotno stanje in za to 
tudi pridobi ustrezna evropska sredstva, imam 
za ministra nekaj vprašanj.  
 Zanima me:  
 Koliko je vseh degradiranih območij v 
Sloveniji po zadnjem popisu?  
 Kako se država sooča s temi območji?  
  Kako se loteva odpravljanja posledic 
degradiranosti?  
 Koliko sredstev so letos namenili za 
sanacijo degradiranih območij?  
 Ali so ta območja na zemljiščih v 
državni, občinski ali privatni lasti in koliko 
procentualno?  
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 Jaz bom izpostavil degradirano 
območje doline potoka Rakovnik v Šmartnem pri 
Litiji, o čemer sem že govoril tudi na zaslišanju 
ministra, in je obljubil pomoč in podporo, da se 
to degradirano območje sanira. V Šmartnem pri 
Litiji so v lepo dolino potoka Rakovnik začeli leta 
1969 voziti zelo nevarne, škodljive usnjarske 
odpadke, polne raznih amonijev, nitratov, 
sulfatov, kromov, težkih kovin, kislin, zelo 
nevarnih zadev, ki izhlapevajo v zrak ali pa s 
tekočino odtekajo v naravo, v potok Rakovnik, v 
reko Reko in v reko Savo ter v morje. In tega je 
vsa leta na milijone kubikov. Na tem območju je 
okoli 100 tisoč ton teh nevarnih odpadkov in že 
leta in leta se borimo, da se to območje sanira, 
da se te odpadke odpelje, kar bi bila 
najprimernejša rešitev. Tudi minister je obljubil, 
da se bo zadeve lotil resno, in seveda želim, da 
tudi pride to nevarno odlagališče pogledat. Ureja 
se prenos lastništva zemljišča, pa me zanima, 
kako je s tem. Prosil sem za novo finančno 
oceno sanacije oziroma kompletnega odvoza v 
sežigalnico ali drugo primerno mesto.  
 Zanima me pa točno časovnica: 
 Kdaj bo sanacija opravljena?  
 Predlagam še enkrat, da se vse 
nevarne odpadke odpelje iz tega območja in da 
ljudje normalno živijo, da se ne zastruplja 
narave, okolice, živali, reke in tako naprej. 
Predlagam, da minister na moje poslansko 
vprašanje odgovori ustno na naslednji seji.  
 Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predsedniku Vlade, ministricam in 
ministrom se zahvaljujem za podane odgovore 
in s tem prekinjam 1. točko dnevnega reda, ki jo 
bomo nadaljevali jutri, 20. novembra 2018, ko bo 
Državni zbor v okviru glasovanj odločal o 
predlaganih sklepih.  
 Prekinjam tudi 2. sejo Državnega 
zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri.  
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 19. 
NOVEMBRA 2018 OB 16.33 IN SE JE 
NADALJEVALA 20. NOVEMBRA 2018 OB 9. 
URI.)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
dobro jutro!  
 Začenjam nadaljevanje 2. seje 
Državnega zbora.  
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
dr. Darij Krajčič, Zmago Jelinčič Plemeniti, 
Monika Gregorčič, Miha Kordiš, mag. Karmen 
Furman, Marijan Pojbič in Dušan Šiško do 12. 
ure.  
 Vse prisotne še enkrat vljudno 
pozdravljam!  
  
 Prehajamo na 2. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – PREDLOG ZAKONA O TRGU 

FINANČNIH INŠTRUMENTOV, NUJNI 
POSTOPEK. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada. Za 
dopolnitev obrazložitve predloga zakona dajem 
besedo predstavniku Vlade.  
 Gospod državni sekretar, izvolite.  
 
METOD DRAGONJA: Spoštovani gospod 

predsednik, spoštovani poslanke in poslanci! 
 Predlog zakona, ki je pred vami, 
predstavlja implementacijo evropskih predpisov 
s področja trga kapitala, ki so bolj znani pod 
kraticami MiFID in MiFIR. Gre za akte, ki 
določajo pogoje v zvezi s podjetji, ki opravljajo 
investicijske storitve in posle oziroma trgujejo z 
vrednostnimi papirji in finančnimi inštrumenti. 
Nov evropski zakonodajni paket je usmerjen 
zlasti k odpravi posledic finančne krize, k 
izboljševanju preglednosti finančnega trga in k 
večjemu varstvu vlagateljev. Določbe direktive 
bodo prenesene v slovenski pravni red s tem 
predlogom zakona. Določbe in uredbe MiFIR in 
iz nje izhajajoči delegirani in izvedbeni akti 
Evropske komisije pa se že neposredno 
uporabljajo v vseh državah članicah Evropske 
unije od 3. januarja letošnjega leta.  
 Predlog zakona poleg vsebin, ki so 
potrebne za uskladitev z evropskim pravnim 
redom, vsebuje tudi določbe, ki na podrobnejši 
način urejajo področje sistema jamstva za 
terjatve vlagateljev. Tako se ustrezneje ureja 
obveznost članov sistema jamstva za terjatve 
vlagateljev glede tekočega zagotavljanja 
jamstva in še posebej v primeru aktiviranja tega 
sistema. S tem se odpravlja določene 
pomanjkljivosti, ki so se izkazale v primeru 
stečaja borzno-posredniške družbe Moja delnica 
v letu 2016.  
 Slovenija zamuja s prenosom direktive 
v naš pravni red, zato je potreben nujni 
postopek. Evropska komisija je že 19. julija 2018 
napovedala vložitev tožbe v zvezi s kršitvijo 
nenotifikacije slovenskih predpisov za prenos 
EU predpisov. Predlog zakona je bil s strani 
ministrstva pripravljen že pred časom. Vlada ga 
je v prejšnjem mandatu potrdila 2. januarja 2018 
in ga predložila v sprejetje Državnemu zboru. 
Predvideno je bilo sprejetje na aprilski seji 
Državnega zbora, kar pa je bilo tudi sporočeno 
Evropski komisiji v odgovor na njeno 
obrazloženo mnenje. Nova vlada je predlagala 
državnemu zboru v novi sestavi, da se zakon 
prioritetno obravnava, tako je zakonodajni 
postopek potekal praktično do te seje. S strani 
Državnega odvetništva smo bili obveščeni, da je 
Evropska komisija 5. 10. 2018 vložila tožbo in 
sodišču predlaga, da Sloveniji naloži globe. 
Slovenija je zadnja od držav v Evropski uniji, ki 
prenaša določbe direktive v slovenski pravni red. 
Upoštevajoč vse zamude, ki znašajo na današnji 
dan 505 dni, je v tem trenutku pavšalni znesek 
globe 999 tisoč evrov in se bo še povečeval z 
vsakim dnem do sodbe Sodišča Evropske unije.  
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 Dovolite, da se opredelimo še glede 
nekaterih drugih vidikov, ki so bili prisotni pri 
obravnavi tega zakona. V prvi vrsti so to 
pripombe, ki jih je dalo Vseslovensko združenje 
malih delničarjev in pa njihova evropska 
asociacija Better finance, ki so jih poslali tako 
Ministrstvu za finance kot tudi zainteresirani 
javnosti. Bistvo teh pripomb je, da ne pristajajo 
na to, da se skrajšajo roki, v katerih so lahko 
vrednostni papirji deponirani pri notarjih, pri 
odvetnikih, da delujejo kot skrbniki. Ministrstvo 
za finance je tukaj sledilo priporočilo Odvetniške 
zbornice in je ta rok možnega hranjenja 
podaljšalo od 6 do 12 mesecev. Je pa sledilo 
prejšnjemu zakonodajnemu postopku, kjer je 
bila zelo jasna volja poslank in poslancev, da 
fiduciarni računi v Sloveniji niso mogoči.  
 Nadalje. Vseslovensko združenje se 
sklicuje tudi na to, da niso možna izplačila 
dividend po poenostavljenih postopkih v paketu. 
Te pripombe smo temeljito proučili, vendar 
zakonska ureditev že sedaj omogoča takšno 
poenostavljeno izplačilo dividend.  
 Predlagamo, da Državni zbor potrdi 
predlog zakona in da bo zakon stopil čim prej v 
veljavo. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar, za vaše poročilo.  
 Predlog zakona je obravnaval Odbor za 
finance kot matično delovno telo.  
 Prosim gospoda Roberta Polnarja, 
predsednika odbora, za poročilo.  
 Prosim. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovani 

gospe poslanke, gospodje poslanci! 
 Odbor za finance je na 2. seji 6. 
novembra 2018 kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog Zakona o trgu finančnih 
instrumentov, ki ga je Državnemu zboru v 
obravnavo in sprejetje po nujnem postopku 
predložila Vlada.  
 Kolegij predsednika Državnega zbora 
je na 5. seji 31. julija letos sklenil, da se predlog 
zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor 
je kot gradivo za sejo prejel naslednje 
dokumente: mnenje Zakonodajno pravne službe 
z dne 22. oktobra, apel Vseslovenskega 
združenja malih delničarjev z dne 6. avgusta, 
predloge za amandmaje Vseslovenskega 
združenja malih delničarjev z dne 28. 
septembra, pojasnila Agencije za trg vrednostnih 
papirjev na predloge za amandmaje 
Vseslovenskega združenja malih delničarjev z 
dne 9. oktobra, mnenje Ministrstva za finance na 
predloge za amandmaje Vseslovenskega 
združenja malih delničarjev z dne 10. oktobra, 
odziv Vseslovenskega združenja malih 
delničarjev na mnenje Ministrstva za finance z 
dne 12. oktobra, mnenje Komisije DS za 
gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 24. 
oktobra in nazadnje še odziv Vseslovenskega 
združenja malih delničarjev na stališča 
Ministrstva za finance in Agencije za trg 

vrednostnih papirjev v zvezi s predlaganimi 
amandmaji z dne 25. oktobra.  
 V skladu s 129. členom Poslovnika 
Državnega zbora so amandmaje k predlogu 
zakona vložile poslanske skupine koalicije, in 
sicer k 78. členu. Poslanske skupine koalicije so 
vložile tudi dve spremembe amandmaja, in sicer 
k 5. in 94. členom predloga zakona.  Na 
seji odbora so sodelovali predstavnice in 
predstavniki Ministrstva za finance, 
Zakonodajno-pravne službe, Vseslovenskega 
združenja malih delničarjev, Agencije za trg 
vrednostnih papirjev in Državnega sveta.  
 V uvodni dopolnilni obrazložitvi je 
državni sekretar na Ministrstvu za finance 
predstavil cilje, načela in poglavitne rešitve 
predloga zakona. Pojasnil je, da predlog zakona 
predstavlja implementacijo evropskih predpisov 
s področja trga kapitala in poudaril, da predlog 
zakona poleg vsebin, potrebnih za uskladitev s 
pravnim redom Evropske unije, vsebuje tudi 
določbe, ki podrobneje urejajo področje sistema 
jamstva za terjatve vlagateljev, s čimer se 
odpravlja določene pomanjkljivosti pretekle 
ureditve.  
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora je poudarila, da so 
podali pisno mnenje, v katerem se sklicujejo na 
mnenje, podano k predlogu Zakona o trgu 
finančnih inštrumentov že v prejšnji mandatni 
dobi Državnega zbora. Zakonodajni postopek je 
bil takrat končan zaradi prenehanja mandatne 
dobe Državnega zbora. Opozorila je, da 
obravnavani predlog zakona vsebuje enake 
rešitve, zato obstajajo opozorila Zakonodajno-
pravne službe v pretežni meri enaka in hkrati 
tudi pojasnila, da vloženi amandmaji izboljšujejo 
besedilo predloga zakona z vidika jasnosti 
poenotenja izrazoslovja in nekaterih opredelitev.  
 Predstavnik Državnega sveta je izrazil 
podporo predlogu zakona. Ravno tako 
predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev, 
ki je pojasnil, da gre za ključni predlog zakona, 
ki bo omogočal izvajanje obširnega sklopa 
predpisov ter izpostavil potrebo po podrobni in 
natančni ureditvi tega področja.  
 Predstavnik Vseslovenskega združenja 
malih delničarjev je predstavil njihovo stališče 
glede predloga zakona in pri tem opozoril na 
pomanjkljivosti, ki jih ima po njihovem mnenju 
obravnavani predlog zakona ter predstavil 
nekatere možne rešitve.  
 V razpravi je bilo opozorjeno na 
potrebo po boljši pripravi in večji usklajenosti 
vladnih predlogov zakonov, s čimer bi se 
zmanjšala potreba po amandmiranju zakonskih 
besedil v Državnem zboru.  Odbor je v 
skladu z drugim odstavkom 130. člena 
Poslovnika Državnega zbora obravnaval 
amandmaje poslanskih skupin koalicije in jih vse 
sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom 
Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh 
členih predloga zakona in jih sprejel.  
 Glede na sprejete amandmaje je na 
podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika 
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Državnega zbora pripravljeno besedilo 
dopolnjena predloga zakona, v katerega so 
vključeni sprejeti amandmaji.  
 Dopolnjen predlog zakona je sestavni 
del tega poročila. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Kot prvi ima besedo gospod 
Jožef Horvat Poslanska skupina Nova Slovenija 
– krščanski demokrati.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, 

spoštovani gospod predsednik. Predstavniki 
ministrstva za finance, spoštovani kolegice in 
kolegi! 
 Predlog zakona, ki je danes pred nami 
na novo celovito ureja široko in kompleksno 
področje normativne ureditve trga finančnih 
instrumentov. Predlog zakona prinaša 
implementacijo dveh direktiv in dveh uredb.  
 V začetku moramo ponovno izraziti 
obžalovanje, da zakon sprejemamo po nujnem 
postopku iz razloga, ker je Evropska komisija že 
19. julija letos odločila o vložitvi tožb v zvezi s 
kršitvami nenotifikacije predpisov za prenos več 
evropskih direktiv. Zardi zamud nam grozijo 
denarne kazni. Kot navaja Vlada, namerava 
Evropska komisija sodišču Evropske unije 
predlagati, da Sloveniji naloži dnevno denarno 
kazen v višini 7 tisoč 224 evrov, na dan torej. 
Poleg tega grozi Sloveniji še pavšalni znesek v 
višini tisoč 978 evrov na dan, ki ga Slovenija 
začne plačevati pri znesku 496 tisoč evrov. Ta 
znesek je že presežen, saj Slovenija s 
prenosom direktive 2014/65 zamuja že krepko 
več kot eno leto. Ob vložitvi zakona je pavšalni 
znesek znašal že okoli 750 tisoč evrov.  
 Od Vlade v Novi Sloveniji v tovrstnih 
procesih zato pričakujemo veliko večjo mero 
odgovornosti. Ni dopustno, gospe in gospodje, 
da tako kompleksno materijo, zakon ima namreč 
562 členov, obravnavamo po nujnem postopku. 
Državljani pa morajo vedeti, kje in zaradi česa 
nam odteka denar. Vemo, zakaj odteka. Zaradi 
malomarnosti v tem primeru. In kot korektno 
ocenjujem od državnega sekretarja, gospoda 
Dragonje, navedbe, ki jih je tukaj tudi zelo jasno 
posredoval.  
 V Novi Sloveniji sicer pozdravljamo 
dejstvo, da je Vlada končno pripravila zakon, ki 
navedene direktive vnaša v naš pravni red. Kot 
pozitivno ocenjujemo, da predlog zakona sledi 
dejanskemu dogajanju zunaj organiziranega trga 
in v zakonsko ureditev vpeljuje novo, tretje 
trgovalno mesto, to je organizirani sistem 
trgovanja oziroma OTF. Predlog zakona se 
nanaša tudi na mala in srednja podjetja, ki imajo 
pri zbiranju kapitala na trgih lastniških 
vrednostnih papirjev v primerjavi z večjimi 
izdajatelji večje težave in stroške. Da bi se jim 
olajšalo dostop do kapitala, predlog zakona 
uvaja novo podkategorijo razvojnih trgov za 

mala in srednja podjetja znotraj kategorije 
večstranskega sistema trgovanja, kar 
ocenjujemo kot dobrodošlo. Vendar na drugi 
strani kot nerazumno vidimo utemeljitev Vlade 
pri vprašanju omejevanja vodenja vrednostnih 
papirjev na fiduciarnem računu pri odvetniku ali 
notarju. Vlada svoje stališče utemeljuje z 
možnostjo, da imajo stranke možnost koriščenja 
fiduciarnih računov v sosednjih državah, kjer so 
tovrstni računi dovoljeni. Vlada v svojem stališču 
celo navaja, citiram, »da se prepovedi 
fiduciarnih računov, ki veljav Republiki Sloveniji, 
lahko vsak izogne tako, da odpre fiduciarni 
račun v tujini«. Konec navedka. Ob tem se 
seveda odpira vprašanje, zakaj vztrajati z 
uveljavljanjem prepovedi vodenja vrednostnih 
papirjev na tovrstnih računih, sploh če jih 
dovoljujejo vse sosednje države. V Novi 
Sloveniji menimo, da bi bilo v skladu z načelom 
subsidiarnosti dobro, da bi strankam dopustili 
več možnosti, da same svobodno izberejo način 
za vodenje fiduciarnih računov, seveda ob 
nujnosti predstavitve vseh tveganj, ki bi lahko iz 
različnih načinov vodenja izhajala. Vloga države 
naj bo tudi na tem področju omejena na najnižjo 
raven, ki je še nujno potrebna.   
 Kljub nekaterim pozitivnim rešitvam 
zaradi navedenega v Poslanski skupini Nove 
Slovenije Predloga zakona o trgih finančnih 
instrumentov ne moremo podpreti.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil gospod Robert Polnar.  
 Izvolite.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovane 

gospe poslanke, gospodje poslanci! 
 Povsem gotovo je, da je minula 
gospodarska in finančna kriza pokazala, da 
obstoječi makroekonomski modeli in finančna 
teorija niso sposobni pojasniti procesov, ki 
oddaljujejo cene finančnih instrumentov od 
njihovih fundamentalnih vrednosti. To je treba 
razumeti, zato ker bo vsekakor treba narediti 
politični napor za okrepitev regulacije finančnih 
trgov. Cilj je gospodarska politika, oprta na 
makroekonomske modele, ki v veliko večji meri 
upoštevajo poslovne cikluse in vsakovrstne 
nestabilnosti, zlasti one, ki vodijo k finančnim 
krizam. Vse, kar so nam govorili v zadnjih 
desetih letih, je bilo lažno. Trgi niso delovali sami 
od sebe, ustvarjalci finančnih instrumentov pa 
niso bili nezmotljivi genialci. Odkrili smo 
pravzaprav, da je bil denar politični instrument, 
čez noč si je bilo mogoče izmisliti milijarde 
evrov, ki so prav tako čez noč izginile pod 
pogojem, da sta se s tem strinjali ali pa sta tako 
želeli Vlada ali centralna banka. Svetovni 
finančni mojstri so prepričevali javnost, da njihovi 
modeli odlično funkcionirajo, tehnike 
obvarovanja pred tveganji in metode njihove 
razpršitve pa, da so razvite do popolnosti. Vsi so 
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se delali, kakor da razumejo komplicirane 
modele na katerih temeljijo ezoterični finančni 
instrumenti. Finančna ravnotežna spretnost je 
izrazila zmagoslavje nad zdravim razumov. 
Dejstvo pa je, kajpada, da je težko nasprotovati 
nekomu, ki v letu dni na newyorškem Wall 
Streetu ali pa v londonskem Citiyu zasluži toliko 
kot, denimo, univerzitetni profesor v celem 
življenju. Na taki ravni razmišljanja je zlahka 
narediti napako, tako se brezobzirnost in 
nesramnost spremenita v pamet, znanje in 
vrlino. Nezadostna regulacija finančnih aktivnosti 
pa nima vpliva samo na nelegalne prakse, 
marveč spodbuja pretirano špekulativnost pri 
tistih, ki neprestano hlastajo za zaslužkom. Zato 
nam je potreben jasen uvid v funkcioniranje 
posameznih institucij, predvsem pa, kako lahko 
posamezne institucije prispevajo k ustvarjanju 
spodobnejše ekonomske ureditve. Nova 
zakonodaja s področja trga finančnih 
inštrumentov vliva upanje, da se ne bodo 
ponovile stare velike napake, ker temelji na 
spoznanju o pravilnosti ugotovitve, da je eno 
poznati cilj, nekaj povsem drugega pa je, kako ta 
cilj doseči.  
 V Poslanski skupini Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije bomo Predlog 
zakona o trgu finančnih inštrumentov podprli. 
Ravno tako pa bomo podprli Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov, 
zato ker sta ta dva zakonska akta v neposredni 
povezavi z osnovnim zakonom o trgu finančnih 
inštrumentov. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Jani Ivanuša bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav predsedujočemu, gospodu 
državnemu sekretarju z ekipo in vsem ostalim 
prisotnim! 
 Pred sabo imamo Zakon o trgu 
finančnih inštrumentov po nujnem postopku. 
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu 
zboru, da ga obravnavamo, da preprečimo težke 
in nepopravljive posledice za državo. Gre za 
zaščito finančnih inštrumentov in sredstev, ki 
pripadajo strankam v obveznosti glede 
upravljanja produktov in pravil, ki se uporabljajo 
za zagotavljanje ali prejemanje pristojbin, provizij 
ali kakršnihkoli denarnih in nedenarnih koristi, v 
pravni red Republike Slovenije. Ker gre za 
kršenje pri Direktivi 2014/65-EU se zamuja že 
več kot leto dni. Gre za dnevne finančne kazni v 
višini 2 tisoč evrov. Imamo celo znesek v 
vrednosti 750 tisoč evrov, vendar me je danes 
državni sekretar popravil, to je zdaj že 999 tisoč, 
se pravi, milijon evrov. In ta se bo še povečeval 
do izpolnitve obveznosti oziroma do sodbe 

Sodišča Evropske unije. Evropska komisija je 
namreč uvedla nov pristop glede denarnih kazni 
za direktive, sprejete v skladu z zakonodajnim 
postopkom, da bo od Sodišča Evropske unije 
sistematično zahtevala, naj poleg dnevne 
denarne kazni državi naloži še plačilo 
pavšalnega zneska. Če bo Evropska komisija 
zahtevala plačilo pavšalnega zneska, pa ne bo 
več umikala tožb, v primeru, da država izpolni 
svoje obveznosti v teku sodnega postopka, kar 
pomeni, da bo Sodišče Evropske unije kljub 
izpolnitvi obveznosti v sodbi naloženo plačilo 
pavšalnega zneska, ki kaznuje državo članico za 
čas trajanja kršitve do njene odprave. Glede na 
to, da je Evropska komisija napovedala, da bo 
Sodišču Evropske unije predlagala tudi za 
Republiko Slovenijo v konkretni zadevi naložitev 
plačila pavšalnega zneska, do izreka kazni ne 
bo prišlo v primeru, da Republika Slovenija svoje 
obveznosti izpolni pred vložitvijo tožbe. V bistvu 
zakon predstavlja implementacijo evropskih 
predpisov za področje trga kapitala. V bistvu gre 
za področje sistema jamstva za terjatve 
vlagateljev, s tem se odpravljajo določene 
pomanjkljivosti pretekle ureditve. Ker gre tudi za 
podporo predloga zakona s strani Državnega 
sveta, je Zakonodajno-pravna služba prav tako 
dala zeleno luč za omenjeni zakon, kakor tudi 
predstavnik Agencije za trg vrednostnih papirjev. 
Povedati pa je treba, da so pri VZMD, se pravi, 
Vseslovenskem združenju malih delničarjev, bili 
kritični, ker se bojijo, da bi pri prenosu evropske 
direktive v naš nacionalni sistem spet vzniknil 
kakšen domači člen zakona, ki nima nobene 
zveze z evropsko direktivo.  
 V Slovenski nacionalni stranki ne 
nasprotujemo predlogu omenjenega zakona. 
Hvala lepa za vašo pozornost. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Mag. Marko Pogačnik bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 Izvolite.   
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani, predsednik Državnega zbora, hvala 
za dano besedo. Spoštovani državni sekretar, 
kolegice in kolegi! 
 S predlogom zakona o trgu finančnih 
instrumentov se podrobneje ureja pravica 
vlagateljev oziroma obveznosti investicijskih 
podjetij in stečajnih upraviteljev nadzornih 
institucij in drugih udeležencev postopkov v 
primeru stečaja borznoposredniške družbe 
oziroma investicijskega podjetja ter določa 
natančna pravila in postopke, povezane z 
vzpostavitvijo, zagotavljanjem in aktiviranjem 
sistema jamstva za terjatve vlagateljev oziroma 
celovitim poplačilom zajamčenih terjatev 
vlagateljev. Predlagani zakon je obravnaval že 
Odbor za finance in monetarno politiko, kjer smo 
lahko sledili pripombah Zakonodajno-pravne 
službe. V Slovenski demokratski stranki 
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obžalujemo, da predstavniki Vlade oziroma 
predstavniki Ministrstva za finance niso 
podrobneje odgovarjali na pripombe, ki jih je 
podala Zakonodajno-pravna služba Državnega 
zbora in jih tudi niso implementirali v sam 
Predlog zakona o trgu finančnih instrumentov. 
Še z večjim obžalovanjem ugotavljamo v 
Slovenski demokratski stranki, da je Vlada 
oziroma Ministrstvo za finance zaostajala s 
prenosom direktive Evropske unije v slovenski 
pravni red. Direktiva Evropske unije je bila 
sprejeta že leta 2014, danes smo ob koncu leta 
2018 in sprejemamo to direktivo oziroma jo 
uvajamo v slovenski pravni red. Zaradi zamud 
bo slovenski proračun moral plačati kazen. Tudi 
s tem se kaže na to neodgovornost Vlade in 
slabo delo Ministrstva za finance. V Slovenski 
demokratski stranki apeliramo na Ministrstvo za 
finance in na Vlado Republike Slovenije, da je 
učinkovitejša pri prenosu direktiv Evropske unije 
v slovenski pravni red. Prepričani smo, da časa 
je bilo dovolj, vendar neodgovornost na strani 
Ministrstva za finance je velika. Nedvomno pa 
tudi informacije iz medijev kažejo na to, da to ni 
zadnja direktiva Evropske unije, ki ni bila 
pravočasno implementirana v slovenski pravni 
red in zato ponovno apeliramo na Ministrstvo za 
finance, da učinkovitejše in odgovornejše 
opravlja svoje delo.  
 Predlaganega zakona v Slovenski 
demokratski stranki ne bomo podprli. Ne bomo 
ga podprli predvsem zaradi pripomb, ki jih je 
podala Zakonodajno-pravna služba, na drugi 
strani pa Ministrstvo za finance oziroma Vlada 
teh pripomb ni upoštevala. Še več, tudi ni podala 
argumentov, zakaj teh pripomb Zakonodajno-
pravne službe ne upošteva. Ne bomo pa temu 
zakonu nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa Andreja Zabret, bo spregovorila 
v imenu Poslanske skupine Lista Marjana Šarca.  
 Izvolite.  
 
ANDREJA ZABRET (PS LMŠ): Hvala za 

besedo, spoštovani predsednik. Predstavniki 
Vlade, kolegice in kolegi! 
 V Poslanski skupini Lista Marjana 
Šarca bomo predstavili skupno stališče k 2., 3. in 
4. točki dnevnega reda. S Predlogom zakona o 
trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) sta 
povezana tudi novela Zakona o upravljavcih 
alternativnih investicijskih skladov in novela 
Zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje. Vsi trije zakoni torej tvorijo smiselni 
paket. V slovenski pravni red bomo s tem 
končno prenesli določbe določenih direktiv in 
uredb EU s področja kapitala, kar bi morali storiti 
že davno tega. Vse od nastanka globalne 
finančne krize pred desetletjem smo priča 
razmišljanjem, kako ustrezno regulirati trg 
finančnih instrumentov, kje to krizo ne slutenih 
razsežnosti sprožil. Glavni namen zakona je 

zato preprečiti, da se visoko tvegani špekulativni 
posli, ki smo jim bili priča, ne bi ponovili.  
 Poleg prenosa direktiv pa zakon 
vsebuje poglavje, ki bolj podrobno ureja sistem 
jamstva za terjatve vlagateljev predvsem v delu, 
ki se tiče obveznosti članov sistema jamstva. Ti 
bodo morali zagotavljati likvidna sredstva, ki 
predstavljajo jamstvo za izplačilo zajamčenih 
terjatev vlagateljev. S tem se bo preprečilo, da 
ne bi ponovno prišlo do situacij, ki smo jim bili 
priča v preteklosti, ko so vlagatelji v določena 
investicijska podjetja ostali praznih rok. Ta 
podjetja so denar vlagateljev brez njihove 
vrednosti in brez pravil uporabila in na koncu 
tudi izgubila v zasebnih poslih. Pozdravljamo 
tudi prizadevanja predlagateljev za nadzor nad 
algoritemskim trgovanjem, ki je v zadnjih letih 
preplavilo trg vrednostnih papirjev. Algoritemsko 
trgovanje je po mnenju analitikov velikokrat 
odgovorno za številne nenadne padce na trgih 
oziroma tako imenovane flash crash primere, ki 
smo jim bili v zadnjih letih priča. Vedno več 
transakcij na globalnih delniških trgih naj bi 
namreč opravili računalniki z vnaprej 
sprogramiranimi algoritmi, zato je nujno, da se 
ob posodabljanju regulative vedno več 
pozornosti nameni tudi tej tematiki. Glede 
določenih pomislekov, ki so bili izpostavljeni v 
dosedanji obravnavi, pa bi radi poudarili, da smo 
v Slovenijo sprejeli odločitev, da fiduciarni računi 
v slovenskem okolju, razen v izjemnih primerih, 
niso sprejemljivi, saj si prizadevamo za 
pregleden kapitalski trg, ki nam omogoča 
vpogled v lastništvo in preprečuje morebitne 
zlorabe.  
 Zaradi vsega naštetega bomo v 
poslanski skupini Lista Marjana Šarca vse tri 
zakone podprli. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospod Jani Prednik bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Predsednik, 

predstavniki Vlade, poslanke in poslanci, lep 
pozdrav!  
 Zakon o trgu finančnih instrumentov 
predstavlja glavno osnovo za regulacijo in 
ureditev izdajanja, ravnanja in trgovanja s 
finančnimi instrumenti. Od zadnje finančne krize 
naprej se tudi za ta sektor oblikujejo nova in 
poenotena evropska pravila, namen katerih je 
učinkovito preprečevanje zasebnih tvegaj, ki bi 
lahko povzročila, da bi škodo morali znova 
poplačati davkoplačevalci in potrošniki. V namen 
regulacije finančnega sektorja je Evropska unija 
v zadnjih letih sprejela vrsto novih predpisov, ki 
od držav članic zahtevajo, da svojo zakonodajo 
prilagodijo temu okviru. Njegovi ključni obrisi so 
določeni z evropsko direktivo, ki je bila sprejeta v 
letu 2014, države članice pa bi jo morale 
uskladiti z nacionalno zakonodajo do konca 
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lanskega leta. V prejšnjem mandatu je bil 
predlog takega zakona pripravljen, njegov 
namen pa je bilo bolj celovito urejanje področja.  
 Ker Slovenija že močno zamuja s 
prenosom direktive, je Evropska komisija že 
pričela s postopki, ki lahko privedejo do visokih 
denarnih kazni. Zato je danes pred nami zakon, 
ki se osredotoča na prenos vseh ključnih rešitev, 
ki jih zapoveduje že evropska zakonodaja. V prvi 
vrsti gre za status agencije in njeno možnost, da 
nadzira ravnanja udeležencev na trgu. Nova 
pravila prinašajo predvsem strožje kriterije ter 
obveznosti za upravljavce in ponudnike storitev 
na kapitalskih trgih, pa tudi strožje varovanje 
pravic potrošnikov. Skupaj z zakonoma, ki ju 
prav tako obravnavamo danes, z zakonom o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
ter z zakonom o upravljavcih alternativnih 
investicijskih skladov tako ta zakon tvori pravni 
okvir, s katerim bo Slovenija v celoti prenesla 
določbe evropskih direktiv v svoj pravni red ter 
tako zagotovila spoštovanje enotnih pravil na 
območju celotne Evropske unije.  
 Spoštovani! Pri tem zakonu gre za 
področje, ki se neposredno ne dotika veliko ljudi. 
Ravnanja tistih, ki na teh trgih nastopajo, pa 
imajo lahko velike posledice za nas vse. Prav 
zato smo Socialni demokrati tu zagovorniki 
stroge regulacije in lastništva, ki se ne skriva za 
tujimi imeni. Zavedamo pa se, da so evropska 
pravila razvita za širok prostor in da lahko 
predvsem na majhnih trgih povzročijo visoke 
stroške poslovanja, ki jih ponudniki praviloma 
prilivajo na potrošnike. Prav tako se ob 
sprejemanju zakona izpostavljajo vprašanja, ali 
naš sistem zaščite potrošnikov deluje dovolj 
dobro tudi na finančnih trgih. Nekateri manjši 
imetniki vrednostnih papirjev namreč opozarjajo 
na visoke stroške pri poslovanju in prenosih 
dejavnosti, pred katerimi jih tudi novi zakon ne 
ščiti dovolj. Stroga regulacija, tudi manjše število 
ponudnikov, s tem pa izginja konkurenca kot 
temelj varstva potrošnika. Menimo, da bo vse te 
težave treba kmalu nasloviti in zato od pristojnih, 
tako ministrstev kot regulatorjev v prihodnje 
pričakujemo bolj proaktiven pristop. 
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo predlog novele Zakona o trgu 
finančnih instrumentov podprli. Enako pa velja 
tudi za našo podporo novelama zakonov o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
ter upravljavcih alternativnih investicijskih 
skladov. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 V imenu Stranke modernega centa bo 
predstavila stališča gospa Mateja Udovč.  
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani!  

 Pred nami je Predlog zakona o trgu 
finančnih instrumentov, ki bo na področju 
trgovanja z delnicami, obveznicami in 
izvedbenim finančnim inštrumentov predvsem 

vlagateljem zagotovil varno in transparentno 
poslovanje. Ta zakon je pomemben pri 
harmonizaciji prava EU, saj v slovenski pravni 
red prenaša nov evropski zakonodajni paket s 
tega področja. Zakon tudi podrobneje ureja 
obstoječe pravne inštitute, ki jih je treba 
spremeniti oziroma preoblikovati, da bo v praksi 
učinkovitejši. Na področju sistema jamstva za 
terjatev vlagateljev sedaj zagotavlja njihovo 
poplačilo v primeru stečaja borznoposredniške 
hiše oziroma investicijskega podjetja. Finančne 
storitve so zelo pomembno področje, na katerem 
si EU prizadeva vzpostaviti notranji trg prostega 
pretoka blaga, storitev in kapitala. Svetovna 
finančna kriza v letih 2007 in 2008 je pokazala 
na nujnost reforme sektorja finančnih storitev, 
zato je EU začela s celovito reformo zakonodaje 
o finančnih storitvah, s katero finančnemu 
sektorju zagotavljajo odpornost njihovih storitev. 
S tem pa državljanom in podjetjem omogoča 
prihranke, zavarovanje pred tveganji in naložbe 
v skupno prihodnost. Cilj celotne finančne 
zakonodaje v EU je obnova finančne stabilnosti 
in oblikovanje finančnega sistema, ki koristi 
gospodarstvu in vlagateljem, Evropsko unijo pa 
vrne na pot trajnostne rasti.  
 Novi zakonodajni okvir izboljšuje 
zaščito vlagateljev z uvedbo strogih zahtev in 
ravnanj ter krepitvijo vloge nadzornih pooblastil 
regulativnih organov. V Poslanski skupini SMC 
želimo izpostaviti intenco zakona, ki povečuje 
zaščito vlagateljev. Vlagateljem bo nova 
zakonodaja zagotovila večje varstvo z ukrepi, 
kot so omejitve provizije, pogoji za opravljanje 
storitev investicijskega svetovanja, strožje 
organizacijske zahteve za oblikovanje in 
posredovanje finančnih produktov, pooblastila 
za poseganje v finančne produkte in razkritje 
provizij ter drugih stroškov. Investicijska podjetja 
morajo delovati v skladu z najboljšimi interesi 
strank. Prav tako novi zakon podrobneje ureja 
sistem jamstva za terjatev vlagateljev, ki bo 
zagotavljal popolno, učinkovito, pregledno in 
nadzorno poplačilo zajamčenih terjatev 
vlagateljev v primeru stečaja borznoposredniške 
družbe. Predlog zakona je usklajen z vsemi 
zainteresiranimi deležniki in sicer obema 
nadzornikoma, Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev in Banko Slovenije ter finančnim 
institucijami, kot so Združenje članov borze 
vrednostnih papirjev, Združenje bank Slovenije, 
Združenje družb za upravljanje, Ljubljansko 
borzo, posameznimi borznoposredniškimi 
družbami in z Odvetniško zbornico Slovenije. 
Predlogu zakona nasprotuje le Vseslovensko 
združenje malih delničarjev.  
 V Poslanski skupini SMC njihovih 
predlogov o neomejeni hrambi na fiduciarnih 
računih nismo upoštevali, ker prinašajo 
nepreglednost kapitalskega trga. Predlagamo, 
da se določi časovna omejitev vodenja 
vrednostnih papirjev na fiduciarnem računu. 
Novi zakon bo za fiduciarne račune časovno 
omejitev uvedel v dvanajstih mesecih po 
uveljavitvi zakona. V Stranki modernega centra 
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menimo, da je obdobje štirih let dovolj dolgo 
obdobje, da se bo vlagatelj lahko odločil, kaj bo 
storil s svojimi vrednostnimi papirji. V zvezi 
predloga združenja o združevanju dividend v 
eno izplačilo opozarjamo, da je to možno urediti 
že sedaj v medsebojnih pogodbenih odnosih. 
Glede likvidacij borznoposredniških družb ter 
prenehanja upravljanja investicijskih storitev in 
poslov pa želimo opozoriti, da je v interesu 
strank oziroma vlagateljev zagotavljanje 
ustreznega pravnega varstva. Slednje je država 
dolžna regulirati oziroma urediti. Vse aktivnosti 
po likvidaciji pa niso v domeni države, ampak so 
stvar pogodbenih odnosov med stranko in novim 
upravljavcem. Pri tem gre za svobodno odločitev 
stranke, ali bo ostala pri novi borznoposredniški 
družbi ali pa jo bo zamenjala. Ključno za nas je 
torej varstvo vlagateljev in njihova razbremenitev 
eventualnih dodatnih stroškov.  
 Po naši oceni zakon vsebuje prave 
ukrepe za zagotavljanje finančne stabilnosti in 
izboljšanje nadzora finančnih trgov ter zaščito 
vlagateljev, zato ga bomo na podlagi navedenih 
argumentov v Poslanski skupini SMC podprli. To 
pa je tudi naš prispevek k enotnemu pravnemu 
redu v Evropski uniji oziroma harmonizaciji 
prava Evropske unije, kot sem že na začetku 
omenila. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Kot zadnji bo stališče Poslanske 
skupine Levica predstavil gospod Primož Siter. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa. 

Spoštovane kolegice in kolegi!  
 Danes obravnavamo paket treh 
izjemno tehničnih finančnih zakonov po nujnem 
postopku. Prvi, težak 562 členov, ureja in 
regulira trg finančnih inštrumentov, druga dva 
predlagata regulacijo in nadzor investicijskih 
skladov, prvi javne in manj tveganje, drugi pa 
bolj tvegane. Podajam stališče za vse tri hkrati. 
 Glavni cilj sprejemanja teh treh 
zakonov je nadomeščanje in dopolnjevanje 
sedanje ureditve na področju trga finančnih 
inštrumentov z namenom prenosa zadnjih dveh 
od skupno desetih direktiv Evropske unije v 
slovenski pravni red. Zamujanje s prenosom je 
tudi glavni razlog, da se zakon predlaga po 
nujnem postopku, saj Slovenija z roki že zamuja 
in ji grozi globa. Predlog zakona sicer poskuša 
urediti in posodobiti tudi pravni okvir trga 
finančnih inštrumentov, reguliranega in 
prostega, in stremi k zagotavljanju 
transparentnosti. Po drugi strani kaže nekatere 
pomanjkljivosti glede ravnanja s podatki 
občutljive narave. Glede na naravo zakona je 
torej ta trenutek otežena presoja o njegovi 
ustreznosti in potrebi.  
 Regulacijo finančnih trgov v Levici 
absolutno podpiramo. Četudi se v zadnjih letih 
finančni trgi spet počutijo razbremenjene in se 
globalno govori o gospodarstvu, ki si je že 
opomoglo od prejšnje krize, tega ni mogoče trditi 

za ljudstvo, ne tu, sploh pa ne na globalni 
periferiji. Nadaljujejo se politike, ki so bile 
sprejete pod pretvezo varčevalnih ukrepov. Še 
več, v tej dobi še ne debelih, ne pa tudi več 
shiranih krav so ponovno vzniknile grožnje in 
strahovi pred novo krizo, zaradi katere moramo 
bojda nadaljevati s politiko zategovanja pasu. Za 
vsak slučaj in za ozimnico. Povečanje obsega 
investicijskih skladov vseh vrst je 
premosorazmerno s krizo socialnih zavarovanj, 
ki temeljijo na načelu solidarnosti, vedno 
rezultirajo v komercializaciji, torej razgradnji 
socialnega in zdravstvenega varstva, ter krepijo 
družbeno neenakost. Plastičen primer so sistemi 
javnih zavarovanj, ki niso več dovolj kakovostni 
za celotno prebivalstvo zaradi vztrajanja na 
politiki varčevalnih ukrepov, namesto na gradnji 
socialne države. Zato tisti, ki imajo to možnost, 
na zniževanje pokojnin in kakovosti zdravstvenih 
in drugih socialnih storitev reagirajo z 
individualnim varčevanjem, ki posegajo v vedno 
bolj tvegane naložbe. Tisti seveda, ki si to lahko 
privoščijo. Ponavljam, to pomeni spekulativni 
pristop ne samo na borzah, ampak tudi pri 
varovanju okolja, pri stanovanjskih politikah in 
skrbi za javno zdravje. Celovit pristop do okolja 
in družbe je nekaj, kar v danih pogojih vedno 
zasede zadnje mesto. Kličemo tako po bolj 
reguliranem trgu finančnih inštrumentov, ki bo 
gradil stabilen javni finančni sistem.  
 Zaradi preteklih zamud v postopku, 
neprimernega in neažuriranega postopka s 
strani Ministrstva za finance in strmo 
naraščajočih kazni predlogu zakona kljub 
pomislekom v Levici ne bomo nasprotovali. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 S tem, spoštovane poslanke in 
spoštovani poslanci, smo zaključili predstavitev 
stališč poslanskih skupin.  
 Ugotavljam, da amandmaji niso vloženi. 
Ker v drugi obravnavi ni amandmajev, 
zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.  
 Odločanje o predlogu zakona bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili 
danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 
11. točki dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 3. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH 
ZA UPRAVLJANJE, NUJNI POSTOPEK. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada Republike 
Slovenije. Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku Vlade.  
 Gospod državni sekretar, izvolite.  
 
METOD DRAGONJA: Hvala lepa, gospod 

predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! 
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 Novela zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje je pravzaprav tehnično-
redakcijska. V povezavi s predhodnim zakonom 
o trgu finančnih inštrumentov je treba tudi pri 
drugih udeležencih na kapitalskih trgih zagotoviti 
ustrezno regulacijo in zagotoviti pravilno 
sklicevanje na člene, ki izhajajo iz osnovnega 
zakona o trgu finančnih instrumentov. ZISDU v 
skladu z evropsko direktivo določa, da družbe 
zaupravljanje poleg storitev upravljanja 
investicijskih skladov lahko opravljajo tudi 
storitve gospodarjenja s finančnimi inštrumenti in 
pa pomožne storitve, kot so investicijsko 
svetovanje ter hrambo in administrativne storitve 
v zvezi s temi inštrumenti. Namen zakona je, da 
zagotovi pravno konsistentno delovanje 
celotnega paketa zakonov in je tudi po mnenju 
Zakonodajno-pravne službe zelo pomembno, da 
so navzkrižno pravilno citirani členi, da na ta 
način zagotovimo, da bo zakonodajna ureditev 
regulacija trga kapitala ustrezno zagotovljena. 
  Zato predlagamo, da se novela tega 
zakona v nadaljnjem zakonodajnem postopku 
potrdi. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar.  
 Besedo ima predsednik Odbora za 
finance, ki je matično delovno telo, gospod 
Robert Polnar.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovane 

gospe poslanke, gospodje poslanci!  
 Odbor za finance je kot matično 
delovno telo na svoji 2. seji 6. novembra letos 
obravnaval Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje, ki ga je Državnemu 
zboru v obravnavo in sprejetje po nujnem 
postopku predložila Vlada. Kolegij predsednika 
Državnega zbora je na 5. seji 30. septembra 
letos potrdil nujni postopek za sprejetje zakona. 
  Odbor je prejel naslednja dodatna 
gradiva k predlogu zakona: mnenje 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora z 
dne 22. oktobra, mnenje Komisije Državnega 
sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance z 
dne 24. oktobra in amandma poslanskih skupin 
koalicije z dne 29. oktobra. Seji odbora so 
prisostvovali predstavnice in predstavnici 
Ministrstva za finance, Komisije Državnega 
sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, 
Zakonodajno-pravne službe in Agencije za trg 
vrednostnih papirjev.  
 V uvodni dopolnilni obrazložitvi je 
državni sekretar na Ministrstvu za finance 
pojasnil, da predlog zakona odpravlja 
sklicevanje na prejšnji zakon o trgu finančnih 
instrumentov, ki bo s sprejetjem novega 
predloga prenehal veljati, s čimer se sledi ciljem 
zagotavljanja pravne varnosti ter zagotavljanja 
jasnosti, preglednosti, kakovosti in določnosti 
predpisov. Zakonodajno-pravna služba je 

predlog zakona proučila z vidika skladnosti z 
ustavo, pravnim sistemom in z 
zakonodajnotehničnega vidika. Služba je v 
svojem mnenju podala nekatere pripombe 
vsebinske narave ter konkretne pripombe k 
posameznim členom predloga zakona, kar je 
bilo z amandmajem koalicijskih poslanskih 
skupin tudi upoštevano. Na odboru je pisno 
mnenje predstavil tudi predstavnik Komisije 
Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem 
in finance, ki predlog zakona podpira. Prav tako 
je predstavnik Agencije za trg vrednostnih 
papirjev podprl predlog zakona.  
 Odbor je v skladu z drugim odstavkom 
130. člena Poslovnika Državnega zbora 
obravnaval vloženi amandma k členu predloga 
zakona in amandma sprejel. Odbor je nato v 
skladu s 128. členom Poslovnika Državnega 
zbora glasoval o vseh členih predloga zakona in 
jih sprejel. Glede na sprejeti amandma je na 
podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika 
Državnega zbora pripravljeno besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, v katerega je 
vključen sprejeti amandma. Dopolnjeni predlog 
zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod predsednik. 
 Sedaj prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin.  
 Gospod Jani Ivanušo ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke.  
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem. Bom zelo 
kratek.  
Pred sabo imamo Predlog zakona o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje. 
Cilj zakona je zagotavljanje pravne varnosti ter 
zagotavljanje jasnosti, preglednosti, tudi 
kakovosti in določnosti predpisov. Z zakonom se 
upošteva načelo določnosti, s katerim se 
zagotavljata pravna varnost in zaupanje v pravo 
ter se preprečuje različno tolmačenje v praksi. S 
tem zakonom bi se naj poglavitna rešitev našla 
pri zagotavljanju večje preglednosti, vsebine 
zakona ter upošteva jasnost in določnost pri 
urejanju družbenih razmerij. Zakon tudi nima 
posledic za državni proračun in tudi za druga 
javna finančna sredstva ne. Predlog zakona je 
usklajen s pravnim redom Evropske unije, pri 
čemer gre za harmonizacijo zakonodaje znotraj 
Evropske unije in njeno implementacijo direktiv 
Evropske unije v nacionalno zakonodajo.  
V Slovenski nacionalni stranki omenjenemu 
predlogu zakona ne nasprotujemo, kot smo tudi 
rekli pri prejšnjem zakonu, da se prepletata. Ne 
bomo pa ga podprli. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
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 Mag. Marko Pogačnik bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik Državnega zbora, hvala 
za dano besedo. Spoštovani državni sekretar, 
kolegice, kolegi! 
 Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje – glavni cilj je, da se s predlogom 
zakona odpravlja sklicevanje na Zakon o trgu 
finančnih inštrumentov, ki bo s sprejetjem 
Zakona o trgu finančnih inštrumentov-1 prenehal 
veljati, s čimer se sledi ciljem zagotavljanja 
pravne varnosti ter zagotavljanja jasnosti, 
preglednosti, kakovosti in pa določnosti 
predpisov.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke predlogu zakona ne bomo 
nasprotovali. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa Mateja Udovč bo predstavila 
stališče Poslanske skupine modernega centra.  
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Predlog zakona o 

trgu finančnih instrumentov, Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje, se morajo obravnavati hkrati, na tej 
redni seji Državnega zbora, zaradi njihove 
vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Hkratna obravnava in sprejetje ter skupna 
uveljavitev t. i. trojčka je potrebno zato, ker s 
sprejetjem novega preneha veljavnost 
sedanjega zakona o trgu finančnih instrumentov, 
na katerega se sklicujeta tako Zakon o 
upravljavcih alternativnih investicijskih skladov in 
Zakon o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje. V obeh omenjenih, z Zakonom o 
trgu finančnih instrumentov povezanih, novel, se 
odpravljajo sklicevanja na veljavni zakon in 
določa sklicevanje na predlog novega zakona. 
Hkrati pa se določajo tudi nekatere nove rešitve 
in s tem povezane kazenske določbe zaradi 
kršitev nove evropske zakonodaje oziroma 
Direktive 2014/65, Direktive 2016/1034 in 
delegirane Direktive 2017/593 ter ureditev 
izvajanja Uredbe 600/2014 in Uredbe 
1011/2016. Kar se tiče Uredbe 2015/760, 
slednja do sedaj še ni bila izpostavljena, velja pa 
opozoriti, da ta spodbuja evropske dolgoročne 
naložbe v realno gospodarstvo. S to uredbo se 
določajo enotna pravila glede evropskih 
dolgoročnih investicijskih skladov, da bi se 
preprečile kršitve upravitelja evropskega 
dolgoročnega investicijskega sklada oziroma 
neustrezna uporaba regulative. Način 
upravljanja, tveganja, trženja in ostalo pa 

določajo, kot je že omenjeno, tudi s tem 
povezane prekrškovne določbe oziroma 
sankcije.  
 Na podlagi navedenih argumentov 
bomo v Poslanski skupini Stranke modernega 
centra tako imenovani trojček podprli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Kot zadnji imate besedo gospod Jožef 
Horvat v imenu Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik. Predstavniki Vlade, drage kolegice 
in kolegi! 
 Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje je tesno in logično 
povezan z novim predlogom zakona o trgu 
finančnih instrumentov. Ker sta zakona med 
seboj povezana, je novela Zakona o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
posledica sprememb, ki jih prinaša novi zakon o 
trgu finančnih instrumentov ter prinaša logično 
uskladitev in prilagoditev, ki je nomotehnične 
narave. Ker je novela Zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje neločljivo 
povezana z novim zakonom o trgu finančnih 
instrumentov, bo tudi glasovanje Poslanske 
skupine Nove Slovenije pri obeh zakonih enako. 
  Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje ne bomo podprli, ne 
bomo pa mu tudi nasprotovali.  
  
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 S tem smo končali s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin.  
 Tudi pri tem zakonu v drugi obravnavi 
ni bilo amandmajev in s tem ugotavljam, da bo 
odločanje o predlogu zakona v skladu s 
časovnim potekom seje zbora danes v okviru 
glasovanj, pol ure po prekinjeni 11. točki 
dnevnega reda.  
 S tem prekinjam tudi to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 4. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O UPRAVLJAVCIH 
ALTERNATIVNIH INVESTICIJSKIH SKLADOV 
PO NUJNEM POSTOPKU.  

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada Republike Slovenije. Za 
dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem 
besedo predstavniku Vlade.  
 Gospod državni sekretar, izvolite.  
 
METOD DRAGONJA: Hvala lepa, gospod 

predsednik. Spoštovane poslanke in poslanci! 
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 Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih 
skladov amandmira zakon v tistih določbah, kjer 
ga je treba uskladiti z Zakonom o trgu finančnih 
instrumentov. S predlogom zakona se 
odpravljajo sklicevanja na ta prvi zakon, zaradi 
vsebinske povezanosti in potrebe po sočasni 
objavi vseh treh zakonov se vsi trije zakoni 
obravnavajo paketno. S predlogom te novele se 
podrobneje ureja izvajanje Uredbe 760/2015 
Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih 
dolgoročnih investicijskih skladih. Glavni namen 
te uredbe je spodbujanje evropskih dolgoročnih 
naložb v realno gospodarstvo. S to uredbo se 
določajo enotna pravila glede evropskih 
dolgoročnih investicijskih skladov, hkrati pa 
vnašamo v pravni red tudi ustrezne kazenske 
določbe, če pravne osebe, ki upravljajo te 
sklade, za to nimajo ustreznega dovoljenja in če 
ne izpolnjujejo pogojev, ki jih določa evropska 
uredba.  
 S potrditvijo tega tretjega zakona iz 
zakonodajnega paketa bomo zagotovili 
konsistenten zakonodajni okvir za nadaljnji 
razvoj trga kapitala tudi v Republiki Sloveniji, 
zato predlagamo, da se ta zakon v zakonodajam 
postopku podpre in potrdi. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar.  
 Predajam besedo predsedniku 
pristojnega odbora gospodu Robertu Polnarju.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovane 

gospe poslanke in gospodje poslanci! 
 Odbor za finance je kot matično 
delovno telo na 2. Seji 6. novembra letos 
obravnaval Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih 
investicijskih skladov, ki ga je Državnemu zboru 
v obravnavo po nujnem postopku predložila 
Vlada. Kolegij predsednika Državnega zbora je 
na 5. seji 31. julija letos potrdil nujni postopek za 
sprejetje zakona.  
 Odbor je prejel naslednja dodatna 
gradiva k predlogu zakona: mnenje 
Zakonodajno-pravne službe z dne 22. oktobra in 
mnenje Komisije Državnega sveta za 
gospodarstvo, obrt, turizem in finance z dne 24. 
oktobra. Seji odbora so prisostvovali 
predstavnice in predstavniki Ministrstva za 
finance, Komisije Državnega sveta za 
gospodarstvo, obrt, turizem in finance, 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora in 
Agencije za trg vrednostnih papirjev.  
 V uvodni dopolnilni obrazložitvi je 
državni sekretar na Ministrstvu za finance 
pojasnil, da predlog zakona odpravlja 
sklicevanje na prejšnji zakon o trgu finančnih 
instrumentov, ki bo s sprejetjem predloga 
novega zakona prenehal veljati, s čimer se sledi 
ciljem zagotavljanja pravne varnosti ter 
zagotavljanja jasnosti, preglednosti, kakovosti in 
določnosti predpisov. Zakonodajno-pravna 

služba je predlog zakona proučila z vidika 
skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in z 
zakonodajno-tehničnega vidika. Na odboru je 
pisno mnenje predstavil tudi predstavnik 
Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, 
obrt, turizem in finance, ki predlog zakona 
podpira. Prav tako je izrazil podporo predlogu 
zakona predstavnik Agencije za trg vrednostnih 
papirjev.  
 Odbor je v skladu s 128. členom 
Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh 
členih predloga zakona in jih sprejel. Glede na 
to, da Odbor za finance kot matično delovno telo 
k predlogu zakona ni sprejel nobenega 
amandmaja, odbor predlaga Državnemu zboru, 
da predlog zakona sprejme v predloženem 
besedilu. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Kot prvi imate besedo mag. Marko 
Pogačnik, Poslanska skupina Slovenske 
demokratske stranke.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
MAG. MARKO POGAČNIK (PS SDS): 

Spoštovani predsednik, hvala za besedo. 
Spoštovani državni sekretar, kolegice, kolegi!  
 Tudi pri zakonu o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o upravljavcih alternativnih 
skladov se odpravlja sklicevanje na Zakon o trgu 
finančnih instrumentov, ki bo s sprejetjem 
predloga ZTFI-1 prenehal veljati. S tem se 
zagotavlja cilj pravne varnosti ter zagotavljanje 
jasnosti in preglednosti, kakovosti in določnosti 
predpisov.  
 V Slovenski demokratski stranki 
predlogu spremembe zakona ne bomo 
nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Jožef Horvat imate besedo v 
imenu Poslanske skupine Nova Slovenija – 
krščanski demokrati.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik. Spoštovani predstavniki Ministrstva 
za finance, drage kolegice in kolegi! 
 Pred nami je zakon, ki ureja področje 
upravljanja alternativnih investicijskih skladov. 
Gre za sklade, ki so za razliko od drugih 
skladov, na primer vzajemnih skladov, regulirani 
veliko bolj ohlapno, saj lahko vlagajo v širši 
nabor naložb. Medtem ko lahko vzajemni skladi 
premoženje vlagateljev investirajo praviloma 
samo v delnice, druge sklade in obveznice, 
lahko alternativni investicijski skladi investirajo 
tudi v na primer žlahtne kovine, izvedene 
finančne instrumente, nepremičnine in tako 
naprej. Zaradi tega lahko prinašajo tudi večja 
tveganja.  
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 Tudi zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o upravljavcih alternativnih 
investicijskih skladov je tesno povezan z novim 
predlogom zakona o trgu finančnih 
instrumentov. Ker sta zakona med seboj 
povezana, je novela zakona o upravljavcih 
alternativnih investicijskih skladov posledica 
sprememb, ki jih prinaša novi zakon o trgu 
finančnih instrumentov ter prinaša logično 
uskladitev in prilagoditev, ki je predvsem 
nomotehnične narave.  
 Ker je novela zakona o upravljavcih 
alternativnih investicijskih skladov neločljivo 
povezana z novim zakonom o trgu finančnih 
instrumentov, bo tudi glasovanje Poslanske 
skupine Nove Slovenije pri obeh zakonih enako. 
Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o upravljavcih alternativnih investicijskih 
skladov zaradi tega ne bomo podprli, ne bomo 
pa mu nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Kot zadnji ima besedo gospod Jani 
Ivanuša, Poslanska skupina Slovenske 
nacionalne stranke.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav še enkrat vsem skupaj! 
 Pred sabo imamo zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
upravljavcih alternativnih skladov po nujnem 
postopku. V bistvu imamo spet predlog zakona 
znotraj Evropske unije in implementacijo 
direktive Evropske unije v nacionalno 
zakonodajo. Po presoji zakon nima posledic, 
kakor tudi nima posledic za državni proračun in 
druga javnofinančna sredstva. 
 V Slovenski nacionalni stranki zakonu 
ne nasprotujemo, vendar pa ga tudi ne bomo 
podprli. Hvala lepa za vašo pozornost.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem smo zaključili predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Ker k predlogu zakona matično delovno 
telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker 
amandmaji tudi kasneje niso bili vloženi, 
zaključujem drugo obravnavo predloga zakona. 
 Odločanje o predlogu zakona bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora opravili 
danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 
11. točki dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 5. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DAVKU NA DODANO VREDNOST, NUJNI 
POSTOPEK. 

 Tudi ta zakon je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada Republike 
Slovenije.  
 Besedo dajem predstavnici 
Vlade,državni sekretarki Nataliji Kovač Jereb. 
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Spoštovani 

predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci!  
 Dovolite mi, da kratko predstavim 
poglavitne rešitve Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na 
dodano vrednost. Državnemu zboru ga je Vlada 
predložila v obravnavo in sprejetje po nujnem 
postopku, ker gre za nekatere uskladitve zakona 
s pravom Unije, ki jih je nujno treba uveljaviti s 1. 
januarjem 2019.  
 Glavni namen sprememb zakona je 
prenos dveh evropskih direktiv, se pravi direktive 
o spremembi DDV, direktive glede obravnave 
kuponov ter določb direktive v zvezi z nekaterimi 
obveznostmi glede DDV, ki veljajo za opravljanje 
storitev in prodajo blaga na daljavo. S prenosom 
direktive glede obravnave kuponov se v zakon 
vključujejo nova harmonizirana pravila Unije, s 
katerimi se zagotavlja enotna DDV obravnava 
vseh kuponov v vseh državah članicah. Razlike 
v nacionalnih ureditvah so povzročale problem 
dvojnega obdavčevanja in težave pri čezmejnem 
širjenju svojih dejavnosti namesto da bi imeli 
korist od enotnega trga. S temi pravili pa naj bi 
se to stanje odpravilo. V novih pravilih bodo 
zaradi zagotavljanja pravilnega obračunavanja 
DDV jasno opredeljene različne kategorije 
kuponov. To bo omogočilo enotno obravnavo 
transakcij, ki vključujejo kupone po vsej Uniji. 
Nova pravila bodo veljala za kupone, ki bodo 
izdani po 31. decembru 2018. S prenosom 
direktive se v zakon vključujejo poenostavljena 
pravila o DDV za mala podjetja, izvajalce 
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in 
elektronskih storitev, kadar se te opravljajo za 
osebe, ki niso davčni zavezanci, v drugih 
državah članicah. Veljavna pravila za 
obračunavanje DDV v skladu s pravili države 
članice potrošnje predstavljajo sorazmerno 
veliko administrativno in finančno breme za 
podjetja, ki na skupnem trgu Unije opravljajo 
navedene storitve v majhnem obsegu. Zato so 
bile s spremembo direktive uvedene 
poenostavitve in izpolnjevanje obveznosti glede 
DDV za dobave storitev končnim potrošnikom v 
drugih državah članicah. Te bodo za izvajalce 
pomenile manjše administrativne obremenitve in 
s tem povezane nižje stroške, lažji vstop na trge 
drugih držav članic in hitrejšo rast. Nova pravila 
bodo veljala za storitve, opravljene od 1. 
januarja 2019 dalje.  
 S predlogom zakona se prenaša tudi 
del direktive, ki spreminja DDV direktivo glede 
obdobja uporabe neobveznega mehanizma 
obrnjene davčne obveznosti za določene 
dobave, ki so dovzetne za davčne goljufije. Ta 
ukrep po trenutni ureditvi se bo uporabljal do 31. 
decembra 2018, za trgovanje s pravicami do 
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emisij toplogrednih plinov pa se podaljšuje ta 
uporaba do 30. junija 2022. S ciljem 
administrativnih poenostavitev se nadalje 
ukinjajo določene obveznosti davčnih 
zavezancev, se pravi ukinja se vlaganje 
nekaterih izjav in obrazcev, za katere se je v 
dosedanji praksi pokazalo, da so nesorazmerno 
obremenjujoče za davčne zavezance in tudi za 
davčni organ.  
 V naslednji sklop sprememb pa so 
vključeni le manjši redakcijski popravki 
prilagoditve Zakona o davku na dodano 
vrednost, ki so potrebni zaradi sprememb 
carinske zakonodaje Unije, ter vsebinske 
prilagoditve zakona, ki so potrebne zaradi 
zagotavljanja sistemske usklajenosti določb 
ZDDV z Zakonom o davčnem postopku. 
  Spoštovani poslanci, spoštovane 
poslanke, upoštevajoč navedeno, vam 
predlagam, da podprete dopolnjeni predlog 
zakona, v katerem so vključeni tudi amandmaji, 
ki jih je sprejel Odbor za finance in se ustrezno 
naslavljajo na dana opozorila. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa državna sekretarka, za vašo predstavitev. 
 Besedo predajam gospodu Robertu 
Polnarju, predsedniku Odbora za finance, ki je 
matično delovno telo. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala, 

spoštovani gospod predsednik. Gospe poslanke, 
gospodje poslanci! 
 Odbor za finance je na 2. nujni seji 8. 
novembra letos kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davku na dodano 
vrednost, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo 
in sprejetje po nujnem postopku predložila 
Vlada. Kolegij predsednika Državnega zbora je 
na 12. seji 12. oktobra sklenil, da se predlog 
zakona obravnava po nujnem postopku. Odbor 
je prejel naslednja gradiva: mnenje Komisije 
Državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem 
in finance z dne 26. oktobra in mnenje 
Zakonodajno-pravne službe z dne 2. novembra. 
V skladu s 129. členom Poslovnika Državnega 
zbora so amandmaje k predlogu zakona vložile 
poslanske skupine koalicije, in sicer k petim 
členom zakona in amandma k novemu oziroma 
za novi 16.a člen.  
 Seji odbora so prisostvovali 
predstavnice in predstavniki Ministrstva za 
finance in Zakonodajno-pravne službe. V uvodni 
dopolnilni obrazložitvi je državna sekretarka na 
Ministrstvu za finance pojasnila cilje in rešitve 
predloga zakona ter povedala, da predlog 
zakona pomeni predvsem prenos dveh direktiv 
Evropske unije. Podrobneje je pojasnila 
posamezne rešitve predloga zakona, kot so 
ureditev kuponov, opravljanje 
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in 
elektronskih storitev, zmanjšanje 
administrativnih ovir, uskladitev določb glede 

višine obrestnih mer in podaljšanje veljavnosti 
mehanizma obrnjene davčne obveznosti za 
prenos pravic do emisije toplogrednih plinov. 
Predstavnica Zakonodajno-pravne službe je iz 
svojega pisnega mnenja opozorila na 
problematiko prenosa direktive, ki bi lahko bila 
bolj vsebinska, na vprašanje pravnih praznin in 
opozorila glede uporabe nomotehnike v bodoče. 
Povedala pa je tudi, da vloženi amandmaji 
ustrezno naslavljajo dana opozorila. V razpravi 
so bila s strani članov odbora izpostavljena 
vprašanja glede posameznih določb zakona, 
glede dvojnega obdavčevanja, glede 
medobmejnega sodelovanja ter vprašanja, 
povezana z nejasnostjo posameznih določb 
predloga zakona. V nadaljevanju je član odbora 
opozoril tudi na mnenje Sveta Evropske unije 
glede uporabe kuponov ter vprašanje ustrezne 
časovne priprave davčnih zavezancev na novo 
ureditev. Prav tako je bilo izpostavljeno 
vprašanje ureditve administrativnih bremen. 
Pojasnila glede nejasnosti posameznih določb 
zakona je podala Zakonodajno-pravna služba, ki 
je povedala, da so nejasnosti z vloženimi 
amandmaji odpravljene. Državna sekretarka z 
Ministrstva za finance pa je v razpravi podala 
dodatna pojasnila in odgovarjala na vprašanja 
poslancev.  
 Odbor je v skladu z drugim odstavkom 
130. člena Poslovnika Državnega zbora 
obravnaval amandmaje poslanskih skupin 
koalicije k petim členom in amandma za novi 
16.a člen in jih sprejel. 
 Odbor je v skladu s 128. členom 
Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh 
členih predloga zakona skupaj in jih sprejel. 
Glede na sprejete amandmaje je na podlagi 
prvega odstavka 133. člena Poslovnika 
Državnega zbora pripravljeno besedilo 
dopolnjenega predloga zakona v katerega so 
vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog 
zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

predsednik, najlepša hvala za vašo predstavitev. 
S tem prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Kot prvi ima besedo gospod Igor 
Peček, poslanska skupina Lista Marjana Šarca.  
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
IGOR PEČEK (PS LMŠ): Spoštovani 

predsednik, kolegice in kolegi, predstavniki 
Vlade!  
 V stranki Lista Marjana Šarca menimo, 
da je sprejetje sprememb in dopolnitev Zakona o 
davku na dodano vrednost nujno, ker bomo na 
ta način preprečili težko popravljive posledice za 
delovanje države. S predlaganimi spremembami 
se strinja tudi Komisija za gospodarstvo, obrt in 
turizem ter ga kot takšnega podpira.  
 Namen davčne politike ni samo v 
polnjenju davčnih blagajn države z uvajanjem 
novih davkov in višanjem davčnih stopenj. 
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Pomembno je, da je sistem pregleden, jasen in 
učinkovit, saj je to v interesu vseh državljanov.  
 S spremembami sledimo direktivami 
Evropske unije glede obravnave kuponov in 
poenostavitvijo pravil o DDV pri čezmejnem 
poslovanju za podjetja, ki opravljajo 
telekomunikacijske storitve, storitve oddajanja in 
elektronske storitve. Te obsegajo davčne 
poenostavitve in prinašajo ugodnosti, ki bodo 
davčno okolje naredile enostavnejše za vse 
kategorije davčnih zavezancev. Trenutni sistem 
je pomanjkljiv in razdrobljen, kar se izraža v 
dejstvu, da države članice izgubljajo precejšni 
del prihodkov, ki bi jih sicer lahko porabile v 
javno dobro.  
 Predlagana reforma si prizadeva 
vzpostaviti sistem, ki deluje v prid enotnega trga 
in spodbuja čezmejno trgovino. Na ta način 
bodo podjetja, ki delujejo čezmejno, v 
enakopravnejšem položaju s podjetju, ki delujejo 
le na domačem trgu. Stroški izpolnjevanja 
obveznosti teh podjetji so sedaj kar za 11 % višji 
od stroškov podjetij, ki delujejo le na domačem 
trgu.  
 Posledica te spremembe je zmanjšanje 
tako imenovanih čezmejnih goljufij. Izdelana je 
tudi ocena, da se bodo te na nivoju Evropske 
unije zmanjšale za okoli 40 milijard evrov. Drugo 
pomembno področje, ki ga ureja predloga 
zakona, je obdavčitev kuponov, ki so namenjeni 
nakupu blaga in storitev. Do sedaj so bili 
izdajatelji večkrat v dvomih, kdaj nastane 
obveznost za obračun DDV. Z jasno navedbo 
podatkov o dobavi blaga ali storitev, na katere 
se kupon nanaša, in obračunom DDV teh 
dvomov ne bo več.  
 V stranki Lista Marjana Šarca zato 
predlog zakona podpiramo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod poslanec. Gospod Jani Prednik ima 
besedo v imenu poslanske skupine Socialnih 
demokratov. Gospod poslanec. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Vsem en lep pozdrav 

še enkrat. Danes po nujnem postopku 
obravnavamo predlog novele Zakona o davku 
na dodano vrednost. Tokrat moramo pomiriti 
strahove, ki bi se morda pojavili.  
 Ne gre za spremembe ali za povišanje 
davčnih stopenj. Gre preprosto za zakon, ki bo 
uskladil slovensko zakonodajo z evropskimi 
direktivami, s prenosom katerih Slovenija že 
zamuja. Čim bolj poenotena davčna pravila med 
državami članicami pa pomenijo manj 
nesmiselnega tekmovanja med državami in manj 
davčnega izogibanja. Vsebina zakona pa je 
vezana na pravilno ugotavljanje in 
obračunavanje davčnih osnov pri davku na 
dodano vrednost predvsem za podjetja, ki 
poslujejo na več trgih. Ti zavezanci imajo 
namreč priložnost, da s kreativnim 
računovodstvom in prenašanjem obveznosti 
med državami zmanjšujejo svojo davčno osnovo 
oziroma prenesejo svojo obveznost tja, kjer je 

nižja. Evropske direktive tako ravnanje 
preprečujejo in tudi Socialni demokrati smo 
zagovorniki načela, da se davčna obveznost 
plačuje tam, kjer je ustvarjena. Področja, ki jih 
zakon ureja, se navezujejo na trgovanje z 
investicijskimi kuponi, na področje 
telekomunikacijskih in drugih elektronskih 
storitev, zmanjšujejo se nekatera administrativna 
bremena zavezancev ter podaljšuje veljavnost 
mehanizma obrnjene davčne obveznosti pri 
prenosu pravic do emisije toplogrednih plinov. 
Vsa ta področja morda nimajo neposrednega 
vpliva na vsakdanje življenje ljudi, njihova 
ureditev pa zagotavlja urejen in usklajen davčni 
sistem, ki preprečuje zlorabe v korist vseh.  
 V poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo zato podprli predlog 
sprememb in dopolnitev Zakona o davku na 
dodano vrednost. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa poslanka Mateja Udovč v imenu 
Poslanske skupine Stranke modernega centra, 
izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Predlog novele 

Zakona o davku na dodano vrednost je še eden 
od zakonov, ki v slovenski pravni red vnaša 
določbe evropskih direktiv v zvezi z določanjem 
obveznosti glede DDV, opravljanja storitev in 
prodajo blaga na daljavo.  
Razprava na matičnem delovnem telesu se je 
osredotočila predvsem na dvojno obdavčevanje, 
na čezmejno sodelovanje in uporabo kuponov. V 
Stranki modernega centra želimo opozoriti tudi 
na druge, prav tako pomembne rešitve, ki jih 
novela prinaša.  
Ena od teh je mehanizem obrnjene davčne 
obveznosti, ki je zelo učinkovito in uspešno 
orodje v boju proti goljufijam na področju DDV. 
Zaradi uvedbe mehanizma obrnjene davčne 
obveznosti so se goljufije v določenih sektorjih 
znatno zmanjšale ali izginile. Slovenija ukrep 
obrnjene davčne obveznosti uporablja v primeru 
prenosa pravic do emisij toplogrednih plinov. Kot 
veste, je sežiganje fosilnih goriv glavni vir emisij 
toplogrednih plinov. Koncept emisijskih kuponov 
oziroma trgovanje s potrdilom oziroma 
dovoljenjem, ki predstavlja pravico do izpusta 
ene tone ogljikovega dioksida ali drugega 
toplogrednega plina enake mase, pa je nastal 
kot posledica večje ozaveščenosti glede 
nadzora nad emisijami. Ta koncept temelji na 
tržnih mehanizmih. Leta 2009 je bil velik vzpon 
cene emisijskih kuponov. Takrat je prihajalo do 
ogromnih finančnih malverzacij oziroma 
primerov tako imenovanih davčnih vrtiljakov. Po 
nekaterih ocenah je zgolj v letu in pol med 
trgovanjem z emisijskimi kuponi poniknilo za 
približno 5 milijard evrov, ki bi se morali steči na 
račun davčnih uradov v posameznih državah.  
V zvezi s tem velja še opozoriti, da sistem 
emisijskih kuponov deluje od leta 2005 in je 
razdeljen na več vnaprej določenih trgovalnih 
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obdobij. Trenutno smo že v tretjem trgovalnem 
obdobju. Danes je cena kuponov že skoraj 20 
evrov in analitiki napovedujejo, da se bo cena še 
večala. V izogib težavam, ki smo jih imeli v 
preteklem obdobju na tem področju, je treba 
zadržati mehanizem za hiter odziv v primerih 
goljufij. Njegova veljavnost se podaljšuje do 30. 
junija 2022. Mehanizem obrnjene davčne 
obveznosti se torej lahko uporablja začasno, ne 
pa tudi splošno. V skladu z veljavnimi pravili je 
omejen na vnaprej določene sezname sektorjev. 
Uporablja ga lahko le država članica, ki je za to 
posebej zaprosila, in če je to odobril Svet 
Evropske unije. Direktiva bo torej zagotovila 
kratkoročno rešitev za preprečevanje goljufij v 
najbolj prizadetih državah članicah, dokler se ne 
bodo zaključila pogajanja o novem in 
dokončnem sistemu DDV, v katerem bodo 
dobavljeno blago in storitev obdavčeni v 
namembni državi. 
Evropska komisija je oktobra 2017 objavila 
načrte za najobsežnejšo reformo pravil EU o 
DDV v zadnjih 25 letih. Z reformo naj bi se 
izboljšal ter posodobil sistem DDV. Sedanji 
sistem DDV izvira iz leta 1993 in je bil zasnovan 
kot prehodni sistem. Je razdrobljen in preveč 
zapleten za podjetja, ki poslujejo čezmejno, ter 
omogoča goljufanje. Po različnih ocenah se 
vsako leto tako izgubi za več kot 150 milijard 
evrov DDV. Skupni sistem DDV je pomemben 
za enotni evropski trg, saj je tudi eden od virov 
lastnih sredstev EU.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra upamo, da se nam bo na 
ravni Unije uspelo poenotiti pri vzpostavitvi 
sistema DDV, ki bo deloval v prid enotnega trga. 
Želimo si sistem, ki bo enostavnejši, prijaznejši 
za podjetja in ne bo dopuščal goljufij.  
 Z vidika harmonizacije prava v Evropski 
uniji ocenjujejo, da zakon oziroma omenjene 
direktive zelo dobro rešujejo to problematiko. 
Prepričani smo, da je to velik korak k 
posodobljenemu enotnemu evropskemu sistemu 
DDV, zato bomo zakon v Stranki modernega 
centra podprli.   
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Besedo ima gospod Luka Mesec v 
imenu Poslanske skupine Levica.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Gospod 

predsednik, spoštovane poslanke in poslanci!  
 Zakon, ki je pred nami je, kot so 
povedali predhodniki, tehnične narave, prenaša 
v našo zakonodajo vsebino dveh direktiv Sveta 
Evropske unije in se dotika v bistvu detajlov 
glede obdavčitve kuponov. Govorimo o darilnih 
kuponih glede opravljanja telekomunikacijskih 
storitev čez mejo in podobno. Vsebuje pa tudi 
ukinjanje nekaterih obrazcev za poročanje 
oziroma nekaterih obveznosti podjetij do 
davčnega organa. Med njimi so recimo 
predložitev izjave o izbiri transakcij z 

nepremičninami, priglasitev izbire za obdavčitev 
investicijskega zlata in podobno. Tukaj smo v 
Levici na odboru izrazili zadržek, da bi ukinjanje 
teh obrazcev lahko pomenilo zmanjšanje davčne 
transparentnosti, saj davčni organ ne bo več teh 
poročil pridobival avtomatično, ampak samo še 
na izrecno zahtevo.  
 V tem smislu smo do predlaganih 
sprememb zadržani in se bomo tudi danes pri 
glasovanju vzdržali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Jožef Horvat, besedo imate v 
imenu Poslanske skupine Nova Slovenija – 
krščanski demokrati.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, 

spoštovani gospod predsednik. Predstavniki 
Vlade, drage kolegice in kolegi!  
 Pri tokratni noveli Zakona o davku na 
dodano vrednost gre pretežno za vprašanja 
implementacije evropske sekundarne 
zakonodaje v naš pravni red. Tudi pri tem 
predlogu zakona je Vlada predlagala nujni 
postopek, saj morajo biti določbe direktiv v naš 
pravni red prenesene že do konca letošnjega 
leta. Glede na to, da se nove rešitve tega 
predloga zakona začnejo uporabljati že z 
začetkom prihodnjega leta, torej že čez dober 
mesec dni, v Novi Sloveniji pričakujemo, da bo 
ob morebitnih težavah ali nejasnostih ministrstvo 
vsem zavezancem zagotovilo vso podporo pri 
izvrševanju zakona. 
  Prvi sklop predloga ureja področje 
obravnave kuponov. Naši potrošniki verjetno vsi 
poznajo darilne bone. Torej ureja se tudi 
vprašanje darilnih bonov. V nekaterih državah 
članicah so najpogostejše vrste kuponov 
obdavčene ob izdaji, v drugih državah ob 
njihovem unovčenju. Praktični posledici različne 
obdavčitve pri izdaji kupona v eni državi članici 
in njegovi uporabi v drugi državi članici sta lahko 
po navedbah Vlade tudi dvojna obdavčitev ali 
neobdavčitev. Zato pozdravljamo vzpostavitev 
jasne definicije, kdaj se katera vrsta kupona 
šteje za unovčenega. V Novi Sloveniji 
pozdravljamo tudi razbremenitev podjetij z 
majhnim obsegom čezmejno opravljenih 
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja 
ali elektronskih storitev. Zakon namreč za ta 
podjetja uvaja prag v višini 10 tisoč evrov 
prometa, do katerega izvajalec storitev s 
sedežem ali s stalnim oziroma običajnim 
prebivališčem v Sloveniji za dobavo storitev v 
druge države članice lahko uporablja pravila 
okrajev obdavčitve v skladu z našim zakonom. S 
tem se podjetjem omogoči, da pri majhnem 
obsegu dobav zanje ne nastanejo dodatni 
stroški, povezani s spoštovanjem pravil glede 
DDV v drugih članicah Evropske unije.  
 Prav tako v Novi Sloveniji pozdravljamo 
še nekaj dodatnih razbremenitev na področju 
ureditve davka na dodano vrednost. Pri 
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transakcijah v zvezi z nepremičninami se lahko 
davčni zavezanec, ki je oproščen DDV, z 
nasprotno stranko, ki ima pravico do odbitka 
celotnega DDV, dogovori, da bo DDV obračunal. 
V takem primeru zakon odpravlja administrativno 
zahtevo po obvezni izjavi davčnemu organu. 
Ukine se tudi obveznost predložitve napovedi o 
predvidenih transakcijah davčnemu organu za 
določitev začasnega odbitnega deleža. Ker gre 
zgolj za predvidene transakcije davčnega 
zavezanca, zadostuje, da davčni zavezanec 
sam začasno določi začasni odbitni delež na 
podlagi podatkov o predvidenih transakcijah. 
 Ker predlog prinaša nekaj koristnih 
razbremenitev za zavezance, bomo novelo 
Zakona o davku na dodano vrednost v Novi 
Sloveniji podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Franc Kramar, imate besedo v 
imenu Poslanske skupine stranke Alenke 
Bratušek.  
 Izvolite. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

predsednik. Spoštovane kolegice in kolegi.  
 Pred seboj imamo novelo Zakona o 
davku na dodano vrednost, ki jo, roko na srce, 
moramo sprejeti, saj gre izključno za uskladitev 
slovenskega pravnega reda z evropskim. 
Direktivi, ki ju prenašamo na naš pravni red, 
morata biti objavljeni z začetkom tega leta. Ker 
je prejšnja vlada predčasno odstopila, nova pa 
se je konstituirala šele v septembru letošnjega 
leta, se nam s prenosom direktiv seveda mudi. 
Tudi sicer se večkrat spravljamo v položaj, ko se 
nam z nečim mudi in tudi zato sprejemamo 
količinsko veliko zakonodaje, ki pa ni vedno 
kvalitetna kot bi se od nas mogoče pričakovalo. 
A o tej temi morda kaj več povemo kdaj drugič. 
 In kaj spremembe sploh pomenijo? Pri 
prvi direktivi gre za odpravo neusklajenosti 
obdavčitve med državami članicami Evropske 
skupnosti in za postavitev razmejitev med 
kuponi in inovativnimi plačilnimi sredstvi, da se 
zagotovi nevtralnost obdavčenja. 
Poenostavljena, posodobljena in usklajena 
pravila o DDV, ki se bodo po zakonu o DDV 
uporabljala za kupone, se nanašajo samo na 
kupone, ki so lahko unovčljivi za dobavo blaga 
ali opravljanje storitev, ne zadevajo pa 
inštrumentov, ki imetniku zagotavljajo popust ob 
nakupu blaga ali storitev, ne zagotavljajo pa mu 
pravice do prejetja takšnega blaga ali storitev. 
Vključene določbe glede kuponov ne povzročajo 
sprememb pri DDV, obravnavi vozovnic, 
vozovnic za kinematografe in muzeje, poštnih 
znamk in podobno. 
 Pri drugi direktivi pa gre za 
poenostavitev pravil za obračunavanje in 
plačevanje DDV ter izdajanja računov za 
opravljanje telekomunikacijske storitve, storitve 
oddajanja in elektronske storitve, kadar 
opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni 

zavezanci v drugih državah članicah. Tako se 
bodo za podjetja, predvsem mikropodjetja, 
zmanjšale administrativne obremenitve 
upoštevanja pravil o DDV in znižali s tem 
povezani stroški pri čezmejnem poslovanju, kar 
bo prispevalo k večji konkurenčnosti teh podjetij 
na skupnem trgu in njihovi hitrejši rasti. Poleg 
tega se zavezancem, ki nimajo sedeža znotraj 
Evropske skupnosti, so pa registrirani za DDV v 
državi članici, na primer zaradi opravljanja 
občasnih transakcij, ki so predmet DDV, 
omogoči uporaba posebne ureditve za davčne 
zavezance, ki nimajo sedeža znotraj Evropske 
skupnosti. S tem se za te zavezance 
poenostavita obračunavanje in plačevanje DDV 
za storitve, ki jih opravijo za osebe, ki niso 
davčni zavezanci v Sloveniji in s tem se poveča 
učinkovitost pobiranja DDV davčnega organa.  
 Mnenje Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek je, da je to novelo treba sprejeti 
zaradi uskladitve pravnega reda, pa tudi zato ker 
Slovenija v fazi sprejemanja omenjenih direktiv 
besedilu sprememb ni nasprotovala in jih je 
podpirala. Gre pa tudi za spremembe, ki jih v 
Poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek 
lahko brez težav podpremo. Prav tako je ukinitev 
administrativnih bremen nekaj, kar Stranka 
Alenke Bratušek podpira in se za to tudi 
zavzema. 
  Današnjo razpravo o davku na dodano 
vrednost pa želimo izkoristiti tudi za to, da vlado 
opomnimo na neuresničen sklep prejšnjega 
sklica državnega zbora, ki je ministrstvu naložil, 
da v pravilniku o izvajanju Zakona o davku na 
dodano vrednost po zgledu nekaterih evropskih 
držav – Španije, Nizozemske, Irske, Francije – 
zniža DDV za higienske pripomočke, kot so 
damski vložki in tamponi, otroške plenice in 
plenične predloge ter ter podobne izdelke. 
Gre za izdelke, ki predvsem ženskam 
predstavlja fiksni mesečni strošek in hkrati ni 
luksuz, temveč nujna potrebščina. Takrat je bilo 
povedano, da se bo na tak način zasledovala 
pravičnejša obdavčitev in s tem povezano 
enakopravnost žensk. Po našem mnenju pa je 
enako pomembno opozoriti še na vidik 
potencialne revščine, ki so ji ženske nekoliko 
bolj izpostavljene, nakup higienskih izdelkov pa 
jim večkrat predstavlja razmeroma velik, za 
nekatere tudi zelo velik strošek. Kot že rečeno, 
nekatere evropske države so to v svoji 
zakonodaji že uredile, mi pa, upam, da v čim 
krajšem času še bomo. Ponavljam tudi, da ne 
govorimo o luksuznih dobrinah, temveč o 
vsakodnevnih potrebščinah, ki so za normalno 
življenje nujno potrebne in kot takšne jih je treba 
obravnavati tudi davčno.  
 Novelo bomo v Poslanski skupini 
Stranke Alenke Bratušek podprli. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Robert Polnar v imenu 
Poslanske skupine Demokratične stranke 
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upokojencev Slovenije. Gospod poslanec, danes 
ste pogosto pri mikrofonu. 
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala, gospod 

predsednik. Me veseli, da ste to opazili. Gospe 
poslanke, gospodje poslanci! 
 Jaz mislim, da prav težko mu ni bilo 
mene opaziti, meter 90 sem vseeno visok, 
ampak gremo zdaj k resnim zavedam. 
 Dobro je, da se v nacionalni pravni red 
prenašata direktivi Evropske komisije v okviru 
časovne zamejitve, ki je načrtovana za njuno 
sprejetje. Temeljni namen predlaganih 
zakonskih sprememb pri spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davku na dodano 
vrednost je ustvariti pozitiven vpliv na različne 
gospodarske dejavnosti. Pri ureditvi kuponov gre 
za to, da je v predlog vključena opredelitev 
kuponov, vrst kuponov in v tej zvezi določitev 
obveznosti obračuna davka na dodano vrednost 
ter davčne osnove. Pri opravljanju 
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in 
elektronskih storitev gre za razbremenitev 
podjetij, ki razpolagajo z majhnim obsegom 
čezmejno opravljenih tovrstnih storitev. V 
spremembah in dopolnitvah zakona gre tudi za 
ukinitve administrativnih obremenitev na treh 
področjih davčnega poslovanja, kjer se 
zasleduje cilj poenostavitve postopkov za 
uporabnike. V zakonu je tudi opredeljena 
uskladitev določb med Zakonom o davku na 
dodano vrednost in Zakonom o davčnem 
postopku z namenom preprostejšega izračuna 
obresti. S temi ukrepi se bodo predvsem 
majhnim podjetjem zmanjšali stroški 
izpolnjevanja obveznosti v zvezi z davkom na 
dodano vrednost. Pričakovati je, da se bodo 
izboljšali tudi njihovi konkurenčni pogoji na 
skupnem trgu obravnavanih storitev in 
vzpostavili pogoji za hitrejšo rast njihovega 
čezmejnega poslovanja. 
  Zaradi navedenih razlogov bomo v 
Poslanski skupini Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije podprli Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na 
dodano vrednost. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Jani Ivanuša v imenu 
Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa, še 

enkrat. Lep pozdrav vsem skupaj. 
 Pred sabo imamo zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na 
dodano vrednost. S predlaganim zakonom se v 
naš nacionalni pravni red prenašata dve 
direktivi, ki se nanašata z zvezi z nekaterimi 
obveznostmi glede davka na dodano vrednost, 
ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga 
na daljavo. Obe direktivi se morata v skladu z 

določbami direktiv v nacionalno zakonodajo 
prenesti najpozneje do 31. 12. 2018, da se 
potem lahko začnejo uporabljati 1. 1. 2019. Prav 
tako se s predlogom zakona do 30. 6. 2022 
podaljšuje veljavnost sektorskega mehanizma 
obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do 
emisij toplogrednih plinov. V skladu z veljavnim 
zakonom veljavnost sektorskega mehanizma 
obrnjene davčne obveznosti za prenos pravic do 
emisije toplogrednih plinov preneha veljati 31. 
12. 2018, kot to določa tudi direktiva. Pri 
direktivah v nasprotnem primeru lahko nastanejo 
težko popravljive posledice za delovanje države. 
Zaradi nepravočasnega prenosa navedenih 
direktiv v nacionalni pravni red bo Evropska 
komisija sprožila postopek zoper Slovenijo, 
postopek za ugotavljanje kršitve pravne reda EU 
in Sloveniji naložila denarno kazen, kakor tudi z 
vidika pravočasnega informiranja zavezancev o 
novem postopanju v zvezi z obračunavanjem 
DDV.  
 Glavni namen sprememb z DDV je 
prenesti v slovenski pravni red določbe direktive 
Sveta EU glede obravnave kuponov. Pri drugi 
direktivi v zvezi z nekaterimi obveznostmi glede 
davka na dodano vrednost, ki veljajo za 
opravljanje storitev in prodaje blaga na daljavo. 
Gre za telekomunikacijske storitve, storitve 
oddajanja elektronskih storitev. Cilj prve direktive 
je posodobitev poenostavitev in uskladitev pravil 
o DDV, ki se uporabljajo za kupone. Cilj druge 
direktive Sveta je poenostavitev pravil o DDV za 
mala podjetja pri čezmejnih dobavah blaga in 
storitev na daljavo, s čimer se za ta mala 
podjetja zmanjšajo administrativna bremena in 
stroški. Izboljšajo se konkurenčni pogoji podjetij 
na trgih drugih članic, pospešita se prodaja na 
daljavo in rast malih podjetij. Poenostavitve za 
mala podjetja bodo uveljavljene v dveh korakih. 
V prvem se poenostavijo pravila za izvajalce 
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in 
elektronskih storitev, kadar opravljajo storitve 
osebe, ki niso davčni zavezanci v drugih 
državah članicah. Ta pravila morajo biti v 
državah članicah uveljavljena do 1. januarja 
2019. V drugem koraku 1. januarja 2021 bo 
uvedeno načelo obdavčitve dobav blaga 
končnemu potrošniku v državi članici potrošnje. 
Določene bodo tudi obveznosti ponudnikov 
spletnih platform, ki posredujejo pri dobavah 
blaga. Razširjena bo uporaba sistema mini VEM 
na čezmejne dobave blaga in storitev končnim 
potrošnikom v skupnosti ter na uvoz pošiljk 
majhnih vrednosti do višine 150 evrov končnim 
potrošnikom v skupnosti. S predlogom zakona 
se predlagajo poglavitne rešitev, in sicer 
ureditev kuponov, opravljanja 
telekomunikacijskih storitev, storitev oddajanja in 
elektronskih storitev ter ukinitev nekaterih 
administrativnih ovir.  
 V Slovenski nacionalni stranki zakonu 
sicer ne nasprotujemo. Hvala lepa za vašo 
pozornost.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Kot zadnji v imenu Poslanske skupine 
Slovenske demokratske stranke ima besedo 
mag. Andrej Šircelj.  
 Izvolite.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovani predsednik! Spoštovana 
državna sekretarka, kolegice in kolegi! 
 V tem zakonodajnem postopku 
ponovno prenašamo direktivo Evropske unije. 
Prva direktiva o davku na dodano vrednost je 
bila sprejeta leta 1993 in takrat je bil uveljavljen 
začasen sistem. Po 25 letih imamo še vedno 
začasni sistem. Verjetno je to že 100. ali pa 200. 
direktiva, ki jo prenašamo precej nekritično. 
Navadno jo vlade, katerekoli že, prevedejo, 
prekopirajo, ne vem, če tudi vedno kapirajo. Se 
opravičujem, ker govorim s tujkami. S tem se 
pojavlja pri tovrstnih uveljavitvah direktive EU to, 
da so netransparentne, da večkrat ne vemo, kaj 
dejansko določajo, da nastanejo za 
gospodarstvo, za davčne zavezance precejšnje 
težave, da so zapletene. In tako Evropska unija 
kot ostali imamo rešitev: nova direktiva, s katero 
naj bi poenostavili sistem, naredili boljšega, 
naredili takšnega, če govorimo o davkih, da bo 
manj zapleten in da bo pravičnejši in da bo tudi 
manj davčnih utaj. Tako smo dejansko na Še 
enem krogu na vrtiljaku, pa da ne bom tu, bom 
rekel, užalil ali prizadel Tiziana Terzanija, ki je 
napisal to knjigo in se ne nanaša na davke, 
recimo, da smo še na enem krogu davčnega 
vrtiljaka. Ta davčni vrtiljak se dogaja tudi danes. 
Enostavno je prekopirana ena direktiva. Ne vem, 
koliko so dejansko slovenski predstavniki 
sodelovali pri tem, mislim, da vsebinsko bolj 
malo, niso uveljavljali ali so uveljavljali – o tem ni 
bilo danes nič govora – slovenskih interesov, 
slovenske posebnosti glede tega in tako še 
enkrat enostavno, se opravičujem, kopiramo 
neke rešitve, za katere ne vemo, kako se bodo 
uveljavile v gospodarstvu. Tudi zato ne, ker tudi 
na podlagi razprave na matičnem delovnem 
telesu ni bilo opravljeno testiranje tovrstnih 
rešitev na gospodarstvo. Po drugi strani zakon 
uveljavlja tudi tisto, kar danes ni bilo 
uveljavljeno, zamudno obrestno mero, dodatno 
zamudno obrestno mero, za katero je vprašanje, 
ali je ta višina 3 % prava ali ne. Tako pravzaprav 
ne glede na to, da govorimo o tem, ali pa večina 
vas govori o tem, kako se bo vse skupaj 
izboljšalo, imamo v Slovenski demokratski 
stranki do tovrstnih rešitev, pavšalnih rešitev 
zadržke, ker enostavno to ni dokazljivo. 
 Glede tega, kako se davčni sistem 
davka na dodano vrednost izboljšuje, je treba 
povedati, da je to po 25 letih še vedno začasni 
sistem. Tisti, ki želite tisti končni sistem, ki v 
Evropski uniji najbrž nikoli ne bo uveljavljen ali 
pa zelo težko, ta končni sistem pomeni, da 
bomo v Evropski uniji imeli eno ali dve davčni 
stopnji, vse države enako, in da se bodo 
prihodki od davkov zlivali v en koš in v en 

proračun. Če si to želite, potem morate povedati, 
da vi podpirate ta končni sistem, kar je bilo tudi 
danes rečeno. Osebno in v Slovenski 
demokratski stranki imamo glede tega 
precejšnje zadržke, še posebej zato, ker se ne 
ve, kako se bo ta denar iz skupne blagajne 
potem delil. 
 Glede na to, da vsekakor ta zakon na 
določenih področjih izboljšuje predvsem 
administrativno poslovanje podjetij, v Slovenski 
demokratski stranki temu zakonu ne bomo 
nasprotovali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za predstavitev vašega 
stališča. 
 S tem smo, spoštovane gospe in 
spoštovani gospodje, končali predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
zaključujem drugo obravnavo predloga zakona.  
 O predlogu zakona bomo odločali v 
skladu s časovnim potekom seje zbora danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 11. točki 
dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 9. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – DRUGA OBRAVNAVA PREDLOGA 
ZAKONA O VRAČILU DENARNIH SREDSTEV 
V REPUBLIKO SLOVENIJO IZ POSAMEZNIH 
DAVČNIH OAZ. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložil Državni svet. V zvezi 
s tem predlogom zakona Odbor za finance 
predlaga Državnemu zboru sprejetje sklepa, da 
predlog zakona ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo.  
 Besedo dajem predsedniku odbora 
gospodu Robertu Polnarju za dopolnilno 
obrazložitev predloga sklepa.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Spoštovane 

gospe poslanke, gospodje poslanci! 
 Odbor za finance je na 2. redni seji 6. 
novembra letos kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o vračilu denarnih 
sredstev v Republiko Slovenijo iz posameznih 
davčnih oaz, ki ga je Državnemu zboru v 
obravnavo predložil Državni svet.  
 Seji odbora so prisostvovali 
predstavnice in predstavniki predlagatelja 
zakona, Ministrstva za finance in Zakonodajno-
pravne službe. Odbor je bil seznanjen z 
mnenjem Zakonodajno-pravne službe z dne 13. 
septembra letos, ki je predlog zakona preučila z 
vidika skladnosti z ustavo, pravnim sistemom in 
z zakonodajno tehničnega vidika.  
 Služba je poleg splošnih pripomb 
podala pripombe k posameznim členom, in sicer 
k osmim členom predloga zakona. Odboru je 
bilo posredovano tudi naslednje gradivo: 
Komentar in pripombe gospoda Lukača k 
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predlogu zakona z dne 15. decembra 2017 in 
25. januarja 2018; Mnenje Evropske centralne 
banke z dne 14. februarja 2018 in Mnenje Vlade 
Republike Slovenije z dne 15. februarja 2018. 
Uvodoma je predstavnik predlagatelja zakona 
pojasnil cilj in namen predlaganega zakona. 
Pojasnil je tudi posamezne rešitve predloga in 
predstavil oceno nevladne organizacije, ki se 
bori proti davčnim oazam.  
 Za Republiko Slovenijo se ocenjuje, da 
je v davčnih oazah med 35 in 55 milijardami 
evrov, kar pomeni letno izgubo davka v znesku 
približno 500 do 700 milijonov evrov. Menil je, da 
predlog zakona predstavlja usmeritev za 
nadaljnje delo na tem področju.  
 V nadaljevanju je predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe pojasnila, da je 
služba dala pisno mnenje in pri tem izpostavila 
splošne pripombe, ki se nanašajo predvsem na 
neskladnost predloga zakona s posameznimi 
členi ustave ter na retroaktivnost posameznih 
rešitev. Opozorila je tudi na pripombe k 
posameznim členom.  
 Državna sekretarka na Ministrstvu za 
finance je podrobno pojasnila razloge, zaradi 
katerih Vlada predloga zakona ne podpira in 
meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. Ob 
tem je omenila, da Vlada podpira pisno stališče 
prejšnje vlade ter izpostavila predvsem 
problematiko pravno dopustnih plačil in definicijo 
davčne oaze.  
 V nadaljevanju sem kot predsednik 
odbora izrazil vsebinske pomisleke glede 
predloga zakona ter opozoril predvsem na 
dejstva, ki sta jih izpostavili tako Zakonodajno-
pravna služba, kakor tudi Vlada, in predlagal 
odboru, da v skladu z drugim odstavkom 128. 
člena Poslovnika Državnega zbora razpravlja in 
odloča o predlogu sklepa, da predlog zakona ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 Odbor je z glasovanjem 12 glasov za in 
noben glas proti sprejel naslednji sklep: Predlog 
Zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko 
Slovenijo iz posameznih davčnih oaz ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 Ob razpravi k sprejetemu sklepu o 
neprimernosti predloga zakona je član odbora, 
poslanec Luka Mesec, predlagal dva sklepa, od 
katerih je bil en sprejet.  
 V kratki razpravi so člani odbora sicer 
pozdravili namen predloga zakona, a ob tem 
omenili, da tako oblikovan predlog zakona z 
znanimi pripombami Vlade in Zakonodajno-
pravne službe ne morejo podpreti.  
 Po razpravi o dveh predlaganih sklepih 
poslanca Luke Mesca je bil sprejet naslednji 
sklep: Odbor za finance predlaga Vladi 
Republike Slovenije, naj se na ravni Evropske 
unije zavzema za politike, ki stremijo k 
omejevanju skritih finančnih tokov. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo dajem gospodu Oskarju 
Komacu, predstavniku Državnega sveta kot 

predlagatelja predloga zakona, za predstavitev 
stališča do predloga matičnega delovnega 
telesa. 
  Izvolite. 
 
OSKAR KOMAC: Hvala za besedo. Spoštovane 

gospe poslanke, gospodje poslanci!  
 Ta predlog zakona, ki je danes na mizi, 
kot je bilo rečeno, ne bi rad ponavljal nekaterih 
dejstev in vam s tem jemal čas, bi pa predvsem 
rad opozoril mogoče ne neki background, zakaj 
je pravzaprav prišlo do tega zakona in zakaj je 
tukaj nujno treba ukrepati.  
 Problematika davčnih oaz se vleče 
približno kakšnih 30,40 let nazaj v zelo velikem 
pomenu. Do takrat so bile davčne oaze bolj 
zatočišče tako imenovanega umazanega 
denarja, ki nastaja predvsem iz kriminalnih 
dejanj, iz trgovine z drogo, trgovine z orožjem in 
podobne zadeve. Ta leta nazaj dejansko 
sovpadajo z nekim postopkom, nekim procesom 
neoliberalizacije v svetu, ko se je dejansko z 
neko politiko, tako imenovano »trickle-down«, če 
temu tako rečem, oziroma sproščanja, 
zniževanja davkov bogatih, poskušalo doseči, 
da bo s tem kapljanjem nekaj prišlo tudi do nižjih 
in srednjih slojev. To se seveda ni zgodilo, ker 
ob tem, ko znižujete davke, morate na drugi 
strani zagotoviti tudi dodatno dovolj veliko 
povpraševanje, da se lahko ti presežki 
realizirajo. Ker ti presežki se niso imeli kje 
realizirati na trgu, so dejansko iskali neko svoje 
davčno zatočišče v tako imenovanih davčnih 
oazah. Od takrat je problem velik. Pravzaprav 
mislim, da gre za svetovni problem. Na nivoju 
Evropske unije, to, kar ni bilo povedano, 
ocenjujemo, da je to skoraj da v višini letnega 
proračuna Evropske unije, ki je 150, 160 milijard, 
mislim, da je perspektiva tam okrog nekaj čez 
tisoč milijard v naslednjih sedmih letih. Tako da 
gre za velik problem. In jaz bi rad, da ne 
ponavljam nekih zadev, da bi se dejansko tukaj 
skupaj lotili tega problema. 
 Ta problem je nastal tudi zaradi 
zaostajanja plač za rastjo produktivnosti v svetu. 
Predvsem v Združenih državah Amerike. 
Podobno se je pa dogajalo tudi v Evropi. Ob tem 
ko so plače po drugi svetovni vojni dokaj zvesto 
sledile rasti produktivnosti, se je tam nekje od 
70. let naprej zgodilo odpiranje škarij. 
Produktivnost je bliskovito naraščala, nimamo 
časa, da bi si to globlje pojasnjevali, plače so pa 
bistveno zaostajale za tem. Ta razlika v teh 
škarjah je v velikem delu, kot sem rekel, zaradi 
problemov na strani agregatnega povpraševanja 
selila kapital v te davčne oaze.  
 So še drugi vidiki davčnih oaz. Eden od 
pomembnih vidikov je, da so tam v bistvu 
locirana slamnata podjetja, preko katerih se s 
transfernimi cenami zmanjšuje davčna osnova v 
vsaki posamezni državi. Se pravi, blago se 
proda v davčno oazo po ceni, ki pokriva samo 
stroške ali pa še tega ne, to ni pomembno za te 
podjetnike, ki to počnejo, in se potem dobiček za 
preprodajo preko teh slamnatih podjetij, 
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kakorkoli jih že imenujemo, v davčnih oazah 
dejansko realizira tam, kjer je najnižje obdavčen. 
Tudi promet z nepremičninami poteka preko teh 
davčnih oaz in podobno.  
 Sam predlog zakona je v bistvu zelo 
enostaven. Jaz verjamem, da so nekateri 
pomisleki, ki so lahko tudi tehtni, vendar jaz 
mislim, da se moramo vsi skupaj tukaj lotiti tega 
problema in ga poskušati v doglednem času 
rešiti. Predvsem v interesu držav, ki dejansko 
izgubljajo davke in prispevke s tega naslova. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Zahvaljujem se predstavniku Državnega sveta. 
 Za predstavitev stališča Vlade do 
predloga matičnega delovnega telesa dajem 
besedo gospe državni sekretarki.  
 Izvolite.  
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Spoštovane 

poslanke, spoštovani poslanci, spoštovani 
predsednik, spoštovani predstavnik Državnega 
sveta! 
  Vlada republike se strinja s stališčem, 
ki ga je sprejela prejšnja vlada v mandatu, in 
pomenom boja proti neželenim posledicam, ki so 
povezane z davčnimi oazami in so globalnega 
značaja. Vlada se tudi strinja z navedbo 
predlagatelja, da so lahko ravnanja, kot jih na 
splošno določa predlog zakona, v škodo 
državnemu proračunu in da se zaradi tega 
prelaga breme na družbo oziroma državljane. 
Kljub namenu, ki ga predlog zakona zasleduje, 
pa Vlada Republike Slovenije meni, da predlog 
zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.  
Med razlogi, ki takšno stališče utemeljujejo, 
posebej izpostavljamo, da predlog zakona ne 
podaja definicije davčne oaze ter da so po 
predlogu zakona naslovniki vračila oziroma 
obdavčitve tudi tisti zavezanci, ki niso oziroma 
ne bi pridobili nobene davčne ugodnosti, 
oziroma tisti, katerih nakazovanje denarnih 
sredstev ni oziroma ne bi pomenilo 
nedopustnega davčnega izogibanja oziroma 
protipravnega ravnanja, saj k obdavčitvi po 
predlogu zakona zapadejo celo takšni primeri, 
ko osebe nakažejo sredstva za plačilo storitev, 
na primer za plačilo hotela ali za nakup blaga, 
kar pa ni v neskladju z nobenim pravnim redom.  
 Predlog zakona tudi ne določa, kakšno 
je razmerje do določb veljavnih predpisov, ki že 
urejajo davčno obravnavo prenosa dohodkov ali 
v davčno ugodnejše jurisdikcije, to je do 
veljavnih ukrepov, ki preprečujejo odlivanje 
neobdavčenih dobičkov iz Republike Slovenije, s 
katerimi se preprečuje davčno izogibanje. Treba 
je poudariti, da vlada aktivno podpira oziroma 
sodeluje pri pripravi ukrepov na mednarodni 
ravni, tako na področju OECD kot tudi Evropske 
unije. Boj proti negativnim posledicam, ki so 
povezane z davčnimi oazami, je namreč 
globalnega značaja. Posamezna država je na 
individualni ravni v boju proti davčnim goljufijam 
in neizpolnjevanju davčnih obveznosti precej 

nemočna, zato je ključnega pomena 
sodelovanje med državami, še posebej v obliki 
mednarodne izmenjave relevantnih informacij, s 
poudarkom na avtomatični izmenjavi. 
 Predlog zakona na idejni ravni 
zasleduje pozitiven namen, ni pa primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin.  
 Za Poslansko skupino Socialnih 
demokratov ima besedo Jani Prednik.  
 Izvolite. 
  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Lep pozdrav tudi 

predstavniku Državnega sveta! 
 Predlog zakona, ki ga obravnavamo, je 
v preteklem mandatu obravnaval in Državnemu 
zboru v sprejetje predlagal Državni svet. Zakon 
gradi na tezi, da je v zadnjih desetletjih iz 
Slovenije odteklo veliko kapitala z uporabo 
nakazil v davčno ugodnejša okolja, ki jih v ljudski 
govorici praviloma imenujemo davčne oaze. 
Predlog zakona predlaga rešitev, s katero naj bi 
povrnili izgubljeni denar in zagotovili, da bodo 
subjekti, ki so v preteklosti nakazovali denar v 
davčne oaze, tega tudi vrnili nazaj. Rešitev, ki 
naj bi to zagotovila, je zakonska obveza 
posebnega pribitka v višini 22 % na take 
transakcije. Za nakazila, ki so bila v preteklosti 
že izvedena, pa predlog zakona zahteva, da se 
20 % njihove skupne vrednosti nakaže v državni 
proračun.  
 Na prvi pogled gre za hitro, enostavno 
in učinkovito rešitev. Kdorkoli bo v prihodnosti 
kadarkoli nakazoval denar v davčno oazo, naj 
državi plača dodatek, enako velja za vse tiste, ki 
so to počeli v preteklosti. Državi bi morali 
nakazati petino vsote vseh svojih preteklih 
nakazil v davčne oaze, sicer tvegajo kazen v 
višini 80 % vsote vseh preteklih nakazil v davčne 
oaze. Zveni enostavno in obetajoče, razen 
seveda, če nismo pozorni na podrobnosti, na 
našo ustavno ureditev in na nedavne dogodke, 
ki nam lahko pomagajo razumeti, zakaj se 
moramo tega problema lotiti drugače.  
 Prvič, zakon sicer govori o davčno 
ugodnejših okoljih, vendar enotne definicije teh 
okolij ne prinaša. V pogovornem jeziku sicer 
uporabljamo izraz davčna oaza, v pravnem 
jeziku pa mora tak izraz imeti jasen pomen. 
Vsaka država ali okolje, ki ima nižji davek od 
slovenskega, še ni davčna oaza. Brez jasne 
definicije davčno ugodnejšega okolja tak zakon 
ne more zaživeti. 
 Drugič, zakon predlaga pribitke na vsa 
nakazila v okolja, ki jih označuje za oaze. Pri 
tem se ne ozira na namen ali višino nakazila, 
vrsto posla ali druge značilnosti, s katerimi bi 
lahko ločili poštene od manj poštenih poslov. Ne 
ozira se na to, ali je pri nakazilu morda šlo za 
povračilo storitev, nakup blaga ali povsem 
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normalno poslovanje med dvema podjetjema, ki 
opravljata svoj posel. Turistična agencija, ki bi 
organizirala potovanje v tako državo, bi morala 
plačati tak pribitek. Enako bi veljalo za letalsko 
ali ladijsko družbo, ki bi v taki državi kupila 
gorivo. Slovensko podjetje, ki bi kupilo surovino 
ali polizdelek v taki državi, bi prav tako imelo 
dodatne stroške in stigmo. Ta predlog zakona 
torej ne preganja tistega, kar nas vse skrbi, to pa 
je skrivanje dobičkov ter njihovo prenašanje v 
davčno ugodnejša okolja. Je pa velika ovira za 
vsakogar, ki bi posloval s tako državo. Za, na 
prvi pogled, plemenitimi cilji se skrivata 
vsegliharstvo in pravičništvo, ki pa v ničemer ne 
pomagata doseči želenega cilja.  
 Tretjič, zakonski predlog pa moramo 
grajati ne le zaradi njegovega posploševanja, 
temveč tudi zaradi njegove neutemeljene 
retroaktivnosti. Četudi drži trditev, da so od 
osamosvojitve iz Slovenije odtekla znatna 
finančna sredstva, rešitev ne more biti v tem, da 
za 25 let nazaj vsem, ki so kdaj zakonito ali 
nezakonito poslovali s takimi državami, naložimo 
visok arbitrarni davek.  
 Naj nam bo v poduk zadnja odločitev 
Ustavnega sodišča, ki je pri Zakonu o odvzemu 
premoženja nezakonitega izvora razveljavilo 
nekatera njegova določila, in to z enakimi 
razlogi, zaradi katerih imamo danes pomisleke 
tudi Socialni demokrati. Retroaktivnost zakona je 
dopustna le izjemoma, pri čemer mora prestati 
tako imenovani strogi test sorazmernosti, ki 
preprosto predvideva, da s popravo krivic ne 
smemo povzročati novih. Ta zakon tega ne 
zagotavlja, njegove rešitve, ki uvajajo kazni za 
dejanja, storjena pred več kot 25 leti, po našem 
mnenju nikakor ne bi prestale testa pred 
Ustavnim ali kakršnimkoli drugim sodiščem.  
 Spoštovani! Vsi si želimo čim bolj 
zajeziti odliv kapitala iz države, preprečiti davčno 
izogibanje in utaje ter zagotoviti, da bi se vsaj 
del omenjenega kapitala vrnil domov. Toda tega 
ni mogoče doseči samo s prepovedmi, visokimi 
kaznimi in splošnim demoniziranjem poslovanja 
s tujino, to lahko dosežemo predvsem na 
evropski ravni s skupnim bojem proti zlorabam 
ter harmonizacijo zakonodaje, da evropske 
države ne bodo nesmiselno tekmovale med 
seboj v nižanju davkov, temveč skupaj ustvarile 
stabilno in pregledno davčno okolje.  
 V poslanski skupini bomo zaradi vsega 
navedenega podprli sklep, da predlog zakona, ki 
je pred nami, ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Poslanska skupina Stranke modernega 
centra, v njenem imenu gospa Mateja Udovč.  
 Izvolite.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): V Poslanski 

skupini SMC podpiramo cilje, za katere se 
zavzema Državni svet v svojem predlogu 
zakona. Žal pa predlagane rešitve niso v skladu 

z našo ustavno ureditvijo, davčno pravičnostjo in 
učinkovitostjo. V Državnem svetu je bil prvi 
posvet na to temo pred štirimi leti. Strokovnjaki s 
tega področja so predstavili podatke o denarnih 
tokovih in nakazilih v davčne oaze. Na podlagi 
tega je Državni svet pripravil predlog zakona, ki 
je v 12 členih urejal to problematiko. Tudi v 
Državnem zboru je bilo v prejšnjem mandatu 
nekaj razprav o problematiki odlivov finančnih 
sredstev v davčne oaze. Sprejeta je bila 
dopolnjena zakonodaja o preprečevanju pranja 
denarja in financiranja terorizma. Uveden je bil 
register dejanskih lastnikov z namenom 
zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur 
poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab 
poslovnih subjektov za pranje denarja.  
 V Poslanski skupini SMC opozarjamo, 
da Slovenija na področju boja proti davčnim 
utajam in goljufijam vseskozi zavzema aktivno 
vlogo. Slovenija je ena izmed 52 držav podpisnic 
sporazuma, ki se je zavzemala za sprejetje 
novega mednarodnega standarda avtomatične 
izmenjave informacij za davčne namene. V 
nacionalno zakonodajo je že prenesla pravne 
akte Evropske unije in Sveta Evrope, kot je 
Konvencija Sveta Evrope o medsebojni upravni 
pomoči pri davčnih zadevah in Protokol o 
spremembah konvencije. Prav tako je sklenila 
številne mednarodne pogodbe o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju dohodka in 
premoženja. Redno se pridružuje akcijam in 
sprejema številne ukrepe, sprejete na ravni 
znotraj mednarodnih asociacij. V Sloveniji že 
vrsto let uporabljamo učinkovite izvajalske 
mehanizme znotraj nacionalne davčne 
zakonodaje. Na podlagi teh mehanizmov je Furs 
izvedla več projektov nadzora nad odlivi 
sredstev v davčne oaze, pri čemer je bilo 
odmerjenih nekaj deset milijonov dodatnih 
davčnih obveznosti. Omeniti je treba tudi 
možnost prostovoljnega razkritja neizpolnjenih 
davčnih obveznosti, da zavezanci lahko pretekle 
davčne nepravilnosti prostovoljno prijavijo in se 
tako izognejo sankcijam. Ustanovljena je bila 
medresorska delovna skupina za pripravo 
ukrepov učinkovitejše zaščite gospodarskih in 
finančnih interesov Republike Slovenije v zvezi s 
prenašanjem ali prikrivanjem finančnega 
premoženja v davčne oaze. Zavedati se 
moramo, da je proces boja proti zlorabam in 
izogibanju plačevanja davkov globalen in da so 
posamezne države z enostranskim ukrepanjem 
le težko uspešne, še posebej če gre za velike 
korporacije in ustaljene sheme.  
 Predlog zakona Državnega sveta kaže 
na nepoznavanje Ustave Republike Slovenije, 
konstitutivnega prava EU, veljavne nacionalne 
davčne zakonodaje, ravnanja in prizadevanja 
vlad ter Fursa, mednarodnih pravnih aktov Sveta 
Evrope in ostalih ter ukrepov OECD. Predlog 
zakona tudi ne določa postopke z denarnimi 
sredstvi, ki so bila pred nakazilom že obdavčena 
v Sloveniji. Enako za denarna sredstva, ki so se 
kot dividende vrnile v Slovenijo in so bila nato še 
enkrat obdavčena v Sloveniji. Dejansko to 
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pomeni, da so vsa ta denarna sredstva bila 
obdavčena enako, kot če bi bila ves čas v 
Sloveniji. Predlagatelji ne upoštevajo veljavnih 
ukrepov, ki preprečujejo odlivanje neobdavčenih 
dobičkov iz Slovenije, s katerimi se preprečuje 
davčno izogibanje v Zakonu o davku od 
dohodkov pravnih oseb. Očitno gre za 
nepoznavanje ali nerazumevanje te tematike. V 
Poslanski skupini Stranke modernega centra si 
bomo prizadevali za aktivno sodelovanje pri 
pripravi ukrepov, ki na mednarodni ravni, na 
OECD in EU urejajo to problematiko. Vsako leto 
je izgubljenih nekaj milijard evrov zaradi davčnih 
utaj. To je denar, ki bi ga bilo mogoče porabiti za 
javne službe, kot so šole in bolnišnice, ali za 
ustvarjanje novih delovnih mest in gospodarske 
rasti. Ocenjujemo, da je predlog zakona 
nestrokoven, saj ne upošteva osnovnih davčnih 
principov in nacionalne davčne zakonodaje. 
 Predlog je tudi v nasprotju s kar 6 členi 
Ustave Republike Slovenije in konstitutivnim 
pravom EU, zato predloga ne bomo podprli. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Levica bo 
predstavil Primož Siter. 
 Izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoči. Spoštovane kolegice in 
kolegi! 
 V zadnjih letih se je tudi na račun 
mnogih škandalov širše odprla razprava o 
davčni politiki, ki naj bi preprečila beg kapitala v 
davčne oaze. Obstoječa politika temelji na 
principih trgovanja iz 19. stoletja in vsekakor ni 
sposobna regulirati globalnih finančnih tokov, še 
manj pa njihovih instrumentov. V tem kontekstu 
nas veseli angažma Državnega sveta, ki stremi 
k zaostrovanju odnosa do politik, ki dovoljujejo 
odtekanje sredstev iz Slovenije v davčne oaze. 
Predlog je sicer žal neustrezen, saj namesto 
celovitega pristopa k davčni zakonodaji ponuja 
neko ad hoc rešitev, pa še to retrospektivno.  
 Namesto tega smo v Levici na 
matičnem odboru, torej Odboru za finance, 
predlagali dva sklepa. Pri prvem smo se 
sklicevali na sporazum in pozvali Vlado, naj se v 
skladu z zavezami iz sporazuma celostno loti in 
uredi davčno politiko v Sloveniji. Drugi predlog je 
bil, naj Slovenija v evropskih institucijah jasno 
zavzema stališča, ki kličejo po transparentnih 
finančnih tokovih, javnih registrih in izmenjavi 
informacij z namenom preprečevanja pranja 
denarja o davčnih oazah in dirke do dna pri 
davčnih stopnjah. Žal je bila sprejeta le 1. točka 
sklepa. Zavzemamo se za to, da ne plačujejo 
davka samo tisti, ki svoje delo prodajajo na trgu 
delovne sile, ampak tudi tisti, ki na račun tega 
dela ustvarjajo presežno vrednost. Začnemo 
lahko pri ustvarjanju preglednega in javnega 
registra podjetij, ki poslujejo v Sloveniji, 
nadaljujemo pa z ničelno toleranco do 

preusmerjanja dobička v davčne oaze na 
evropski ravni, tako da podpremo javno 
poročanje med državami, se zavzemamo za 
konec erozije davčne osnove in preusmerjanja 
dobičkov in sankcioniramo te, ki 
netransparentno poslujejo preko offshore 
računov.  
 V Levici pričakujemo, da bo Vlada 
vztrajala pri zavezah, ki jih je zapisala v 
koalicijski pogodbi. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil 
gospod Jožef Horvat. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, 

spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana 
državna sekretarka, kolegice in kolegi! 
Spoštovani državni svetnik, prav lep pozdrav! 
 Pred nami je zakon, katerega splošni 
cilj v Novi Sloveniji seveda podpiramo. To je boj 
proti nezakonitemu odtekanju denarja v tako 
imenovane davčne oaze. Ameriški ekonomist in 
raziskovalec svetovne industrije izogibanja 
davkom James S. Henry je leta 2014 tukaj v tej 
hiši ocenil, da so državljani Slovenije v tujino 
oziroma davčne oaze prenesli med 50 in 75 
milijardami evrov. Številke so ogromne.   
 Kljub strinjanju s cilji predloga zakona 
pa imamo v Novi Sloveniji pomisleke glede 
načina, kako se sooča s tem vprašanjem. 
Izjemno pomembno je, da zakon, ki se ukvarja s 
tako kompleksnimi in pomembnimi vprašanji, 
stoji tako v smislu vprašanj nomotehnične 
narave kot vprašanj skladnosti z ustavo. Ne bi 
želeli videti, da bi postopki na sodiščih kasneje 
padli zaradi neustavnosti zakona, ki to področje 
ureja. Obžalujemo v Novi Sloveniji, da danes 
vidimo tukaj, da nekateri izražajo zadovoljstvo, 
da zakon ni v skladu z ustavo, ker deluje 
retroaktivno. Ja, kako pa naj, če ne retroaktivno? 
Ampak Državni zbor kot zakonodajna veja 
oblasti je tisti, ki lahko to retroaktivnost tudi 
opraviči, s tem da utemelji javni interes. Te volje 
pa ni in je, spoštovani državni svetnik, v 
levosredinskih vladah tudi ne bo. Oba veva, 
zakaj.  
 Predlog zakona določa, da se za 
denarna sredstva, ki so bila nakazana z bančnih 
računov v Sloveniji neposredno ali pa posredno 
na račune v posameznih davčnih oazah, uporabi 
določena stopnja kazenskega davka. Za 
nakazila denarnih sredstev izvedena v času od 
25. junija 1991 do uveljavitve predloga zakona 
znaša ta stopnja 20 %. Za nakazila denarnih 
sredstev, izvedena od uveljavitve predloga 
zakona znaša ta stopnja 22 %. V primeru kršitve 
obveznosti plačila ustrezne vsote davčni organ 
zavezancu naloži plačilo 80 % nakazanih 
denarnih sredstev. Očitno je, da gre za zakon, ki 
prinaša retroaktivne učinke. Zakonodajno-
pravna služba je pri tem opozorila, da zakon 
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prinaša naložitev obvezne javne dajatve s 
povratnim učinkom in da je predlog zakona v 
delu, kolikor se nanaša na transakcije v davčne 
oaze pred njegovo uveljavitvijo, v neskladju s 
155. členom Ustave ter da gre za nedopustno 
retroaktivnost. Tako pač pravna stroka. V zvezi s 
tem je Zakonodajno-pravna služba tudi opozorila 
na to, da je bil iz enakih razlogov razveljavljen 
12. člen Zakona o dodatnem davku od dohodka 
od članov poslovodstev in nadzornih organov v 
času finančne in gospodarske krize v zadevi 
Kramar, ki je nalagal obdavčitev za dohodke, 
izplačane pred njegovo uveljavitvijo. Zakon 
poleg tega določa nabor držav, ki štejejo za 
davčno oazo. Med njimi pa najdemo tudi države 
članice EU, in sicer Ciper, Danko, Nizozemsko 
in Portugalsko. Evropska centralna banka je pri 
tem opozorila na vprašanje prostega pretoka 
kapitala znotraj EU, ki bi ga lahko uvedba 
kazenskega davka za transakcije v tej državi 
kršila.  
 Kljub temu da v Poslanski skupini Nove 
Slovenije podpiramo splošen cilj predloga 
zakona ga, zaradi neskladja z ustavo in tveganja 
za prost pretok kapitala znotraj EU ne moremo 
podpreti. Ne glede na to pa ob tem pozivamo 
Vlado, ki tukaj nosi največjo odgovornost, da 
pripravi predlog zakonskih rešitev, ki bo 
vprašanje odtekanja denarja v davčne oaze 
naslovila na ustrezen in ustavno skladen način. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališča Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev bo predstavil 
Robert Polnar.  
 Izvolite.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala, gospod 

podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje 
poslanci! 
 V globaliziranem svetu surove 
konkurence se nizke davčne stopnje uporabljajo 
kot instrument za pritegovanje kapitala. 
Tranzicijske države, pogostokrat nagnjene k 
pretiravanju, tekmujejo med seboj, katera bo 
prvakinja v nizkih davkih. Zagovorniki davčnih 
oaz trdijo, da imajo davčne oaze vsaj dve dobri 
plati. Prva dobra plat je, da predstavljajo zdravo 
davčno konkurenco davčnim sistemom 
evropskih držav, ki so pokazale močno 
usmerjenost, da z visokimi davki preprosto 
odirajo svoje državljane. Druga plat pa bi naj 
bila, da davčne oaze omogočajo hitrejši pretok 
kapitala, od česar imajo korist predvsem 
nerazvite in s kapitalom siromašnejše države. 
Obstaja tudi razlaga, da ljudje bežijo v davčne 
oaze zavoljo svobode. Svobode za svoj denar, 
ki ga lahko brez dodatnih obremenitev 
reinvestirajo, kamor hočejo, po vsem svetu. In 
svoje lastne svobode oziroma zaščite osebne 
integritete, svoje zasebnosti, kar je legitimna 
človeška potreba, ki tudi ni nelegalna. Koliko 
denarja so največje korporacije in bogati ljudje 

nagrmadili v davčne oaze, je nemogoče 
ugotoviti. Obstajajo različne ocene, ki se 
raztezajo na intervalu med 21 tisoč in 32 tisoč 
milijardami dolarjev samo zato, da bi se izognili 
plačevanju davkov. Spoprijem s pohlepom in 
močjo orjaških multinacionalnih korporacij in 
vplivom globalnega milijarderskega razreda ni 
samo moralno pravilen, to je tudi strateški in 
geopolitični imperativ. Organizirano in usklajeno 
državno delovanje pri odpravi zlorab v davčnih 
oazah bi ustvarilo nove davčne prihodke, s 
katerimi bi bilo mogoče ustvariti tisoče novih 
poslov, uresničiti odločnejši premik k ekološko 
vzdržnemu kmetijstvu ali pa k hitrejši 
transformaciji naših energetskih sistemov, k 
uporabi obnovljivih virov energije. Gre za 
spopad z močnimi interesnimi skupinami, ki 
želijo vse več vsega samo zase. Razviti davčni 
sistemi so to vrsto davčnih optimizacij prepoznali 
in jih s svojim sistemom obdavčevanja 
racionalizirajo na razumno mero. Obdavčevanje 
v razvitih davčnih sistemih se tako nikoli ne 
pretvarja v ropanje.  
 Namen predlagateljev zakona – 
Državnega sveta je dober in je prav, da ga 
poznamo. Težava je v tem, da je predlog v 
nasprotju z desetimi členi ustave, pri čemer velja 
izpostaviti retroaktivnost kot definiranje 
pomembnega povratno učinkovanje 
upravičujočega javnega interesa. Drugo, pravno 
dopustna nakazila, ki ne predstavljajo izogibanja 
plačilu davka. In tretje, definicijo držav, ki so 
opredeljene kot davčne oaze v luči načela o 
prostem pretoku kapitala.  
 V Poslanski skupini Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije bomo zavoljo 
naštetih formalnih neustreznosti podprli sklep, 
da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Pozivamo pa Vlado, da pripravi zakon, ki bo v 
skladu z evropskimi smernicami in bo omogočil 
repatriacijo plačil iz davčnih oaz in realizacijo 
dodatnih obdavčljivih prihodkov v Republiki 
Sloveniji. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil gospod Jani 
Ivanuša.  
 Izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Še enkrat lep 

pozdrav. Pozdrav podpredsedniku, gospem z 
Ministrstva za finance in seveda gospodu 
predlagatelju oziroma državnemu svetniku. 
 V Slovenski nacionalni stranki se 
sprašujemo, kdo hoče uničiti to našo lepo 
Slovenijo. Ali je komu v načrtu, da uniči vse, kar 
se uničiti še da. Slišali smo, da je v zadnjih 
desetih letih izginilo skorajda dodatnih 20 
milijard evrov. Nihče ne ve, kam. No, to se tako 
reče. Vemo pa, da je od leta 1991 izginilo po 
ameriških podatkih 70 milijard evrov. Kam? 
Noben ne ve. Nobeden noče vedeti. In koliko jih 
bo izginilo še v naslednjih letih? Dejstvo je, da je 
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denar izginil in da denar izginja. Vam odgovorim 
na vprašanje kam? V davčne oaze s pomočjo 
davčnih goljufij in izogibanja plačevanja davkov. 
In to vse na račun slovenskih davkoplačevalcev. 
Denar izginja, nastaja pa luknja, ki pa se krpa z 
najemanjem dragih posojil na mednarodnem 
trgu. To breme pa se prenaša na našo družbo 
oziroma na slovenske državljane in državljanke, 
ki so iz leta v leto bolj finančno obremenjeni in 
osiromašeni. Na tak način bogatijo najbogatejši 
in tisti, ki so pri koritu. Ko gospodje prinašajo 
denar v davčne oaze prav zaradi izogibanja 
plačila davkov in prikrivanja lastništva oziroma 
ker ta denar najverjetneje izvira iz kaznivih 
dejanj, je absurdno pričakovati, da se bo ta 
denar vrnil v Slovenijo. Denar je v tujini izključno 
iz razloga, da se prikrije njegovo lastništvo in 
poreklo. Nakradlo se je toliko, da bodo še 
generacije potomcev za njimi in na tak način ali 
drugačen način živeli od sposobnosti svojih 
prednikov. Veste, v resnih državah prihaja do 
takšnih situacij, ampak premoženje, katerega 
koristijo potomci, je bil prigaran s trudom 
prednikov. V naši državi pa je edini trud kraja in 
kdo je bolj sposoben prikriti premoženje 
državnim organom. Pravnoformalno gre lahko za 
zakonito poslovanje, to so si gospodje že 
zagotovili po tolikih letih na oblasti, ampak izplen 
je, da se bogati izključno finančna in pri nas še 
politična elita. Na Islandiji vsi vemo, kako je 
narod obračunal s politično elito, a pri nas 
popolnoma nič. Verjetnost, da bi bili naši organi 
uspešni v povrnitvi premoženja, je izjemno 
izjemno majhna. V parlamentu sprejemamo 
zakone, ki so orodje izvršilne veje oblasti pri 
njenem delovanju. Tako moramo pomagati 
našim organom, da dobijo v roke škarje in platno 
ter s pomočjo svoje strokovnosti končno lahko 
nekaj naredijo za Slovenijo. In še nekaj. Tako 
opevana Evropska unija, smešno je, da ob vsem 
kadru, ki ga premore, še ni sprejela 
zavezujočega seznama držav, držav ki imajo 
status davčnih oaz. Čemu? Ker ne smejo zaradi 
finančnih interesov.  
 Predlog zakona je dober in enostaven, 
kot smo slišali, in bi ga v Slovenski nacionalni 
stranki podprli, saj pomeni prvi korak k temu, da 
pomagamo naši državi. Navsezadnje pa je to 
tudi naše poslanstvo, zakaj smo bili izvoljeni. 
Čeprav je zakon nekako začasno zaustavljen, bi 
ga v Slovenski nacionalni stranki gladko podprli. 
Hvala lepa za vašo pozornost.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavila Suzana Lep 
Šimenko.  
 Izvolite.  
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo.  
 Skoraj eno leto je minilo, od kar je 
Državni svet v Državni zbor vložil Predlog 
zakona o vračilu denarnih sredstev v Republiko 

Slovenijo iz posameznih davčnih oaz. Predlog 
zakona določa, da se vrnejo denarna sredstva, 
ki so bila nakazana iz bančnih računov v 
Sloveniji na račune v države, ki imajo položaj 
davčnih oaz. In sicer so zavezanci dolžni v 
proračun Slovenije vrniti 20 % dejansko 
nakazanih sredstev od 25. 6. 1991 do 
uveljavitve zakona. Po uveljavitvi zakona pa so 
zavezanci dolžni povrniti 22 % nakazanih 
sredstev. V Slovenski demokratski stranki 
verjamemo v pozitiven namen vloženega 
zakona, ne moremo pa mimo dejstva, da 
predlog zakona z retroaktivnostjo pomeni 
neskladnost z ustavo. Prav tako se ne moremo 
strinjati s predlogom v točki, da se naloži 20 % 
plačila za izvedene transakcije v davčno oazo 
vsem, ne glede na to, ali je šlo za pravno 
dopustno nakazilo, ki ni predstavljajo izogibanja 
plačila davka ali ne.  
 Zaradi izpostavljenega v Slovenski 
demokratski stranki predloga zakona ne 
podpiramo, pri glasovanju pa se bomo vzdržali. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca bo predstavil Aljaž Kovačič.  
 Izvolite.  
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo. 

Spoštovane kolegice in kolegi! 
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca smo predlog zakona na matičnem 
delovnem telesu zavrnili, saj je bilo nanj podanih 
veliko pomislekov s strani Zakonodajno-pravne 
službe Državnega zbora kot tudi s strani Vlade. 
Mogoče na tem mestu ni smiselno, da 
ponavljamo vse zadržke, ki so bili tehtni in jih je 
res mnogo. V razpravi smo sicer slišali, da našo 
državo mednarodne analize uvrščajo med tiste, 
kjer je tveganje za pranje denarja med 
najnižjimi, kar je dobro. Korak v pravo smer je bil 
tudi pred dobrim letom uveden register 
dejanskih lastnikov, ki stremi k zagotavljanju 
transparentnosti. Konec koncev smo država, ki 
se ni odločila za fiduciarne račune, saj želimo 
vedeti, kdo so dejanski lastniki podjetij.  
 Kljub temu da predlog zakona ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo, pa je ob tem 
vseeno treba pripomniti, da morajo biti na 
področju transakcij z davčnimi oazami ustrezni 
organi še posebej pozorni. Seveda pa enako 
velja tudi za nas, ki sprejemamo zakonodajo. Ne 
smemo na primer dopustiti, da bi se nam ob 
kakšnem noveliranju zakona, ki ureja delovanje 
slabe banke, zgodilo, da bi tisti, ki so povzročili 
propad podjetij, lahko sedaj morebiti podcenjene 
terjatve kupovali preko podjetij iz davčnih oaz. 
Zavedamo pa se, da gre za problem globalnih 
dimenzij. Razkritje panamskih dokumentov je 
pokazalo, kako globoko se prepletata sistem 
davčnih oaz in svet premožnih posameznikov in 
korporacij velikanov, kot so Apple, Nike, Uber in 
druga svetovna podjetja. Nič ni gotovega, razen 
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smrti in davkov, je pred davnimi leti zapisal 
Benjamin Franklin, a glede drugega se je v 
primeru izbrancev morda motil. Seveda pa je 
nekaj odvisno tudi od tega, ali želimo in znamo 
kot človeštvo prekiniti s starimi škodljivimi 
praksami.  
 Čeprav je sicer osnovna ideja, ki jo je 
predlagatelj zakona zasledoval, dobra, predlog 
zakona zaradi številnih pomislekov in nelogičnih 
rešitev ni primeren za nadaljnjo obravnavo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin.  
 O predlogu sklepa, da predlog zakona 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora odločali 
danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 
11. točki dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 10. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA DRUGO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
DOPOLNITVI ZAKONA O VOZNIKIH V 
OKVIRU REDNEGA POSTOPKA. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložil Državni svet. V zvezi 
s tem predlogom zakona Odbor za 
infrastrukturo, okolje in prostor predlaga 
Državnemu zboru sprejetje sklepa, da predlog 
zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 Besedo dajem predsedniku odbora 
Edvardu Pauliču za dopolnitev obrazložitve 
predloga sklepa. 
 Izvolite. 
 
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

podpredsednik, kolegice in kolegi! 
 Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor je kot matično delovno telo na 4. seji dne 
7. 11. 2018 obravnaval Predlog zakona o 
dopolnitvi Zakona o voznikih, ki ga je 
Državnemu zboru v obravnavo predložil Državni 
svet. Državni svetnik mag. Igor Velov je v imenu 
predlagatelja podal dopolnilno obrazložitev. 
Poudaril je, da predlog zakona dopolnjuje 
določbo 53. člena Zakona o voznikih, ki ureja 
udeležbo storilcev prekrškov v rehabilitacijskih 
programih. Predlagana določba dopolnjuje 
program edukacijskih delavnic na način, da 
storilcu nalaga dodatno 8-urno pomoč v 
organizaciji, ki deluje na področju prometne 
varnosti, vzgoje in izobraževanja ali dela z 
žrtvami prometnih nesreč, program 
psihosocialnih delavnic pa dopolnjuje z obvezno 
16-urno pomočjo v tovrstnih organizacijah.  
 Državna sekretarka na Ministrstvu za 
infrastrukturo Nina Mauhler je opozorila, da 
predlog zakona ne pojasni, kdo bo storilce 
prekrškov napotil v organizacijo in kaj naj bi 
storilec v tej organizaciji počel. Predlog zakona 
tudi ne predvideva povečanja obsega tretje 

delavnice, to je vadbe varne vožnje. V nasprotju 
s predlagateljem Vlada ocenjuje, da bo imel 
predlog finančne posledice tako za udeležence 
obeh delavnic kot tudi za izvajalske organizacije, 
saj je udeležba v predlogu zakona predpisana 
kot obvezna. Posebej je poudarila, da se Vlada 
zavezuje, da bo po evalvaciji učinkov izvajanja 
obstoječih delavnic v zakonodajni postopek 
sama vložila predlog, ki bo nadgradil obstoječi 
ukrep. Tudi predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe je opozorila, da ne v predlaganem 
besedilu ne v obrazložitvi ni pojasnjeno, na 
kakšen način naj bi se udeležba v delovanju 
organizacije izvajala. Prav tako pa se zastavljajo 
vprašanja o pristojnosti in pogojih pri izvajanju 
udeležbe v tovrstnih organizacijah.  
 V razpravi so vsi razpravljavci izrazili 
razumevanje namena, ki ga želi predlagatelj z 
dopolnitvijo doseči, saj je alkoholiziranost v 
prometu velik problem in eden najpogostejših 
vzrokov za prometne nesreče. Koalicijski 
poslanci so opozorili na vsebinske 
pomanjkljivosti v predlogu zakona, ki sta jih v 
svojem mnenju zaznali tudi Vlada in 
Zakonodajo-pravna služba. Po njihovem mnenju 
je treba predlog, ki bo nadgradil dosedanje 
ukrepe, pripraviti po evalvaciji učinkov izvajanja 
obstoječih delavnic. Posledično so predlagali 
odboru, da sprejme sklep, da predlog zakona ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. V Poslanski 
skupini SDS so izpostavili, da rešitvam, ki so 
podane v predlogu zakona, ne gre kar tako 
nasprotovati, saj v imenu predlagatelja nastopa 
državni svetnik, ki to problematiko dobro pozna s 
svojega delovnega področja. Izpostavili so še, 
da iz menja Vlade ni jasno razvidno, zakaj 
konkretno Vlada ne podpira predloga zakona. 
Glede navedbe državne sekretarke, da bo Vlada 
sama vložila novelo zakona, pa pogrešajo 
določitev roka, v katerem bo to storila. Državna 
sekretarka je dodatno pojasnila, da Vlada 
podpira in pozdravlja namen, ki ga želi 
predlagatelj doseči, a poudarja, da je treba 
predlagane rešitve v določeni meri dodelati in 
dopolniti, zato jih v takšni obliki ne more 
podpreti. Spremembe zakona, ki jih bo pripravila 
Vlada, pa naj bi šle v smeri iskanja rešitev, ki jih 
želi doseči tudi predlagatelj. Na tem mestu bi se 
želel zahvaliti vsem članom Odbora za 
infrastrukturo, okolje in prostor za korektne 
razprave in pa za visoko kulturo dialoga. 
 Po končani razpravi je odbor z 11 
glasovi za in 5 proti sprejel sklep, da Predlog 
zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Predstavnik Državnega sveta kot 
predlagatelja je nepričakovano in nujno zadržan 
in se opravičuje, tako da sledi predstavitev 
stališč poslanskih skupin. Za Stranko 
modernega centra Gregor Perič.  
 Izvolite. 
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GREGOR PERIČ (PS SMC): Lepo pozdravljeni! 

 Bližamo se prazničnemu času, veseli 
december je praktično pred vrati. Na vseh 
udeležencih v prometu je, da poskrbimo, da bo 
veseli december tudi varen december. Govorim 
seveda o alkoholiziranih udeležencih v prometu, 
ki povzročijo nemalo prometnih nesreč. V letu 
2017 je bilo zabeleženih več kot tisoč 500 
prometnih nesreč, ki so jih povzročili 
alkoholizirani udeleženci. Zaradi takih 
povzročiteljev prometnih nesreč je lani umrlo 32 
ljudi, 140 ljudi je bilo hudo telesno 
poškodovanih, 630 ljudi pa lažje. Skupno sta to 
802 osebi, ki sta bili udeleženi v prometni 
nesreči zaradi nekoga, ki je bil pod vplivom 
alkohola. Podatki so zaskrbljujoči. 
 Veljavni Zakon o voznikih po vzoru 
Nemčije, Švice in Avstrije od oktobra 2011 dalje 
predpisuje udeležbo voznika, ki mu je bilo 
izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja, v ustreznem rehabilitacijskem 
programu, če so mu bile izrečene kazenske 
točke zaradi vožnje pod vplivom alkohola, 
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi. Ti programi 
rehabilitacije se ločijo na edukacijske delavnice, 
psihosocialne delavnice ter programe 
zdravljenja odvisnosti. Veljavna ureditev določa 
tudi obseg trajanja ur posameznih delavnic.  
 Glavni namen obravnavane novele je 
povečati varnost cestnega prometa na način, da 
se razširijo programi rehabilitacije za voznike, in 
sicer se predlaga razširitev programa 
edukacijskih delavnic za dodatnih 8 ur ter 
razširitev programa psihosocialnih delavnic za 
dodatnih 16 ur. Namen predlagatelja sicer 
pozdravljamo in se strinjamo, da je varnost 
udeležencev v prometu izredno pomembna, 
vpliv alkohola pa velik problem pri udeležencih v 
cestnem prometu, ne samo pri voznikih motornih 
vozil, temveč tudi pri kolesarjih in pešcih. Vlada 
je v svojem mnenju k predlogu zakona 
izpostavila kar nekaj dilem, še zlasti se zastavlja 
vprašanje o smiselnosti širitve obsega 
edukacijskih in psihosocialnih delavnic ob 
upoštevanju tega, da s strani Agencije za 
varnost prometa še ni bila pripravljena evalvacija 
dosedanjega izvajanja delavnic. Kljub temu da je 
bil ob obravnavi predloga zakona na pristojnem 
odboru prisoten tudi direktor Agencije za varnost 
prometa, žal ni mogel postreči s podatki, na 
podlagi katerih bi lahko utemeljili smotrnost 
razširjanja omenjenih rehabilitacijskih 
programov. Poleg tega pa Vlada tudi opozarja, 
da se s predlogom razširjata le dva 
rehabilitacijska programa, ne pa tudi varna 
vožnja kot sam rehabilitacijski program.  
 Večjo varnost lahko zagotavljamo s 
spodbujanjem udeležencev k odgovornejšemu 
vedenju, k oblikovanju zavesti o pomenu 
prometne varnosti ter k spoštovanju predpisov. 
K temu morajo prispevati vsi deležniki, tudi tisti, 
ki načrtujejo prometno politiko. V luči tega nas 
veseli, da je predstavnica Vlade ob obravnavi 
novele na odboru posebej poudarila, da se 

Vlada zavezuje, da bo po evalvaciji učinkov 
izvajanja zadevnih delavnic s strani agencije 
pripravila in v zakonodajni postopek tudi vložila 
predlog, ki bo nadgradil oziroma spremenil 
obstoječi ukrep.  
 Ponovno poudarjam, da v Poslanski 
skupini SMC pozdravljamo namero 
predlagatelja, vendar predloga zakona zaradi že 
omenjenih razlogov ne moremo podpreti. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališča Poslanske skupine Levica bo 
predstavil Željko Cigler.  
 Izvolite. 
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Spoštovani! 

 Gospod Igor Velov, borec proti 
dvigovanju socialnih pomoči za najrevnejše, 
tokrat v vlogi državnega svetnika in predstavnika 
interesov lokalnih skupnosti Predlaga zakon o 
dopolnitvi Zakona o voznikih, ki ga 
obravnavamo. Predlog zakona gospoda Velova 
povečuje obseg rehabilitacijskih programov, ki 
se jih morajo udeležiti osebe, ki jim je bilo 
izrečeno prenehanje vozniškega dovoljenja in so 
jim bile izrečene kazenske točke zaradi vožnje 
pod vplivom alkohola, drog in podobnih zadev. 
Zakon že sedaj predpisuje udeležbo teh oseb v 
edukacijskih delavnicah z vsebinami o varnosti 
cestnega prometa, psihosocialnih delavnicah ali 
pa programih zdravljenja odvisnosti. S 
predlogom predlaganega zakona se 
sankcioniranim voznikom dodaja še udeležba v 
delovanju organizacije na področju prometne 
varnosti. Organizacije bi se izkazale – te, ki bi 
izvajale programe – na podlagi javnega poziva 
Agencije za varnost v prometu, na čelu katere je 
predlagatelj zakona gospod Velov.  
 Problem nastane, ko se vprašamo, 
zakaj so te spremembe potrebne. Ali trenutni 
rehabilitacijski programi niso ustrezni? Ali je med 
osebami, ki jim je odvzeto vozniško dovoljenje, 
prevelik delež povratnikov? Ali je trenutno stanje 
varnosti v cestnem prometu res takšno, da terja 
povečanje represivnih ukrepov? Zakon, ki ga 
predlaga gospod Velov, žal ne pojasni nič od 
naštetega in ne poda niti enega samega razloga 
za povečanje obsega rehabilitacijskih 
programov. Rešitve, ki jih predlaga predlagatelj 
gospod Velov, so še toliko bolj nenavadne, ko si 
preberemo zadnje objavljeno letno poročilo o 
uresničevanju Resolucije o nacionalnem 
programu varnosti cestnega prometa, v katerem 
lahko preberemo, da je uresničevanje vizije nič 
smrtnih žrtev v cestnem prometu treba zagotoviti 
s sledečimi ukrepi: z uskladitvijo in uveljavitvijo 
tehnologije za varnost cestnega prometa, z 
oblikovanjem celostne strategije ukrepanja v 
zvezi s poškodbami v prometu, z namenjanjem 
posebne pozornosti ranljivim uporabnikom – 
pešcem, kolesarjem – in z osredotočanjem na 
usposabljanje in izobraževanje uporabnikov. 
Ampak ne v smislu spreminjanja rehabilitacijskih 
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programov, temveč v smislu spodbujanja 
uporabe varnostne opreme, zaščitnih oblačil in 
preprečevanja nedovoljenih sprememb vozila. 
Skratka, nič od tega, kar je predmet predlaganih 
sprememb zakona.  
 In nazadnje še najbolj zanimiv del. 
Zakon nima posledic za proračun. To vsi 
ugotavljamo, in to je seveda nenavadno, ker 
rehabilitacijski programi pač nekaj stanejo. In 
odgovor: organizacije s pomoči varnosti v 
prometu bodo to izvajale prostovoljno. Tako 
predlagatelj. To je, prvič, neverjetno, ker je za 
delo z osebami v rehabilitacijskem programu 
potreben visoko usposobljen kader, ki ga ni 
veliko, znotraj tega pa je še manj tistih, ki bi te 
delavnice izvajali brezplačno. Drugič, to je 
neodgovorno s strani predlagatelja, ker se s tem 
izvajanje iz zakonsko predpisanih ukrepov 
nalaga na pleča neimenovanih prostovoljcev. Če 
nihče ne bi bil pripravljen izvajati teh delavnic 
brezplačno, se rehabilitacijski program sploh ne 
bi mogel izvajati. In kot tretje, to ni pošteno, ker 
bi država z zakonom predpisovala udeležbo v 
nekih rehabilitacijskih programih, za njihovo 
izvedbo pa izvajalcem ne bi plačala ničesar. 
Seveda bi bilo vse to plačljivo – in gospod 
predlagatelj Velov to dobro ve – a to bi bil potem 
problem države, ki bi ta denar pač morala dati, 
ko bi bil enkrat v našem Državnem zboru ta 
zakon potrjen.  
 Predlog sprememb Zakona o voznikih 
je tipičen primer tega, kako poskuša nekdo na 
javni funkciji zagotoviti posle financiranja z 
javnim denarjem nekomu v zasebnem sektorju. 
Gospod Velov sicer pravi, da je veliko 
organizacij, ki so zainteresirane za izvajanje 
takšnih delavnic, kot jih predpisuje, vsaj naj bi 
jih, v tem predlaganem zakonu. Ampak o tem 
dvomimo. Še več, prepričani smo, da ima 
predlagatelj z njimi zelo dobre odnose in da so 
zakon napisali skupaj. 
 V Levici tega zakona ne bomo podprli. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališča Levice je predstavil gospod 
Primož Siter. Predvideno je bilo, da bo to opravil 
Željko Cigler, te spremembe pa nismo prejeli. 
Gremo naprej. Za stališče Poslanske skupine 
Nova Slovenija – krščanski demokrati gospod 
Aleksander Reberšek. 
 Izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi 
poslanke in poslanci! 
 V naši državi je žal tako, da koalicija in 
Vlada po tekočem traku zavračata vse predloge, 
ki jih vloži bodisi opozicija bodisi celo Državni 
svet. Ni pomembno, ali je predlog dober, ali bi 
ga z amandmaji lahko morda še izboljšali, niti 
najbolj preprosti predlogi sprememb, ki se 
nanašajo na prometno varnost nas vseh in bi 
pripomogli k manjšemu številu prometnih 

nesreč, ki jih povzročijo vozniki pod vplivom 
alkohola ali drugih prepovedanih substanc, ne 
dobijo podpore vladne koalicije. Statistika na 
področju teh prometnih nesreč pove vse. Samo 
v letu 2017 je zaradi voznikov, ki so vozili pod 
vplivom alkohola, umrlo 29 ljudi, 112 pa je bilo 
hudo telesno poškodovanih, lažjo telesno 
poškodbo je utrpelo 539 ljudi. Veliko? Mnogo 
preveč ob dejstvu, da se te številke kljub 
mnogim ukrepom ne zmanjšujejo. Zato bi 
pričakovali, da bosta Vlada in koalicija takšnim 
predlogom, kot je današnji, podali roko in 
naredili vse, da takoj sprejmemo dodatne ukrepe 
za zmanjšanje števila žrtev prometnih nesreč, 
posebno če so jih povzročili alkoholizirani 
vozniki. Mar ne šteje vsako življenje? 
 V Novi Sloveniji podpiramo rešitve, ki 
jih z dopolnitvijo Zakona o voznikih predlaga 
Državni svet. Udeležba obveznega 
rehabilitacijskega programa z dodatnim delom v 
organizaciji na področju prometne varnosti, 
vzgoje in izobraževanja oziroma dela z žrtvami 
prometnih nesreč pomeni soočenje teh voznikov 
z vsemi tragičnimi posledicami, ki jih utrpijo 
žrtve. Marsikoga bi šele delo s temi osebami 
postavilo na trdna tla. Naš skupni cilj bi moral biti 
število smrtnih žrtev zaradi vinjenih voznikov: 
nič. Ne pa iskanje razlogov, zakaj predlog 
zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo, in 
zgolj ugotovitev, da je pomanjkljiv in ne določa 
vseh postopkov. Dejstvo je, da bi lahko, če bi 
seveda obstajala prava volja, predlog 
Državnega sveta izboljšali, ga dopolnili z 
amandmaji in nato sprejeli. Tako pa Vlada sicer 
pozdravlja namen predlagatelja in se zaveda 
soodgovornosti za ustvarjanje varnosti vseh 
udeležencev v prometu – to pa je tudi vse. Kljub 
temu da se Vlada zavezuje, da bo po evalvaciji 
učinkov izvajanja edukacijskih in socialnih 
delavnic pripravila svoj sistemski predlog, ne 
vemo, kdaj to bo. Medtem pa bodo lahko 
preštevali žrtve nesreč, ki jih bodo zakrivili 
vozniki pod vplivom alkohola, prepovedanih drog 
ali drugih psihoaktivnih snovi.  
 V Novi Sloveniji smo Predlog novele 
Zakona o voznikih podprli, zato bomo predlogu, 
da zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo, 
nasprotovali.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališča Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek bo predstavil magister Andrej 
Rajh. 
 Izvolite. 
 
ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice, kolegi! 
 Živimo v času, ko na cestah ugasne 
vse preveč življenj. Kljub številnim akcijam, 
ukrepom, nagovarjanjem in opozorilom preveč 
posameznikov še vedno sede za volan v opitem 
stanju ali pa pod vplivom nedovoljenih substanc 
in na ta način ogroža sebe in druge. V Stranki 
Alenke Bratušek si seveda želimo višje stopnje 
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varnosti na naših cestah in zato pozdravljamo 
vse iniciative, ki stremijo k ureditvi tega področja. 
Obžalujemo, da predlog zakona ni temeljiteje 
odgovoril na vsa odprta vprašanja v zvezi s tem 
zakonom, se nam pa zdi, da so predlagane 
spremembe dobro izhodišče za Vlado, ko se bo 
enkrat lotila prenove obstoječega zakona.  
 Kar nekaj stvari je bilo, ki so bile v zvezi 
s tem povedane in izpostavljene kot 
problematične, preveč, da bi jih na tem mestu še 
ponavljal, zato se bom osredotočil le na eno. Že 
na obravnavi na odboru je bilo glede samega 
načina nadgradnje izobraževalnih in 
psihosocialnih delavnic povedano, da z Agencijo 
za varnost prometa sodeluje 24 usposobljenih 
psihologov. Ti so prepričani, da je za prevzgojo 
posameznikov, na katere se zakon neposredno 
navezuje, boljši pozitiven pristop, ki ne temelji na 
prepovedi in kaznovanju, temveč skuša k vsemu 
temu pristopiti tudi na nek pozitiven način in 
omogočiti, da se ti posamezniki vključijo v 
izboljšanje same prometne varnosti ali pa, kot 
nekdo drug predlaga, celo vključijo v dejavnosti, 
kjer se lahko na lastne oči prepričajo o 
uničujočih in tragičnih posledicah svojih dejanj. 
Natanko v tej smeri naj bi šla tudi nadgradnja 
obstoječih edukacijskih in psihosocialnih 
delavnic. Vse lepo in prav. Način razširjanja ne 
zveni napačno, ampak kako podpreti kaj takega, 
ko pa ne vemo niti, ali obstoječi program dosega 
zastavljene cilje? Se je takšnih prekrškarjev 
udeležba na delavnicah dotaknila, jih je 
spremenila, spametovala, so postali bolj zreli, 
odgovorni, manj objestni? Mar ni nevarno 
govoriti o spremembi ravnanja udeležencev 
programov, ne da bi ob tem postregli vsaj s 
kakšnim podatkom o tem, kako se je ravnanje 
dokazano spremenilo? 
 V prvi vrsti je torej treba izvedeti, 
kakšne učinke so imeli dosedanji programi, in to 
na podlagi konkretnih številk statistike, ne zgolj 
na podlagi mnenja psihologov, katerih stališča 
so seveda spoštovanja vredna in jih je zagotovo 
treba upoštevati in vključiti, nikakor pa ne morejo 
in ne smejo biti edino merilo. O tej evalvaciji se 
je veliko govorilo, tudi Vlada jo je izpostavila, 
prav tako številni poslanci na odboru, ampak zdi 
se mi, da gre za tako velik in pomemben vidik, 
da ga moram izpostaviti tudi sam. Pri 
spreminjanju zakona je ocena izvajanja 
obstoječega zakona pač nujno potrebna in 
neizogibna. Kaj če se po evalvaciji ugotovi – 
čisto hipotetično razmišljam – da je ogromno 
prekrškarjev povratnikov in da delavnice sploh 
ne dosegajo želenega namena? Če ugotovimo, 
da delavnic ni treba nadgraditi, ampak da jih je 
treba najprej korenito spremeniti in šele potem 
razmišljati o nadgradnji? Da ne bom omenjal le 
pesimističnih scenarijev, seveda je povsem 
mogoče, da bo evalvacija pokazala, da so 
delavnice odlično oblikovane in da dosegajo svoj 
namen. Konec koncev tudi podatki o smrtnih 
žrtvah na naših cestah kažejo, da jih je bilo letos 
v obdobju od začetka leta do zdaj 10 manj kot v 
enakem obdobju lani in 33 manj kot leto pred 

tem. In čisto mogoče je, da gre zasluge za to v 
določeni meri pripisati tudi tem ukrepom.  
 V primeru takega scenarija glede 
učinkovitosti delavnic lahko seveda pozdravimo 
nadgradnjo tudi v smeri, ki jo je nakazal 
predlagatelj, ampak dejstvo je, da se lahko šele 
po opravljeni evalvaciji pogovarjamo, kako in na 
kakšen način širiti in nadgrajevati obstoječe 
delavnice. To seveda odpre nova vprašanja, 
med katerimi v oči posebej bode tisto o 
primernosti in problematičnosti soočanja žrtve in 
povzročitelja in o posledicah, ki jih lahko ima to 
na žrtvi. Prepričani smo, da bo Vlada in z njo 
Ministrstvo za infrastrukturo, ki je, mimogrede, v 
odličnih rokah, držala obljubo in pripravila 
predlog, ki bo ukrep izpopolnil in nadgradil. 
Seveda pa je prva na potezi Agencija za varnost 
prometa, ki jo ob tej priložnosti pozivamo k 
čimprejšnji pripravi evalvacije, da bo lahko nato 
rokave zavihalo še ministrstvo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil gospod Ivan Hršak. 
 Izvolite.  
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani podpredsednik. Spoštovani kolegice 
in kolegi! 
 Naj takoj na začetku predstavitve 
stališča Poslanske skupine Desus povem, da 
bomo podprli predlog sklepa, ki ga je sprejelo 
matično delovno telo – da predlog novele 
Zakona o voznikih ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo.  
 V Poslanski skupini Desus sicer 
razumemo in podpiramo intenco Državnega 
sveta, ki želi s predlogom program 
izobraževalnih delavnic za voznike dopolniti z 
obvezno 8-urno udeležbo storilca prekrška v 
delovanju organizacije na področju prometne 
varnosti, vzgoje in izobraževanja oziroma dela z 
žrtvami prometnih nesreč. Trenutno ta program 
obsega najmanj 6 pedagoških ur skupinskega 
dela z vsebinami o varnosti cestnega prometa, 
tveganjih zaradi vožnje pod vplivom alkohola, 
prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih psihoaktivnih snovi, odgovornosti 
voznikov in psihosocialnih odnosih med 
udeleženci v cestnem prometu. Prav tako želijo 
dopolniti program psihosocialnih delavnic, ki 
trenutno obsega skupno najmanj 17 pedagoških 
ur, z obvezno 16-urno udeležbo storilca 
prekrška v delovanju organizacije na omenjenih 
področjih. Žal pa predlog zakona ni primerno 
pripravljen, predvsem pa še niso bile izvedene 
ustrezne evalvacije ukrepov, ki se sicer že 
izvajajo od leta 2010, in bi bile primerna podlaga 
za novelo veljavnega zakona. Določene 
predlagane rešitve bi tudi po naši oceni lahko 
imele negativne posledice – kot na primer ta, da 
bi storilec prekrška delal z žrtvami prometnih 
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nesreč, kar bi lahko pustilo negativne posledice 
prav na teh žrtvah.  
 Moram pa opozoriti na nenavadno 
dejstvo, in sicer da direktor Agencije za varnost 
prometa vlaga novelo zakona preko Državnega 
sveta. Po naši oceni bi bila bolj logična in tudi 
pravilna pot, da agencija pristopi k pripravi 
novele zakona skupaj z Ministrstvom za 
infrastrukturo, ki je za to področje tudi pristojno. 
Novela bi se seveda pripravila po ustaljenih 
postopkih, kar pomeni, da bi bil zakon dan tudi v 
javno obravnavo, s čimer bi zainteresirani in 
strokovni javnosti omogočili vključitev v pripravo 
zakona, zakon bi se pred vložitvijo medresorsko 
uskladil in pripravil v obliki in z vsebino, ki bi bila 
primerna za sprejetje. Iz razprave na odboru je 
bilo moč razumeti, da bo evalvacija in priprava 
druge novele veljavnega Zakona o voznikih 
pripravljena na tak način, kar v Poslanski skupini 
Desus vsekakor podpiramo.  
 Kot pa sem napovedal že na začetku, 
bomo poslanci Poslanske skupine Desus podprli 
predlog sklepa, da zakon ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil gospod Dušan 
Šiško. 
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Podpredsednik, 

hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Veliko je že bilo danes slišati na to 
temo, tako tudi v Slovenski nacionalni stranki res 
ne moremo podpreti omenjenega zakona, tako 
kot sem že povedal na odboru za infrastrukturo.  
 Zakon bi bilo treba celotno urediti. Se 
pravi, predmetno zakonodajo je treba predvsem 
uzakoniti, pravične predpise, s katerimi bi 
sankcije nastale le na vozilu določene vrste in 
kategorije, s katerim je prekršek narejen oziroma 
povzročen. Če navedem primer, je tako, da 
nekdo, ki je profesionalni voznik avtobusa, 
tovornjaka, pride domov čez vikend, naredi 
prekršek za odvzem prometnega dovoljenja, 
potem v ponedeljek ne more nadaljevati svoje 
službe, ker je profesionalni voznik.  
 V Slovenski nacionalni stranki sigurno 
ne bomo podprli zakona. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil gospod Boris 
Doblekar.  
 Izvolite. 
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Spoštovani 

predsedujoči, hvala za besedo. Lepo pozdrav 
tudi vsem poslankam in poslancem!  
 Rad bi pozdravil tudi predstavnika 
Vlade, ki ga danes ni z nami, da bi Vlada dala 
svoje stališče do predlagane dopolnitve 

spremembe Zakona o voznikih. V Poslanski 
skupini Slovenske demokratske stranke se 
zaskrbljeno sprašujemo, kako je mogoče, da je 
koalicija na matičnem odboru, to je Odboru za 
infrastrukturo, okolje in prostor, zavrnila Predlog 
zakona o dopolnitvi Zakona o voznikih, ki ga je v 
Državni zbor v obravnavo poslal Državni svet 
Republike Slovenije.  
 V Poslanski skupini SDS podpiramo 
predloge sprememb Zakona o voznikih, ki jih je 
Agencija za varnost prometa preko Državnega 
sveta vložila v obravnavo in sprejetje v Državni 
zbor Republike Slovenije, ker je agencija 
oziroma njen direktor gospod Igor Velov želel, 
da agencija v želji svojega poslanstva kar 
najhitreje in takoj z dodatnimi ukrepi naredi več 
za večjo varnost v prometu, kar je tudi osnovno 
poslanstvo delovanja Agencije za varnost 
prometa in je zato tudi ustanovljena in jo zato 
konec koncev davkoplačevalci tudi plačujemo. V 
Slovenski demokratski stranki smo trdno 
prepričani, da so predlagani ukrepi zelo na 
mestu in jih v celoti podpiramo. Namreč, za 
voznika, ki mu je bilo odvzeto vozniško 
dovoljenje in je tudi prenehala njegova 
veljavnost zaradi izrečenih kazenskih točk zaradi 
vožnje pod vplivom alkohola, prepovedanih 
drog, psihoaktivnih zdravil ali drugih 
psihoaktivnih snovi, je nujno treba skrbno 
poskrbeti z napotitvijo na rehabilitacijski 
program. 
 Agencija za varnost prometa oziroma 
Državni svet predlagata, da se program 
edukacijskih delavnic, ki trenutno obsega 
najmanj 6 ur skupinskega dela z vsebinami o 
varnosti v cestnem prometu, dopolnjuje z 
obvezno 8-urno udeležbo storilca prekrška v 
delovanju organizacije na področju prometne 
varnosti, vzgoje in izobraževanja oziroma dela z 
žrtvami prometnih nesreč. Druga sprememba je 
dopolnitev programa psihosocialnih delavnic, 
dosedanjih 17 ur, z obvezno 16-urno udeležbo 
storilca prekrška v delovanju organizacije na 
področju prometne varnosti, vzgoje in 
izobraževanja oziroma dela z žrtvami prometnih 
nesreč. Kot tretjič pa sprememba določa, da 
organizacijo določi Javna agencija RS za 
varnost prometa na podlagi javnega poziva. 
Vlada Republike Slovenije oziroma koalicija 
meni, da predlog ni primeren, in pravi, da bo 
pripravila svoj predlog z ukrepi. V Poslanski 
skupini Slovenske demokratske stranke smo 
mnenja, da ni časa za zavlačevanje, ker gre za 
vprašanje varnosti v cestnem prometu, za manj 
nesreč in za manj ali nič žrtev posledic 
prometnih nesreč, ki jih povzročajo vozniki pod 
vplivom alkohola in psihoaktivnih zdravil in snovi. 
V Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke smo menja, da so dodatni ukrepi za 
preprečevanje najhujših prometnih nesreč še 
kako nujni. Naj spomnim na zadnjo tako hudo 
nesrečo, ko je alkoholiziran voznik do smrti zbil 
visokonosečo mamico, kasneje pa je za 
posledicami žal umrl tudi njen v času nesreče še 
nerojen otrok. 



                                                                                                                          

  86  

 Če Vlada oziroma koalicija meni, da 
predlagani ukrepi za večjo prometno varnost 
niso primerni za takojšnjo uveljavitev, mora tudi 
sprejeti odgovornost in nositi posledice tako – po 
našem mnenju – neodgovornega početja. 
Stališče Slovenske demokratske stranke je, da 
bi se morali tako težki kršitelji nujno v 
rehabilitacijskem programu za čim več časa 
soočiti z žrtvami najtežjih prometnih nesreč, ki 
so sicer k sreči preživele, imajo pa zelo hude 
telesne okvare in težave, ki jih zaznamujejo za 
celoten preostanek življenja. Menimo tudi, da je 
poleg denarne kazni in primerne strokovne 
pomoči vzgoja eden od najpomembnejših 
ukrepov za večjo varnost v cestnem prometu. 
Zato v celoti podpiramo predlagane dopolnitve 
Zakona o voznikih, ker ne želimo, kot to počne 
koalicija, zgolj zato, ker je predlog prišel iz 
Državnega sveta, zavrniti niti enega ukrepa, ki bi 
bil v korist državljanov Republike Slovenije. Še 
posebej, ko gre za ukrep doseči cilj za 
zmanjševanje prometnih nesreč in njihovih 
najhujših posledic. 
 Za konec še enkrat jasno sporočamo, v 
Slovenski demokratski stranki v celoti podpiramo 
predlagane dopolnitve Zakona o voznikih, ki jih 
je v sprejetje v Državni zbor poslal Državni svet. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca bo predstavil Robert Pavšič.  
 Izvolite.  
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo. 

Lep dober dan vsem skupaj! 
 Najprej en popravek. Matični odbor 
zakona ni zavrnil, ampak je odločil, da še ni 
pripravljen za nadaljnjo obravnavo – zakaj? 
Zakon o voznikih v 53. členu predpisuje, da se 
mora voznik, ki mu je bilo izrečeno prenehanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, udeležiti 
ustreznega rehabilitacijskega programa, če je 
bilo ugotovljeno, da so razlogi za odvzem vožnje 
pod vplivom alkohola, prepovedanih drog, 
psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih 
snovi. Vsebina programa je odvisna od stopnje 
tveganja uživanja navedenih substanc.  
 Državni svet predlaga, da se program 
edukacijskih delavnic, ki so namenjene manj 
problematičnim kršiteljem, torej kršiteljem, pri 
katerih je bilo ugotovljeno, da ne sodijo med tiste 
tvegane uživalce dovoljenih in nedovoljenih 
snovi, razširi z udeležbo v delovanju 
organizacije na področju prometne varnosti, 
vzgoje in izobraževanja oziroma dela z žrtvami 
prometnih nesreč, ki bi jo določila javna agencija 
na podlagi javnega poziva. Predlagatelj predlaga 
tudi razširitev udeležbe programov 
psihosocialnih delavnic, ki so namenjene hujšim 
kršiteljem, torej kršiteljem, pri katerih je bilo 
ugotovljeno, da sodijo med bolj tvegane 
uporabnike dovoljenih in nedovoljenih snovi, na 

16 ur udeležbe v delovanju navedene 
organizacije.  
 V Poslanski skupini LMŠ se 
pridružujemo mnenju Vlade, da predlog 
spremembe zakona ne obravnava vseh 
programov enakovredno, saj spremembe za 
tretji program, tako imenovani program 
zdravljenja, ki je namenjen ljudem, odvisnim od 
alkohola, niso predvidene. Problematičen je tudi 
tisti del predloga, ki se nanaša na konfrontacijo z 
žrtvami prometnih nesreč. Poraja se skrb, da bi 
žrtvam prometnih nesreč podaljšali ali ponovno 
vzbudili travme, ki so ostale kot posledica 
tragičnega dogodka. Kakršnikoli ukrepi, ki bi 
zagotavljali večjo ali dodatno varnost v cestnem 
prometu in ki bi zmanjšali število žrtev zaradi 
posledic vožnje pod vplivom alkohola ali drugih 
psihoaktivnih substanc, so dobrodošli in seveda 
nujni. A vendar smo v Poslanski skupini LMŠ 
mnenja, da bi lahko sredstva iz tega predloga 
bolje uporabili za še bolj intenzivno ozaveščanje 
ter obveščanje o pravilih obnašanja in varni 
udeležbi v cestnem prometu na vseh ravneh 
izobraževalnega procesa.  
 Predlog zakona, ki ga je vložil Državni 
svet, seveda vsebinsko podpiramo, vendar pa 
odpira preveč vprašanj, ki bi jih bilo treba 
obravnavati celostno. Vsebuje številne 
pomanjkljivosti oziroma pomisleke, ki sta jih v 
svojem mnenju izpostavili tako Vlada tako tudi 
Zakonodajno-pravna služba. Pri pripravi 
izboljšav se morajo uskladiti različni nosilci 
tematike in tudi pristojno ministrstvo ter Agencija 
za varnost prometa. Podpiramo Vlado oziroma 
pristojno ministrstvo, da nadgradi oziroma 
dopolni obstoječi predlog glede na izsledke 
evalvacije edukacijskih in psihosocialnih 
delavnic, ki ravnokar poteka.  
 Glede na vse ugotovitve, ki sta jih 
izpostavili Vlada in Zakonodajno-pravna služba, 
ter vse napore, povezane s povečanjem 
prometne varnosti, je aktualni predlog po našem 
mnenju neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Se 
pa vsekakor zavzemamo za to, da bo dopolnjen 
predlog čim prej pripravljen za obravnavo v 
Državnem zboru. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil Soniboj Knežak.  
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi!  
 Prometna varnost in varnost 
udeležencev v prometu se v zadnjih letih v 
trendu sicer izboljšujeta, a smo vseeno 
vsakodnevno soočeni in informirani o stanju v 
prometu, ki je še vedno dokaj zaskrbljujoče. 
Navkljub vsem ukrepom, ki jih imamo, smo še 
vedno priča visokim številkam v prometnih 
nesrečah na naših cestah. Za večino teh nesreč 
so odgovorni alkoholizirani udeleženci v prometu 
ali pa udeleženci, ki so pod vplivom 
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prepovedanih drog, psihoaktivnih zdravil ali 
drugih snovi. Največ prometnih nesreč zakrivijo 
udeleženci, ki spadajo v starostno skupino med 
25. in 34. letom starosti, ti udeleženci pa žal 
povzročijo tudi največ nesreč s smrtim izidom. 
Številke in podatki o prometnih nesrečah ter 
smrtnih izidih so zaskrbljujoči in terjajo 
zavedanje od slehernih udeležencev v prometu, 
da je vsaka žrtev, še zlasti pa smrtna žrtev 
nesprejemljiva. 
 Predlog zakona, ki ga je vložil Državni 
svet, si za cilj postavlja izobraževanje in 
usposabljanje voznikov, to pa naj bi vodilo k 
povečanju varnosti v cestnem prometu. V naši 
poslanski skupini pozdravljamo vsakršno 
zavzetost in aktivnost, ki želi prispevati k 
zmanjšanju prometnih nesreč in k zvišanju 
prometne varnosti na slovenskih cestah. Po 
mnenju predlagatelja zakona naj bi rešitve glede 
razširjenosti obveznosti oseb, ki so bile 
napotene na rehabilitacijski program, pripomogle 
k izboljšanju prometne varnosti. Predlagatelj si je 
te rešitve po našem mnenju zastavil ambiciozno, 
vendar imamo v Poslanski skupini Socialnih 
demokratov predvsem pomisleke glede njihove 
dorečenosti. Kot je že bilo izpostavljeno na 
matičnem odboru s strani poslancev in Vlade, so 
te rešitve, ki jih predlaga Državni svet, 
pomanjkljive in v precejšnji meri nedefinirane. 
Največ vprašanj in pomislekov se poraja pri 
vsebini 53. člena, ki se nanaša na udeležbo 
udeleženca v rehabilitacijskih programih. Glede 
teh rešitev se Poslanska skupina Socialnih 
demokratov strinja z ugotovitvami Vlade, ki 
pravi, da ta predlog zakona ne ureja vseh 
odprtih vprašanj, ki so bila izpostavljena ob 
natančni preučitvi predloga.  
 Vlada Republike Slovenije je zapisala v 
svojem mnenju, da se zavezuje, da bo po 
evalvaciji učinkov izvajanja edukacijskih in 
psihosocialnih delavnic pripravila predlog, ki bo 
nadgradil obstoječe ukrepe in tako posledično 
zmanjšal delež alkoholiziranih povzročiteljev 
prometnih nesreč ter število voznikov, ki vozijo 
pod vplivom prepovedanih drog, psihoaktivnih 
zdravil ter snovi. Socialni demokrati zato 
ocenjujemo, da so natančne evalvacije ključ do 
kasnejših sistemskih in celovitih sprememb. Ne 
smemo pa pozabiti tudi drugih aktivnosti, ki 
pripomorejo k izboljšanju stanja na naših cestah, 
kot so informiranje, izobraževanje, ozaveščanje 
tako mladih kot tudi starejših, izkušenejših 
vodnikov.  
 Poslanska skupina Socialnih 
demokratov podpira sklep Odbora za 
infrastrukturo, okolje in prostor, da Predlog 
zakona o dopolnitvah Zakona o voznikih ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin.  
 O predlogu sklepa, da predlog zakona 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v 

skladu s časovnim potekom seje zbora odločali 
danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 
11. točki dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 11. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA DRUGO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVI ZAKONA O 
UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH 
SREDSTEV. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložila Vlada. Za dopolnitev obrazložitve 
predloga zakona dajem besedo predstavnici 
ministrice, in sicer Bredi Božnik, državni 
sekretarki na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. 
 Izvolite. 
 
BREDA BOŽNIK: Hvala za besedo. Spoštovano 

predsedstvo, spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci ter ostali gostje, lepo pozdravljeni! 
 Na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti smo 
pripravili novelo Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev. Zadevo imate danes pred sabo. 
Z novelo pa se pravzaprav predlaga umik 
masovnega avtomatičnega informativnega 
izračuna za letne pravice, to je za otroški 
dodatek, subvencijo vrtca, državno štipendijo, 
subvencijo malice in kosila, ki naj bi se začel 
izvajati septembra 2019 in ga nadomeščamo z 
mehkim prehodom z uvedbo mesečnega 
preverjanja izpolnjevanja pogojev za nadaljnje 
prejemanje letnih pravic od meseca decembra 
dalje oziroma ohranitev izdaje informativnega 
izračuna le v primeru, ko bo informacijsko 
omogočena avtomatizacija postopkov.  
 V letu 2018 so potekala intenzivna 
proučevanja in testiranja za nadgradnjo 
informacijskega sistema centrov za socialno 
delo za zagotovitev podpore masovnemu, 
avtomatičnemu informativnemu izračunu za 
letne pravice in za izdajanje informativnih 
izračunov za vse pravice iz javnih sredstev na 
način, da bi bila zagotovljena dva cilja. In sicer 
razbremenitev posameznikov, to je vlaganja vlog 
za podaljšanje veljavnosti letnih pravic, in pa 
razbremenitev centrov za socialno delo, to je z 
avtomatizacijo izdajanja informativnih izračunov 
za podaljšanje veljavnosti letnih pravic. 
Ugotovljeno je bilo, da omenjenih ciljev v tem 
trenutku ni mogoče doseči v celoti, saj so bila v 
postopkih implementacije ugotovljena visoka 
tveganja vsebinske, časovne, tehnične in 
objektivne narave kot posledica kompleksne 
zakonodaje, ki ureja postopek priznavanja pravic 
iz javnih sredstev, in objektivna tveganja glede 
dostopnosti do podatkov iz virov, iz katerih centri 
za socialno delo pridobivajo podatke, potrebne 
za odločanje. Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti je na podlagi 
ugotovljenih tveganj ugotovilo, da bi le-ta lahko 
povzročila negativne posledice tako za 
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upravičence, saj pravica ne bi bila pravočasno 
priznana, kot tudi za centre za socialno delo, na 
katere bi se obračali nezadovoljni upravičenci.  
 Pomembno je poudariti, da predlog 
novele s 1. januarjem 2019 ohranja ključno 
prednost, ki jo je prinašala prejšnja novela, 
ZUPJS-G, to je tako imenovano razbremenitev 
strank, ki jim od decembra dalje ne bo več treba 
vlagati vlog za podaljšanje pravice, kot so 
otroški dodatek, subvencija vrtca, državna 
štipendija, subvencija za malico, subvencija za 
kosilo, saj bo o podaljšanju pravice odločil 
center za socialno delo po uradni dolžnosti. 
Postopki za priznavanje pravic se že postopoma 
avtomatizirajo in ocenjujemo, da se bodo prvi 
informativni izračuni začeli izdajati predvidoma v 
drugi polovici leta 2019.  
 Predlagam, da s strani ministrstva 
vložen predlog zakona potrdite, s čimer boste 
zagotovili, da se bo prehod na nov sistem 
podaljševanja letnih pravic iz javnih sredstev s 
strani centrov za socialno delo po uradni 
dolžnosti opravil kvalitetno, z manj problemi, z 
manj zaostanki in tudi in predvsem lažje za tiste, 
ki bodo vodili postopke odločanja o letnih 
pravicah iz javnih sredstev.  
 V skladu s 138. členom Poslovnika 
Državnega zbora Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti predlaga, da 
se tretje branje zakona opravi na isti seji. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. Poslanska skupina Levica, Violeta 
Tomić.  
 Izvolite. 
 
VIOLETA TOMIĆ (PS Levica): Hvala za 

besedo, predsedujoči. Spoštovane kolegice in 
kolegi!  
 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev je sistemski procesni zakon. Način, na 
katerega se s tem zakonom ravna zadnjih 8 let, 
pa je nedopusten. Od leta 2010, ko je bil zakon 
sprejet, je bil zakon noveliran že sedemkrat. 
Zadnje spremembe, torej zakon ZUPJS-G iz leta 
2017, popravljamo danes. Na prvem mestu je za 
to potrebno opozorilo, ki ga je navedla že 
Zakonodajno-pravna služba. Ta pravi, da je 
zakon treba urediti tako, da bo pregleden, jasen 
in nedvoumen. S tem bomo zagotovili pravico do 
socialne varnosti ter upoštevali načelo osebnega 
dostojanstva oseb, ki so se znašle v socialni 
stiski. Sprememba, ki jo potrjujemo danes, pa k 
temu ne bo pripomogla. Pripomogla bo zgolj k 
temu, da socialno ogroženi in ostali prejemniki 
javnih sredstev ne bodo še dodatno oškodovani. 
Zakaj danes obravnavamo ta zakon? Zato, ker 
je prejšnja Vlada z ministrico za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač 
Mrak sprejela zakon, ki se ga ne da izvrševati. 
Sprejela, predlagala in spisala je zakon, nas 
prepričala, da bodo s tem razbremenjeni tako 

uporabniki kot centri za socialno delo, hkrati pa 
se ni niti preverilo, koliko je to sploh izvedljivo. 
Gre za neodgovorno vedenje, za katerega je 
neposredno odgovorna Anja Kopač Mrak, in za 
to vedenje je bila nagrajena z novo funkcijo.  
 Zdaj smo torej v situaciji, kjer 
spreminjamo zakon, ki ni v veljavi še niti eno 
samo leto. Zato se nam postavljajo tudi številna 
vprašanja. Najprej: Zakaj se ni že pred 
sprejetjem ZUPJS-G preverila možnost 
avtomatiziranega izdajanja informativnih 
izračunov? Potem: Če je pridobivanje podatkov 
s strani virov omejeno, zakaj se temu ne posveti 
več pozornosti in ne nameni dodatnih 
kadrovskih in finančnih virov? Če po drugi strani 
obstajajo objektivna dejstva, ki onemogočajo 
pridobivanje podatkov, se sprašujem, ali ta 
objektivna dejstva niso obstajala tudi pred 
sprejetjem novele ZUPJS-G. In ne nazadnje: Kaj 
vse skupaj pomeni za samo delo Državnega 
zbora, saj smo pred slabim letom dni zakon 
podprli prav vsi poslanci? Odgovore na to smo 
že na Odboru za delo, družino, socialne zadeve 
in invalide terjali od državne sekretarke, slišali 
pa smo, da se nič ne bo spremenilo, da gre 
samo za spremembo v imenu, da bo informativni 
izračun preprosto postal odločba, da gre za 
mehkejši prehod na avtomatizacijo in tako 
naprej.  
 Verjamemo, da je rešitev, ki je na mizi, 
ustrezna in da bo v največji meri zavarovala 
stranke. Hkrati pa je treba izraziti resen dvom 
glede razbremenitve centrov za socialno delo. 
Razbremenitev CSD-jev je bila navedena kot 
razlog pri predlogu prejšnje novele. Kot razlog je 
navedena tudi ob trenutni predlagani 
spremembi. Ob branju predlogov človek dobi 
občutek, da karkoli ministrstvo stori, 
razbremenjuje centre za socialno delo. Verjetno 
je na mestu utemeljen dvom, da to ni tako. Vsak 
dan namreč poslušamo o tem, kako centri 
odločajo samovoljno, kako so odobritve in 
neodobritve pravic iz javnih sredstev odvisne od 
muh posameznikov, od prijateljskih vezi in tako 
dalje. S pritožbami na ministrstvu zaostajate kar 
za dve leti. Ko ste soočeni s tem podatkom, se 
izgovarjate, da je 90 % pritožb neutemeljenih. 
Ampak to ni res – 90 % pritožb je mogoče bilo 
neutemeljenih dve leti nazaj, z aktualnimi 
podatki pa ne razpolagate, ker pritožb ne 
rešujete pravočasno. Reorganizacija centrov je 
zdaj domnevno izvedena. Tudi s tem, tako kot 
praktično z vsem, kar počnete, ste domnevno 
razbremenili CSD-je. Zanima me, kako. Ker 
govorimo o kompleksnem zakonu, bo seveda 
razprava zaplavala v vse mogoče vode, sploh 
kar se tiče sprememb Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev.  
 Zakon bomo v Levici podprli, saj je to v 
tem trenutku najbolj odgovorno dejanje. Hkrati 
pa bi želeli, da v prihodnje tudi predlagatelji in 
ministrstvo postopajo bolj odgovorno in se ne 
poigravajo z zakonodajnim procesom ter z 
ljudmi, ki to poigravanje čutijo na lastni koži. 
Hvala. 
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PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil 
Blaž Pavlin.  
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

podpredsednik, državna sekretarka, kolegice in 
kolegi! 
 V Novi Sloveniji že dolgo opozarjamo, 
da je zakonodaja na področju uveljavljanja 
pravic iz javnih sredstev, starševskega varstva in 
družinskih prejemkov ter socialnovarstvenih 
prejemkov tako zapletena in nejasna, da to 
presega že vse meje. Kot da odgovorni gladko 
preslišijo vsa opozorila pravnikov, še posebej 
naše Zakonodajno-pravne službe. V neštetih 
določbah številnih zakonov se še pravniki težko 
znajdejo, kaj šele, da bi jih razumeli navadni 
državljani. Strinjamo se z njimi, da je nujno ta 
zakon urediti na bolj pregleden, jasen in 
nedvoumen način. Novela, ki jo obravnavamo 
danes, žal ne popravlja tega nevzdržnega 
stanja. Nasprotno. Ta novela odpravlja 
načrtovano ureditev avtomatičnih informativnih 
izračunov pravic iz javnih sredstev, še preden bi 
ta bila uvedena. Kaj naj si ob tem mislimo? Da je 
prejšnja ministrica preveč lahkomiselno in brez 
ustreznih podlag šla v uvajanje novega sistema. 
Da je bila to le ena od predvolilnih obljub, ki se 
je zdaj razblinila. Da nova ekipa ministrstva za 
delo kar prehitro obupa.  
 Načrtovani datum uvedbe avtomatičnih 
informativnih izračunov je bil namreč 1. 
september 2019. Bivšo ministrico smo že v času 
uvajanja opozarjali, da je načrt avtomatizacije 
sicer všečen, ni pa dobro domišljen in načrtovan 
in da zastavljenega na tak način ne bo mogla 
izvršiti. Žal smo imeli prav. Besedilo je zelo 
zapleteno in predstavniki ministrstva doslej niso 
jasno povedali, v katerih primerih se bo odločalo 
z odločbo, v katerih pa z informativnim 
izračunom, in kakšna bo obveznost 
upravičencev. Bojimo se, da bo zmeda sedaj še 
večja. Na takšne igre z upravičenci do javnih 
sredstev, ki so večinoma socialno šibki, 
upokojenci, družine in invalidi, ne moremo 
pristati, zaradi tega smo vložili tri amandmaje, ki 
črtajo določbe, ki odpravljajo uvedbo 
avtomatičnih informativnih izračunov. 
Priporočamo, da jih sprejmemo in ustavimo 
poslabšane ureditve pravic iz javnih sredstev, ki 
jih prinaša ta zakon.  
 Poslanska skupina Nova Slovenija – 
krščanski demokrati bo glasovala proti zakonu.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovane 

kolegice in kolegi! Predsedujoči! 

 Novela Zakona o uveljavljanju pravic iz 
javnih sredstev, ki je danes pred nami, 
predvideva umik masovnega avtomatičnega 
informativnega izračuna za letne pravice iz 
javnih sredstev, ki naj bi se začel uporabljati 1. 
septembra prihajajočega leta. Predlagatelji so 
namreč ocenili, da je tovrstni izračun po vzoru 
informativnega izračuna dohodnine za 
informacijski sistem prevelik zalogaj in tako ne bi 
vzdržal povečane obremenitve zaradi hkratnega 
večjega števila elektronskih podatkovnih 
poizvedb. Tako se s predhodno določenim 
centrom za socialno delo kot skrajni rok za 
začetek izdaje informativnih izračunov določa 
1. 1. 2022.  
 V Poslanski skupini Stranke Alenke 
Bratušek predlagani noveli ne bomo 
nasprotovali, bomo pa vseeno izrazili nekaj 
kritike na račun predlagatelja.  
 Predstavnica ministrstva je na 
obravnavi predloga zakona na matičnem 
delovnem telesu povedala, da zasledovanih 
ciljev ni mogoče doseči v celoti, kajti v postopkih 
so bila ugotovljena visoka tveganja, ki so 
vsebinske, časovne, tehnične in pa objektivne 
narave. Naj vas spomnim, da so bili že v letu 
2017 ob sprejemanju novele ZUPJS, ki je 
informativni izračun uvedla, izraženi podobni 
pomisleki. Takrat so se namreč oglasili tudi 
nekateri zaposleni na centrih za socialno delo in 
opozorili na težave, ki bi lahko nastale zaradi 
številnih poizvedb v podatkovne baze, in so 
predlagali, da se sistem pravočasno testira in 
preizkusi. Na to je opozoril tudi Državni svet. 
Tukaj moram izraziti razočaranje, da se zadeve 
niso lotili počasneje in bolj premišljeno. Strinjam 
pa se, da bi vztrajanje pri neki rešitvi, za katero 
vemo, da je praktično obsojena na propad, 
povzročilo kaos tako pri zaposlenih kot pri 
uporabnikih. Slednji bi tako posegli v socialno 
varnost in jo popolnoma po nepotrebnem 
ogrozili. Zato postopno nadgradnjo sistema 
podpiramo.  
 Bi pa ob tej priložnosti opozoril še na 
eno stvar, na to je opozorila tudi 
Zakonodajno-pravna služba. In sicer Zakon o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je temeljni 
zakon, ki je najranljivejšim skupinam 
prebivalstva, tistim, ki so se znašli v socialni ali 
ekonomski stiski, zagotovil pravico do socialne 
varnosti, ki je tudi ustavna pravica. In ta zakon je 
bil do sedaj spremenjen oziroma noveliran že 
sedemkrat. Sedemkrat, in v tem času očitno ni 
nihče pomislil, da vsaka sprememba zakona, ki 
je že tako zahteven za razumevanje, pomeni 
poseg v pravno varnost. Eno izmed ključnih 
načel sprejemanja in spreminjanja socialne 
zakonodaje je načelo osebnega dostojanstva, ki 
je tudi v samem jedru ustavnega reda Republike 
Slovenije. Tega načela ne smemo nikakor 
spregledati. Človekovo dostojanstvo je temeljna 
vrednota, ki prežema ves pravni red, tako v 
konkretnih postopkih kot tudi pri sprejemanju 
predpisov. Zato upam, da bo ta vlada, naša 
vlada, imela malo več posluha za pripombe 
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javnosti, navsezadnje tudi Zakonodajno-pravne 
službe, ki na to opozarja že nekaj časa.  
 Mi bomo zakon, kot sem že rekel, 
podprli. Gospa državna sekretarka je prav tako 
rekla, da cilj ostaja isti, samo pot do njega se 
malo podaljša. Upam, da je res tako in da bomo 
do leta 2022 na ta cilj zares prispeli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil Jurij Lep. 
 Izvolite. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, gospod 

podpredsednik. Spoštovani kolegice in kolegi, 
predstavniki ministrstva! 
 Prvi centri za socialno delo in s tem 
socialno skrb države so bili pri nas postavljeni že 
pred več kot 50 leti, kar je dobro, saj nam to 
pove, da smo socialna država. Ni pa dobro, da 
se sama organizacija in način dela v vsem tem 
času praktično nista posodabljala. Centri so v 
vseh teh letih dobivali vedno nove in nove 
naloge, tako s strani države kot s strani lokalnih 
skupnosti. Strokovni sodelavci so se začeli 
utapljati v papirologiji, terensko delo pa je 
praktično zamrlo – za katerega se mi zdi, da je 
osnova za delo z ljudmi. Vendar ni dovolj, da 
državljanom in državljankam, ki so potrebni 
takšne ali drugačne pomoči, samo v ustavi, z 
zakonom in na listu papirja neke odločbe 
zagotavljamo neke pravice. Pristen stik z neko 
osebo, ki je usposobljena za to, da lahko 
pomaga, je vreden več kot tisoč odločb.  
 Reorganizacija centrov za socialno delo 
je bila težko pričakovana in precej časa smo 
čakali nanjo. Končno smo leta 2017 uspeli 
novelirati zakonodajo, da bi se način dela 
socialnih služb bolj približal ljudem in hkrati 
olajšal delo strokovnim sodelavcem. Ti bi se 
zaradi manj administrativnega dela lahko 
dejansko posvečali posameznikom, ki 
potrebujejo takšno ali drugačno pomoč. V 
Demokratični stranki upokojencev smo pri 
pripravi reorganizacije zavzeto sodelovali in smo 
na koncu tudi dali zeleno luč zakonodaji, ki je 
pomenila pravno podlago za izvedbo 
posodobitve dela na centrih za socialno delo po 
vsej Sloveniji. Načeloma naj bi kompletno nova 
modernizirana podoba in način delovanja 
centrov zaživela dokončno v vseh svojih ciljih že 
prihodnje leto. Žal se je izkazalo, da ne bo tako. 
Pa ne iz vsebinskih razlogov, ampak iz razlogov, 
ki so popolnoma tehnične narave, ali če hočete, 
zaradi težav kompleksnega informacijskega 
sistema. Zataknilo se je pri prehodu na 
popolnoma avtomatiziran pristop k odločanju o 
pravicah iz javnih sredstev. 
 Aktualna ministrica nam je podrobno in 
odkrito predstavila težave in posledice slabo 
zgrajene avtomatizacije. V Poslanski skupini 
Desus razumemo, da bi bilo tveganje, če bi silili 
z uveljavitvijo avtomatiziranih informativnih 

odločb, tako kot je bilo v načrtu, preveliko in da 
bi se riziko bremena pravočasnosti in pravilnosti 
dodeljevanja otroških dodatkov, socialne 
pomoči, štipendij, varstvenih dodatkov, 
vrtčevskih subvencij in drugih pravic prevalil na 
same upravičence. Zato predlog odloka 
masovnih izračunov pravic, kar je namen te 
novele zakona, podpiramo, saj ne želimo slabe 
volje ljudi niti ne želimo, da bi imeli uslužbenci 
na centrih polne roke dela s pritožbami, ker 
izračuni zaradi nepopolnega delovanja 
informacijskega sistema ne bi bili pravočasni in 
pravilni. Škodo zaradi nezadostnega delovanja 
informacijskega sistema bi utrpeli ljudje, tega pa 
v naši poslanski skupini vsekakor ne želimo.  
 Predlog zakona bomo poslanci Desusa 
podprli, ne bomo pa podprli predloženih 
amandmajev. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavila Suzana Lep 
Šimenko.  
 Izvolite. 
 
SUZANA LEP ŠIMENKO (PS SDS): Najlepša 

hvala za dano besedo. Spoštovani poslanci 
koalicije, eden izmed izzivov v vaši koalicijski 
pogodbi je, da bomo postali družba znanja in 
sodobnih tehnologij, da bomo imeli internet ultra 
visokih hitrosti in prenosov podatkov na 
celotnem ozemlju države, birokratski in 
administrativni postopki bodo sledili digitalizaciji, 
z digitalizacijo in poenostavitvijo postopkov bo 
omogočeno, da se bodo javni uslužbenci v večji 
meri posvečali dejanskim problemom in bodo 
imeli dovolj časa za komunikacijo in iskanje 
rešitev za ljudi. To so stavki iz vaše koalicijske 
pogodbe, spoštovani poslanci. Danes pa je pred 
nami zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, 
ki se nanaša na narejeno spremembo iz leta 
2017.  
 V letu 2018 ste namreč intenzivno 
proučevali in testirali nadgradnjo informacijskega 
sistema, ki naj bi omogočila izdajanje 
informativnega izračuna. Ugotovili ste, da 
avtomatizacije postopkov ni mogoče narediti v 
roku, saj je pridobivanje podatkov s strani virov 
omejeno. Zato predlagate umik avtomatičnega 
informativnega izračuna za letne pravice iz 
javnih sredstev, ki naj bi se začele uporabljati 1. 
septembra 2019, torej čez devet mesecev. Na 
izzivu, da bomo postali družba sodobnih 
tehnologij, torej padete že na samem začetku. 
Prav tako z digitalizacijo ne bo omogočeno, da 
bi se zaposleni na centrih za socialno delo 
posvečali dejanskim problemom in iskali rešitve 
za ljudi, saj se bodo še naprej ukvarjali z 
administracijo in birokracijo.  
 Neverjetno je, da so v državni in javni 
upravi tako velik problem informacijski sistemi in 
da zaradi slabih informacijskih sistemov, ki bi 
danes morali biti vse, zaostajamo. Celo več, 
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zaradi slabih informacijskih sistemov in 
medsebojne nekompatibilnosti pri nas stojijo 
postopki, delajo se velike zamude, študentje ne 
prejmejo štipendij v roku. Zaradi slabih 
informacijskih sistemov niti iz evropskega 
proračuna ne prejmemo evropskih sredstev, ki bi 
jih sicer lahko. Resnično neverjetno je, da se to 
dogaja v Sloveniji, in to v letu 2018, in da se 
ravno zaradi slabih informacijskih sistemov 
hromi ves sistem. Danes seveda želite, da se 
zaradi tega, ker nekdo nečesa ni naredil, 
spremeni zakon. To je neresno, to je 
neodgovorno in v današnji dobi je to tudi 
popolnoma nesprejemljivo.  
 V Slovenski demokratski stranki vašega 
predloga zakona ne bomo podprli. Podpiramo 
pa amandmaje Nove Slovenije. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca bo predstavila Jerca Korče. 
 Izvolite. 
 
JERCA KORČE (PS LMŠ): Predsedujoči, 

najlepša hvala za besedo. Spoštovani!  
 Pred nami je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev. Resnično verjamem, 
da se vsi poslanci tako kot tudi vsi državljani 
strinjamo, da so informatizacija, avtomatizacija 
in poenostavitev ter pohitritev postopkov v tem 
času nujne, in temu ostajamo zavezani tudi v 
koalicijski pogodbi. Vendar pa je še vseeno bolj 
nujno, da k avtomatiziranim procesom, sploh v 
primerih, ko govorimo o avtomatičnem 
pridobivanju pravic iz javnih sredstev, kot so v 
tem primeru otroški dodatek, državne štipendije, 
znižano plačilo vrtca, subvencije za malice, 
subvencije za kosila, postopamo še s posebno 
skrbnostjo. Gre namreč za najranljivejše skupine 
in skrb ter odgovorno ravnanje morata biti v takih 
primerih na vrhu prioritet vsake politike.  
 Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve ter enake možnosti je s prenovo na 
področju centrov za socialno delo želelo 
poenostaviti sistem tako, da bi se uvedel 
informativni izračun. Res je bila že decembra 
2017 sprejeta novela ZUPJS-G, ki bi se za 
mesečne informativne izračune začela 
uporabljati s 1. januarjem 2019, za masovne 
avtomatične informativne izračune pa s 1. 
septembrom 2019. Ministrstvo je na podlagi 
pregleda trenutnega stanja ugotovilo, da tega na 
presečne datume ni možno izpeljati. Sistem 
namreč pridobiva podatke iz kar 38 virov in več 
kot očitno je, da je bila datumska napoved 
dobronamerna, vendar pa, kot izkazuje realno 
stanje, očitno preveč optimistična. Ker 
avtomatizacija ni zagotovljena, je Vlada 
Republike Slovenije v zakonodajni postopek 
vložila novelo zakona, s katero se predlaga umik 
masovnega avtomatičnega informativnega 
izračuna za letne pravice in nadomestitev z 
mehkim prehodom v uvedbo mesečnega 

preverjanja izpolnjevanja pogojev za nadaljnje 
prejemanje letnih pravic s strani centra za 
socialno delo po uradni dolžnosti. Torej osnovni 
cilj razbremenitve strank ostaja dosežen, saj 
bodo pristojni organi izdajali odločbe po uradni 
dolžnosti. 
 Na področju socialne zakonodaje se na 
žalost pogosto srečujemo z nedelujočimi 
informacijskimi sistemi ter dolgotrajnimi postopki 
pred uradnimi organi. Pri tem smo državljani 
oziroma državljanke praviloma nemočni in lahko 
le čakamo na odločitev pristojnega organa. 
Znani so namreč primeri, ko mladi čakajo na 
svoje odločbe za štipendije tudi po pol leta. 
Slednje se nam vsekakor zdi nedopustno in 
država mora ukrepati, da prepreči takšne 
situacije. V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca smo in ostajamo zagovorniki 
debirokratizacije, poenostavitve postopkov ter 
razbremenitve delovanja socialnih delavk v 
smeri več terena in manj papirologije. Kljub temu 
pa z visoko stopnjo razumevanja sprejemamo 
povsem objektivne razloge, ki so pripeljali do 
tega, da avtomatizacije ni mogoče povsem 
uveljaviti v skladu s sprejeto novelo.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca ocenjujemo, da je predlog zakona treba 
sprejeti, saj bi v primeru nesprejetja za 
državljane nastala velika škoda, povzročili 
oziroma nastal bi lahko kolaps in zavlekli bi že 
tako dolge postopke pridobivanja pravic iz javnih 
sredstev. Zato bomo Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev v naši poslanski skupini 
podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil Soniboj Knežak. 
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala za besedo. 

Spoštovana sekretarka, kolegice in kolegi! 
 Današnja razprava o Predlogu zakona 
o spremembah in dopolnitvi Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se nanaša 
na spremembe in dopolnitve zakonskih določb, 
ki opredeljujejo avtomatiziran postopek 
pridobitve informativnega izračuna. V letošnjem 
letu so potekala intenzivna proučevanja in 
testiranja za nadgradnjo informacijskega 
sistema, ki bi omogočil izdajanje informativnega 
izračuna na način, da se stranke razbremenijo 
vlaganja vlog za podaljševanje veljavnosti letnih 
pravic iz tega zakona in da se razbremeni delo v 
centrih za socialno delo pri reševanju vlog in 
podaljšanju veljavnosti pravic. V tem času 
preizkušanja in testiranja se je ugotovilo, da 
avtomatizacije postopkov zaradi izjemno 
kompleksne vsebine določb ZUPJS ni mogoče 
zagotoviti v predvidenem času. Pridobivanje 
podatkov s strani virov je omejeno, prav tako 
dnevni izpadi virov onemogočajo pridobivanje 
podatkov na način, da se omogoči masovni 
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avtomatični informativni izračun. Če 
avtomatizacija postopkov ne bo zagotovljena, 
pomeni, da je obveznost izdajanja informativnih 
izračunov preložena na CSD-je, ki s predlagano 
ureditvijo postanejo tudi pritožbeni organ.  
 Vlada je na podlagi pridobljenih 
informacij sprejela odločitev, da se zaradi 
prevelikega tveganja, občutljivosti problematike 
in velikega števila ljudi, ki bi jih lahko morebitne 
težave pri izplačilu pravic doletele, popolna 
avtomatizacija postopkov uvaja postopno. 
Predstavljeno nam je bilo, da se v sistem zajema 
vrsta podatkov iz 38 različnih zunanjih virov. Gre 
torej na nek način tudi za objektivno dejstvo, na 
katerega MDDSZ nima vpliva, čeprav si danes v 
tem neverjetnem razvoju informacijske 
tehnologije kar težko predstavljamo, da sistemi 
ne delujejo.  
 Ne glede na povedano, bomo Socialni 
demokrati novelo Zakona o uveljavljanju pravic 
iz javnih sredstev podprli. Socialni demokrati 
menimo, da se je treba na ugotovljeno stanje 
odzvati, zadevo urediti na način, da sledimo 
zastavljenemu cilju, to je razbremenitev strank in 
razbremenitev dela v CSD-jih, ob tem pa 
zagotoviti, da ljudje, ki so morda celo odvisni od 
teh sredstev, ta sredstva pravočasno dobijo. 
Predlagana ureditev omogoča pravilno in varno 
nadgradnjo avtomatizacije postopkov za 
priznavanje letnih pravic. Pri postopkih o 
priznavanju pravic iz javnih sredstev pa je 
primarno treba slediti osnovnemu cilju narave 
teh pravic, to je zagotoviti varstvo najbolj 
ranljivim in socialno ogroženim osebam. To pa 
trenutno še vedno zahteva določeno stopnjo 
individualizacije postopkov. Socialni demokrati 
pričakujemo, da se bo sistem uspešno nadgradil 
v roku in tudi izvedel. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavil Jani 
Möderndorfer.  
 Izvolite. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Dober dan vsem skupaj. 
 Jaz vam obljubljam, da vas ne bom 
mučil s temle branjem, ker smo zdaj že 
sedemkrat eno in isto stvar slišali, kako se bomo 
vsi borili za stališča, ki jih poda vsaka poslanska 
skupina. Mislim pa, da je največkrat izrečena 
beseda pri tej točki masovni informativni izračun, 
kar si državljani sploh ne predstavljajo, sploh ne 
vejo, kaj to pomeni. Gre za obljube, ki jih je 
dajala ministrica v prejšnjem mandatu. Gre za 
dohodninski obrazec oziroma odločbo, ki jo je 
dobil vsak državljan; in na koncu naj bi se 
pojavile vse dajatve, ki jih je uveljavil davčni 
zavezanec, da si bo znal predstavljati, kaj in na 
kakšen način državljani plačujemo te davke. In 
to je bilo tako popularno in tolikokrat povedano 
in tolikokrat na nek način predstavljeno ob 
sočasnem sprejemanju odločitev o reorganizaciji 

centra za socialno delo, da je bilo vsem to zelo 
všeč. Vsi priznamo. Ampak že takrat je bilo kar 
nekaj vprašanj, ali bo ta informativni izračun 
oziroma ti podatki, ki se bojo zajemali iz različnih 
bazenov, podatkovnih baz, dejansko res 
uresničljiv glede na to, da vemo, kako država 
deluje; kot en velik dinozaver in mastodon ter se 
dostikrat sama s seboj ne zna pogovarjati. Sam 
trdim, da je to izvedljivo. Če je Google naredil 
marsikaj, da z eno, dvema besedicama, ki jih 
vpišeš, iz celega spletnega spektra pobiraš 
različne podatke, imamo mi v naši državi 
problem narediti tak algoritem, ki bi pobral te 
podatke in bi dal to informacijo lahko na enem 
mestu. To vprašanje je dobila bivša ministrica in 
izjavila je naslednje: »Izvedeno bo toliko 
zadostno financiranje, da se vse možne napake 
odpravijo tako, da bo lahko šla produkcija v 
polno s predvidenim datumom.« To so bile njene 
besede. Ker je bilo to vprašanje še enkrat 
postavljeno, ali bo to res narejeno, je zatrdila, da 
težave so v informacijskih službah, ampak da 
načeloma ne vidi več ovir. Danes smo pred 
dejstvom, da na eni strani poslušamo očitke, da 
stvar ne funkcionira, da je katastrofa, da je vse 
zanič, da celo predlagajo amandmaje, s katerimi 
želijo, da se dejansko zgodi kolaps sistema. 
Mimogrede, predlagali so tri amandmaje, morali 
bi jih najmanj deset, se pravi, da jim sploh ni v 
interesu, ker točno vejo, da to ne bo sprejeto; 
ampak to počnejo samo z enim razlogom – da 
bojo lahko danes razpravljali. Po drugi strani pa 
imamo odločitev, ki nekako vsem ne ustreza. S 
kislim in grenkim priokusom podpiramo to 
spremembo samo zaradi ene stvari, zato da tisti, 
ki je uporabnik socialnih prejemkov, dejansko ne 
bo oškodovan oziroma da bo zadeva 
funkcionirala. Čaka pa ministrico nova naloga, 
zelo velika naloga, da se prenovi kompleten 
zakon. Mislim, da bo šele takrat prava diskusija 
in razprava, kajti mislim in prepričani smo tudi v 
Poslanski skupini Stranke modernega centra, da 
se bo veliko tem odprlo, kako bi se stvari lahko 
izvedle boljše. Vendar na koncu, ne glede na 
vse, je vprašanje, ki je vedno zanimivo. Kdo je 
kriv? In to vprašanje je treba jasno razčistiti. A je 
to ministrica, ki ni vedela ali je vedela, kaj se v 
resnici od zadaj dogaja? Ali je to informacijski 
sistem, za katerega vemo, kdo ga v tej državi 
ureja? Milijone in milijone mečemo vsak mandat 
v razne oblake, informacijske sisteme in tako 
naprej. In sem prepričan, da še vedno nimamo 
čisto kompatibilnega sistema v državi in da bi še 
vsak rad malo po svoje na svojem vrtu razvijal 
svoj sistem. Ali bomo to vprašanje razrešili 
zaradi tega zakona ali ne, ne vem; moral pa se 
bo vsak zamisliti, tisti, ki sprejema odločitve. In 
danes odločamo o stvari, ki je zelo pomembna 
in je bila odločilna tudi za našo ministrico, da je 
to potezo potegnila. Ali je to tudi stvar 
Državnega zbora, pa bomo povedali vsi skupaj. 
Mi bomo to podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
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 Končali smo s predstavitvami stališč 
poslanskih skupin.  
 Prehajamo na razpravo o členih in 
vloženih amandmajih, ki jih bomo opravili na 
podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 
19. 11. 2018.  
 V razpravo dajem 1. člen ter amandma 
Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih 
demokratov.  
 Izvolite, gospod Tonin.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dober dan, 

poslanke in poslanci, lepo pozdravljeni!  
 Kaj ta naš amandma predlaga? Da 
enostavno črtamo to, da se odpovemo 
informativnemu izračunu, poenostavljeno 
povedano, oziroma informativnemu izkazu, kako 
in kaj bodo stvari tekle. Ker se nam zdi 
neverjetno, da je vlada prišla z zakonom, kjer 
predlaga, da se avtomatični informativni izračun 
pravic ukine iz zakona, čeprav imajo do uvedbe 
še eno leto časa. Prav ste slišali. Od danes pa 
do takrat, ko naj bi se to uvedlo, je še leto dni 
časa in ministrstvo že danes ugotavlja, da tega 
ni zmožno narediti. Če obrnem zgodbo na glavo, 
v času tiste naše vlade, saj veste, je bila 
dohodnina kar precej zahtevna stvar, ko smo si 
pisali, sami vlagali izračune in tako naprej. In ko 
se je naredil takrat informativni izračun 
dohodnine, ki smo ga avtomatsko dobili na dom, 
je takrat marsikdo govoril o tem, da je to 
nemogoče, da stvari ne bodo funkcionirale, da 
ne bodo dobre. Veliko je bilo nasprotnikov tega, 
ampak to se je naredilo, danes je to standard, s 
tem smo vsi zadovoljni, da dobimo od države mi 
informativni izračun. Ko se je nekaj podobnega 
želelo narediti pri uveljavljanju pravic iz javnih 
sredstev, pa zdaj tole. Številni razpravljavci so 
danes že povedali, da je ta sistem izjemno 
zakompliciran. In ko si starš, vsak dan niti ne 
veš, do katerih pravic si upravičen, kaj ti pripada, 
kaj ti ne pripada, moraš imeti svetovalca, da ti 
vse razložijo, katere detajle, za kaj vse lahko 
zaprosiš, na kaj ne. Skratka, ni neke jasnosti. 
Zato je bil predlog, da bi dobili informativni 
izračun teh pravic, izjemno koristen. Vsi smo se 
ga veselili in to pozdravljali takrat, ko se je ta 
stvar sprejemala; danes pa nekdo pride in reče: 
Sicer imamo še eno leto časa do tega, ampak 
danes ugotavljamo, da to ni možno in da tega ne 
bomo storili. Meni se zdi to noro in neverjetno. 
Če kaj, potem bi od vlade, ki je obljubljala 
debirokratizacijo, drugačne pristope, 
odpravljanje birokratskih ovir in drugih 
neumnosti, potem bi od vlade, ki je zdaj prevzela 
vse dolžnosti, pričakoval, da se usede in da v 
tem letu napne vse sile, da tisto, kar je zapisano 
v zakonu, lahko tudi realizira. Ne pa, da leto dni 
pred uveljavitvijo tega kapitulira, da reče: Ne 
gremo se, to je prezahtevno.  
 Živimo v svobodnem svetu, živimo v 
svetu digitalizacije in občutek imam, če bi se 
resno lotili tega projekta, čeprav je zahteven, 
težek; se strinjam z vsemi tistimi, ki ste dejali, da 
je stvar komplicirana, težka in zahtevna. In ravno 

zato bi morala biti izziv, da najdemo način v tem 
letu dni, ko je še časa, do tega, da se to uveljavi, 
da bi našli način, kako vendarle spraviti v 
življenje te informativne izračune. In če boste 
podprli naš amandma, ki je danes pred vami, 
boste dejansko prispevali k temu, k resnični 
debirokratizaciji. S podporo našemu amandmaju 
prispevate k temu, da bo vlada prisiljena, da v 
enem letu najde rešitve; ne da obupa, ne da se 
vda in reče, da to ni možno; ampak je dolžna v 
enem letu najti rešitev za informativne izračune. 
In mislim, da so informativni izračuni potrebni. 
Morda tiste, ki imate že nekoliko starejše otroke, 
ki ste že izven tega, ta problematika ali pa ta 
tematika niti ne zadeva. Poslanci, ki imamo 
nekoliko mlajše otroke, smo v te zadeve bolj 
vpeti, se družimo ali srečujemo tudi s starši, ki 
se dnevno s temi stvarmi ukvarjajo; in vsakdo 
jamra in se pritožuje, da moraš biti resnično 
ekspert, da razumeš vse stvari, kaj je treba in kaj 
ne. Zakaj je tako, zakaj ne. In še enkrat pravim, 
informativni izračun bi tukaj bil pravi pristop, 
prava pot k debirokratizaciji, velika pomoč 
staršem. Zdi se mi nesprejemljivo, da leto dni, 
preden bi se to moralo zgoditi, vlada obupa in 
reče: Ne grem se več. Nam se to enostavno ne 
zdi sprejemljivo in to je razlog, zakaj smo ta 
amandma vložili. Ne gre za nič ideološkega, ne 
gre za nič pretirano političnega, gre samo za 
debirokratizacijo in normalizacijo države do te 
mere, da našim državljanom poslovanje z 
državo čim bolj olajšamo in ga poenostavimo. In 
v današnjem svetu je leto dni časa dovolj, da bi 
našli rešitve, kako ta problem rešiti. Vabim vas, 
da vsi skupaj ta amandma podpremo in s tem 
tudi celotno vlado prisilimo k temu, da v tem letu 
dni, ki ga ima še na razpolago, najde rešitev, da 
se bodo ti informativni izračuni v praksi tudi 
zgodili.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Želi še kdo razpravljati? Zdaj vas je 
več. Prosim, da se prijavite. Prijavljeni so štirje.  
 Besedo ima Jani Mederndorfer.  
 Izvolite. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Möderndorfer, čisto zares. 
 To, kar je govoril spoštovani kolega 
Tonin, bi seveda, če bi to prvič poslušal, kupil za 
suho zlato. Ampak kolega, ti dobro veš, da ste 
predlagali absolutno premalo amandmajev, če bi 
res hoteli udejanjiti to, kar si rekel. Bi morali 
spremeniti najmanj deset členov, če bi hoteli 
popolnoma zaustaviti cel postopek. To je prva 
stvar. Druga stvar, jaz bi to tudi takoj podpisal, 
kar si rekel, ker sem besen. Besen sem na to, 
da me je nekdo dve leti, več kot dve leti, nazaj 
zavajal in mi razlagal o popolnoma isti stvari, o 
kateri danes govorimo, da bo stvar funkcionirala. 
Tretjič. Besen sem, da imamo tako zanič 
informatike v državni upravi. Če vsepovsod 
drugje po svetu lahko naredijo ne vem kakšne 
algoritme, imamo pri nas probleme z 
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zajemanjem iz različnih baz podatkov. In vse to, 
kar so počeli dve leti, ker praktično bi zdaj morali 
že testirati in testiranje bi moralo že delovati v 
smislu, da gre samo še za pripravo, kako bo 1. 
septembra naslednje leto stvar zafunkcionirala. 
Ne funkcionira niti v tej fazi! Je nemogoče 
pričakovati in ne verjamem, da tudi če bi na silo 
danes tukaj sprejeli neko odločitev, da prisilimo 
državo, da v enem letu nekaj deluje; bi na koncu 
kratko potegnili samo tisti prejemniki, ki bi ta 
denar morali dobiti, ker stvar ne bi funkcionirala. 
Zato se je ministrstvo odločilo, da bo stvar šla 
bistveno počasneje, kar se tiče priprav, da ne bo 
potem kakršnihkoli nesporazumov. In to je ves 
srž nerazumevanja ali pa drugačnega pogleda 
na stvar. Drugače pa se v osnovi, kolega Tonin, 
strinjam in mislim, da oba stojiva na istem 
stališču. Nesprejemljivo je, da stvar v dveh letih 
ni bila postavljena. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Repliko ima gospod Tonin.  
 Izvolite.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Rad bi samo 

pojasnil, ker me je spoštovani poslanec 
Möderndorfer razumel narobe.  
 Dejal je, da če bi si mi to resnično 
želeli, da pride do birokratizacije, potem bi morali 
vložiti ne amandma na tri člene, ampak na 
deset. Poslanec Jani Möderndorfer je že precej 
časa poslanec in on ve, da ko sprejemamo 
zakone in ko so neki amandmaji sprejeti, potem 
na koncu pride tudi ugotovitev, ali je zakon 
usklajen. In če ni usklajen z vsemi stvarmi, 
potem mora vlada pripraviti uskladitvene 
amandmaje. V tem ni problem, da če mi nismo 
vseh členov amandmirali, da potem ta zakon ne 
bi bil ustrezen, ker vlada bi to ugotovila in bi 
morala ona pripraviti uskladitvene amandmaje. 
To je ena pot, kako lahko pridemo do rešitve. 
Druga pot je pa še bolj preprosta, da enostavno 
ta zakon zavrnemo in smo na istem, kot smo bili 
pred letom dni. Imamo več možnih rešitev, kako 
ta zaplet rešiti.  
 Bistveno pa se mi zdi, da vsi poslanci v 
tej dvorani jasno povemo, da na to ne 
pristajamo, da naša vlada obupa na neki točki, 
ko naleti na težavo, da to ni pravilen pristop. Če 
gre cel svet v debirokratizacijo, v 
poenostavljanje postopkov, da pa ob dejstvu, ko 
imamo še leto dni časa, da ta problem rešimo, 
se usedejo dol in rečejo: Ne gremo se več. To 
se nam zdi nesprejemljivo. Podpora našim 
amandmajem bi bilo zelo jasno sporočilo 
zakonodajne veje oblasti, nas – poslancev, da 
na njihov pristop, na njihovo obupavanje ne 
pristajamo. Tudi zato sem dal prej primerjavo z 
informativnimi izračuni pri dohodnini. Takrat sem 
bil v tej hiši piarovec in vem, kakšna so bila 
kontramnenja in težave, da kaj bo to, cel svet bo 
narobe, vse v državi bo šlo narobe, ker bodo 
informativni izračuni prihajali; ampak danes so 
standard in smo vsi zadovoljni, da je tako. Ko se 
bodo uvedli ti informativni izračuni, bodo 

najverjetneje tudi težave, bodo problemi, ampak 
bistveno je, da jih rešujemo. Sem pa vesel, da 
sva tukaj s poslancem Möderndorferjem na isti 
liniji, da isto razmišljava; samo še isto pot 
najdeva, pa bo problem rešen. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Naslednja ima besedo gospa Ljudmila 
Novak.  
 Izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Seveda je Nova 

Slovenija s temi amandmaji skušala narediti 
tisto, kar je lahko naredila, ker nismo mogli 
povsod dati amandmajev, ampak samo na te 
člene. Vsekakor smo pa s temi amandmaji želeli 
povedati, da se ne strinjamo s takšnim načinom 
reševanja problemov. Če je še eno leto časa za 
uveljavitev tega informativnega izračuna, potem 
ne morem verjeti, da v tem času ne bi mogli 
pripraviti ustreznega programa. Prehitro osmo 
obupali. Dejstvo pa je, da smo prav na področju 
prejemanja teh prejemkov iz javnih sredstev 
stvari tako zakomplicirali, da se ljudje ne 
spoznajo več. Državljani že tako imajo 
probleme, ker se vsak dan s tem ne ukvarjajo, 
vidimo pa tudi, koliko problemov je na centrih za 
socialno delo, na to nas že več let opozarja 
Varuh za človekove pravice. Tudi posebno sejo 
smo imeli na to temo, ker ministrstvo z 
dveletnimi zaostanki rešuje pritožbe oziroma jih 
obravnava na drugi stopnji. Tako odrekamo 
pravico našim državljanom, da dobijo odgovore 
v zakonitem roku, hkrati pa ugotavljamo, da v 
tem času že doštudirajo, končajo šole oziroma 
ne morejo zaprositi za nadaljnje štipendije, ker 
še niso dobili odgovora na svojo prejšnjo 
pritožbo.  
 Ko smo v prejšnjem sklicu sprejemali ta 
zakon, nas je ministrica prepričevala, kako bo to 
dobro, da bo to veliko lažje za uporabnike. Mi 
smo sicer že takrat ugovarjali, da bo stvar 
zakomplicirana, pa na koncu vseeno vsi skupaj 
želimo, da bi bila uporaba lažja, bolj pregledna 
za uporabnike; zato smo večinsko zakon podprli 
v upanju, da bo res prinesel to, kar je bilo 
obljubljeno. Sedaj pa ugotavljamo, da bo 
ministrstvo obupalo. Verjamem, da se je 
nakopičilo toliko problemov, da sedanja ekipa 
težko rešuje vse nakopičene probleme; in zato 
je morda še najlažje nekaj preložiti ali pa 
odložiti. Glede na vse to, kako smo stvari 
zakomplicirali pri prejemanju teh prejemkov, pa 
se mi zdi nujno potrebno, da pa vendarle 
postopek izračuna takšne informacije postane 
avtomatiziran, kajti tudi na ta način bodo centri 
imeli manj dela, državljani pa bodo bolje 
informirani. In res bi bilo še najbolje, da bi zakon 
v celoti zavrnili in se stvari lotili na novo. Sama bi 
takoj podprla zakon, ki bi predvideval 
poenostavitve postopkov.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec Jožef Horvat.  
 Izvolite.  
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JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala za besedo, 

spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana 
državna sekretarka, kolegice in kolegi! 
 Moram reči, da sem danes ob tej 
razpravi o tej noveli zakona izjemno žalosten, 
tudi ogorčen. Strinjam se s kolegom Janijem 
Möderndorferjem, trenutno ga ni, ga ne vidim; 
rekel je, da je besen. Ja, danes, gospe in 
gospodje, je spet poteptana socialna država. 
Danes se spet z uveljavitvijo tega zakona – 
napovedali ste sprejetje, da ga boste podprli, mi 
ne – spet krši 2. člen slovenske ustave, da je 
Republika Slovenija pravna in socialna država. 
Ali res, gospe in gospodje? Ali je država 
socialna, če na primer ima na eni strani 3 
milijarde evrov denarja za socialne transfere, 
ampak najranljivejše skupine državljank in 
državljanov do tega denarja ne morejo, ker je 
sistem tako kompleksen, tako zapleten, tako 
nerazumljiv, kot ste sami navajali. Samo 
ponavljam in rezimiram za vami, nekaterimi 
poslanci, ki ste predstavljali stališča svojih 
poslanskih skupin. Še naprej, kolega Jani 
Möderndorfer je vprašal za govornico, kdo je 
kriv. Navadno se to v tej državi in v tem 
parlamentu ne sprašujemo, ampak čas je, dragi 
kolegice in kolegi, da se vprašamo, jaz bom 
malo bolj diplomatsko obrnil; kdo je odgovoren, 
kdo bo odgovarjal, kdo bo sankcioniran za to. Mi 
nimamo politične moči, smo opozicija. Ampak 
zaradi tega, ker ni odgovorov na ta vprašanja, 
ker ne zaupamo, oprostite, tej vladi in tej 
koaliciji, v kateri sedi kompletna prejšnja vlada, 
zato smo zapustili pogajanja. In zaradi tega 
včeraj gospod Šarec toči krokodilje solze, ker 
smo šli ven, ker nismo in ker ne zaupamo. 
Ampak toliko svobode nam pa dovolite, da se o 
tem odločamo sami. In če sem pri svobodi, 
gospod Jani Möderndorfer, mi smo svobodni, 
svobodno se odločamo, ali bomo vložili 
amandmaje, ali jih ne bomo vložili. Da bi jih 
morali deset namesto tri, kolega Tonin je razložil 
za tiste, ki pač še ne poznate parlamentarne 
procedure, kako zadeva gre. Jaz tukaj branim 
njegovo sedanjo ministrico iz vrst SMC, ki ji ni 
enostavno, drugače bi najbrž bila tukaj. In težko 
proti svoji bivši kolegici reče, da nas je zavajala. 
Ja, tudi nas v Novi Sloveniji. Zakaj? Ker smo 
vlekli analogijo, aha, informativni izračun za 
socialne pravice z informativnim izračunom 
dohodnine.  
 Bili smo zraven, ko smo ga delali. Bili 
smo zraven, ko nam ga je predstavil pokojni dr. 
Andrej Bajuk. Ali si kdo danes upa glasovati o 
umiku informativnega izračuna dohodnine? 
Nihče. Ker je komfort, ker dobim informativni 
izračun, potrebujem tri minute, da ga preletim, 
ga dam v arhiv in država vse ostalo opravi 
namesto mene; razen razliko moram sam 
doplačati, če mi to pokaže informativni izračun. 
In smo analogno pričakovali pa smo rekli – to pa 
je nekaj dobrega, kar ministrica predlaga. In kaj 
smo ugotovili? Bil je, oprostite izrazu, predvolilni 
nateg; pa ne nas – poslancev; najranljivejših 
socialnih skupin, ki so rekli: No, vendar bomo 

enkrat dobili nek papir, kjer bo pisalo, kakšne 
pravice mi pripadajo. Pa tudi sam želim za 
javnost povedati, kaj pa je ta informativni 
izračun, berem s portala Ministrstva za delo: 
»Konec leta 2017 je bila sprejeta novela Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki daje 
pravno podlago za začetek izdajanja tako 
imenovanih informativnih izračunov, s katerimi bi 
bili vsi prejemniki pravic in subvencij po Zakonu 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev že pred 
izdajo odločbe seznanjeni z vsemi za odločitev 
pomembnimi dejstvi in tudi z višino posameznih 
pravic, ki jim pripadajo po veljavni zakonodaji. 
Zakon predvideva tudi uvedbo avtomatičnega 
informativnega izračuna.« In zdaj vi s tem 
zakonom ta avtomatični informativni izračun, ki 
so ga najranljivejše skupine, tisti, ki so na robu 
te družbe, najbolj čakali, umikate. Jaz moram tu 
informatike – kdorkoli že to dela, nobenega ne 
poznam – vzeti v bran.  
 Mi imamo v Sloveniji generalno dobre 
informatike, imamo dobre fakultete, na tem 
področju pa res imamo dobre fakultete, ki 
izobražujejo izjemne inženirje, po domače 
rečeno softveraše. In ne njih napadati! Če vi 
natančno ne znate definirati problema, ga noben 
programer ne bo znal sprogramirati; delal sem 
na tem četrt stoletja. Da nekdo pravi: Ja, 38 
različnih virov podatkov, baz podatkov, veste, to 
je velik problem. Jaz ne razumem, kje je 
problem. Da je premalo baz, da je 38 preveč?! 
Lepo vas prosim! Ne farbati ljudi. Pa da sistem, 
kot mediji poročajo, mrkne zaradi reorganizacije 
centrov za socialno delo. Lepo vas prosim! 
Nekoč sem bil v gospodarski korporaciji, 6 tisoč 
500 zaposlenih, čez božično-novoletne praznike 
smo zamenjali hardver in softver. To je bilo v 
času mainframov, dinozavrov, ker je bilo to 8 ton 
opreme; pa ne bom zdaj o zgodovini, glejmo 
naprej. A kako bomo gledali naprej, če so 
nekatere polna usta o tej birokratizaciji! Dragi 
ljudje, dejanja štejejo, ne leporečje in populizem. 
In res sem razočaran. Ko gre za socialna 
vprašanja, tako sem razočaran, da ne vem, kaj 
naj rečem ljudem, ki pridejo iz neke male vasi k 
meni v poslansko pisarno, mi prinesejo neko 
odločbo, ki je tako komplicirano zapisana, da se 
jaz moram skoncentrirati, da potem to temu, ki je 
komaj čakal, da dobi nekaj fičnikov, razložim, da 
v odločbi piše, da ne bo dobil, ker ima neko 
krpico zemlje. Pa pustimo, to je zdaj druga stvar. 
Ali je možno, kolegice in kolegi, da mi danes ta 
zakon zavrnemo? Ali smo mi Državni zbor; ali 
smo mi podaljšek Vlade, ki kimamo Vladi? To je 
zdaj ključna odločitev, to je ključno vprašanje. 
Če bo vlada rekla: Veste, ne gre, informatika in 
tako naprej. Ja, ja, seveda, saj razumemo, da ne 
gre, to je kompleksno. Ali res?  
 Kolega Jani je govoril o Googlu. Mi iz 
Nove Slovenije ne bomo problematizirali, če 
boste dobro plačali dobre informatike, ki bodo to 
rešili, ampak v roku. Torej je nekdo ta zakon 
prinesel v Državni zbor in je sam vedel, da ne bo 
uresničljiv; ker je pa pač fino nekaj obljubit. No, 
pa dajmo vsi nekaj obljubljati! Če smo že pri 
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sociali, pa dajmo za veliko družino 5 tisoč evrov 
na mesec! Dobro se sliši, kajne? Kdo pa tega ne 
bo podprl. Ko bo pa rebalans ali proračun, pa 
bomo rekli – Veste, ne gre, zdaj so itak volitve 
mimo, pa dajmo to zmanjšati ali pa umakniti, kot 
zdaj, ko ta zakon določa umik informativnega 
izračuna. In še to, če zdaj jaz pravilno razumem, 
bomo imeli nek hibrid – malo bo avtomatičen 
izračun, malo bo pa ročno. In tudi ta 
reorganizacija centrov za socialno delo, imel 
sem upanje, da ena od koalicijskih strank v 
prejšnjem mandatu tega ne bo podprla, kar bi 
pomenilo, da zakon ne bo šel skozi. Potem so 
jim, po mojih informacijah, zagotovili neko dobro 
kadrovsko zasedbo. Potem so pa rekli – No, če 
bo pa naš, potem pa zakon podpremo. 
Nedopustno, nedopustno, gospe in gospodje. 
Jaz bom seveda naše amandmaje podprl, 
zakona pa ne.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Vojko Starović. 
 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo. Dragi kolegice in kolegi! 
 Kakor je bilo že rečeno, bomo mi ta 
zakon podprli, ker ne vidimo druge poti. Drugače 
pa se strinjam z razpravljavci, prišlo je do ene 
šlamastike, ki ni v čast niti Državnemu zboru, 
prvenstveno rečem vladi, ampak tudi nam v 
državnemu zboru, ker kar naprej neke stvari 
vlagamo in flikamo te zakone ter naredimo 
dejansko zelo nepregledno zadevo. In kakor je 
govoril kolega, potem se jaz kot univerzitetni 
diplomirani pravnik po osnovni izobrazbi težko 
znajdem in še vodim odbor za delo, družino. Se 
ne znajdem popolnoma, sem moral dobro 
naštudirati, da sem razumel. Zdaj pa postavimo 
te vzorce, ki se sproti malce spreminjajo, nekaj 
dodajamo, okoli 7 novel je bilo; in te vzorce 
damo informatikom in potem se jim zadeva ne 
izide. In moram malce povedati, da je malce 
razumljivo, ni pa opravičljivo, da pred sprejetjem 
prejšnje novele nismo sistema prej testirali. 
Zadeva za tako občutljivo skupino ljudi, na kar 
se nanaša in čemu so namenjeni ti denarji, mora 
funkcionirati, ker tukaj smo zato, da skrbimo in 
pripeljemo, da je država urejena in pravična. V 
tej zadevi nam malce drsi in ne izpolnjujemo 
svoje naloge, ko govorimo o odgovornosti. Jaz 
odgovornosti ne vidim kot kolega Horvat v tem 
smislu, da bi nekoga na kol pribili in iskali krivca 
na vsak način. So, nekateri niso bili odgovorni v 
tem smislu, da niso bili kos svoji nalogi, niso 
znali narediti zadeve in rešiti problemov na 
način, da bi zadeve delovale. In zamislimo se 
tudi malo nad sabo, ko nekaj vlagamo s strani, 
nekaj sprejmemo in ne ter potem pričakujemo … 
Moramo včasih malo bolj poslušati tudi pravno 
stroko, da nam pove, da stvari niso usklajene, 
ekonomijo, da zadeva ne gre skupaj. Na koncu 
je res politično odločanje, ampak bodimo tako 
odgovorni, da tudi ko sprejemamo zakone ter ko 
sprejemamo novele in novele na novelo in 

novele na novelo, da je za pričakovati od 
predlagatelja, da razen tega, da bo sistem začel 
delovati v nekem času, ki nam ga obljublja; jaz 
upam, da veliko prej kot leta 2022, to bi morala 
biti obveza, ker do 2022 je zdaj toliko prostora, 
da to mora biti obvezno narejeno. Ampak 
vzporedno sem prepričan, da moramo 
poenostaviti osnovni zakon; in to nam bo 
pomagalo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Želi še kdo razpravljati? Prosim za 
prijavo. Prijava teče. Prijavljeni so trije.  
 Besedo ima Jerca Korče. 
 
JERCA KORČE (PS LMŠ): Najlepša hvala za 

besedo.  
 Ni problem 1. september 2019, ni 
problem 2022, katerokoli letnico navajamo, po 
moji oceni, pa sem toliko mlajša, je problem že 
leto 2008, 2009, 2010, do danes. Informatizacija 
v naši državi zastaja popolnoma na vseh 
področjih in očitno to, kar danes obravnavamo, 
ni izjema. Kolega se sprašuje, ali smo 
samostojni ali smo podaljšek vlade. Absolutno 
smo samostojni. Je pa dejstvo, da je vlada 
izvršilna veja oblasti, ki nam predstavlja neka 
objektivna dejstva, lahko jim verjamemo, lahko 
jim ne, lahko nas prepričajo, lahko nas pa tudi 
ne. Mene je obstoječe stanje, kot ga je 
predstavila vladna stran, prepričalo, da bi z 
uveljavitvijo te novele prišlo do kolapsa. 
Verjamem, da si nihče ne želi tega, da bi 
najšibkejši doživeli kolaps zaradi tega, ker smo 
mi vsilili, da neka novela obvelja in da mora to 
vlada speljati; čeprav na podlagi dejstev, ki 
obstajajo, vemo, da je to nemogoče. Po moji 
oceni je popravek zakona v tem trenutku edina 
realna opcija, ki jo imamo. Druga opcija oziroma 
ena še bolj pomembna stvar, ki jo pa imamo, je, 
da bolj odgovorno vršimo nadzor nad vlado. 
Tukaj bomo v Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca absolutno, tudi po zagotovilih ministrice, 
pristopali k temu veliko bolj odgovorno, kot so 
pristopale očitno pretekle vlade, ki tega, kot 
govorim, že od leta 2007, 2008; ne vem, točno 
kdaj sem bila jaz že v informacijski dobi, pa 
država na določenih segmentih še vedno ni. 
Mislim, da je tukaj iskati osnovni problem, pa ne 
v tem, ali je kriva prejšnja ministrica, sedanja 
ministrica; ampak celoten skupek je naredil 
mozaik tega, kar imamo v naši državi, da procesi 
niso primerno informatizirani. In danes vlagati 
amandmaje – popolnoma legitimni, ali so 
pravilno vloženi ali ne – so druge zadeve, 
ampak je brezpredmetno. To Poslanska skupina 
Nova Slovenija še kako dobro ve, da bi s 
sprejetjem vaših amandmajev res prišlo do 
nekega kolapsa, če ministrstvo zatrjuje, da ta 
stvar ni mogoča. Kaj naj naredimo v tem 
trenutku drugega, kot da verjamemo, da so 
strokovnjaki na ministrstvu dovolj kompetentni, 
da nam podajo te informacije, da jim verjamemo 
in da ravnamo odgovorno. In da zaradi neke 
površne informatizacije, ki bi se lahko zgodila, 
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ne dopustimo tega, da bi prišli do slabšega 
stanja, kot je to, da se bomo na žalost še vedno 
morali vsi državljanke in državljani ukvarjati s 
papirologijo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Repliko ima Jožef Horvat.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik.  
 Draga kolegica Jerca Korče, ne vem, 
zakaj morate iti nazaj, ker vas nekako muči tisti 
mandat 2004–2008, ko govorite o informatizaciji. 
Jaz vam lahko o takratni informatizaciji na dolgo 
govorim, imam pa repliko samo tri minute. 
Informativni izračun za dohodnino, ki ga verjetno 
prejemate, ker ste zavezanka, deluje dobro. 
Takrat smo ga naredili. Tukaj se pa lahko, 
dovolite, razlikujemo, ali stoprocentno zaupate 
vladi ali pa mogoče samo 80-procentno. Za to 
gre. In lahko nam iz vlade govorijo: Ne gre; če 
tega zakona ne bomo sprejeli, bo kolaps. Treba 
je narediti. In če smo mi zakon sprejeli, Državni 
zbor je ta zakon sprejel, ki ga zdaj noveliramo; to 
pomeni, da ima izvršilna veja oblasti nalogo, da 
ga izvaja. To je ključno vprašanje. Zdaj pa je 
vlada rekla: Ne moremo ga izvajati, ker je prišlo 
do ne vem česa, prosim, Državni zbor, 
podaljšajte nam, dajte nam odpustek in ga 
podaljšajte, ali umaknite neko rešitev. To ni 
korektno. Tukaj se verjetno strinjava. Ni 
korektno, da vlada pride – katerakoli, prejšnja, 
predprejšnja – z neko rešitvijo, za katero ve, 
verjetno je vedela. Ali pa naj nam gospe iz 
ministrstva povedo, ali so vedeli, ali so imeli 
podatkovni model, ali so imeli rešitve tudi na 
tehnični ravni, predno so prišli v Državni zbor in 
nam rekli – Tako bo, podprimo ta zakon. Ali je 
bilo takrat vse to narejeno? Vlada ima še 
verjetno veliko časa, pol ure ima, zato bi prosil, 
da nam razloži, kje se je zataknilo. Mi moramo to 
vedeti, da drugič ne bomo vsi skupaj delali teh 
podobnih napak.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Tokrat pa ima besedo poslanka Janja 
Sluga.  
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa.  

 Nekdo je vedel. Nekdo je to zagotovo 
vedel, ker če ne bi vedel, ne bi to čakalo na mizi 
nove ministrice prvi dan, ko je stopila v svojo 
pisarno. Težko zdaj rečem, če je kolega rekel, 
da je besen, jaz sem take vrste človek, da 
mnogokrat skočim v luft in imam 300 stopinj. In 
tukaj sem dobesedno skočila v luft, ker smo v 
preteklem mandatu znova in znova spraševali, 
tako kot vi, tudi koalicijski poslanci ter poslušali 
znova in znova zagotovila, da je vse okej, da bo 
vse šlo. Bom še enkrat prebrala tisto, kar je bilo 
izrečeno in podrobno zapisano, izjava bivše 
ministrice, pa zdaj citiram: »Podobno z 
informativno odločbo mi že danes testiramo v 

sistemu zato, da se ne bi karkoli zgodilo. In se 
torej zavedamo, kako občutljiv in obsežen je 
informacijski sistem ISCSD, ki je podlaga za 
izračun teh enoletnih pravic in socialnih 
prejemkov. Zato se ta testiranja izvajajo že 
sedaj. Izvedeno bo toliko zadostno testiranje, da 
se vse možne napake odpravijo, tako da bo 
lahko šla produkcija v polno s predvidenim 
datumom.« Skratka, zelo odgovorno glede vseh 
teh sprememb. In če ste me zdaj pozorno 
poslušali in če ste takrat pozorno poslušali to, 
kar je bivša ministrica izjavila, smo seveda temu 
verjeli. Mogoče res 80-odstotno, mogoče celo 
90-odstotno, ampak dovolj, ker smo verjeli v ta 
dober namen, ker smo verjeli, da je to za vse 
uporabnike dobro, da smo to potrdili. In ko 
govorim za vse uporabnike, govorim tudi o vseh 
nas, ki tukaj sedimo, saj smo danes skupaj 
ugotovili, da je sistem prezakompliciran. Če je 
prej bilo v stališču ene od poslanskih skupin, da 
se je ta zakon, ki ureja najranljivejše, že 
sedemkrat spreminjal, že zgolj to dejstvo pove, 
kako je sistem zakompliciran. In marsikdo s 
fakultetno izobrazbo danes ni sposoben sam 
razbrati, kaj mu pripada, kako mu pripada, kdaj 
mora vlagati, kdaj ni treba vlagati. Resnično se 
je treba tukaj lotiti poenostavitve. To je bilo že 
izrečeno s strani ministrstva na odboru, da se bo 
zadeva tukaj uredila; in res mora biti to ena od 
prioritet. Si pa lahko kar predstavljam, ker 
dobivam tudi informacije iz posameznih 
ministrstev, s kakšnimi softveri se srečujejo na 
posameznih ministrstvih, kako posamezni 
uradniki vnašajo en in isti podatek po trikrat, da 
ga imajo res v vseh sistemih.  
 In če se zdaj pogovarjamo, da centri za 
socialno delo počrpajo podatke iz 38 baz 
podatkov, česar samo po sebi jaz ne vidim kot 
problematično; pač pa je problematično verjetno 
to, da so te baze podatkov v lasti različnih 
upravljavcev, različnih pravnih oseb, ki nimajo 
interesa, da pri sebi karkoli spreminjajo z 
namenom, da bodo globalno poenoteni in 
nekemu tretjemu organu s tem olajšali pot do 
podatkov. Si predstavljam, da temu ni tako; in si 
predstavljam, da bi bilo treba tudi te organe, ki 
so v okviru državne ali javne uprave, z nekim 
načinom prisiliti, da to storijo. Kako, to je zopet 
zdaj na vladi, ne na nas poslancih, da 
predlagamo, na kakšen način naj te zadeve 
uredijo. Ampak jaz še enkrat poudarjam, da že 
ob sprejemanju smo ničkolikokrat opozarjali in 
spraševali. Tudi Državni svet, državni svetnik je 
zadnjič lepo povedal, da je tudi Državni svet 
takrat izražal iste pomisleke in dobil popolnoma 
enaka zagotovila, kot smo jih dobili mi. Nova 
ministrica, nova državna sekretarka ne more priti 
zdaj za zagovornico in kazati s prstom, kdo vse 
je kriv in kdo ni kriv, ker se to na tak način ne 
dela. Ampak poslanci pa lahko jasno in glasno 
povemo, zakaj smo to potrdili in komu smo 
takrat verjeli. In verjamemo tudi zdaj, da če tega 
ne potrdimo – in jaz z največjim veseljem tega 
ne bi potrdila ter bi z največjim veseljem rekla: 
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Ne; tole imate, tole uredite. Popolnoma tako, 
ampak ne bo šlo tako.  
 In ko smo se pogovarjali o tem, da je še 
eno leto časa in da dejansko eno leto še ima 
ministrstvo, da te zadeve uredi, vas opozarjam, 
kolegi, da si niste dovolj natančno prebrali 
gradiva. Zakaj? Ker se spreminja tudi 12. člen in 
v obrazložitvi 12. člena zelo jasno piše: »Z 
namenom, da bodo lahko centri za socialno delo 
decembra 2018 po uradni dolžnosti,« torej brez 
vlog strank, »začeli postopke preverjanja 
izpolnjevanja pogojev za nadaljnje prejemanje 
letnih pravic, ki se iztečejo od decembra 2018.« 
Torej to je tisti rok, ki ga tu lovimo oziroma lovijo, 
ne pa 1. september 2019. Ker sem še vedno 
jezna in razburjena zaradi tega in ker bi si še 
vedno želela, da tega danes na mizah ne bi 
imeli; in vsi državljani in državljanke bi dobili, kot 
je bilo že danes rečeno, podobno kot 
dohodninski informativni izračun tudi tega in bi 
jasno vedeli, kaj pripada, kaj ne pripada in kako. 
Kaj reči na koncu? Najraje ne bi; pa je treba, 
ravno zaradi tega, da vsaj tukaj, če že ne takrat, 
ko se je zadeva uvajala na ministrstvu, 
pokažemo neko odgovornost in resnično 
preprečimo, da bi z januarjem ljudje ostali brez 
prihodkov, ki jih res, kot mnogi radi rečete, 
krvavo potrebujejo in kjer si ne morejo privoščiti, 
da en mesec vmes ostanejo brez tega prihodka. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima še poslanka Mojca 
Žnidarič.  
 Izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Lep pozdrav 

vsem prisotnim tudi v mojem imenu! 
 Sama amandmajev Nove Slovenije ne 
morem podpreti, ker si ne upam privoščiti, da bi 
sistem 1. septembra naslednje leto kolapsiral in 
bi vse ranljive skupine ljudi ostale brez pravic in 
tudi izplačil. Ministrstvo za delo je pojasnilo, da 
je na podlagi vseh dosedanjih testiranj, kjer so 
se pokazala visoka tveganja, zelo velik rizik, da 
se letno podaljševanje teh pravic na podlagi 
informativnih izračunov verjetno ne bi izšlo. Na 
podlagi tega zdaj sprejemamo to spremembo, 
kajti kot je gospa Janja Sluga povedala, bodo 
centri za socialno delo že s 1. 1. 2019 začeli 
izdajati mesečne odločbe. Torej centri za 
socialno delo bodo namesto letnih izračunov 
pošiljali oziroma izračunavali po uradni dolžnosti 
mesečne pravice, mesečne odločbe se bodo 
izdajale. Stranke bodo še vedno razbremenjene, 
kajti ne bo jim treba dajati novih vlog. Vloge se 
bodo dale samo ob prvi pravici. Hkrati, kot 
pravijo, bodo tudi delavci centrov za socialno 
delo razbremenjeni, torej ne bodo sprejemali 
novih vlog vsak mesec, tako da ena 
razbremenitev zagotovo bo. Druga pa bo ta, da 
ne bo v primeru zrušenega sistema milijon 
klicev. Če se spomnite, je tri, štiri leta nazaj 
Zavod za zaposlovanje želel preiti na 
elektronsko oddajo javnih del. Vse je bilo 

pripravljeno, zavod ima zelo dober informacijski 
sistem, testiralo se je več kot leto dni, ampak ko 
je nastopil tisti dan, ko so se vsi izvajalci ob isti 
sekundi prijavili v sistem, da bodo oddali 
naročilo za javno delo, se je sistem zrušil. In še 
danes žal ne poteka. In v tistem trenutku sem 
tudi delala tam in vem, koliko je bilo klicev in 
vsega, zato tega pač ne privoščim delavcem, ki 
delajo na centrih za socialno delo.  
 Tudi ne gre za primerjavo informativnih 
izračunov za dohodnino in informativnih 
izračunov centra za socialno delo. Furs ima svoj 
informacijski sistem, Ministrstvo za delo pa je 
odvisno od drugih 38 informacijskih sistemov. In 
kot razlagajo, ko danes delavci rešujejo odločbe 
na centrih za socialno delo, dnevno naredijo 
okoli 60 tisoč klikov oziroma teh povezav. Ko bi 
reševali v roku treh dni te letne odločbe, bi bilo 
to na dan 250 tisoč klikov oziroma teh povezav. 
Danes ne upa nihče trditi, da bo to izvedljivo. 
Seveda nismo zadovoljni s tem, da gremo en 
korak nazaj, ampak trenutno si sama in tudi 
drugi kolegi tega rizika ne upamo privoščiti. 
Trenutno je ta sprememba te zakonodaje tudi 
najbolj nujna oziroma najbolj odgovorna. Rekla 
bi še to, da v tej spremembi dejansko rešujemo 
tudi to, da bodo centri za socialno delo v prvih 
treh mesecih leta 2019 po uradni dolžnosti izdali 
tudi nove odločbe vsem tistim ljudem, ki niso 
vedli ali pa na kakšen drug način niso dali nove 
vloge za zvišanje pravic, na primer varstvenega 
dodatka in podobno. Kajti ugotovilo se je, da je 
precej ljudi takšnih, ki niso bili seznanjeni 
oziroma niso dali vlog za zvišano pravico 
varstvenih dodatkov. Tudi to rešujemo zdaj, zato 
je nekako nujno, da se res ta zadeva rešuje zdaj 
in ne naslednje leto. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Želi še kdo razpravljati? Odpiram postopek za 
prijavo. 
 Prijavljen je še gospod Soniboj Knežak.  
 Izvolite, imate besedo. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala za besedo.  

 Moram reči, da nisem imel namena 
razpravljati, pa vendar nekatere zadeve mi 
gredo počasi ali na živce ali karkoli, težko je to 
poimenovati. Zdaj sem še enkrat kolega vprašal, 
ali smo še pri amandmajih. Ja. Ker iz razprave 
mojih predhodnikov zdajle je bilo zaslediti vse 
kaj drugega. Predlagam, da razmislimo vsi, da 
bomo skrajšali te seje, kjer se bomo hvalili, kaj je 
kdo pred petimi, osmimi, desetimi leti v tem 
državnem zboru že naredil, kaj je bilo dobrega 
narejenega, na kaj so opozarjali, pa se to ni 
realiziralo. Predlagam, da dodamo eno rubriko – 
Še pomnite, tovariši? Pa se boste potem izkihali 
pa povedali vse, kar ste imeli namen pa kaj ste 
dobrega že naredili, ampak to je past tense. To 
je zadeva, ki ne daje dodane vrednosti. Sploh pa 
ne pri današnji razpravi o amandmajih. Kratimo 
čas, ne vem, ali je tako luštno biti pred 
kamerami, je to ves čar tega. Toliko okrog tega, 
ker mi že nekaj časa leži na duši. Amandmajev 
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seveda ne bomo podprli. Tretje, jaz poznam dr. 
Anjo Kopač Mrak, ki je danes bila že nekajkrat 
omenjena kot tista, ki vas je zavajala. Celo 
beremo, kaj je rekla, pa da se bomo spomnili, 
koliko nas je … Jaz sem trdno prepričan, ona je 
odgovorna oseba. Ogromno zadev se je 
premaknilo na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve v mandatu, ko je ona vodila.  
 Tudi ta zakon je bil dan v proceduro z 
dobrimi razlogi. In tudi roki, ki jih je postavila, 
verjetno si ni ona izmislila, da bo IT tehnologija 
sama določila roke. To se pravi, da so ji verjetno 
strokovnjaki s tega področja povedali, da je 
zadeva uresničljiva v tem času, zato je bilo tudi 
to dano v obravnavo. Sem pa trdno prepričan in 
ne dovolim, da govorite, da je neodgovorna, da 
je kogarkoli namenoma zavajala, imejte malo 
spoštovanja do človeka. Toliko okrog tega. 
Tisto, kar je vlada naredila, ko je ugotovila, da 
ima težave, da zadeva ne bo šla, to je tisto, kar 
so naredili preko ministrstva oziroma zdaj 
prekladajo, je za moje pojme odgovorno dejanje. 
Odgovorno dejanje, ker so imeli težavo, ki jo 
bodo zdaj razrešili. Dva cilja je imel ta zakon, 
prvega bomo uresničili, kar je zdajle kolegica 
Žnidarič povedala, da ne bo treba več napovedi 
vlagati. To danes ni nihče povedal. O vsem 
drugem smo govorili. Amandmajev ne jaz ne 
moji kolegi v Poslanski skupini Socialnih 
demokratov ne bomo podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Želi še kdo razpravljati? Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 
 V razpravo dajem 4. člen ter amandma 
Poslanske skupine Nove Slovenije.  
 Želi kdo razpravljati? Nihče. Ker ne želi 
nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 
 V razpravo dajem 6. člen ter amandma 
Poslanske skupine NSi.  
 Želi kdo razpravljati? Tudi ne. Ker ne 
želi nihče več razpravljati, zaključujem razpravo. 
 O amandmajih bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali čez pol 
ure v okviru glasovanj. 
 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in 2. sejo Državnega zbora, ki jo bomo 
nadaljevali z glasovanji ob 14.10. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 13.40 in se 
je nadaljevala ob 14.10.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. 
 Preden preidemo na postopek 
glasovanja, vas želim obvestiti, da bo Državni 
zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem 
redu: 2., 3., 4., 5., 9., 10., 11. in 1. točka 
dnevnega reda. 
 S tem prehajamo na glasovanje zbora 
o predlogih odločitev. Poslance in poslanke 
prosim, da preverite delovanje glasovalnih 
naprav. 

Nadaljujemo s prekinjeno 2. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o trgu finančnih inštrumentov po 
nujnem postopku. 

 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
prehajamo na tretjo obravnavo predloga 

zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. 
Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna 
služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil 
zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 
Zato prehajamo na glasovanje. 
 Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 40, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 40.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. In s 
tem zaključujemo to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko 
dnevnega reda, to je obravnavo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje po nujnem postopku. 

 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenem predlogu zakona niso bili vloženi, 
prehajamo na tretjo obravnavo zakona, to je na 

odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, 
da me Zakonodajno-pravna služba oziroma 
Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi 
amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem 
telesu, predlog zakona neusklajen.  
 Glasujemo. Navzočih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 40, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 40.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. In s 
tem zaključujem tudi to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o upravljavcih alternativnih 
investicijskih skladov po nujnem postopku. 
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona. Ker k predlogu zakona 
matično delovno telo ni sprejelo nobenega 
amandmaja in ker amandmaja k prehodni in 
končni določbi nista bila vložena, prehajamo na 
odločanje o predlogu zakona.  
 Glasujemo. Navzočih je 72 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 40, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 40.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. In s 
tem zaključujem tudi to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 5. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o davku na dodano vrednost po 
nujnem postopku. 

 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
prehajamo na tretjo obravnavo predloga 

zakona, to je na odločanje o predlogu zakona. 
Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna 
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služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil 
zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predloga zakona neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 70 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 44, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 44.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. In s 
tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko 
dnevnega reda, to je drugo obravnavo 
Predloga zakona o vračilu denarnih sredstev 
v Republiko Slovenijo iz posameznih davčnih 
oaz v okviru rednega postopka.  

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o vračilu 
denarnih sredstev v Republiko Slovenijo iz 
posameznih davčnih oaz ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
 Glasujemo. Prisotnih 75 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 66, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 66.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep, 
zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona 
končan. S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 10. točko 
dnevnega reda, to je z drugo obravnavo 
Predloga zakona o dopolnitvi Zakona o 
voznikih v okviru rednega postopka.  

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o dopolnitvi 
Zakona o voznikih ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
 Glasujemo. Prisotnih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 49, proti 27. 
 (Za je glasovalo 49.) (Proti 27.) 
 Ugotavljam, da je zbor sprejel sklep, 
zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona 
končan. S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko 
dnevnega reda, to je z drugo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o uveljavljenju pravic iz 
javnih sredstev v okviru rednega postopka.  

 Prehajamo na odločanje o vloženih 
amandmajih, ki ga bomo opravili na podlagi 
pregleda vloženih amandmajev z dne 19. 
novembra 2018.  
 Sedaj odločamo o amandmaju 
Poslanske skupine Nove Slovenije k 1. členu.  
 Glasujemo. Prisotnih je 73 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 43. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet.  
 
 Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nove Slovenije k 4. členu. 
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 44. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 44.) 
 Ugotavljam, da amandma ni sprejet. 

Odločamo o amandmaju Poslanske 
skupine Nove Slovenije k 6. členu. 
 Glasujemo. Prisotnih je 75 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 46. 
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 46.) 
 Ugotavljam, da tudi ta amandma ni 
sprejet. 
 
 S tem smo zaključili z odločanjem o 
amandmajih in zaključujem tudi drugo 
obravnavo predloga zakona. 
 Prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona. Ker v drugi obravnavi 
amandmaji k dopolnjenemu predloga zakona 
niso bili sprejeti, prehajamo na odločanje o 
predlogu zakona. Obveščam vas, da me 
Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista 
opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih 
na matičnem delovnem telesu, predlog zakona 
neusklajen.  
 Želite obrazložitev glasu v imenu 
poslanske skupine?  
 Gospod Tonin, izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dragi poslanke 

in poslanci!  
 Tisti, ki resno zagovarjamo 
debirokratizacijo pa odpravljanje birokratskih 
ovir, bomo seveda glasovali proti temu zakonu, 
ker ta zakon želi odpraviti nekaj tistega, kar je 
predlagala prejšnja vlada, ki je praktično zelo 
identična sedanji koaliciji, in to je, da bi pri 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev staršem in 
vsem ostalim pomagali z informativnim 
izračunom. Čeprav je do uveljavitve tega 
informativnega izračuna še leto dni, vlada danes 
s tem zakonom pravi – Ne grem se več, smo 
obupali, tega ne bomo storili. Tudi če je težko, ni 
prav takšen pristop. Tudi če se pojavljajo 
številne težave, ni prav takšen pristop. Vlada in 
ministrstvo bi morala napet vse sile, da najdejo 
način in poti do rešitve, da vendarle čez eno leto 
informativne izračune imamo. Zato predaja in 
takšen umik ni prava pot. In z zavrnitvijo tega 
predloga zakona, kot ga bo Poslanska skupina 
Nove Slovenije, na nek način prisilite vlado, da 
mora v tem letu poiskati rešitev, da do 
informativnega izračuna tudi pride. Pri takih 
konkretnih zadevah se pokaže, ali smo resnično 
za debirokratizacijo, tudi v konkretnem primeru, 
ko gre za resne, oprijemljive stvari; ali pa to vse 
ostaja zgolj in samo pri besedah. Mi, ker mislimo 
resno, bomo to pokazali tudi s tem, da bomo 
glasovali proti temu zakonu. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče. 
 Še obrazložitev glasu v lastnem imenu.  
 Gospod Horvat, izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik. Dragi kolegice in kolegi. 
 Iz moje razprave je o amandmajih 
glede zakona je najbrž evidentno, da bom 
glasoval proti temu zakonu. Dragi kolegice in 
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kolegi, ugotavljam, da nam na obroke umira 
socialna država. Kakšna birokratizacija? Ravno 
nasprotno. Ravno nasprotno. In res sem bil 
vesel, ko smo tukaj sprejemali, mislim, da smo 
vsi poslanci potrdili ali pa vsaj ni bilo glasu proti, 
ko je ministrica dr. Mrak prinesla zakon v 
Državni zbor in smo ga v Državnem zboru lani 
potrdili. Ljudem iz Pomurja, ki se oglašajo v moji 
poslanski pisarni, sem lahko razlagal – Poglejte, 
zdaj pa bo; bo informativni izračun, ker boste 
pred odločbo videli, katere pravice vam 
pripadajo. Ker jaz kot poslanec jih ne znam 
razložit, tako smo zakomplicirali to zadevo. In da 
se danes izgovarjamo, kdorkoli že, na 
informatizacijo, lepo vas prosim, v tretjem 
tisočletju, lepo vas prosim. Najbrž nekdo, ki je ta 
zakon predlagal, potem ni preverjal, kaj vse ga 
čaka. To ni korektno. In obžalujem, da se s 
takšnimi zadevami ukvarjamo. Pred volitvami 
nekaj obljubimo, potem pa umaknemo. Vem, da 
tudi ministrici ni enostavno, kar jo je čakalo na 
mizi, ko je prišla v svojo pisarno; in zdaj mora 
vse to poslušati. Predlagam, ne smem vas 
nagovarjati, razumem, jaz bom zakonu 
nasprotoval. Mi smo Državni zbor, treba je Vladi 
naložiti, da ni pardona, da mora do rešitev priti, 
če smo parlament; ali pa smo podaljšek vlade, 
nič drugega. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 In sedaj prehajamo na glasovanje.  
 Glasujemo. Navzočih je 75 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 41, proti 32. 
 (Za je glasovalo 41.) (Proti 32.) 
 Ugotavljam, da je bil zakon sprejet. S 
tem zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 1. točko 
dnevnega reda, to so Vprašanja poslank in 
poslancev. 

 Glasovanje bomo opravili na podlagi 
pregleda predlogov sklepov poslank in 
poslancev za razpravo o odgovorih predsednika 
Vlade, ministric in ministrov z dne 20. novembra 
2018, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na 
odločanje o predlogih sklepov: 
 Prvič. Državni zbor bo na naslednji seji 
opravil razpravo o odgovoru predsednika Vlade 
Marjana Šarca na poslansko vprašanje gospoda 
Danijela Krivca v zvezi z globalnim dogovorom o 
migracijah. 
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 43. 
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 43.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet. 
 
 Drugič. Državni zbor bo na naslednji 
seji opravil razpravo o odgovoru predsednika 
Vlade gospoda Marjana Šarca na poslansko 
vprašanje gospoda Jožefa Horvata v zvezi z 
ukrepi na področju davčnega sistema.  
 Glasujemo. Navzočih je 74 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 28, proti 46. 
 (Za je glasovalo 28.) (Proti 46.) 

 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Smo pri tretjem predlogu sklepa: 
Državni zbor bo na naslednji seji opravil 
razpravo o odgovoru predsednika Vlade 
Marjana Šarca na poslansko vprašanje gospoda 
Dušana Šiška v zvezi z odlagališčem 
radioaktivnih odpadkov v Krškem. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 45. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 45.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Četrtič. Državni zbor bo na naslednji 
seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za 
pravosodje gospe Andreje Katič na poslansko 
vprašanje mag. Dejana Kaloha v zvezi s 
spoštovanjem sodb Evropskega sodišča za 
človekove pravice in odgovornostjo.  
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 45. 
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 45.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Petič. Državni zbor bo na naslednji seji 
opravil razpravo o odgovoru ministra za notranje 
zadeve gospoda Boštjana Poklukarja na 
poslansko vprašanje gospe Alenke Jeraj v zvezi 
z najdbo posmrtnih ostankov.  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 47. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 47.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Šestič. Državni zbor bo na naslednji 
seji opravil razpravo o odgovoru ministra za 
izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja 
Pikala ter ministra za kulturo gospoda Dejana 
Prešička na poslansko vprašanje Violete Tomić 
v zvezi z LGBT – manjšinam sovražnim 
priročnikom revije Demokracija.  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 9, proti 68. 
 (Za je glasovalo 9.) (Proti 68.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Sedmič. Državni zbor bo na naslednji 
seji opravil razpravo o odgovoru ministra za 
notranje zadeve gospoda Boštjana Poklukarja 
na poslansko vprašanje gospoda Janija Ivanuše 
v zvezi z mejno policijo.  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 32, proti 45. 
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 45.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 Osmič. Državni zbor bo na naslednji 
seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za 
infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na 
poslansko vprašanje gospoda Borisa Doblekarja 
v zvezi z investicijami na področju državnih cest. 
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 45. 
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 45.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
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Devetič. Državni zbor bo na naslednji 
seji opravil razpravo o odgovoru ministrice za 
infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na 
poslansko vprašanje gospoda Aleksandra 
Reberška v zvezi z izgradnjo severnega dela 
tretje razvojne osi.  
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 32, proti 45. 
 (Za je glasovalo 32.) (Proti 45.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet.  
 
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, zaključujem 1. točko 
dnevnega reda.  
 Prekinjam 2. sejo Državnega zbora, ki 
jo bomo nadaljevali v četrtek, 22. novembra, ob 
9. uri.  
 Želim vam prijeten dan! 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 20. 
NOVEMBRA 2018 OB 14.30 IN SE JE 
NADALJEVALA 22. NOVEMBRA 2018 OB 9. 
URI.)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
poslanci, gospe in gospodje!  
 Začenjam z nadaljevanjem 2. seje 
Državnega zbora.  
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: 
sam sem opravičen od 14. ure dalje; Monika 
Gregorčič, mag. Andrej Šircelj, mag. Karmen 
Furman, Samo Bevk od 15. ure dalje, dr. Franc 
Trček, Marijan Pojbič, Franc Breznik, Mateja 
Udovč do 12. ure, Zmago Jelinčič Plemeniti, 
Violeta Tomić, Nataša Sukič, Miha Kordiš in Jani 
Prednik.  
 Vse prisotne lepo pozdravljam! 
  
 Prehajamo na 23. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA 
TRIINDVAJSETO REDNO LETNO POROČILO 
VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA LETO 2017. 

 Triindvajseto redno letno poročilo je v 
obravnavo Državnemu zboru predložila 
varuhinja človekovih pravic.  
 Besedo dajem varuhinji človekovih 
pravic gospe Vlasti Nussdorfer za dopolnilno 
obrazložitev in vas hkrati lepo pozdravljam.  
 Izvolite. 
 
VLASTA NUSSDORFER: Spoštovani 

predsednik Državnega zbora, cenjeni poslanke 
in poslanci ter seveda vsi vabljeni gostje, 
predvsem ministrica, vsi državni sekretarji in 
sekretarke! 
 Danes je točno tri mesece do konca 
mojega šestletnega mandata. Kaj sporoča 
Varuh človekovih pravic ob vsakoletnem 
poročilu, ki ga predaja Državnemu zboru? 
Opozarja na stanje človekovih pravic, ocenjuje, 
kako je v državi. Tokrat gre torej za leto 2017, pa 
čeprav smo že nekako ob koncu leta 2018, ko 

se že pridno piše tudi poročilo za to leto. Kakšna 
je statistika? Nekateri pravijo, da statistika ni 
najpomembnejša, a vsekakor je treba povedati, 
da se Varuh vsako leto srečuje z vsaj 10 tisoč 
klici. Gre za klice ljudi, ki so obupani, razočarani, 
ki rabijo pomoč; in naši strokovni sodelavci se z 
njimi tudi obširno pogovorijo; zato je to dobro 
opravljeno delo za tiste, ki nas kličejo. Dobimo 
okoli 16 tisoč različnih dokumentov. Tudi to kaže 
na stanje človekovih pravic in na opozarjanje na 
kršitve s strani tistih, ki nam pišejo ali nas kličejo, 
seveda po najbolj sodobni elektronski pošti, a 
tudi drugače. Obiskujemo kraje po Sloveniji. 
Vsak mesec poslujemo v eni od občin. To je zelo 
pomembna dejavnost Varuha in tako se 
srečamo s približno 300, 400 ljudmi. Ravno 
toliko sem jih v teh šestih letih sprejela tudi sama 
na sedežu, veliko več pa tudi moje sodelavke in 
sodelavci. In resno obravnavamo okoli 4 tisoč 
pobud letno, kar kaže tudi na naše zelo obširno 
delo.  
 Novela našega zakona; dovolite, da se 
tistim, ki ste bili v prejšnjem sklicu in ste 
glasovali zanjo, tudi zahvalim, kajti po dolgih 22 
letih smo jo dobili in tako razširili našo institucijo. 
S 1. 1. prihodnjega leta bo delovala tako, da bo 
imela štiri organizacijske enote. Doslej ima že od 
novele zakona tri: Zagovorništvo otrok kot zelo 
pomembno, torej pomoč neslišanim otrokom; 
Državni preventivni mehanizem, ki ga bom 
predstavila v drugem delu; Svet za človekove 
pravice, ki pomaga vsakokratnemu varuhu, da 
sliši širša opozorila iz skupnosti, je njegovo 
posvetovalno telo. In 1. januarja bomo dobili še 
Center za človekove pravice. Lahko povem, da 
smo prav pred kratkim tudi glede na razširitev 
institucije zaprosili za status A, kajti do sedaj 
smo imeli le status B, torej opazovalci. Kako 
delujemo? Delujemo, kot sem že povedala, tako 
da obravnavamo resno vse pobude, ki k nam 
prispejo, vendar ne zgolj to. Obravnavamo tudi 
širša vprašanja, tista, ki so pomembna za 
mnogo ljudi, ki so jim kršene človekove pravice, 
odzivamo se tudi na to, o čemer poročajo mediji, 
in na to, kar se dogaja v naši državi. To so širša 
vprašanja. Če vam povem, da izpeljemo letno ali 
se udeležimo 500 dogodkov, je to tudi pokazatelj 
našega dela. Veliko smo na terenu in izpeljemo 
zelo veliko projektov. Kaj pa ugotavljamo? 
Premalo je časa, da bi vam predstavila 425 
strani dolgo letno poročilo, ki nikakor ne uspe biti 
krajše, kajti veliko imamo povedati. Nujno je 
dobro in odgovorno upravljanje. Žal med 
kršitvami in kršitelji ugotavljamo, da je v državi 
še vedno prisotno slabo upravljanje. Tu ni treba 
veliko denarja, vedno se vse ustavi pri financah. 
Kmalu boste govorili o proračunu. Dobro 
upravljanje je nekaj več; to, kar narediš, ne ker 
moraš, ampak ker tako čutiš in ker nisi uradnik. 
Odprava vsakega zavlačevanja. Tudi pred 
kratkim ste govorili o tem, kako so nekateri 
postopki predolgi; in to ravno tisti, ki bi morali biti 
kratki, ker odločajo o človekovih pravicah 
najšibkejših. Zato opozarjamo na zaostanke na 
ministrstvu za delo, ki so še predolgi in za katere 
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upam, da se bodo skrajšali. Tudi ponekod v 
pravosodju, upravnih organih in žal tudi pri 
inšpekcijah. Kako naj ljudje zaupajo, da službe 
delujejo, če njihove rešitve pridejo tako pozno? 
 Medresorsko sodelovanje, izredno 
šibka točka. Kadar deluje in mora delovati en 
resor, nekako še gre. Ko sta potrebna dva, kaj 
šele trije, takrat se vprašamo, zakaj drug na 
drugega prelagajo odgovornost. Zato, ker je to 
najlažje. Kadrovski primanjkljaji. Govorimo o 
široki upravi, o tem, da je vsak dan veliko več 
zaposlenih. A zakaj jih ni ravno tam, kjer bi 
morali delovati kot nadzorni mehanizmi? To so 
zlasti inšpekcijske službe. Le-te je treba okrepiti. 
Ni več veliko časa, da bi govorili predvsem o 
preventivi. Ponekod je za naše državljane in 
tiste, ki so pri nas, pomembno, da vedo, da te 
nadzorne službe delujejo, da bodo hitro 
ukrepale, kajti to pomeni dobro sporočilo tudi 
bodočim kršiteljem – da se jim torej ne splača. 
Pogosto sem vprašana, tudi vi, pisma mi vedno 
naslavljajo ljudje, ki se sprašujejo, ali smo še 
pravna in socialna država; in takoj zatem 
pademo tudi na vprašanje revščine. Žal je še 
vedno prisotna, in to ravno pri najšibkejših. Zato 
pogosto tudi vi odločate o tem, kakšna naj bo 
socialna pomoč, kakšna naj bo minimalna plača 
in kako doživeti čase, ko bodo ljudje dobili delo, 
radi delali in bili zanj pravično plačani. Usklajena 
mora biti tudi zakonodaja. Kolikokrat poslušamo 
o tem, da je zakonov vse preveč, da se kopičijo, 
da jih sprejemate. A treba jih je sprejemati 
tankočutno, z roko pravice, s tem da ne bodo 
romali na Ustavno sodišče in da jim bodo takoj 
priključeni tudi podzakonski akti. Koga in kaj 
izpostavljamo? Izpostavljamo spoštovanje 
vsakogar, glede na razlike, ki nas morajo 
obogatiti – vero, spol, materialno stanje, 
prepričanje. Vsak je vreden spoštovanja. 
Nediskriminacijo invalidov, Romov, narodnih 
skupnosti, otrok in starejših. Letošnje leto smo 
celo posvetili starejšim, o otrocih pa govorimo 
vedno, ne le ob dnevu otroka, ampak celo leto, 
kajti prepogosto delijo usodo svojih staršev, tudi 
tistih, ki se mučno razvezujejo in ki se nikakor ne 
morejo odločiti, čigav bo otrok, otroka pa v 
smislu Salomonove sodbe nikakor ni moč deliti. 
 Naslednja zadeva, vsakoletno prisotna 
v našem poročilu, je zagotovo etika javne 
besede. Besede ranijo, besede bolijo. O tem ne 
bom veliko govorila. Pogosto sem vprašana, 
zakaj se na vse ne odzovem. Ne morem se, so 
mehanizmi, tudi v Državnem zboru, ki morajo 
delovati. Govorilo se je o etičnem kodeksu, 
sprašujemo se, ali bi kaj spremenil. Omejitev 
osebne svobode; še kako se dotakne vsakega, 
ki se mu jo omeji. V zaporih še vedno vlada 
prezasedenost. Potrebno je delo za obsojence, 
kajti le če bodo delali, bomo lahko pričakovali, 
da bodo iz zaporov prišli drugačni, boljši, taki, da 
bodo lahko vstopili v družbo enakopravnih ljudi. 
Pravice zaposlenih v zaporih, na to ne smemo 
pozabiti. Tudi ti so pogosto v silnih težavah, pa 
jih kdaj spregledamo. Forenzika deluje, a še 
vedno imamo v Sloveniji veliko težav, kam z 

ljudmi, ki imajo toliko težav v duševnem zdravju. 
In da ne govorim o sramotnem stanju v 
posebnih varovanih oddelkih v posebnih 
socialnovarstvenih zavodih. Dnevno dobivam 
prošnje, zakaj mora kdo in do kdaj bo ležal na 
hodniku, kdaj bo imel spodobno življenje. Tu so 
še tujci, mladoletniki brez spremstva in azilni 
postopki. Vsi so ljudje, vsi si zaslužijo pravice, 
hitre postopke in odgovore države na vprašanja, 
ko pridejo k nam. Pravosodje, ne govorimo le o 
času, ki se je skrajšal, in to pohvalno; govorimo 
lahko tudi o kvaliteti in zaupanju v naša sodišča, 
ki morajo delovati tako, da bo javnost rekla – 
Pravica je zmagala, pravica je imela zavezane 
oči in je sodila. A kako uspeti? Kako ljudem 
zagotoviti brezplačno pravno pomoč, ki jo 
rabijo? Rabil bi jo skoraj vsak. Mnogo stvari je 
zapisanih tako komplicirano, da jih človek niti s 
fakultetno izobrazbo ne razume. Vložili smo 
osem zahtev za oceno ustavnosti, v zadnjem 
letu dve, v vlogi amicus curiae smo vstopili celo 
na Evropsko sodišče za človekove pravice in se 
pridružili nekomu, ki je že tam. To je bilo prvič in 
prvič smo uspeli na Ustavnem sodišču prav 
lansko leto z ustavno pritožbo. Policija se drži 
navodil tožilstva, kdaj ji tudi spodrsne in prav je, 
da takrat upošteva to, kar je ugotovljeno s strani 
nadzora. Okolje in prostor; mučno, ravno včeraj 
je potekala v Sloveniji okrogla miza o tem. Veliko 
govorimo, a vsak dež nas preseneti, kajti iz 
njega nastane poplava. In takrat se vprašamo, 
kdo je zatajil in ali imamo še čas, da preprečimo 
silne katastrofe. Ponekod gori, smrdi, ljudi moti 
hrup. Niso vključeni v razprave pred sprejetjem 
zakonodaje.  
 Stanovanjska zakonodaja; vsak bi rabil 
streho nad glavo. Kot vidimo, veliko mladih trpi 
zaradi tega, ker je nima, ker je še nima, ker 
ostajajo doma. Ali naj to zagotovijo občine ali je 
to naloga države, vendar to je treba urediti. 
Delovnopravne zadeve; o tem lahko govorimo 
zelo na široko. Pohvaliti moram napredek. Tudi 
zakone, ki ste jih sprejeli vi, kajti je bolje, a še ni 
tako dobro, da bi lahko rekli, da je vsak, ki dela, 
tudi plačan in da so plačani tudi prispevki, da se 
spoštuje delovnopravna zakonodaja in da 
inšpekcije delujejo. Zdravstvo; o tem ste govorili 
tako na široko, da gotovo ni treba izgubljati 
besed, kajti čas se mi nekako izteka, vendar 
vem, da bo treba prav pri vas, s strani poslancev 
sprejeti ustrezno zakonodajo. Da je potrebna 
zanjo politična volja, pravi minister. Tu so 
zastopniki pacientovih pravic, ki jih moram 
pohvaliti. Seveda pa je še zelo veliko odprtih 
vprašanj, kako zaupati zdravstvu na vseh 
področjih, če je toliko zdrah, če se tako pogosto 
govori o teh, da se ta ne razume z onim in da je 
kriva nekomunikacija. To se v zdravstvu ne sme 
dogajati. Odprto je tudi vprašanje paliative. O 
tem smo lani imeli poseben posvet. Tudi to je 
vprašanje, ki se nas bo še kako dotikalo. Sociala 
in brezposelnost gresta lahko z roko v roki, tu je 
še brezdomstvo. Sociala; tu je minimalna plača, 
o kateri vsak dan govorimo, kaj je še dostojno za 
preživetje in kaj naj nekdo dobi. Otroci, kot sem 
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povedala, ogromno odprtih vprašanj, razveze, 
razdvajanja med stroko in ljudmi v povezavi s 
cepljenjem. Tudi tu ste imeli na mizi, oziroma 
vsaj vlada, predlog novega zakona o nalezljivih 
boleznih. Tu se kreše in tu bo treba odgovoriti. 
Pri Varuhu smo upoštevali tudi starše, ki so 
govorili o težkih zgodbah, a zagotovo je stroka 
na potezi, da odgovori tako, da upošteva vse, 
kar sliši.  
 In kaj sporočajo ljudje, čisto za konec. 
Želijo živeti od dela. Denar naj ne kroji vsega. 
Žal pa ga kroji. Ne moreš kupiti vsega zdravja, a 
vsaj delno kupiš, da prideš prej na vrsto; in 
marsikdaj ti uspe, če lahko plačaš svojega 
odvetnika. Kjer sta poštenost in pravičnost, kam 
sta se izgubili? Pravijo, ali še imamo vrednote. 
Imamo jih, zakaj ne. Povsod so zapisane in o 
njih govorimo dan za dnem. Pa z njimi živimo, jih 
upoštevamo? To se vprašajmo vsak dan. Velika 
odgovornost je tudi pred vami, spoštovani 
poslanke in poslanci. O veliko zakonih boste 
odločali, o tistih, ki se dotikajo ljudi. Želela bi si, 
da se kdaj tako poenotite, da rečete – Ne glede 
na skupino ali stranka, ki ji pripadam, glasoval ali 
glasovala bom za, ker je pošteno za tiste ljudi, ki 
tam zunaj čakajo, da jim ne bo treba predolgo 
čakati. Upam, da bo politika držala obljube, ki jih 
je dala pred volitvami. Bile so lepe, čudovite. 
Samo na to pomislite, kaj ste rekli, in zagotovo 
bo v tem sklicu potem tudi bolje. In ob koncu bi 
se rada zahvalila vsem, ki ste prebrali naše letno 
poročilo, težek zalogaj, zlasti ob začetku vašega 
mandata, ni lahko branje, ni branje za lahko noč, 
a vendar je izredno pomembno, kajti iz njega 
izveš marsikaj. To je to, kar so nam sporočali 
ljudje. Hvala vsem delovnim telesom, ki ste 
govorili o našem poročilu, hvala matični komisiji, 
hvala Državnemu svetu. Moram se zahvaliti in 
reči, je bolje, kot je bilo, a upam, da bo še bolje. 
In čas se mi resnično izteka. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

varuhinja, vi ste vsekakor oseba, ki ji ne bi 
odvzel besede. Hvala za vaše poročilo.  
 Besedo pa dajem gospe Evi Irgl, ki bo 
predstavila poročilo Komisije za peticije, 
človekove pravice, enake možnosti, ki je matično 
delovno telo.  
 Gospa poslanka, beseda je vaša.  
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo. Lepo pozdravljeni!  
 Komisija za peticije, človekove pravice 
in enake možnosti je na 3. seji obravnavala 
triindvajseto redno Letno poročilo Varuha 
človekovih pravic. Na začetku je besedo dobila 
gospa varuhinja Vlasta Nussdorfer, ki je 
povedala, da je izvajanje nadzora v okviru 
različnih institucij pogosto neučinkovito. Pristojne 
službe ne delujejo vedno optimalno. Opozorila je 
na zavlačevanje različnih postopkov ter v zvezi s 
tem izpostavila Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti. Omenila je 
sodišča, ki so sicer skrajšala čas sojenja, 
vseeno pa posamezni postopki še vedno trajajo 

leta ali celo desetletja. Institucije včasih ne 
sodelujejo, prelagajo odgovornost ter se 
izgovarjajo na pomanjkljivo zakonodajo. Pogosto 
manjkajo podzakonski akti, javnost ni dovolj 
vključena k pripravi zakonodaje, zato prihaja do 
vlaganj pobud za presojo ustavnosti. Izpostavila 
je revščino, ki vztraja in je nismo uspeli bistveno 
omejiti. Pogoste so kršitve delovnopravne 
zakonodaje, ljudje še vedno niso plačani za 
opravljeno delo ali se jim le-to ne šteje v 
pokojninsko dobo. Seveda se Varuh človekovih 
pravic ukvarja z različnimi vsebinami, z 
razmerami v šolah, javno prehrano ter s 
problemi starejših, okoljskimi problemi, 
problematiko tujcev, beguncev, migrantov, 
prosilcev za azil ter zaporsko problematiko. V 
zvezi s pravosodjem je podobno kot že lani 
gospa varuhinja izpostavila neizvršene oporoke, 
premalo je tudi napredka na področju romske 
problematike. Za konec pa je omenila še 
finančno neodvisnost varuha. V zvezi s tem so 
pisali tudi predsedniku Vlade in opozorili, da je 
treba zagotoviti finančno neodvisnost nadzornih 
institucij.  
 Potem je dobila besedo predstavnica 
Državnega sveta, ki je povedala, da poročilo 
ocenjujejo kot zelo dobro, tudi Državni svet se je 
v razpravah že dotaknil tematik, ki jih obravnava 
Varuh. Opozorila je, da se država še vedno ni 
lotila nekaterih okoljskih težav, problem ostaja 
zlasti nedograjena infrastruktura. Predstavnik 
Vlade se je zahvalil varuhinji za izčrpno poročilo 
ter omenil številna priporočila, ki predstavljajo 
smernice za nadaljnje delovanje. Izpostavil je 
odzivna poročila, ki jih je pripravila Vlada 
oziroma pristojno ministrstvo. Predstavnik 
Uprave Republike Slovenije za izvrševanje 
kazenskih sankcij je povedal, da so imeli z 
Varuhom sestanek, kjer je bilo ocenjeno, da se 
bo treba angažirati pri urejanju kadrovskih težav. 
To je velik problem, odobrene so bile sicer 
dodatne zaposlitve, vendar še vedno premalo. 
Predstavnica Ministrstva za javno upravo je 
dejala, da priporočila Varuha obravnavajo zelo 
resno. Nerealizirano je ostalo priporočilo glede 
spremembe volilne zakonodaje, na čemer bodo 
še delali. Predstavnica Ministrstva za delo je 
povedala, da ministrstvo vsako priporočilo 
Varuha resno prouči ter da sodelujejo z 
Varuhom. Potem so besedo dobila še ostala 
ministrstva. Nato pa je predstavnik Vrhovnega 
sodišča Republike Slovenije dejal, da poročilo 
Varuha berejo z različnih vidikov. Izpostavil je 
predvsem sistemski vidik, v okviru katerega 
stalno preverjajo, kakšno je stanje v sodstvu. 
Samo zakonodajne spremembe ne bodo rešile 
problemov. Omenil pa je še nekatere dodatne 
ukrepe, ki jih izvajajo kot odziv na Varuhova 
priporočila. Predstavnica Vrhovnega državnega 
tožilstva je povedala, da tožilstvo priporočila 
Varuha spoštuje in jih upošteva. Omenila je 
vsebino nekaterih najnovejših priporočil ter 
ukrepe, ki jih izvajajo in jih bodo še izvajali v 
zvezi s tem.  
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 Potem pa je sledila razprava članic in 
članov komisije. Opozorjeno je bilo, da bi moral 
biti Varuh še posebej pozoren na politično 
zlorabo otrok v razne predvolilne in druge 
namene. Omenjeno je bilo sistematično 
ignoriranje priporočil Varuha, kar se ponavlja iz 
leto v leto. Zastavljeno je bilo vprašanje v zvezi s 
kadrovsko sestavo Sveta za človekove pravice. 
Izpostavljena je bila problematika blagoslavljanja 
javnih šol, s čimer naj bi bila kršena Ustava. 
Omenjen je bil tudi sovražni govor, Varuh pa naj 
se ne bi do nekaterih problemov dovolj dobro ali 
pa intenzivno, če tako rečem, odzval. Ob koncu 
razprave je bila podana ocena, da so se z leti 
poročila Varuha izboljševala. Iz njih se je dalo 
razbrati, katera so tista področja, kjer so bile 
človekove pravice najpogosteje kršene. V 
zadnjem poročilu je bilo 77 priporočil, veliko pa 
se jih ponavlja. Po končani razpravi je besedo 
ponovno dobila gospa varuhinja, ki se je odzvala 
na nekatere pripombe, izrečene v razpravi. Na 
glasovanje je bilo dano delovno gradivo, to je 
osnutek Predloga priporočila, ki so ga članice in 
člani komisije tudi soglasno sprejeli. Sestavni del 
tega poročila je predlog priporočila, ki ga je 
pripravila komisije kot matično delovno telo. 
Danes pa ga, kot vidite, obravnava Državni zbor. 
Najlepša hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospa Andreja Katič bo spregovorila v 
imenu Vlade. 
 Ministrica, izvolite. 
 
ANDREJA KATIČ: Spoštovani predsednik, 

poslanke in poslanci, spoštovana varuhinja, vsi 
ostali prisotni! 
 Najprej se želim varuhinji v imenu 
Vlade zahvaliti za opravljeno delo in za 
pripravljeno poročilo, ki odraža odličen uvid v 
stanje spoštovanja človekovih pravic v Republiki 
Sloveniji. Vlada poročilo razume in sprejema kot 
pomemben opomnik pri svojem nadaljnjem delu, 
kot konstruktivno kritiko in hkrati tudi kot pohvalo 
za dosedanja prizadevanja. Pri tem želim 
poudariti, da bo delovanje v smeri dvigovanja 
ravni varstva človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin kot eno od pomembnejših vodil tudi 
pri delu te vlade. Področje človekovih pravic 
posega v najrazličnejše družbene situacije in se 
nanaša na delo vseh ministrstev in vladnih 
služb. Kot izhaja iz Poročila Varuha za leto 
2017, je eden od največjih izzivov ravno 
reševanje tistih problemov, ki terjajo medsebojno 
usklajevanje in sodelovanje večjega števila 
resorjev. Tu se namreč najbolj izostrijo različni 
pogledi in prihaja v ospredje tehtanje med 
uresničevanjem različnih človekovih pravic, ki so 
med seboj lahko tudi v koliziji. Zato tudi pri 
pripravi posameznih odzivov prihaja do različnih 
stališč, saj vsak resor daje prednost določenim 
posebnim vidikom urejanja družbe. Tega se 
zavedamo tudi na Ministrstvu za pravosodje, ki 
od leta 2016 dalje določen kot koordinacijski 

organ znotraj Vlade in skrbi za sistemski pristop 
k varstvu človekovih pravic. V okviru te svoje 
vloge si prizadevamo okrepiti zavedanje o 
pomenu medsebojnega sodelovanja in stalnega 
delovanja v smeri izboljšav na področju varstva 
človekovih pravic. V ta namen je bilo v preteklem 
obdobju uvedeno vmesno poročanje o 
uresničevanju priporočil Varuha, v prihodnje pa 
si bomo kot koordinator še dodatno prizadevali 
za izboljšanje preglednosti vsebinske realizacije 
priporočil; zlasti pa za pravočasno medsebojno 
seznanjanje resorjev s sprejetimi odzivi v 
primerih, ko sega posamezno priporočilo na 
področje dela različnih resorjev. S tem jih želimo 
spodbuditi k pravočasnemu in tvornemu 
sodelovanju takrat, kadar je za ustrezen odziv in 
realizacijo priporočila to potrebno.  
 Za leto 2017 je bilo podanih 76 
priporočil. Po oceni vlade je bilo 8 priporočil 
doslej že realiziranih, delno realiziranih je 25, kar 
23 jih pomeni stalno nalogo, realizacijo desetih 
je vlada zavrnila zaradi nestrinjanja, 10 pa je 
trenutno še nerealiziranih. Vsekakor pa je vlada 
vsa priporočila skrbno proučila, pripravila tudi 
vsebinske odzive, ki so podrobneje zajeti v 
Odzivnem poročilu Vlade na triindvajseto redno 
Letno poročilo Varuha človekovih pravic. Skrb 
za uresničevanje človekovih pravic in za 
izboljšanje stanja na tem področju je nikoli 
dokončan proces. Na Ministrstvu za pravosodje 
kar 10 od 15 priporočil predstavlja stalno nalogo. 
Na tem mestu želim kot primer aktivnosti, ki ni le 
stalna, temveč tudi skupna, izpostaviti zlasti 
priporočilo Varuha človekovih pravic k 
nadaljevanju dela na področju izvrševanja sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice. Če je 
imela Slovenija še pred tremi let več kot 320 
neizvršenih sodb, v začetku 2018 pa okoli 45, jih 
je imela konec oktobra le še 13. Priporočila na 
področju varstva pravic otrok pa tudi žrtev 
oziroma oškodovancev kaznivih dejanj jemljemo 
resno, jih uresničujemo ne le zgolj omejeno na 
posamezno priporočilo, temveč celostno in 
proaktivno. V tej luči sem 9. oktobra 2018 s 
predstavniki Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva 
za zdravje, Ministrstva za notranje zadeve, 
Vrhovnega sodišča, Generalne policijske uprave 
ter generalnim državnim tožilcem podpisala 
Zaveze o podpori in sodelovanju pri 
implementaciji Hiše za otroke v Sloveniji. Podpis 
zavez je še toliko bolj pomemben, saj 
predstavlja resne namene okrepiti varstvo 
otrokovih pravic v najbolj stresnih situacijah in 
preprečitev ponovne viktimizacije. Glavni namen 
vzpostavitve Hiše za otroke je hitro ukrepanje ter 
celostna obravnava otroka, poudarek pa je na 
otroku prijaznem ter medinstitucionalnem 
sodelovanju. V zaščito žrtev kaznivih dejanj pa 
je usmerjena tudi prihajajoča novela Zakona o 
kazenskem postopku. Menim, da smo pri 
trajnostni krepitvi pogojev za zagotavljanje in 
uresničevanje človekovih pravic uspešni lahko le 
s tvornim skupnim delovanjem. Za le-to pa si bo 
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vlada tudi v prihodnje v polnosti prizadevala. 
Hvala za pozornost. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa ministrica. 
 Prehajamo na predstavitve stališč 
poslanskih skupin.  
 Gospod Blaž Pavlin bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Nove Slovenije – 
krščanskih demokratov.  
Gospod poslanec, izvolite. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Redno letno poročilo 

Varuha človekovih pravic je vsakoletno ogledalo 
stanja v državi. Ne bi nam smelo biti v čast, da 
vsako leto izpostavlja bolj ali manj enake 
poudarke, kot so dolgotrajni sodni postopki, 
zaostanki pri reševanju pritožb zoper 
prvostopenjske odločbe na praktično vseh 
področjih, delovna razmerja, štipendije, 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, socialna 
varnost ter brezposelnost, krivice v zdravstvu in 
številne druge. Tudi poročilo za leto 2017 žal pri 
tem ni izjema. Poročilo Varuha bi lahko najbolje 
povzeli z izjavo, da Slovenija še ni pravna in 
socialna država, vsaj ne za vse državljane 
enako. In to ni prav. Ljudi bolijo te krivice, ki jih 
doživljajo v postopkih z državnimi organi in 
institucijami. Država bi morala biti prvi zgled 
spoštovanja človekovega dostojanstva, ne pa da 
je velikokrat ravno nasprotno. Že od leta 2012 
varuhinja opozarja na neučinkovito reševanje 
pritožb zoper prvostopenjske odločbe o pravicah 
iz javnih sredstev. Poslanska skupina Nove 
Slovenije je ravno na podlagi opozorila varuhinje 
pred kratkim zahtevala nujno sejo Odbora za 
delo, družino, socialne zadeve in invalide. Varuh 
v triindvajsetem rednem Letnem poročilu za leto 
2017 izrecno navaja, da se stanje kljub lanskim 
priporočilom in posebnim opozorilom med letom 
sploh ni spremenilo. Nesprejemljivo je, da 
morajo nekateri pritožniki na odločitve čakati tudi 
po dve leti, čeprav je zakonski rok 60 dni od 
vložitve pritožbe.  
 V Poslanski skupini NSi menimo, da je 
takšno stanje nesprejemljivo in nevzdržno. Je 
tudi v nasprotju z minimalnimi standardi pravne 
države in državljanom ne nudi niti najmanjše 
pravne varnosti; še več. Varuh v poročilu za leto 
2016 opozarja, da omenjeni zaostanki ne kršijo 
le določb Zakona o splošnem upravnem 
postopku, ampak tudi 2. člen Ustave Republike 
Slovenije, ki določa, da je Slovenija pravna in 
socialna država. Varuh na to problematiko 
zaostankov opozarja že več let, pa se kljub temu 
stanje ne izboljša. V Poslanski skupini Nove 
Slovenije ocenjujemo, da načini reševanja v 
zadnjih mandatih ne dajejo rezultatov; nasprotno 
– stanje se še slabša. Vlada pa je sama 
priznala, da je največji uspeh dosegel način, da 
se za določen čas – ocenjujemo, da bi lahko to 
bilo 12 mesecev – zaposli 5 do 10 pravnikov, ki 
se popolnoma posvetijo odpravi zaostankov na 
področju reševanja pritožb; kar naj bi bil tudi 
predlog ministrstva, ki pa na vladi do danes še ni 

bil realiziran. Na področju zdravstva varuhinja 
ponavlja očitek Ministrstva za zdravje, da ni 
pravočasno pripravilo novega zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, ki bi lahko pomembno vplival na 
dostopnost do zdravstvenih storitev, s tem pa 
tudi zmanjšal čakalne vrste, ki se zlasti v javnosti 
kažejo kot temeljni problem. Varuhinja ponovno 
opozarja na slabo odzivnost Ministrstva za 
zdravje na pobude, predloge in pritožbe 
posameznikov ter Varuhove poizvedbe. Zelo 
redko dobi odgovor v postavljenem roku; večkrat 
šele po drugi urgenci. Takšno poslovanje je 
neposredna kršitev Zakona o varuhu človekovih 
pravic in predpisov s področja upravnega 
poslovanja. Vsekakor pa je to slaba praksa, ki 
kaže na neustrezno organizacijo dela, da 
neprimernega odnosa do strank niti ne 
omenjamo. Tudi sicer ugotavlja, da se 
Ministrstvo za zdravje prepogosto odzove šele, 
ko se posamezno vprašanje pojavi v medijih; 
čeprav je imelo dovolj časa za pripravo svojega 
stališča in odgovora. Upamo, da bo novi minister 
to prakso spremenil in takšnih očitkov v 
prihodnjem poročilu ne bo. Na koncu se želimo 
poslanci Nove Slovenije varuhinji gospe Vlasti 
Nussdorfer zahvaliti za opravljeno delo. To letno 
poročilo Varuha je namreč zadnje pod njenim 
vodstvom. Čeprav je ob imenovanju nismo 
podprli, ji priznavamo čut za pravičnost in 
socialni čut ter trud pri opozarjanju na napake in 
nepravilnosti, ki jih državni organi delajo v 
postopkih državljanom. Skrb za spoštovanje 
človekovega dostojanstva vsakega državljana je 
naša skupna odgovornost. Gospa Nussdorfer, 
bili ste glasnica tega in verjamemo, da boste tudi 
v prihodnje. Želimo vam vse dobro! 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Jurij Lep bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Gospod predsednik, 

cenjena gospa varuhinja, poslanke in poslanci, 
predstavniki Vlade! 
 V uvodu, ko je gospa varuhinja 
predstavila delo v letu 2017, je zapisala misel 
gospoda Winstona Churchilla, ki trka na vest in 
opozarja na ravnanje vseh nas. Govori o tem, da 
kritika ni prijetna, ampak je nujna. Ta nujnost 
kritike nas mora voditi k rešitvam in 
premagovanju preprek, ki mečejo senco na 
spoštovanje in udejanjenje človekovih pravic. 
Veseli nas, da so se navkljub obsežnosti 
poročila, ki smo ga večinoma prebrali, zgodili 
določeni pomembni premiki na področju 
varovanja človekovih pravic. Prav tako je 
spodbudno Varuhovo sodelovanje z nevladnimi 
organizacijami v Sloveniji in njegova vidnejša 
vloga pri mednarodnih aktivnostih. Varuh v 
poročilu omenja, kar 77 priporočil. Nekatere od 
teh se ponavljajo že leta zapored in še vedno 
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niso realizirana. Žalostno je, da je eden od 
glavnih očitkov namenjen ministrstvom, njihovi 
neodzivnosti in zaostankom pri razreševanju 
zadev. Takoj zatem sledi Varuhov očitek na 
račun neučinkovitosti nadzora nad izvajanjem 
pravnega reda, kar pomeni, da moramo 
izboljšati učinkovitost inšpekcijskih služb ter 
zmanjšati njihovo kadrovsko podhranjenost. V 
Poslanski skupini Desus se zavzemamo za 
dostojno življenje vseh državljanov, pa vendar 
želimo opozoriti na neugoden položaj določenih 
najranljivejših socialnih skupin, ki jih spremlja 
kršenje človekovih pravic. Starejši so še vedno 
ena od najbolj ogroženih skupin, saj se srečujejo 
s slabimi ekonomskimi in bivalnimi razmerami, 
socialno izkoriščanostjo, diskriminacijo in 
izkoriščanjem na splošno. Področje dolgotrajne 
oskrbe na primer še vedno ni zakonsko urejeno. 
Še bolj pa bode v oči dejstvo, da so v Sloveniji 
domovi za ostarele polni. Ne samo polni, temveč 
prenatrpani. Cene oskrbe so visoke in tako se v 
zadnje času precej naših upokojencev odloča za 
odhod v tujino, še najraje na Hrvaško. To ni več 
zgolj izziv, to je težava, ki jo moramo rešiti.  
 V nadaljevanju želimo izpostaviti 
položaj oseb z motnjami v duševnem zdravju, 
ker se še vedno srečujemo s hujšimi oblikami 
poseganja v človekove pravice, predvsem z 
neprostovoljnimi nastanitvami in pridržanju na 
varovanih oddelkih socialnovarstvenih zavodov. 
Le-ti se po drugi strani že leta spopadajo s 
prezasedenostjo na oddelkih, kar pušča 
posledice pri varovancih in zaposlenih. Da ne 
govorim o osebah z najzahtevnejšimi težavami v 
duševnem zdravju, ker komaj zdaj začenjamo z 
reševanjem tega vprašanja. Nikakor ne smemo 
pozabiti na nesprejemljivo stanje na področju 
invalidskega varstva, kjer imamo zastarelo 
zakonsko ureditev iz leta 1983, ki ureja 
ugotavljanje vrste in stopnje telesnih okvar za 
dodelitev pravic iz naslova invalidskega 
zavarovanja. Prav tako se invalidi še vedno 
soočajo z diskriminacijo na več ravneh. Varuh je 
še posebej izpostavil njihov položaj na trgu dela. 
Verjetno bi nam vsem koristilo, da bi za en dan 
stopili v njihove čevlje in gledali na svet skozi oči 
tistega, ki so mu bile kratene človekove pravice, 
nam pa so popolnoma samoumevne. Morda 
bomo takrat končno razumeli. V Poslanski 
skupini Desus bomo priporočila Varuha seveda 
podprli. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Felice Žiža bo predstavil 
stališče Poslanske skupine italijanske in 
madžarske narodne skupnosti.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
FELICE ŽIŽA (PS IMNS): Spoštovani 

predsednik Državnega zbora, spoštovani 
poslanke in poslanci, spoštovana varuhinja 
človekovih pravic gospa Vlasta Nussdorfer. 
Egregio presidente della Camera di Stato, 

egregi deputati, egregio tutore civico Signora 
Vlasta Nussdorfer! Tisztet Hölgyeim és Uraim! 
 Poslanska skupina italijanske in 
madžarske narodne skupnosti se želi iskreno 
zahvaliti ob izteku mandata varuhinji človekovih 
pravic gospe Vlasti Nussdorfer in njeni ekipi za 
izredno dobro opravljeno delo na področju, kjer 
živita italijanska in madžarska narodna 
skupnost. Spodbujala je ter proaktivno in 
sistemsko delovala na tem področju, ker žal 
pritožb, ki bi morale biti zaradi neusklajevanja pri 
realizacij ustavnopravnih določb, praktično ni. 
Gospa Vlasta Nussdorfer z ekipo je res aktivno 
sodelovala in nadzorovala uresničevanje 
položaja in posebne pravice avtohtonih narodnih 
skupnosti. Pri tem je tudi gledala v relaciji dela z 
državnimi organi, z organi lokalne samouprave 
in z nosilci javnih pooblastil. Želimo se ji tudi 
zahvaliti za zelo aktivno delo na področju javne 
rabe italijanskega in madžarskega jezika. Tudi 
tukaj je bil nadzor kar učinkovit. Moramo reči, da 
smo nekaj korakov naprej naredili tudi v delni 
rešitvi razkoraka med ustavnopravnimi 
določbami in realizaciji rabe italijanskega in 
madžarskega jezika na območjih občih, kjer 
živita italijanska in madžarska narodna 
skupnost. Se ji tudi zahvaljujemo, ker je naredila 
in prepoznala v okviru kulturne dediščine, 
registracije in popisa kulturnih dediščin 
italijanske in madžarske narodne skupnosti to, 
kar smo poskušali že nekaj let pričeti z 
Ministrstvom za kulturo. Prepoznala je 
tradicionalno prireditev morske soli kot res 
realno kulturno dediščino okolja, ki je 
multijezikovno in multikulturno. Za to se ji 
iskreno zahvaljujemo in želimo, da se bo 
Ministrstvo za kulturo v tem delu tudi držalo tega 
dogovora, ki smo ga podpisali k sodelovanju s 
koalicijsko pogodbo, glede same registracije in 
katalogizacije kulturne dediščine obeh narodnih 
skupnosti. Prihajajočemu varuhu človekovih 
pravic želimo, da bo nadaljeval na našem 
področju, kot je bilo začrtano v zadnjih letih 
glede proaktivnega in sistemskega delovanja. In 
tudi v prihodnje mu želimo dobro delo! Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Eva Irgl bo predstavila stališče 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke.  
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Še enkrat najlepša hvala 

za besedo. Spoštovani poslanke, poslanci, 
spoštovana gospa varuhinja z namestniki! 
 Pred nami je danes že triindvajseto 
redno Letno poročilo Varuha človekovih pravic, 
ki predstavlja nekakšen prerez stanja na 
področju varovanja in spoštovanja človekovih 
pravic, ki daje poudarke in priporočila 
institucijam, ki so dolžne anomalije odpraviti in 
tam, kjer so bile človekove pravice kršene, tudi 
reagirati. Kot je izpostavljeno v poročilu Varuha, 
je Varuh v letu 2017 obravnaval nekaj manj kot 
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4 tisoč 500 zadev, od tega je bilo 3 tisoč pobud. 
Ampak tisto, kar jaz osebno ocenjujem kot 
zaskrbljujoč podatek, pa je to, da je velik 
odstotek takšnih pobud, kjer je bila pobuda ali 
pa vloga utemeljena ter na koncu tudi dejansko 
dokazana kršitev človekovih pravic; kar kaže na 
to, da je v Sloveniji še vedno veliko ljudi, katerim 
so kljub z Ustavo zagotovljenimi človekovimi 
pravicami le-te še vedno kršene. Spoštovana 
gospa varuhinja se v poročilu dotakne različnih 
vsebin, kjer so kršene človekove pravice. Na 
podobne vsebine pa ves čas opozarjamo na 
Komisiji za peticije ter za človekove pravice in 
enake možnosti: diskriminacija študentov 
invalidov, zlasti glede prevoza; problematika 
delovanja Sveta za invalide, kjer je treba 
vzpostaviti, kot pravi varuhinja v poročilu, takšne 
pogoje, da bo lahko učinkovito deloval. 
 Revščina je še vedno izjemno velik 
problem. Prav revščina in siromaštvo ter 
pomanjkanje osnovnih dobrin predstavljajo 
enega od največjih posegov v človekovo 
dostojanstvo; in na to vedno znova opozarjamo. 
Siromaštvo in revščina vodita tudi v socialno 
izključenost. Država ter pristojne institucije bi 
morale narediti več za vzpostavitev socialne 
pravičnosti, ki bi morala iti v smeri zmanjševanja 
revščine. Tudi tako imenovana energetska 
revščina, na katero sem v prejšnjem mandatu 
začela prva opozarjati na sejah komisije, na 
sejah Državnega zbora in tudi preko poslanskih 
vprašanj. Ta se najbolj dotakne starejših 
samskih žensk, vdov ter gospodinjstev z izjemno 
nizkimi dohodki; torej tistih, ki prejemajo socialno 
pomoč, upokojencev z najnižjimi pokojninami in 
brezposelnih. O tem, da je nujno treba izboljšati 
razmere v domovih za starejše in preko 
primernih, tudi zakonskih rešitev poskrbeti za 
dostojno in dostojanstveno življenje upokojencev 
in starejših ljudi. Tudi danes zjutraj, ko sem 
prišla v službo, je na komisijo že poklical 
gospod, ki je povedal, da ljudje dejansko živijo v 
izjemno težkih stiskah, ker nimajo za človeka 
dostojno življenje; in država ni zmožna tega 
zagotoviti. Skratka, vsakodnevno se soočamo z 
velikimi stiskami, zlasti starejših ljudi. Zaradi 
tega tudi sklicujemo seje Komisije za peticije, 
človekove pravice in enake možnosti, tudi na 
temo problematike starejših.  
 Ves čas opozarjamo tudi na to, da je na 
veliki preizkušnji socialna država in da je na 
veliki preizkušnji pravna država. Na to je prej 
opozorila tudi gospa varuhinja. Mi imamo sicer 
to zelo lepo napisano v Ustavi Republike 
Slovenije, ampak se bojim, da je to zgolj na 
deklarativni ravni. Ko pa govorimo o tem, kako 
so zadeve implementirane v zakonodajo in kako 
se zakonodaja dejansko izvaja, pa nastopijo 
težave in problemi. Na veliki preizkušnji je 
pravna država, saj se postopki predolgo vlečejo; 
in agonije ljudi, ki iščejo zadoščenje in pravico 
na sodiščih, lahko trajajo tudi desetletja, na kar 
nas opozarja tudi Evropsko sodišče za 
človekove pravice, ki pravi, da je pravica do 
sojenja v razumnem roku ena od ključnih pravic. 

In če le-ta ni uresničena, so potem posledično 
kršene zaradi tega tudi še ostale človekove 
pravice. Mnogi posamezniki v vseh teh letih 
zaradi dolgotrajnih postopkov; jaz sem se kot 
predsednica komisije v vseh teh letih mnogokrat 
srečevala z mnogimi, ki so zaradi predolgotrajnih 
postopkov živeli v res velikih agonijah, nato pa 
jim je bilo šele čez 10, tudi 15 let dokazano, da 
so imeli prav, medtem pa je bilo oblateno 
njihovo ime, da ne govorim o tem, da so mnogi 
imeli uničena življenja, uničena družinska 
razmerja.  
 Tudi na Komisiji za peticije se vloge 
posameznikov, vezane na pravosodje, 
največkrat nanašajo na pritožbe nad delom 
sodišč, na dolgotrajnost postopkov, na 
konkretne napake sodišč v postopkih, za katere 
pa navadno nihče ne odgovarja; na velik 
problem zaostankov na 2. stopnji, kar naj bi bila 
posledica kadrovske podhranjenosti; na problem 
založenih oporok, na kar v poročilu opozarja tudi 
varuhinja, na nesprejemljivost deložacij v 
primeru minimalnih vsot, na prvo- in 
drugorazredne pri obravnavi na sodiščih, na to, 
da posameznikom včasih v sodnih postopkih 
niso zagotovljene enake ustavne pravice, in še 
bi lahko naštevali. Vse to pa kaže na to, da ni 
nič čudnega, da tako malo ljudi, tudi po 
statističnih podatkih, zaupa v pravosodni sistem. 
Problem je tudi v kadrovski podhranjenosti 
inšpekcijskih služb. Na to tudi na komisiji 
opozarjamo iz leta v leto, vedno znova, se ne 
premakne. Dodajo dva v to strukturo, potem 
rečejo, da so nekaj naredili, ampak v resnici se 
pa nič ne premakne. In tukaj bomo morali nekaj 
več narediti. Potem so problemi zaradi okoljskih 
vprašanj. Tukaj je veliko kršitev človekovih 
pravic, pa se mi zdi, da se v današnjem času 
premalo tega zavedamo, da premalo naredimo 
na tem področju. Problematična je zaporska 
problematika in da še vedno primanjkuje 
pravosodnih policistov in tudi strokovnih 
delavcev v zaporih. Problem, ki ga sama osebno 
vidim in na katerega ves čas opozarja tudi Varuh 
– in tukaj se strinjam z varuhinjo –, pa je 
predvsem v tem, da Varuh sicer lepo napiše 
poročilo, ga da v Državni zbor, zapiše tudi 
priporočila, letos imamo 77 teh priporočil; ampak 
na koncu se pa zgodi, da Državni zbor to 
sprejme, izvršilna veja oblasti in tiste institucije, 
ki bi morale potem reagirati in pripraviti takšno 
zakonodajo, da bi se ta priporočila dejansko 
uresničevala, pa potem svojega dela ne 
opravijo. In tukaj moram reči, da izvršilna veja 
oblasti nima dovoljšnega posluha za nekatera 
vsebinska priporočila.  
 Osebno tudi menim, da bi z večjim 
upoštevanjem priporočil Varuha zagotovo 
prispevali k učinkovitejši pravni državi in 
spoštovanju človekovih pravic. In to bi tudi, 
spoštovani kolegice in kolegi, moral biti naš 
skupni cilj. Tukaj moram reči, da naša komisija, 
ki jo že kar nekaj časa vodim, s svojim 
opozarjanjem na anomalije znotraj družbenega 
sistema opravlja zelo pomembno delo, katerega 
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ključni rezultat ali pa uspeh bi moral biti v tem, 
da se ugotovljene kršitve čimprej odpravijo. 
Seveda pa je problem, če vemo, da smo recimo 
v prejšnjem sklicu Državnega zbora imeli kar 
nekaj pravnikov, kar nekaj doktorjev prava, celo 
doktorjev ustavnega prava; pa so se dogajale 
najhujše kršitve človekovih pravic. Skratka, 
težko se uresničuje pravna država in 
spoštovanje človekovih pravic, če tisti, ki so prvi 
poklicani za to, da udejanjajo pravno državo in 
spoštujejo človekove pravice, ravnajo ravno v 
nasprotju s težko pridobljenimi postulati 
demokracije. In prav demokracija nam je 
prinesla tudi pravni okvir varovanja človekovih 
pravic, ki je zelo pomemben. Govorimo najprej o 
Ustavi Republike Slovenije kot najvišjem 
pravnem aktu in o Ustavnem sodišču, ki varuje 
človekove pravice, ki odloča o ustavnih 
pritožbah. Potem imamo tu Varuha človekovih 
pravic, ki je od oblasti neodvisna institucija, ki bi 
morala pravice državljanov v odnosu do 
državnih organov varovati, pa se včasih zgodi, 
da pri kakšnih vsebinskih vprašanjih to umanjka. 
In potem imamo tu še parlamentarni nadzor 
varstva človekovih pravic, ki je bil najprej v 
okviru Odbora za pravosodje in Odbora za 
notranje zadeve; v letu 2004 pa je ta nadzor 
prešel v celoti na Komisijo za človekove pravice, 
ki nedvomno ima pomembno vlogo pri nadzoru 
varovanja in spoštovanja človekovih pravic. 
Ampak kljub pravnemu okviru in kljub vsem tem 
mehanizmom, ki naj bi nadzorovali varovanje 
človekovih pravic, se nam dogaja, da iz leta v 
leto opozarjamo na iste stvari in velikokrat na 
vedno iste kršitve. In jaz si tu osebno želim, da 
bi zmogli in na izpostavljene vsebine našli vsi 
skupaj, tudi vse veje oblasti, tudi rešitve.  
 Najbolj pomembno pa je to, da ko 
prepoznamo kršitve človekovih pravic, tudi 
začutimo, kako se dejansko ljudje ob tem 
počutijo, ko so jim kršene človekove pravice. In 
vse veje oblasti moramo narediti več za zaščito 
človekovih pravic in za zmanjšanje njihovih 
kršitev ter s tem stisk, s katerimi se soočajo 
posamezniki in skupine. Država je torej dolžna 
vzpostaviti z vsemi svojimi mehanizmi takšno 
okolje, da bo lahko učinkovito udejanjala 
socialno pravičnost in socialne pravice ter tako 
uresničevala spoštovanje z Ustavo določenih 
človekovih pravic. Človekova stiska, ker 
največkrat, ko govorimo o kršitvah človekovih 
pravic, prihaja do človeških stisk, torej človekova 
stiska, pa naj bo povzročena zaradi takšnega ali 
drugačnega kršenja človekovih pravic, vpliva 
tudi na zdravje človeka. In s tem, ko so mu 
kršene človekove pravice, in ko človeka držimo v 
globokih dolgotrajnih osebnih stiskah, 
prispevamo tudi k čakalnim vrstam v zdravstvu. 
Zato na komisiji ter pri Varuhu ugotavljamo, da 
se povečujejo peticije oziroma vloge s področja 
zdravstva in zdravstvenega varstva, vezane prav 
na predolge čakalne vrste, ki so se v zadnjih 
štirih letih celo povečale za kar 30 %. V 
prejšnjem sklicu Državnega zbora, ki je bil ne še 
tako dolgo nazaj, smo zato imeli veliko sej in 

razprav na to temo, saj so zaradi neučinkovitega 
in slabo organiziranega sistema v naši državi, 
zaradi predolgih čakalnih vrst državljankam in 
državljanom, torej ljudem, kršene pravice; 
oziroma skoraj 250 tisoč ljudem kršene 
človekove pravice. Približno toliko jih namreč 
čaka na preglede pri zdravnikih ali specialistih.  
 Spoštovani kolegice in kolegi, vsak od 
nas ima najverjetneje v družini, če pa ne v 
družini, v krogu prijateljev zagotovo osebo, ki 
čaka na pomoč nedopustno dolgo. Ampak 
nevzdržne bolečine, ki jih ti ljudje prenašajo iz 
dneva v dan, pač ostajajo in so dejstvo, pa se 
zelo malo premakne na tem področju. In zaradi 
tega je človekovo dostojanstvo ves čas na 
preizkušnji, pa čeprav ti ljudje vplačujejo v 
zdravstveno blagajno in so upravičeni do hitre 
zdravstvene pomoči. Kar zadeva zdravstvo, ne 
morem mimo tega, da je velik problem otroška 
srčna kirurgija, na to ves čas opozarjamo tudi v 
Slovenski demokratski stranki. In 
pedopsihiatrična pomoč, ki ni zadostna, na kar 
opozarja tudi varuhinja v tem zadnjem poročilu. 
Vedno več je tudi vlog, vezanih na izgorelost in 
mobing v delovnem okolju. In čeprav gre za 
kaznivo dejanje, se ljudje ne upajo v svojih 
stiskah, ki se dogajajo v nekem delovnem 
okolju, izpostaviti, ker se bodisi bojijo izgube 
službe bodisi se bojijo kakšnih drugih posledic; 
in s tem posledično potem izpostavljajo njihove 
družine pomanjkanju in slabšim življenjskim 
pogojem. Pri nekaterih so zaradi tega, če gre v 
ta kontekst, da se bo izpostavil, lahko 
izpostavljeni celo revščini. Stres, poslabšanje 
zdravja, izguba volje do življenja, pomanjkanje 
optimizma – vse to vodi v začaran krog, ki slabi 
klimo in tudi posledično zaradi odsotnosti in 
vedno več bolniških vpliva na razvoj in 
ekonomsko sliko države. Tukaj tudi ne morem 
mimo samomorilnosti, ki je še vedno ena od 
najvišjih v svetu, kar pomeni, da vse več ljudi v 
Sloveniji očitno živi v nevzdržnih stiskah. Ob tem 
moram reči, da mi je hudo, sploh ko vidim, da se 
na nekaterih področjih v desetih letih kljub 
opozarjanju praktično ni premaknilo nič. Stisk je 
torej veliko, vrednostni sistem pa je marsikje pod 
vprašajem. V Slovenski demokratski stranki 
bomo poročilo kot priporočila Varuha podprli; na 
kakšne druge dileme, ki so še izpostavljene v 
Varuhovem poročilu, pa bodo kakšno rekli še v 
razpravi tudi moji poslanski kolegi. Najlepša 
hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše stališče. 
 Besedo ima gospod Aljaž Kovačič iz 
Poslanske skupine Liste Marjana Šarca.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsednik, kolegice in kolegi, spoštovana 
varuhinja ter ostali prisotni!  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca podpiramo Predlog priporočila k Poročilu 
Varuha človekovih pravic ter Predlog priporočila 
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k Poročilu Varuha človekovih pravic Republike 
Slovenije o izvajanju nalog državnega 
preventivnega mehanizma po opcijskem 
protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in 
drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju za leto 2017. Iz obsežnih 
poročil je več kot očitno, da so ljudje pogosto v 
stiski in rešitve za svoje težave iščejo tudi pri 
Varuhu. Področja, ki jih Varuh obravnava, so 
različna, pri vseh pa se Varuh osredotoča 
predvsem na vidik varstva človekovih pravic. 
Slovenija je pravna in socialna država. 
Prizadevati si moramo, da odpravimo revščino 
ter posameznikom in njihovim družinam 
zagotovimo pogoje za zadovoljevanje temeljnih 
človekovih potreb; brez diskriminacije, na 
podlagi katerekoli osebne okoliščine. Posebno 
pozornost je treba nameniti otrokom, mladim, 
starejšim in invalidom, ki se v naši družbi 
soočajo z velikimi problemi in izzivi. Varuh v 
svojem poročilu pozornost namenja otrokom s 
posebnimi potrebami, za katere je v osnovni in 
srednji šoli še kar dobro urejeno. Problemi 
nastanejo predvsem v študijskem obdobju, v 
katerem se študenti invalidi soočajo s številnimi 
problemi, kot so dostopnost predavalnic, 
možnost dostopa do osebne asistence in 
dostopnost študijskega gradiva. Ključna težava 
je infrastrukturna neprilagojenost stavb, v kateri 
se vrši študijski proces. Ker je veliko stavb 
starejših, so le-te nedostopne za tovrstno 
skupino študentov. Fakultete skušajo to rešiti v 
skladu s finančnimi zmožnostmi, ki so jim na 
voljo. Pri tem pa pogosto pride do situacije, ko 
neka fakulteta končno po nekaj letih prilagodi 
stavbo specifični skupini invalidov, nato ti 
študentje doštudirajo in pridejo novi, ki imajo 
druge zdravstvene težave, ni pa finančnih 
sredstev za vse prilagoditve. Varuh človekovih 
pravic je dolžan opozoriti na tovrstne primere in 
si prizadevati, da se študentom s posebnimi 
potrebami v prihodnje zagotovi pogoje za 
normalno opravljanje študijskih obveznosti.  
 Pozornost je treba usmeriti tudi k 
otrokom s čustvenimi in vedenjskimi motnjami v 
smislu čimprejšnje priprave posodobitve 
vzgojnega programa in priprave posebne 
sistemske rešitve. Kot pomemben element 
kakovosti življenja starejših in invalidov lahko 
prepoznamo tudi področje dolgotrajne oskrbe. 
Problematična je tudi prezasedenost varovanih 
oddelkov v socialnovarstvenih zavodih. Na 
področju socialne varnosti je nujno treba 
opozoriti na dolgotrajno odločanje v pritožbah na 
drugi stopnji ter na neplačevanje prispevkov za 
socialno varnost. Kot je zapisano v poročilu, je 
dolgotrajno odločanje težava na več področjih. 
Po besedah Varuha zdajšnja učinkovitost 
inšpekcijskih služb ni zadostna. Nekatera 
sodišča, državni organi in organi lokalih 
skupnosti v preštevilnih primerih prekoračijo vse 
razumne roke obravnave odprtih zadev in 
večkrat neupravičeno zavlačujejo postopke. Tudi 
nekateri prekrškovni in drugi organi na področju 
upravnega poslovanja po nepotrebnem odlašajo 

pri sprejemanju odločitve. V teh primerih 
kadrovska podhranjenost ne more in ne sme biti 
izgovor pristojnih organov. Izpostavljeno je tudi 
področje javne besede in etike, ki je stalnica 
Varuhovega poročila, ter spletno komuniciranje, 
ki je nemalokrat zatočišče sovražnih 
komentarjev. Sovražni govor je tema, ki je v 
Sloveniji velikokrat zlorabljena, zato bi bilo dobro 
ločevati med kaznivimi dejanji, opredeljenimi v 
Kazenskem zakoniku, ter definicijo sovražnega 
govora, kot jo opredeljuje teorija.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca si želimo, da bi Varuh tudi v prihodnje 
predstavljal inštitucijo, ki bo med ljudmi imela 
zaupanje in na katero se lahko posamezniki v 
stiski obrnejo po pomoč. Pri tem mora Varuh 
poskrbeti za skrbno obravnavo akutnih primerov 
in se ne sme zadovoljiti z odgovorom pristojnih 
organov, da je zadeva v obravnavi in da bo 
kmalu odločena ali končana. Pristojnosti Varuha 
posegajo na področje razmerja do državnih 
organov, organov lokalne samouprave in 
nosilcev javnih pooblastil. Posameznik je tako 
velikokrat v situaciji, ko mu mehanizmi zaščite 
njegovega pravnega položaja ne omogočajo 
dostojnega in učinkovitega varstva osnovnih 
pravic. Poleg tega, da se lahko obrne na 
Varuha, ima na primer na voljo tudi pravna 
sredstva na Ustavnem sodišču Republike 
Slovenije. Vendar pa tam državljani pogosto 
niso uspešni, saj morajo izpolniti zahtevne 
procesne predpostavke, da sodišče sploh 
obravnava izpostavljen primer. Menimo, da bi 
bilo v prihodnosti smiselno razmisliti o razširitvi 
pristojnosti, ki jih ima slovenski varuh; ali pa celo 
o uvedbi posebnih varuhov za posamezna 
področja, kot to omogoča drugi odstavek 159. 
člena Ustave Republike Slovenije.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Mag. Meira Hot bo predstavila stališče 
Poslanske skupine Socialnih demokratov.  
 Izvolite.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa, gospod 

predsednik. Spoštovana varuhinja človekovih 
pravic gospa Vlasta Nussdorfer s sodelavci! 
Spoštovani predstavniki Vlade, spoštovani 
poslanke in poslanci! 
 70 let po sprejetju Splošne deklaracije 
o človekovih pravicah v nekaterih delih sveta še 
veliko bolj kot v drugih, pa vendarle univerzalno 
zaostajamo za ideali, ki naj bi jih ljudje živeli, 
izhajajoč iz prirojenega dostojanstva ter 
človekovih pravic. Tudi Republika Slovenija pri 
tem ni izjema. Kot kaže že triindvajseto poročilo 
Varuha človekovih pravic, ki povzema ključna 
vprašanja in probleme, s katerimi so se v 
preteklem letu na Varuha obračali državljanke in 
državljani, ostaja še veliko prostora za napredek 
na vseh področjih uresničevanja človekovih 
pravic. Čeprav človekove pravice v Sloveniji 
uživajo visoko institucionalno varstvo ter so pri 
državnih organih obravnavane zelo resno, na 
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kar kaže tudi praksa ažurnih, odzivnih poročil 
Vlade na Varuhova priporočila, pa se število 
primerov, ko imajo ljudje občutek, da so jim bile 
v konkretnih primerih kršene njihove pravice, ne 
zmanjšuje. Leta 2017 je Varuh človekovih pravic 
obravnaval nekaj manj kot 4 tisoč 500 zadev, od 
tega je bilo kar 3 tisoč 23 individualnih pobud. 
Varuh je v 386 primerih, kar predstavlja skoraj 
15 % vseh pobud, ugotovil utemeljenost 
zatrjevanih kršitev, ki so se nanašale kar na 39 
različnih kršitev človekovih pravic. In nekatere 
obravnavane zadeve se žal ponavljajo iz poročil 
za pretekla leta. Prav tako nekatere ugotovljene 
kršitve in krivice žal še niso bile priznane kot 
take ter popravljene. Ta statistika nas potre, a 
hkrati je tudi pozitivni pokazatelj, da je jezik 
človekovih pravic v Republiki Sloveniji še kako 
živ; in to prav pri tistih, ki jim je namenjen v 
uporabo in za njihovo opolnomočenje. To je pri 
vsaki posameznici in pri vsakem posamezniku. 
Varuh človekovih pravic je z vidika svoje 
pristojnosti obravnave individualnih pobud glas 
ljudi in zrcalo državi. Število obravnavanih zadev 
in pobud kaže, da ljudje zaupajo v poslanstvo in 
institucijo Varuha. In če kje, potem v zvezi z 
delom Varuha človekovih pravic velja, da je za 
državo bolj kot negativna kritika problematična 
odsotnost kritike.  
 Skrbeti nas namreč morajo tudi vsi tisti 
primeri, ki niso našli poti do Varuha človekovih 
pravic, ker ljudje o njih ne upajo ali ne želijo 
govoriti; ali pa morebiti ne poznajo svojih pravic 
ter mehanizmov za njihovo uveljavljanje. 
Socialni demokrati smo pri prebiranju poročila 
Varuha vedno najbolj pozorni na pobude, ki 
kažejo na probleme varstva človekovih pravic 
sistemske narave. Ti primeri običajno zadevajo 
hujše oblike kršitev človekovih pravic, ki poleg 
pobudnika prizadenejo širši krog ljudi. Tudi v 
letošnjem poročilu je navedenih kar nekaj 
primerov tovrstnih kršitev; a z zadovoljstvom 
ugotavljamo, da najhujših sistemskih kršitev, 
kakor je na primer mučenje ter drugo kruto, 
nečloveško in poniževalno kaznovanje ali 
ravnanje, nad katerim bdi Varuh v vlogi 
državnega preventivnega mehanizma, v 
Sloveniji ne beležimo. Socialni demokrati bomo 
predlog priporočil institucijam, pristojnim 
državnim in drugim organom ter funkcionarjem, 
da sprejmejo vse potrebne ukrepe za 
uresničevanje priporočil Varuha iz 
triindvajsetega letnega poročila ter poročila 
državnega preventivnega mehanizma, enotno 
podprli. Veseli nas, da se je v Državnem zboru 
uveljavila praksa, ki spoštuje integriteto 
institucije ter ne posega v priporočila Varuha 
človekovih pravic s predlogi dodatnih priporočil 
poslank in poslancev, ki bi zmanjševali težo 
priporočil Varuha in človekove pravice po 
nepotrebnem izpostavili nevarnosti politizacije. V 
Poslanski skupini Socialnih demokratov se na 
tem mestu vnovič zavezujemo, da bomo tudi 
sami v okviru svojih pristojnosti posebno 
pozornost namenili preprečevanju in odpravi 
kršitev sistemske narave; še posebej v delu, ko 

jih povzroči ali k njim prispeva zakonodaja, ki jo 
sprejemamo. Kot predstavniki zakonodajne 
oblasti, ki so nas na ta položaj postavili ljudje, 
imamo možnost in dolžnost pozitivno vplivati na 
raven spoštovanja človekovih pravic ter blaginjo 
vseh ljudi. Od našega ravnanja in ubesedovanja 
pa je odvisen tudi status, ki ga človekove 
pravice uživajo v naši družbi. Kot v svojih 
poročilih opozarja tudi Varuh človekovih pravic, 
smo ravno mi tisti, ki s svojim zgledom vplivamo 
na etiko javne besede ter pojavnost 
neprimernega, nesprejemljivega, žaljivega in 
celo kaznivega sovražnega govora.  
 Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, 
da se na koncu v imenu Socialnih demokratov 
zahvalim varuhinji človekovih pravic gospe Vlasti 
Nussdorfer za opravljeno delo, pa ne le v 
preteklem letu, temveč v njenem celotnem 
mandatu. Verjamemo, da je tudi po zaslugi 
njenega dela jezik človekovih pravic prisoten ne 
le v tem cenjenem zboru, temveč v sleherni 
lokalni skupnosti. V mandatu aktualne varuhinje 
so bile z dopolnitvijo Zakona o varuhu 
človekovih pravic septembra 2017 Varuhu 
formalno poverjene tudi dodatne naloge, ki 
kažejo na pomen te institucije in tudi kako nujno 
je, da čimprej dobimo novo varuhinjo oziroma 
varuha človekovih pravic, s katerim bomo čez 
približno leto dni razpravljali o poglavitnih 
vprašanjih človekovih pravic iz leta, ki se izteka. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospa Mojca Žnidarič bo predstavila 
stališče Poslanske skupine Stranke modernega 
centra.  
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. Spoštovana varuhinja s sodelavci, 
kolegice poslanke, kolegi poslanci! 
 V tokratnem že triindvajsetem rednem 
Letnem poročilu Varuha človekovih pravic je v 
uvodnem delu zapisana misel Winstona 
Churchilla: »Kritika morda ni prijetna, je pa 
nujna. Igra enako vlogo kot bolečina v 
človekovem telesu; opozarja na nezdrav položaj 
stvari.« To je odlična iztočnica za vse današnje 
razprave in stališča, ki jim bomo priča v 
naslednjih urah. Je pa letošnja obravnavna 
Varuhovega poročila na nek način posebna tudi 
v pogledu, da z njim aktualna varuhinja 
zaključuje svoj mandat, zato se varuhinji gospe 
Vlasti Nussdorfer v imenu Poslanske skupine 
Stranke modernega centra že na tem mestu 
zahvaljujemo za vso opravljeno delo, za 
katerega verjamemo, da je bilo v vseh teh letih 
naporno in zahtevno, a hkrati požrtvovalno in 
vselej v duhu 159. člena Ustave Republike 
Slovenije, ki Varuha človekovih pravic postavlja 
na ustavni zemljevid naše države. Težišče 
pozornosti o aktualnih problemih je danes 
nekoliko drugačno, kot je bilo pred skoraj šestimi 
leti, ko je aktualna varuhinja nastopila svoj 
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mandat. Drugačne so tudi družbene okoliščine, 
v katerih obravnavamo to poročilo. Drugačen je 
svet, drugačna je Evropa, drugačna je Slovenija. 
Vsak seveda pri tem vidi svojo resnico, a žal se 
moramo ponovno vprašati, ali so ideje, ki so se 
zdele že preživete, znova postale nekaj 
vsakdanjega. Ali netenje sovraštva do drugih ter 
ignoranca do razlike med lažjo in resnico res 
sodita v odprto, demokratično in svobodoljubno 
Slovenijo?  
 V Poslanski skupini SMC tem 
vprašanjem nikakor ne pritrjujemo. In ne 
pristajamo na to, da je sovražni govor v naši 
državi zgolj navidezen konstrukt, s katerim se 
nam ni treba soočati. Tišina sovraštvu daje 
potuho. Svet Evrope pa nas je nedavno nazaj ob 
obravnavi poročila o uresničevanju konvencije 
za zaščito narodnih manjšin pozval, naj 
okrepimo boj proti sovražnemu govoru na 
spletnih družbenih omrežjih ter zagotovimo hitro 
obsodbo uporabe rasističnega jezika v javnosti. 
Verjamemo, da stališčem o nedopustnosti 
določenih ravnanj, ki so se – kot uči zgodovina – 
že izkazali za uničujoče, pritrjuje tudi varuhinja 
človekovih pravic. Sedaj pa še nekaj besed o 
obeh poročilih, o katerih poslanke in poslanci 
danes odločamo. Poročili predstavljata temeljit 
analitičen pregled, ki riše splošno sliko o tem, 
katera področja varstva človekovih pravic najbolj 
obremenjujejo posameznike in posameznice ter 
v zvezi s katerimi se obračajo na varuha. 
Letošnji zbir 76 poročil ni nič manj resen in 
upravičen, kot je bil leta poprej. Priporočila 
prihajajo z različnih področij družbenega 
življenja in vsa so enako pomembna. Človekove 
pravice nikoli niso bile v popolnosti uresničene. 
Izzivov njihovega varovanja nikoli ne zmanjka, 
zato je prav, da smo kot zakonodajalci kritični do 
tistih področij, kjer Varuh ugotavlja, da je 
napredek pri uresničevanju prepočasen ali vanj 
ni vloženega dovolj truda in napora oblasti. 
Realizacija priporočil ni in ne sme biti namenjena 
samo temu, da vsakega samo odkljukamo, 
temveč zaradi ljudi, ki so se na Varuha obrnili s 
primeri konkretnih kršitev človekovih pravic, ter 
predvsem zato, da se krivice popravijo in da se 
prepreči nastanek novih. Zato nas primeri, ki jih 
Varuh omenja kot primere dobre prakse, 
prepričujejo, da je napredek mogoč in izvedljiv. 
In teh je v letošnjem poročilu kar nekaj. Od 
izraženih napredkov na področju zmanjševanja 
sodnih zaostankov, pri izvrševanju sodb 
Evropskega sodišča za človekove pravice, pri 
olajšanjem dostopu do sodnega varstva v 
primeru kolektivnih tožb, pri varovanju otrokovih 
pravic in koristi, tudi otrok in mladostnikov s 
posebnimi potrebami.   
 Udejanjilo se je eno najpogosteje 
ponovljenih priporočil, da Slovenija potrebuje 
polnopravno institucijo za človekove pravice. A 
kot že prej poudarjeno, so dodatni napori na 
področjih, kjer napredki niso zadostni, nujni in z 
naše strani pričakovani tudi v prihodnje. V 
Poslanski skupini Stranke modernega centra 
bomo podprli predlog priporočila, s katerim 

Državni zbor vsem institucijam in funkcionarjem 
na vseh ravneh priporoča, da upoštevajo 
priporočila Varuha človekovih pravic, zapisana v 
triindvajsetem letnem poročilu. Prav tako bomo 
pri naslednji točki dnevnega reda podprli predlog 
priporočila, s katerim se vsem pristojnim 
državnim in drugim organom predlaga, da 
sprejmejo vse potrebne ukrepe za uresničevanje 
priporočil državnega preventivnega mehanizma. 
Tukaj še posebej apeliramo na pristojne k 
izvrševanju priporočila glede prezasedenosti 
varovanih oddelkov v posebnih 
socialnovarstvenih zavodih ter pomanjkljive 
ureditve postopka sprejetja oseb v varovane 
oddelke brez privolitve, ki ga je Državni zbor 
sprejel že v prejšnjem mandatu. Navedeni 
priporočili bomo podprli tudi v duhu tega, da si je 
še naprej vredno prizadevati za sodobno, 
svobodno in varno Slovenijo, ki ob zagotavljanju 
varstva temeljnih človekovih pravic in svoboščin 
vsakomur omogoča, da si ustvari človeka 
dostojno življenje.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Kot zadnji v imenu poslanskih skupin 
ima besedo gospod Željko Cigler, ki bo 
predstavil stališče Poslanske skupine Levica.  
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani; 

spoštovana gospa varuhinja!  
 Poročilo varuhinje človekovih pravic 
Državni zbor obravnava vsako leto. Zdi pa se, 
da je edina stvar, ki se spreminja, število strani, 
ki jih poročila vsebujejo. Poročila so vsako leto 
daljša, kar jasno govori, da v Republiki Sloveniji 
nobena vlada poročilom in opozorilom na njih ne 
nameni praktično nobene pozornosti. Primerno 
zadnje poročilo varuhinje človekovih pravic 
obravnavamo na začetku novega mandata 
Vlade in Državnega zbora, to je v redu. Nova 
oblast je tako namreč ob poročilu pred 
odločitvijo, ali bo resno vzela opozorila Varuha 
ali pa se bo pridružila prejšnjim vladam, ki so 
poročila Varuha bolj ali manj ignorirale. 
 Levica bo tako kot v prejšnjem mandatu 
predstavljala edino stranko v opoziciji, ki 
spoštuje in brani človekove pravice brez izjem. 
Brez izjem, ki jih pri človekovih pravicah dela 
desnica. Za sodbo o tem, kakšen odnos bo do 
človekovih pravic zavzela vlada Marjana Šarca, 
pa ne bo treba čakati na naslednje poročilo 
Varuha, saj bi se morali ukrepi začeti in tudi 
odzivi na opozorila, ki jih danes tu dajemo, ter 
na drugih sejah organov Državnega zbora ter 
smo jih dajali v preteklih dneh. Neukrepanje ima 
namreč velike negativne posledice na življenje 
prebivalk in prebivalcev Slovenije in na tem 
mestu ne bom obnavljal zapisanega na 433 
straneh poročila.  
 Izpostavil pa bom nekaj stvari. 
Varuhinja znova opozarja, da 78. člen Ustave 
Republike Slovenije določa, da država ustvarja 
možnosti, da si državljani pridobijo primerno 
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stanovanje; ampak temu tako ni. Ni treba na 
dolgo in široko razlagati, da sta zakonodaja in 
sistem tista, ki cene stanovanj ponovno višata v 
nebo, najemnine pa rastejo in so praktično 
nedosegljive za ljudi z nizkimi prejemki ali brez 
njih. Nakup stanovanja je za tiste s povprečnim 
dohodkom v mestu, kot je Ljubljana ali Celje, 
znanstvena fantastika. Mladi si zaradi nestalnih 
zaposlitev niti stanovanjskega kredita ne morejo 
zamisliti in rešitve, ki jih ponuja Levica, so 
preproste. Država bi morala začeti obsežen 
projekt izgradnje neprofitnih stanovanj in 
omogočiti, da se na ravni zakonodaje zagotovi 
možnost omejevanja najemnin in prepreči 
deložacije. Varuhinja opozarja tudi na kršitve 
temeljnih pravic delavcev. Praktično neobstoječ 
je nadzor nad izplačevanjem plač in prispevkov 
za socialno varnost.  Iz leta v leto je več 
primerov, ko delodajalci sploh ne izplačujejo 
plač, ali jih izplačujejo le deloma, ali pa ne 
plačujejo prispevkov za socialno varnost. In 
varuhinja ugotavlja pomanjkanje nadzora nad 
izplačevanjem plač in prispevkov za socialno 
varnost. Problematično pa je tudi področje 
agencijskega dela, pripravništva, delavcev 
invalidov, o čemer bom na koncu še nekaj 
dodal. Vse to vodi v hudo socialno ogroženost v 
Sloveniji – socialni in pravni državi. Levica že 
leta opozarja, da je Inšpektorat za delo 
kadrovsko podhranjen in da so inšpektorji za 
delo preobremenjeni. Obseg dela na 
inšpektoratu se povečuje, število operativnih 
inšpektorjev pa zmanjšuje. Nič ne pomaga, če je 
zakonodaja, ki varuje delavca, dobra, če se ne 
izvaja oziroma ne more izvajati. 
 Na področju socialne politike in 
pravosodja ima Slovenija en velik skupen 
problem, to so zaostanki. Prebivalci in prebivalke 
Slovenije zaradi nedelovanja sistema ne pridejo 
pravočasno do svojih socialnih pravic oziroma 
do pravic na sodiščih. Človekove pravice pa so 
najbolj očitno kršene ljudem na družbeni 
margini. Zopet pravim, v pravni in socialni državi 
Republiki Sloveniji. Do največjega odmika od 
osnovnih principov človekovih pravic je zagotovo 
prišlo na področju beguncev, kjer je prejšnja 
vlada z novelo Zakona o tujcih na ravni 
zakonodaje omogočila suspenz človekovih 
pravic. Z vsakodnevno nezakonito prakso in z 
nestrpnostjo in s sovraštvom, ki smo mu bili 
priča v državnem zboru tudi včeraj, na področju 
begunske problematike in nespoštovanju rokov 
pa se srečuje praktično vsak prosilec za 
mednarodno zaščito, zopet, v pravni in socialni 
državi Sloveniji. Tu je seveda še položaj romske 
skupnosti. Prejšnji teden, ko sem bil s kolegi iz 
poslanske skupine v romskih naseljih v občinah 
Krško in Brežice, sem se ponovno iz prve roke 
prepričal o nevzdržnosti in človeka nevrednih 
razmerah, v katerih ti državljanke in državljani 
Slovenije živijo. Za njihovo rešitev pa bi bila 
potrebna le politična volja. Na koncu bi opozoril 
še na vztrajno in ponavljajoče se kršenje načela 
ločenosti cerkve in države v Sloveniji. 
Rimskokatoliška cerkev ima de facto privilegiran 

položaj državne cerkve in se vtika v državne 
zadeve. Blagoslavljanje državnih objektov in 
sodelovanje Slovenske vojske ter državnega 
vrha v njenih obredih so najbolj vidni pokazatelj 
le-tega. 
 Moram reči, da bo Poslanska skupina 
Levice poročilo Varuha človekovih pravic za leto 
2017 podprla in pričakujemo, da ga bo vlada 
začela upoštevati, in to takoj. Na koncu bi 
opozoril še na to, da se v Sloveniji dogajajo in 
odvijajo poleg mnogih stvari, ki sem jih navedel, 
zlasti dve stvari, na kateri bi se osredotočil in so 
jih predstavnice in predstavniki vseh strank 
danes tudi izpostavili. To je kršitev, eklatantna 
kršitev otrokovih pravic in pravic invalidov. In 
čeprav govorimo na javnem prostoru, 
predstavnikom ministrstev, ministrom, 
sekretarjem te zadeve, se stvar ne spremeni. 
Ponovno bom povedal in to bom ponavljal, 
dokler se zadeva ne bo rešila. Ko je bilo 
vprašanje zavoda Kengurujčki izpostavljeno na 
televiziji, je bil tam minister, je bila tam varuhinja, 
je bil tam direktor Inšpektorata za šolstvo. Cela 
Slovenija se je zgražala in to se v tej državi ne 
sme dovoliti. Ko pa se s stališča državnega 
nivoja, s stališča ministrstva kršijo pravice otrok 
s posebnimi potrebami, ko se ne izvajajo njihove 
odločbe o usmeritvi, je tu tišina, ničesar se ne 
spremeni. Opozarjali smo ministrico prejšnje 
vlade za šolstvo Majo Makovec Brenčič iz 
Stranke modernega centra, občine so 
opozarjale, starši so opozarjali, šole so 
opozarjale, nevladne organizacije. Opozorili smo 
sedanjega ministra gospoda Jerneja Pikala iz 
SD, da se stvari ne izvajajo, da prihaja tukaj do 
diskriminacije in arbitriranj na tem področju. 
Zgodi se nič. V prejšnjem mandatu, resda tik 
pred volitvami, je skupina poslank in poslancev 
to zadevo odprla. Dr. Jasna Murgel je jasno tudi 
zapisala in ugotovila, da prihaja do kršitve 
ustavnih in zakonskih pravic otrok. Stvar se ne 
spremeni. Pravnomočne odločbe o usmeritvi 
otrok se ne izvajajo. Spremljevalcev, kot jih v 
odločbah o usmeritvi zapišejo kot nujen pogoj, 
da otroci lahko nadaljujejo svoje zakonsko 
predpisano osnovno izobraževanje, ministrstvo 
ne zagotavlja oziroma ministrstvo zagotavlja po 
lastnih kriterijih. Odloča na način – temu otroku 
bomo dali 20 %, temu 63 %, temu pa celo 100 
% spremljevalca. Nihče ne ve, na podlagi 
kakšnih kriterijev. Varuhinja je to zadevo 
obravnavala in jo ima zapisano v poročilu, 
dobro, ampak ne da bi se takoj zahtevalo, da se 
mora stvar spremeniti. Ne vem, ali moramo o 
tem odločati na sodiščih, se boriti za pravice 
naših otrok v tej državi.  
 V poročilu je zapisano, počakali bomo, 
ali bo nova vlada zadevo spremenila. Zadevo je 
treba spremeniti takoj. Poslanke in poslanci, tu 
pa »gre za otroke«. Kako dolgo bomo še to 
tolerirali? In še eno zadevo bom izpostavil, ki 
sem jo že povedal, aktivna politika zaposlovanja 
invalidov. Tu ima država vzpostavljen sistem, 
zagotovljene finance. Žal zadeva ne teče. Na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
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enake možnosti imajo organ, ki mora skrbeti, 
kako se izvaja status zaposlitvenih centrov. Za 
zaposlitveni center v Celju trdim in je ugotovljeno 
in so bili opozorjeni različni organi, od 
ministrstva do zavoda za zaposlovanje, 
inšpekcijske službe, da ne naštevam naprej, da 
se tam zaposlenim invalidom kršijo pravice iz 
Zakona o delovnih razmerjih, pravice iz Zakona 
o varstvu pri delu, njihovo dostojanstvo, 
poniževanje; zato so financirani iz javnih 
sredstev. Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve ne reagira. Protizakonito se uporabljajo 
javna sredstva, kot sem omenil, kršijo se 
zakonske pravice ranljive, občutljive skupine 
prebivalcev v naši državi. Upamo, da ne bo 
treba teh besed ponavljati ne vem kolikokrat in 
da se bodo ministrstva lotila nalog, za katera so 
pristojna. Rad bi namreč povedal, da ministri so 
tudi odgovorni za zakonitost in ustavnost dela 
ministrstev, ki jih vodijo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem smo zaključili s predstavitvami 
stališč poslanskih skupin. Prehajamo na besedo 
poslank in poslancev. Za besedo je pa prosila 
tudi predstavnica Vlade, državna sekretarka na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti gospa Breda Božnik.  
 Izvolite. 
 
BREDA BOŽNIK: Spoštovani, spoštovano 

predsedstvo, spoštovani poslanke in poslanci, 
spoštovana varuhinja in ostali gostje, lepo 
pozdravljeni! 
 Glede na slišano smo na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti ocenili, da se na vse povedano 
moramo odzvati. Želela bi povedati, da v zvezi s 
triindvajsetim rednim Letnim poročilom Varuha 
človekovih pravic Republike Slovenije za leto 
2017 z vidika Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti poudarjamo, 
da ministrstvo vsakoletno poročilo Varuha in 
vsako posamezno priporočilo Varuha prouči z 
vso skrbnostjo, resnostjo in odgovornostjo ter 
skuša najti najustreznejše rešitve za 
uresničevanje teh priporočil. Če je treba, si 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti prizadeva iskati rešitve za 
posamezno problematiko tudi v sodelovanju s 
samo inštitucijo Varuha in drugimi pristojnimi 
institucijami. Na področju socialnega varstva je 
Varuh človekovih pravic na podlagi opažanj v 
letu 2017 podal več priporočil. Veliko priporočil 
je ministrstvo uspelo realizirati, nekaj pa jih je še 
v postopku realizacije. Naj jih nekaj naštejem: 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev z 
razširitvijo kroga upravičencev do pogrebnine in 
posmrtnine; pravic študentov invalidov, vezano 
na prevoze; namestitev starejših obsojencev v 
domove za starejše; problematika Zakona o 
družbenem varstvu duševno in telesno 
prizadetih oseb, vezano na prehod med statusi; 
tako imenovane romske problematike z 

omogočanjem dostopa do pitne vode, sanitarij in 
elektrike. Prav tako se izvajajo ukrepi za 
zmanjšanje zaostankov pritožb in tudi ukrepi za 
učinkovitejše delo inšpektorata. Zelo pomembno 
je v zvezi z navedbo Varuha človekovih pravic, 
da so zadovoljni, da je bil marca 2017 končno 
sprejet Družinski zakonik, ki bo rešil veliko 
vprašanj, na katera so dolga leta opozarjali. 
Izrazili so tudi pričakovanje, da bodo do njegove 
uveljavitve izvedene vse priprave na sodiščih in 
centrih za socialno delo ter dogovorjene poti 
medsebojnega sodelovanja inštitucije, zaradi 
česa tudi pojasnjujemo. Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti se 
strinja, da predstavlja sprejetje Družinskega 
zakonika velik korak k boljšemu urejanju 
družinskega prava, ter dodaja, da je bilo s strani 
ministrstva v njegovo pripravo in usklajevanje 
vloženega izredno veliko dela in truda, vključno 
s strokovnim znanjem strokovnih delavcev 
ministrstva.  
 Osnovni cilj Družinskega zakonika je 
zagotavljanje učinkovitejšega izvajanja načela 
varovanja koristi otroka in izboljšanje pravne 
varnosti na področju odločanja v zakonskih in 
družinskih sporih, zato je bila pristojnost za 
odločanje o ukrepih za varstvo koristi otroka 
prenesena s centrov za socialno delo na 
okrožna sodišča.  
 Za leto 2018, kar se tiče prevozov 
študentov invalidov, sofinancira Ministrstvo za 
delo preko socialnovarstvenih programov za 
prilagajanje prevoza študentov invalidov, 
izbranega na javnem razpisu, v višini 80 tisoč 
evrov. Polovico sredstev za ta namen, to je 40 
tisoč evrov, je prispevalo Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport, s katerim je bil 
sklenjen dogovor o zagotovitvi sredstev za ta 
namen.  
 Glede področja dela posebnih 
socialnovarstvenih zavodov v kontekstu dela z 
osebami s težavami v duševnem zdravju je 
Ministrstvo za delo že pristopilo k realizaciji 
navedenih sklepov in bo predvidoma povečalo 
kapacitete za 20 mest. V domu Nine Pokoren 
Grmovje se načrtuje gradnja dodatnega 
varovanega oddelka – zadeva je že v teku, gre 
proti koncu –, gre pa za namestitev oseb z 
demenco. Gradnja navedenega oddelka bo 
financirana iz lastnih sredstev zavoda, realizacija 
pa je predvidena do konca letošnjega leta. Prav 
tako bi želela poudariti, da v domu Lokavci s 
prenovo možnih širitev predvidevamo širitev 
kapacitet za 20 uporabnikov. Tukaj je realizacija 
predvidena v sredini leta 2019.  
 Moram se dotakniti še področja 
starejših, ki je izjemno pomembno, in ravno iz 
tega razloga je bila sprejeta strategija dolgožive 
družbe. V tem trenutku so v pripravi akcijski 
načrti, kjer bo potrebno sodelovanje vseh 
resorjev.  
 Kar pa se tiče področja revščine, je 
treba poudariti, da mu na ministrstvu posvečamo 
še posebno pozornost. Prav tukaj bi omenila, da 
imamo v Republiki Sloveniji socialne transferje, 
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ki so na voljo najbolj socialno ogroženim. 
Poslanci Državnega zbora ste ravno v tem 
mesecu sprejeli tudi novelo Zakona o 
socialnovarstvenih prejemkih, s katerim se 
osnovni znesek minimalnega dohodka, torej s 1. 
januarjem 2019, ohranja v višini 392 evrov.  
 Za konec se moram dotakniti še 
zaostankov. Na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti se resno 
lotevamo teh zaostankov. Nadaljujemo s 
projektom za zmanjševanje le-teh, in sicer v 
kontekstu povečanega obsega delavcev, 
zaposlenih in pa z razporeditvijo vseh 
zaostankov, torej vseh pritožb po različnih 
direktoratih naše hiše. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa državna sekretarka. 
 Besedo ima gospa Ljudmila Novak, 
pripravi naj se gospod Ferenc Horváth. 
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Spoštovani 

gospod predsednik, spoštovana varuhinja, 
kolegice in kolegi, lep pozdrav vsem! 
 Poročilo je dolgo, obsežno in tudi 
priporočil je kar nekaj. Mene je najbolj začudila 
izjava oziroma v poročilu to, da ugotavljajo veliko 
neodzivnost državnih organov oziroma premalo 
medresorskega usklajevanja in sodelovanja. 
Predvsem pa to, da so kršene človekove 
pravice, Ustava in tudi Zakon o splošnem 
upravnem postopku, ko čakajo na reševanje 
pritožb na drugi stopnji na Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve v zvezi s prejemki iz 
javnih sredstev, socialnimi pomočmi, 
štipendijami in drugim. To je nedopustno; vemo, 
da v tem času lahko študent že doštudira, dijak 
že zaključi šolo, med tem časom ne morejo 
dobiti ustreznih nadomestil oziroma sredstev. 
Skratka, ni ustreznega odgovora v ustreznem, z 
zakonom določenem roku. To se mi zdi 
nedopustno. In priporočilo varuhinje je na mestu, 
da morajo ministrstva medsebojno bolj 
sodelovati, se usklajevati in reševati probleme v 
zakonitem roku. 
 Večkrat se srečujem tudi s problemi 
državljanov, ko so razočarani, ker pač dobijo 
odgovor varuhinje, varuha, da nekaj ni v njegovi 
pristojnosti. Potem ugotovim, da pravzaprav 
velikokrat državljani točno ne vedo, kaj je v 
pristojnosti varuha in kaj ne, in so razočarani in 
ne vedo, kam naj se obrnejo. Ne vem, ko jim 
odgovarjate, ali je tudi možno, ali jih tudi 
napotite, ali jim daste ustrezni poduk, kam pa 
vendarle naj se obrnejo zaradi njihovega 
problema. To bi prosila za vaš odgovor oziroma 
ali lahko to naredite, da državljan ne bo imel 
občutka, da so njegovi klici klici vpijočega v 
puščavi, ampak da je vendarle nekdo, ki ga 
napoti na ustrezno mesto. 
 Opozorili ste tudi in dali priporočila v 
zvezi z zakonodajo, ki jo je treba nemudoma 
sprejeti, dopolniti, spremeniti. Sama bi omenila 
zakonodajo na področju volitev. Čudno je, da 

nekdo, ki po tistem roku, ko se mora prijaviti za 
glasovanje po pošti, zboli, pa je v bolnišnici, ali v 
zaporu, ali kakšni drugi instituciji, ne more več 
po pošti glasovati, ne more iti na volišče. Ta 
zakon je treba nemudoma dopolniti in spremeniti 
in sem se spomnila na sejo občinskega sveta v 
neki občini, ko so sprejeli občinski odlok, da 
morajo starši 14 dni pred odsotnostjo otroka 
zaradi bolezni to sporočiti vodstvu vrtca. Vemo, 
da bolezen pride nenadoma, nepričakovano in 
tega ne moremo storiti, zato je treba zakonodajo 
zagotovo v tej točki spremeniti oziroma dopolniti. 
 Pa seveda je še drugih priporočil kar 
veliko. Tisto, kar lahko naredimo poslanci – 
seveda pričakujemo aktivnosti ministrstev, ki 
pripravljajo zakonodajo –, nekaj lahko naredimo 
tudi poslanci, vendar mi nimamo takšnih ekip, da 
bi lahko vse zakone kar nemudoma predlagali in 
spreminjali, tudi moči takšne nimamo, zato te 
pobude najprej veljajo ustreznim ministrstvom, 
poslanci bomo pa potem naredili svojo nalogo.  
 Upam, da v prihodnjem poročilu ne 
boste ugotavljali, kako se krši Zakon o osebni 
asistenci, ki smo ga sprejeli lansko leto, ker ne 
vem točno, v kakšni meri ministrstvo pripravlja 
vse potrebno za izvajanje tega zakona.  
 Na koncu bi se gospe varuhinji 
zahvalila za dobro opravljeno delo. Tudi nisem 
slišala, da so znotraj vašega organa bili kakšni 
zastoji ali nepravilnosti, zato menim, da ste svoje 
delo dobro opravili. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Besedo ima gospod Ferenc Horváth, 
pripravi naj se mag. Bojana Muršič.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
FERENC HORVÁTH (IMNS): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsedujoči. Spoštovani 
prisotni, spoštovana gospa varuhinja, spoštovani 
predstavniki Vlade, spoštovani kolegi in 
kolegice! 
 Najprej bi se rad zahvalil varuhinji 
človekovih pravic za njeno opravljeno delo. Če 
bi bil zdaj predsednik Olimpijskega komiteja, bi 
potem verjetno lahko celo izrekel – vsaj z vidika 
narodnostnih skupnosti –, da je bila do zdaj 
najboljša varuhinja človekovih pravic. Mislim, da 
je bila pri svojem delu tudi zelo aktivna in 
proaktivna na tem področju, ker to, da je bilo 
sorazmerno malo prijav, kar se kršitev 
zakonodaje tiče oziroma človekovih pravic s 
strani narodnosti, še ne pomeni, da se te ne 
dogajajo. Ampak kot smo tudi na Komisiji za 
narodni skupnosti ugotovili, večkrat se na žalost 
pripadniki narodnih skupnosti tega ne 
poslužujemo, ampak nekako smo prepuščeni 
morda krivično sami sebi oziroma se ne 
poslužujemo možnosti rabe jezika, ampak raje 
izberemo po svoje tisto lažjo pot in tisto, kar 
želimo opraviti v različnih uradih, opravimo v 
slovenskem jeziku.  
 Poročilo varuhinje nekako tudi 
razumem kot neke vrste nadstrankarsko 
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poročilo, ker v Državnem zboru imamo vedno 
dve pravici oziroma dve razlagi, kaj je prav in kaj 
je narobe, glede na opozicijo in pozicijo. Glede 
na to, da je to neke vrste nestrankarsko poročilo, 
mislim, da nas lahko v marsikateri zadevi resno 
zaskrbi. Posebej mene osebno skrbi, na kar je 
gospa opozorila – in sem tudi sam dejansko bil 
temu večkrat priča tudi kot predstavnik oziroma 
predsednik madžarske skupnosti, pa tudi zdaj 
kot poslanec v Državnem zboru –, neodzivnost 
nekaterih državnih organov; tudi ministrstev. Na 
žalost. Mislim, da bi bilo na tem področju res 
treba narediti korake naprej. Samo poročilo bi po 
mojem imelo še večjo težo in tudi večji pomen, 
če bi tudi ministrstva oziroma druge državne 
institucije imele neko obvezo do tega poročila, 
da povedo, kaj so v letu dni od prejšnjega 
poročila naredile. Zato sem tudi vesel, da je 
gospa državna sekretarka povedala, kakšna 
dela so opravili, in mislim, da bi bilo to umestno 
in primerno tudi za druga ministrstva.  
 Eden največjih problemov, ki jih mi 
zaznavamo kot predstavniki narodne skupnosti, 
je vsekakor razkorak, kar se zakonodaje tiče, 
torej v izvajanju zakonodaje, ker mislim, da je 
zakonodaja o zaščiti avtohtonih narodnih 
skupnosti zelo dobro zapisana, izvajanje pa je 
zelo slabo. Na tem področju že leta in leta 
opozarjamo, ampak vidnih napredkov ni bilo. Ne 
rečem, da ni bilo, vsaka vlada se je nekoliko 
potrudila, ampak predvsem pri izobraževanju 
strokovnega kadra pa mislim, da bi morala 
vsaka vlada narediti še več, kot je do sedaj. 
Dokument, ki smo ga podpisali s koalicijo, 
vsebuje tudi ta del, in upam, da bomo v tem 
mandatu na tem področju naredili še večji 
napredek.  
 Neke vrste značilnost pa je tudi za naše 
območje sovražni govor. Kar nekaj 
posameznikov je na našem koncu, ki so na tem 
področju, moram povedati, zelo aktivni. Mislim, 
da je v Sloveniji to vprašanje zakonsko slabo 
rešeno. Sicer razumem pomembnost in 
podpiram tudi svobodo govora, ampak včasih je 
meja med svobodnim izražanjem in sovražnim 
govorom zelo tanka. Mislim, da bi na tem 
področju morali v Državnem zboru sprejeti 
zakonodajo, ki bi to mejo sovražnega govora 
bolj eksaktno določala, ker tako jo pač vsak 
lahko razlaga po svoje. Ravno zaradi te 
nedorečene zakonodaje ne varuhinja kot tudi ne 
organi pregona včasih nimajo dejansko 
instrumentov, da bi lahko primerno ukrepali.  
 Na koncu bi se rad še enkrat zahvalil 
gospe varuhinji in njenim sodelavcem za zelo 
dobro opravljeno delo in vam želim tudi v 
bodoče vse dobro. Hvala lepa za besedo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima mag. Bojana Muršič. 
 Pripravi naj se gospa Anja Bah Žibert.  
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa. 

 Spoštovani predsednik, spoštovana 
varuhinja, državni sekretarji, kolegice in kolegi! 
 Najprej, spoštovana varuhinja, mi 
dovolite, da se vam zahvalim za odlično 
poročilo, vam in vaši ekipi, kajti to poročilo, ki ga 
prejemamo – in prebiram ga že peto leto –, 
moram reči, da je vsako leto boljše, bolj izčrpno 
in bolj nazorno prikazuje. A ob tem želim 
poudariti, da se politika pri teh poročilih mora 
zazreti vase, saj nam kljub nenehnemu 
pozivanju ne more biti v ponos, kajti število teh 
priporočil se je v zadnjem letu povečalo. V letu 
2016 smo imeli 71 priporočil, danes jih 
zasledimo 77. Tako na tem mestu resnično gre 
poziv nam, politiki, Vladi, da naredimo korake 
naprej, da bo teh kršitev čim manj. To poročilo 
sem si prebrala in to poročilo res ni nočno 
branje, kajti ko ga prebereš, se te dotakne in 
enostavno so noči potem prebedene in 
neprespane, to pa resnično ni prav, zato 
moramo temu narediti konec.  
 Gospodarska rast, ki smo jo bili deležni, 
kaže, da je treba vrniti pravice posameznikom, ki 
so jim bile odvzete v času te gospodarske krize. 
Varčevanje, ki smo ga bili deležni, je 
marsikaterega potisnilo še bolj na rob in 
posamezne ranljive skupine so postale oziroma 
obstale popolnoma na robu. Ta odločitev in ta 
odraz se kaže tudi z našimi odločitvami v 
Državnem zboru. Menim, da so naše odločitve 
velikokrat premalo premišljene, na kar nas 
opozarja tudi varuhinja, zato moramo sprejeti 
nekako odločitve, ki jih bomo čutili ne glede na 
našo kakršnokoli pripadnost, ampak da bodo 
sledile ljudem. Kajti z našimi odločitvami 
posegamo v življenja državljank in državljanov 
naše države. Od njih smo dobili tudi glasove in 
prav je, da jih zastopamo in jim tudi prisluhnemo.  
 Poročilo nas torej jasno, jasno opozarja 
na posledice in prepočasno ukrepanje ali 
neukrepanje nas tudi opominja. Res je, poročilo 
ni zbir lepega, ampak nas postavlja pred 
ogledalo, v katerem se moramo vsi skupaj 
prepoznati. Resnično in žalostno, da se danes, v 
21. stoletju soočamo z revščino. V kar 35 
primerih je Varuh ugotovil, da je kršena temeljna 
določba ustave do načela socialne države in 
pravne države. Da je kršeno načelo socialne 
države, ko je prizadeto človekovo dostojanstvo, 
ko posameznik in njegova družina nimata 
pogojev za zadovoljevanje temeljnih človekovih 
pravic, in je pahnjen v revščino in mu nista 
zagotovljeni materialna in socialna varnost, je 
nedopustno. Sicer se kaže upad padanja 
prebivalstva, ki ga ogroža revščina, a tukaj smo 
še vedno zadaj. Nikakor ne smemo skupine, ki 
živijo v revščini, podcenjevati, treba jim je 
nameniti veliko pozornosti, kajti minimalni 
dohodki, ki jih imajo socialni transferji, nizke 
pokojnine ne zagotavljajo dostojnega preživetja. 
Skrb vzbujajoč podatek je, da so najbolj 
ogroženi starejši ljudje, med njimi še zlasti 
upokojene ženske. Zakaj omenjam ženske in 
starejše ženske, še posebej žensko, ki ostane 
sama? Njen dohodek, njena pokojnina pa, kljub 
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temu da je vrsto del oddelala, je tako nizka, da 
ob primeru, da živi v najemnem stanovanju, ne 
more preživeti meseca s temi dohodki. To je 
enostavno nedopustno. 
 Menim, da po 40 letih dela – nekateri 
so sicer delali manj, ker je pač takrat veljala 
zakonodaja malce drugače –, da so tako nizke 
pokojnine, da ne dosegajo praga revščine, 
nedopustne. Kajti starostnik si zasluži dostojno 
življenje v svoji starosti in temu moramo narediti 
konec. S strani Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve smo slišali, da gremo v tej 
smeri, in verjamem in upam, da nam bo to tudi 
uspelo. Ni problem samo pri upokojencih, 
zasledujemo težave tudi pri aktivni populaciji. 
Nek posameznik, delavec dela cel mesec za 
minimalno plačo, ko pa jo prinese domov in ko 
plača vse stroške, enostavno iz meseca v 
mesec ne pride. Ustvarjajo se – ne bom rekla – 
dolgovi, ki preraščajo v tako visoke dolgove, da 
potem, ko otroci dosežejo 18 let oziroma 15 let, 
gredo delat preko študentskega dela, pomagajo 
takšni družini, da enostavno preživi. Otrok gre 
delat zato, da si pomaga, starši smo pa dolžni 
poskrbeti za njih in jim pomagati, da lahko 
uspešno opravijo svoje dolžnosti, ki jih imajo v 
šoli. Tudi tukaj je veliko težav, ki jih imamo.  
 Mnogi živijo na socialnem dnu, 
izgubljajo svoje dostojanstvo predvsem pri 
iskanju oblačil pa tudi pri humanitarnih 
organizacijah. Na televiziji pa se soočamo tudi s 
humanitarno delovno akcijo, kjer preurejajo 
stanovanja. Resnično, ko pogledaš to oddajo, 
resnično si ne moreš misliti, da ljudje lahko živijo 
v tako brezupnih pogojih. Te humanitarne akcije 
se te res dotaknejo. 
 Moram se dotakniti tudi nadomestila za 
invalidnost, ki se giblje nekje med 190 in 290 
evri, mogoče kakšen evro več. To je znesek 
nekoga, ki je delal 20, 30, lahko tudi več let, 
dajal v pokojninsko blagajno, postal invalid – 
invalid je postal na delovnem mestu, kajti 
njegovo delo je bilo tako težavno, da mu je bila 
priznana tretja kategorija invalidnosti. Ostali so 
nekje med statusom iskalcev zaposlitve in 
upokojenca, so nezaposljivi. Nedostojno je, da bi 
se takšen posameznik za razliko obračal na 
center za socialno delo po denarno socialno 
pomoč. To, mislim, da enostavno ni prav. Ni 
pravično, ni socialno. Žal od upokojencev 
velikokrat slišimo na terenu: »S takšno 
pokojnino, kot jo imam, ni ne za živeti in ne za 
umreti.« Moram reči, da sem zelo žalostna, ko to 
slišim. Enostavno upam, da nam bo uspelo 
spremeniti tudi ta del v pokojninski reformi.  
 Težave imamo tudi z mladoletnimi 
otroki, ki enostavno delijo usode svojih staršev, 
kajti socialna država, ki v ogledalu uzre toliko 
revščine, kljub temu da se znižuje, mora odločno 
ukrepati in to tudi spremeniti.  
 Tudi zelo zelo boleče zgodbe so v zvezi 
z izvršbami na nepremičnine. Seveda smo 
spremenili zakon, ki je korak naprej. Novela 
Zakona o izvršbi in zavarovanju, ki določa, da 
mora sodišče upoštevati sorazmernost dolga na 

nepremičnino – vendar kljub temu ti ljudje, ki se 
soočijo z izvršbo na stanovanje, so v tako velikih 
stiskah, tudi name so se obračali takšni ljudje, 
ampak jim enostavno ne moreš in ne znaš 
pomagati. Kajti dolg, ki se jim je nabral – iz 
takšnega in drugačnega razloga so ostali brez 
zaposlitve, potem ostane štiričlanska družina 
brez strehe nad glavo – menim, da je to zelo 
zelo boleče tako za tistega, ki ga to doleti, tako 
tudi za nas, ki jim enostavno ne moremo na tem 
mestu pomagati. Tukaj bi bilo treba najti neko 
ustrezno rešitev, da takšni družini mogoče 
priskoči na pomoč lokalna skupnost, jih namesti 
v neko socialno stanovanje, da lahko nekako 
družina preživlja naprej življenje, dostojno 
življenje, kot si ga tudi na koncu koncev tudi 
zaslužijo.  
 Slovenija še vedno sodi med kršiteljice 
človekovih pravic po deležu obsodb Evropskega 
sodišča za človekove pravice. Kršitve, ki so, so 
lahko veliko dražje, kot bi lahko bile, če bi se pa 
upoštevala priporočila varuhinje, bi lahko bilo teh 
bistveno manj. 
 Varuh opozarja tožilstvo, da skrbi za 
hitro in učinkovito izvajanje tudi kazenskega 
postopka pregona storilcev kaznivih dejanj, v 
primeru morebitnega zavrženja ovadb poskrbi za 
dosledno seznanjenje oškodovancev z 
odločitvami, ki bodo utemeljene z jasnimi 
obrazložitvami. To, menim, da je tudi zelo 
pomembno, kajti ko je krivica nekomu storjena, 
ni pomembno, če po 15 ali več letih – vpleteno 
je bilo njegovo ime. Vrnitev v družbo je zelo 
težka oziroma dolgotrajna in mukotrpna.  
Tudi težave pri samih odvetnikih, v odvetniških 
vrstah, opozarja varuhinja, dolgotrajno 
obravnavanje prijav zoper njihovo delo, ne krepi 
zaupanja v Odvetniško zbornico in njihove 
organe, zato to ne pripomore k preglednosti 
njihovega delovanja, zato na tem mestu 
resnično lahko zgolj pritrdimo varuhinji in 
apeliram na ministrstvo, da v tej zgodbi tudi 
pomaga.  
 Žal se moram dotakniti tudi zdravstva. 
Varuh v zvezi z zdravstvom predlaga 7 priporočil 
od 77. Res jih je nekaj manj, kot jih je bilo v 
preteklem letu, vendar kljub temu je ta 
problematika še izrecno izpostavljena. Napovedi 
sprememb so bile v prejšnjem mandatu, 
napovedi sprememb so v tem mandatu – upam, 
da to ni podobno napovedim o koncu sveta. 
Pričakujem, da bo novi minister brez odlašanja 
pripravil spremembe meril za določanje javne 
mreže zdravstvenih dejavnosti in se s tem 
enakopravno daje možnost javnim in zasebnim 
izvajalcev zdravstvenih dejavnosti, uporabnikom 
pa enakopravno dostopnost do vseh 
zdravstvenih storitev. 
 Dotaknila se še bom predloga ozirom 
priporočila varuhinje, da se prouči veljavni 
protokol ginekoloških pregledov žrtev spolnega 
nasilja in se ugotovi, zagotovi možnost izbire 
ginekologa, s katerim bi žrtev lahko vzpostavila 
zaupanje in se jim ne bi povzročalo dodatnih 
stisk in neprijetnosti, kajti te ženske, ki se 
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znajdejo v tej boleči situaciji, morajo imeti 
zaupanje na drugem koncu. Zdravstvena 
reforma, za katero vsi upamo, da bo končno 
prišla, mora biti v prid pacientom in upam, da bo 
pot uresničitve potreb naših državljank in 
državljanov. 
 Varuhinja prav tako ni zadovoljna, kot 
sem že vmes tudi omenila, s stanjem na 
področju reševanja stanovanjskih vprašanj. 
Ravno prej sem omenjala, da bi lahko pri 
izvršbah postopala lokalna skupnost z dajanjem 
neprofitnih stanovanj. A kaj se zgodi? Razpisi za 
neprofitna stanovanja se objavljajo eventualno 
enkrat letno in varuhinja opozarja in priporoča, 
da lokalne skupnosti zagotovijo ustrezen fond 
stanovanj in vsaj letno objavljajo v določenih 
časovnih intervalih, vsaj letno, razpis za 
dodelitev neprofitnih stanovanj, kajti populacija 
in potrebe se iz leta v leto spreminjajo. 
 Tudi upravljanje v večstanovanjskih 
stavbah še vedno ni urejeno, kljub temu da je 
bilo veliko govora v prejšnjem mandatu. Tudi trg 
najemnih stanovanj je ena izmed ključnih 
pomanjkljivosti, majhna ponudba stanovanj.  
 Pa še zgolj ena zadeva – tem je sicer 
zelo, zelo veliko, ampak vseh ne gre obdelati. V 
letu 2016 smo spremenili Ustavo Republike 
Slovenije. Vpisali smo pravico do vode. To je bil 
le prvi korak, dve dobri leti sta mimo, področne 
zakonodaje s tega področja še nimamo, ki bi 
preprečevala zlorabo uporabe vode, zato 
menim, da je treba nenehoma in čim prej 
pristopimo k tem, da sprejmemo ustrezno 
zakonodajo. Državni sekretar mi sicer odkimava, 
me veseli, da smo korak naprej. Ampak, zakaj to 
omenjam? Kajti, za podeljevanje tudi te vodne 
pravice, menim, da je treba ohranjati naravno 
bogastvo in ne za vsako ceno podeljevati vodne 
pravice za izrabljanje tako potokov, tako rek, 
kajti potrebno je ohranjati, vsaj v manjših 
potokih, živež in pristopiti s človečnostjo. In 
posegi v okolje naj bodo premišljeni, kajti 
resnično moramo ohranjati naravo in naravne 
danosti, ki jih imamo.  
 Pa naj bo to na tem mestu dovolj. Še 
enkrat, varuhinja, vam se izrecno zahvaljujem za 
vse opravljeno delo, ki ste ga opravili v celotnem 
mandatu, na vaši nadaljnji poti pa vam želim vse 
dobro. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanka Anja Bah Žibert. 
Za njo poslanec doktor Milan Brglez. 
 Izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Predsedujoči, 

hvala za besedo. Spoštovana, cenjena 
varuhinja, kolegice in kolegi!  
 Seveda je poročilo pripravljeno dobro, 
lahko rečemo tudi odlično. Vendar pa bi si 
osebno – že v prejšnjem mandatu sem podobno 
izrekla – želela, da bi bilo to bistveno tanjše. Pa 
ne zato, da bi se s tem izkazalo, da varuhinja ni 
ukrepala ali pa ni delovala, ampak zato ker bi se 
s tem izkazalo, da napredujemo kot družba in da 

napredujemo tudi kot posamezniki. Vendar temu 
ni tako. Že kolegica Eva Irgl je uvodoma 
povedala, da nekatere zadeve trajajo že leta in 
leta. Včasih se resno sprašujem, kako je 
spoštovana varuhinja vsa ta leta delovala, kajti 
prenašati to, da si včasih brezzobi tiger in se 
soočati z težkimi situacijami, ki so v državi, ki 
vladajo med državljani, pa v bistvu ne moreš 
narediti koraka naprej. Verjetno je to delo ne 
samo odgovorno, ampak včasih tudi zelo mučno 
in včasih se človeku zdi, da dela v prazno. 
Vendar ni tako, spoštovana varuhinja, tudi če ste 
se kdaj tako počutili, ni tako. 
 Sicer je danes tukaj paleta državnih 
sekretarjev. Morda bi morala biti paleta tistih, ki 
so to funkcijo opravljali v prejšnjem mandatu, 
ampak ker govorimo o reciklirani vladi in tistih, ki 
so bili prej na Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve iz vrst SD – danes sedijo nekje 
drugje, in upam, da to tudi poslušajo. 
 Zakaj? Zato, ker zame je v tem poročilu 
najbolj sporno naslednje: ogromno sistemskih 
problemov – veliko zadev temelji na sistemskih 
problemih – in drugo, neodzivnost organov, tudi 
ministrstev. In to ne samo do posameznikov, ki 
se obrnejo na posamezno ministrstvo, ampak 
varuhinja zapisuje, da tudi do tega instituta, se 
pravi instituta varuha, ni bilo velikokrat 
odgovorov ali pa posluha za dogovore. To je 
jasno tudi napisano v določenih primerih. 
 Zame je nesprejemljivo, da varuhinja 
ugotavlja, da se posamezne zadeve začnejo 
reševati ali pa premikati takrat, ko pridejo v 
medije, čeprav je tako sama in čeprav so tudi 
posamezniki prej na ustrezne naslove reagirali, 
pa se v bistvu stvari niso premaknile. Tako 
upam, spoštovani kolegi iz vlade, da danes niste 
tukaj samo zato, ker morate sedeti, pa ker je 
vljudno, pa ker se dobro vidi, ker je v naši 
prisotnosti tudi varuhinja, ampak, da bomo 
naslednjič, ko bomo obravnavali to poročilo, na 
vaših področjih videli tega bistveno manj. 
Šla bom po posameznih področjih, ne bom 
posegala v vse, ker je to nemogoče, pa ne 
nazadnje je tudi bilo za to pristojno telo, ki je 
zadevo obravnavalo, pa vendar. Poglejte, začne 
se že na začetku. 
 Kršitev volilne pravice, spoštovani. 
Varuhinja ugotavlja, da imamo sistemsko 
nepravilnost že leta, kjer posamezniki, ki pač v 
desetih dneh, tako kot določa zakon, ne morejo 
javiti, da je prišlo do spremembe njihovega 
bivanja, bodisi so v bolnišnici bodisi gredo v 
kakšen zavod, kakorkoli že, ne morejo voliti. In 
kakšen je odgovor Vlade? »V naslednji 
spremembi zakona bomo poskušali to urediti.« 
Ne, bomo uredili – bomo poskušali urediti. Se 
pravi, pristajamo na to, da se državljankam in 
državljanom krši aktivna volilna pravica. Tukaj se 
vse začne. Kajti ljudje niti ne morejo izreči svoj 
»da« ali »ne« nekomu, za katerega smatrajo, da 
bi zastopal njihove interese. Varuhinja tukaj 
sicer obravnava samo tako imenovane 
posameznike, ki v teh desetih dneh, ko pač je 
možnost, da se izrečeš, da bi glasoval na drug 
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način … Naj povem, da tukaj noter sodijo tudi 
slovenski vojaki. Že ničkolikokrat sem 
opozarjala, da pošiljamo slovenske vojake na 
mednarodno misijo, delajo v dobro države, pa 
ne morejo voliti. Skupine ljudi ne morejo voliti, 
ampak so poslane na mednarodne misije s 
strani države. Te kršitve se znova in znova 
pojavljajo in nič se ne spremeni. Zdaj bo seveda 
nekdo rekel, da saj tu gre za manjše skupine – 
niti ene kršitve volilne pravice v tej državi ne bi 
smelo biti in je nedopustna! Niti ena! Ne na 
račun sistemskega urejanja oziroma neurejanja. 
Ampak to se pri nas dogaja, zato ker verjetno 
nekomu niti ni v interesu, da te skupine prihajajo 
na volišča.  
 Grem naprej. Varuhinja ugotavlja na 
kar veliko področjih, da se različne pobude 
glede problemov, če gledamo procentualno, na 
posameznih področjih povečujejo. Redkokje 
vidimo, da se stvari zmanjšujejo, predvsem gre 
za več primerov. Danes je bilo že govora o 
področju dela, družine in socialnih zadev. To je 
bilo kar leta nekako primat Socialnih 
demokratov. Danes sem tudi iz njihovih vrst 
slišala, kako je to velik problem. Dobro jutro! Kaj 
ste pa počeli? Bom konkretna. To je eno najbolj 
občutljivih ministrstev za državljanke in 
državljane. To seveda ne leti na to trenutno 
sestavo, ker se pač še ni mogla odzivati, ampak 
bolj za nazaj. To je eno najbolj občutljivih 
področij in tu bi morali biti, kar se tiče informacij, 
kar se tiče odgovorov državljanom, kar se da 
senzibilni, občutljivi in ne nazadnje tudi hitri, ti 
ljudje rabijo hitre informacije, hitro pomoč. Kaj se 
dogaja? Varuhinja ugotavlja, da se štiri leta neki 
državljanki ni odgovorilo. Varuhinja ugotavlja, da 
se telefonski pogovori niti ne evidentirajo in se 
potem ne ve, ali je posameznik sploh urgiral ali 
ni urgiral. Glejte, čisto take osnovne zadeve v 
naši državi niso urejene.  
 Bilo je kar nekaj rečenega glede 
nezaposlenih, glede socialne podpore, če lahko 
tako rečem, glede nizkih plač, jaz se bom pa 
ustavila pri invalidskih upokojitvah, spoštovani. V 
državi imamo ogromno invalidskih upokojitev. Ti 
ljudje so načeloma izgubljali zdravje na delovnih 
mestih, največkrat gre za okvare, ki so posledica 
opravljanja dela. Ampak mi imamo tu povsem 
neurejen sistem. Name se obračajo ljudje, ki 
imajo invalidske pokojnine 240 evrov. 240 evrov! 
Se pravi, manj kot tisti, ki je na zavodu, 
brezposeln in morda nima opravljene niti ure 
dela. Na drugi strani imamo ljudi, ki so delali, so 
prispevali tudi v blagajno takrat, ko so delali, pa 
dobijo 240 evrov. Kaj mi pišejo, da povem 
naprej? Ne govorijo samo o tem, kako težko je 
preživeti z 240 evri – mislim, da bi bilo to 
neokusno, da začnem s takšno razpravo in da 
govorimo o tem, kako težko, kako nas boli, ker 
so to samo besede za nek priročnik, ki se dobro 
sliši. Ampak ti ljudje se danes ukvarjajo s tem, 
da imajo potrebo po zdravljenju, ker so 
invalidsko upokojeni zaradi zdravstvenih težav in 
ker morajo iti na drug določen kraj, ker tega 
nimajo v svoji občini oziroma so tam pač pričeli 

tudi zdravljenje, jim danes po novem zavod več 
ne bo vračal niti potnih stroškov. In me 
sprašujejo, kako naj nadaljujejo zdravljenje, ker 
si oni tega ne morejo privoščiti. Za njih je potni 
strošek ob takšni pokojnini previsok. Ali je kdo 
tu, ki tega ne razume? Mislim, da ne. Take stvari 
bi se morale takoj, urgentno začeti reševati.  
 Kot drugo, kar je zelo zanimivo in 
morda, upam, da so si tudi s strani nasprotnega 
pola dobro ogledali poročilo, ko varuhinja govori 
o Zakonu o zdravstveni dejavnosti. Tukaj je 
prišlo do nekih sprememb, vendar tudi varuhinja 
ugotavlja, da še vedno ni pravičnega dostopa 
pacientov do zdravstvenih storitev. To imate 
lepo napisano tudi na strani 353 in dovolite, da 
skrajšam, kar je zapisano. Zakaj se naš 
zdravstveni sistem ne odpre? Zakaj ne 
omogočimo konkurence, pregledamo storitve, 
posamezne cene in omogočimo, da na trg pride 
več ljudi s storitvami in s tem omogočimo tudi 
skrajšanje čakalnih vrst? Zakaj se dogaja, da 
nekdo, ki gre po zdravstveno storitev v sosednjo 
državo, se to plača stoodstotno in se povrne 
denar, če pa greš k nekomu v Sloveniji in ta 
nima koncesije, pa to ni plačano. Veste, kaj 
bodo začeli ljudje delati? Hoditi bodo v sosednjo 
državo in bodo rekli, tole se mi je tam zgodilo, 
dobili bodo storitev in seveda bo ta plačana. 
Brez čakalne vrste. Glejte, tak sistem imamo mi. 
Če ne verjamete velikokrat nam, ko o tem 
govorimo, verjemite varuhinji. Je bilo že danes 
povedano, da tu ne gre za politično osebnost, 
ampak gre za nekoga, ki deluje nad nami.  
 Naprej. Povedano je bilo nekaj o romski 
problematiki. V stališčih Levice, če sem prav 
poslušala. Spoštovani kolegi, vabim vas tudi, da 
se enkrat pa udeležite pa greste z mano tudi na 
območje – tam ali pa območje, kjer je okoli ljudi 
romsko naselje, pa obiščemo skupaj neromsko 
prebivalstvo. Pa boste videli, s kakšnimi 
težavami se tudi srečujejo in ukvarjajo dnevno. 
Ne morejo v službe zjutraj, ker so cele noči 
ropoti, težave, streljanja, glasba. Otroci zjutraj ne 
hodijo v šolo. Ampak veste, kje je problem? 
Problem je v tem, da naša država nima niti 
osnovne statistike. Mi bi zakonsko reševali ta 
problem, nimamo pa osnovne statistike. V 
prejšnjem mandatu sem na to opozarjala, prosila 
za podatke – pa jih nimamo! Nimamo niti 
podatkov, koliko romskih otrok obiskuje osnovne 
šole, koliko jih osnovno šolo konča! Kot 
osemletko; ne, da hodi osem let v šolo – 
oziroma devet let. Nimamo teh podatkov. Mi 
imamo ogromno nekih projektov, ampak kakšna 
je evalvacija, če nimamo osnovnih podatkov. To 
je samo zato, ker govorimo o tem, da nekaj 
dajemo, da dajemo ogromno sredstev za 
reševanje romske problematike, nihče pa tega 
zares ne želi rešiti. Kajti če bomo želeli to res 
rešiti v tej državi, moramo začeti pri osnovah. 
Podatki, koliko Romov je v Slovenijo, koliko 
ilegalnih naselij je v Sloveniji, koliko otrok 
romskih obiskuje osnovno šolo, koliko jih konča, 
koliko jih je na trgu dela, koliko obdrži delo in 
tako naprej. Pa ne bom zdaj nadaljevala. Ko 
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bomo to imeli, se bomo lahko pogovarjali o 
ukrepih in tudi programih in takrat tudi ocenjevali 
posamezne programe, ki so danes težki tudi 
milijon evrov. Po milijon evrov dajemo za 
posamezne programe za zaposlovanja, nihče pa 
ne zna odgovoriti, kakšen je bil učinek. Jaz 
spoštujem varuhinjo, ker se je tukaj pri teh 
problemih ukvarjala z obema stranema. Kajti 
samo tako bomo prišli tudi do ključnih rešitev. 
Tako, spoštovani, z veseljem gremo kdaj tudi 
skupaj in boste videli – na to temo sem tudi 
organizirala javno tribuno v upanju, da bomo 
naredili korak naprej, pa ga nismo. Pač, 
razočarana – tako kot mnogi v državi, ampak 
upam in iskreno upam, da bomo enkrat tudi 
tukaj prišli korak naprej.  
 Skratka, tukaj bi zaključila. Še enkrat, 
spoštovani kolegi iz Vlade, saj ne gre za to, da 
mi ponavljamo to, kar je zapisano v poročilu. 
Praktično vsi predvsem črpamo iz poročil pa 
tega, kar nam državljani in državljanke povedo 
na terenu, ampak res upam in si želim, da 
nekoč, ko bom obiskovala ponovno volivke in 
volivce na terenu, na njihovih domovih ne bom 
srečevala objokanih ljudi, ki kažejo izpiske, 
koliko dobijo na mesec, ki kažejo, kaj so delali v 
svojem življenju in ki me sprašujejo, na kakšen 
način naj preživijo. Poskrbimo najprej za lastne 
državljane. Poskrbimo za to, da se ne bodo 
kršile človekove pravice v naši državi našimi 
državljani in državljankami. Najprej poskrbimo za 
lastne državljane. 
 Upam, da bo to izhodišče te koalicije 
tudi v prihodnje, kajti včasih imam občutek, da je 
vredno vse prej kaj drugega kot to, kako živijo 
naši ljudje, naši davkoplačevalci in naši otroci. 
Kajti, danes se nam dogaja tudi dvoje; na eni 
strani odhajajo mladi v tujino po delo za boljše 
življenje, na drugi strani izgubljamo oziroma nas 
zapuščajo upokojenci. Pa ne zato, ker si želijo 
stran iz te lepe dežele, ampak ker v Sloveniji ne 
morejo plačevati doma za upokojence in morajo 
iti v sosednje države. To je Slovenija! Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec dr. Milan Brglez. 
Pripravi naj se poslanec Soniboj Knežak. 
Izvolite.  
 
DR. MILAN BRGLEZ (PS SD): Hvala lepa za 

besedo, gospod podpredsednik. Spoštovana 
varuhinja, Vlada, kolegice in kolegi! 
 Tisto, kar zame vsako leto pomeni 
razpravo o človekovih pravicah in razpravo o 
poročilu, je neko izkazovanje naše senzibilnosti 
ali pa občutljivosti za vprašanje človekovih 
pravic. Na nek način je tudi dolžnost, ki jo imamo 
glede na to, v kakšni državi živimo in kakšno je 
mesto človekovih pravic znotraj naše ustavne 
ureditve. Na drugi strani pa s tem izkazujemo, in 
to sem se počasi začel vedno bolj prepričevati in 
zadnje dni me še toliko bolj opozarjajo na to – 
govorimo o nespornem temelju zahodne in 
evropske civilizacije. Ja, vprašanje človekovih 

pravic je nesporni temelj evropske in zahodne 
civilizacije! Zato je seveda človekove pravice 
potrebno razumeti tako v njihovi univerzalnosti 
kot v njihovi partikularnosti in treba jih je 
razumeti tudi na tej točki, ko obstajajo konkretne 
pobude in treba jih je razumeti tam, kjer imamo 
včasih zadeve malo manj jasno razdelane ali pa 
znotraj države proaktivne oblikovane politike 
človekovih pravic. Tako bi znotraj tega poskušal 
svojo razpravo nekako umestiti. 
 Najprej to, da je dopolnitev zakona leta 
2017 glede Varuha človekovih pravic omogočila 
in bo omogočila tudi bolj proaktivno vodenje 
notranje politike človekovih pravic v sami 
instituciji varuha tako s svetom, tako s centrom 
za človekove pravice kot z ostalimi zadevami, ki 
so se pravzaprav že prej pokazale kot pilotno 
dobre, pa bodo sedaj lahko delovale. Na drugi 
strani gre za spodbudo državnim organom in 
ministrstvu in tudi državi kot taki, da bi mogoče 
tudi ona prispevala svoj del vodenja te politike v 
notranjo, bom rekel v oziru do lastnega ljudstva, 
kot je rečeno, čeprav tukaj so neke omejitve, ki 
pa jih vseeno moramo razumeti v trenutku, ko 
govorimo o človekovih pravicah. In dve osnovni.  
 Prva in osnovna, ki jo razumemo 
znotraj pravnega urejanja človekovih pravi, je, 
da gre vedno za razmerje posameznika do 
države. Ne gre za neposredno razmerje dveh 
posameznikov med sabo. Tudi zaradi tega je 
institucija varuha toliko pomembna, ker lahko 
tudi ta vidik pravzaprav lažje prime kot kdorkoli 
drug ,in torej, če prihaja do kršitve, potem mora 
država za to poskrbeti, da do te kršitve ne pride, 
ki se je pa dejansko zgodila med posamezniki – 
pa da razumete te posameznike lahko kot 
pravne in fizične osebe na najbolj splošen način. 
To je ena. 
 Drugo. Ni, razen tiste, ki se jih ne sme 
nikoli odpraviti, absolutnih človekovih pravic. 
Moja pravica ne more biti absolutno 
zagotovljena na račun pravic drugih. To, ta 
meja, ta meja mora obstajati in ta meja je 
pogosto kršena ravno zaradi tega, ker imamo to 
egoistično podstat, lahko rečemo tudi v zahodni 
civilizaciji, na takšen ali drugačen način 
sistemsko vgrajeno. In je treba te zadeve le 
razumeti do določene mere in potem ne moremo 
reči, da za človekove pravice skrbimo samo v 
odnosu do nekaterih kategorij in s tem 
izključevati vse ostale. Ne, veljajo tako v notranji 
kot v zunanji politiki. Zaradi tega mi je to 
vsakoletno poročilo najbližje tistemu, kar države 
naredijo v univerzalen periodičnem pregledu, in 
ta trenutek vodimo Svet za človekove pravice. 
Karkoli počnemo blizu ali pa vsaj tudi na 
simbolni ravni glede tega vprašanja, je 
pravzaprav pomembno. Jaz sem ponosen, da 
vodimo Svet za človekove pravice. Včasih nisem 
ponosen, kar v zvezi s tem, kako premalo 
mislimo, kako so druga vprašaja pravzaprav s 
tem povezana in kako tudi teh vprašanj ne 
znamo prenesti na tisto raven, kjer je pa ta 
trenutek ta bitka največja; in to je, dajmo reči 
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znotraj Evrope, včasih znotraj Sveta Evrope, ali 
pa znotraj Evropske unije.  
 Tako mi je ta ustavna pogojenost 
človekovih pravic zelo, zelo pomembna. In še 
toliko bolj je pomembna, če razumemo, kaj 
dejansko ta naša ustava pravi. Namreč, zakaj 
mora ta država biti aktivna na področju 
človekovih pravic? Zaradi tega, ker ima preprost 
ustavni temelj, ki govori o tem, da je vedno treba 
upoštevati najvišji standard; Bodisi, da je ta 
opredeljen v naši ustavi, bodisi z mednarodnimi 
dokumenti oziroma mednarodno pravno. Mislim, 
da s tem ni mišljeno samo tisto mednarodno 
pravo, ki bi nas zavezovalo zgolj pogodbeno, 
ampak tudi tisto, ki je preraslo v mednarodno 
običajno pravo. Tako se vedno gleda najvišji 
temelj. Tudi zaradi tega smo imeli včasih pri 
soočanju ali pa omejevanju določenih pravic 
takšne probleme, ker je ta temelj daleč najvišji in 
ker ga moramo po svoji ustavi aplicirati do 
vsakega, ki pride na ozemlje Republike 
Slovenije. In to brez izjeme! Brez izjeme. 
 Torej ne govoriti o tem, ene ja, druge 
ne, ker to je že v nasprotju z osnovno logiko 
človekovih pravic. Poskrbeti moramo za vse in 
prav je, da poskrbimo za vse, ampak to ne 
pomeni, da kogarkoli privilegiramo ali pa 
deprivilegiramo. Je pa res, da so človekove 
pravice vedno odvisne in so bile odvisne od boja 
za te pravice, aktivnega zahtevanja teh pravic. 
Utopično je, da so kar dane same od sebe in da 
se na tem področju nič ne bo spremenilo. Vedno 
se je potrebno aktivno zavzemati zanje in zaradi 
tega je ta institucija pomembna, zaradi tega so 
priporočila pomembna. Zaradi tega si poslanci 
nikoli niti drznemo ne, da bi jih spreminjali, ker je 
to tisto, kar je nekako naša dolžnost, da 
naredimo v odnosu glede na to, kakšno mesto 
pač človekove pravice v naši ustavi imajo. Tako 
ne zdaj tega razumeti kot neko strašno 
polemiko, ampak to je logika, ki bi morala na 
področju človekovih pravic vladati in na katero je 
vedno znova treba opozarjati, zato da se jih ne 
skuša zlorabiti za namene, zaradi katerih pač 
niso bile izborjene. 
 Seveda podpiram vsa priporočila, bom 
glasoval za njih, ampak je pa to zelo pomembno 
predstaviti. Delno sem mogoče še toliko bolj pod 
vtisom včerajšnje razprave, ki mislim, da je v 
marsičem se odmaknila od tega ideala, ki ga pa 
v političnem sistemu človekove pravice tudi 
predstavljajo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec Soniboj Knežak. 
Pripravi naj se poslanec Primož Siter. 
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

podpredsednik. Spoštovane kolegice, kolegi, 
spoštovana varuhinja človekovih pravic! 
 Naj vas v začetku te moje razprave 
pohvalim vas in seveda vso ekipo za vaše 
uspešno opravljeno delo tako v letu 2017 kot 
tudi v celotnem vašem mandatu, ki ga 

zaključujete. 4 tisoč 500 zadev, ki ste jih 
obravnavali v letu 2017, od tega dobrih 3 tisoč 
pobud; in tisto, kar šteje, vsaj zame, je podatek, 
da ste kar 87 % teh pobud tudi uspešno 
zaključili. To so dovolj zgovorni podatki o 
uspešnosti vašega dela. Prepričan sem, da je 
Slovenija tudi zaradi vašega dela danes bolj 
prijazna predvsem na področju človekovih 
pravic. Iskrene čestitke. 
 Sam sem letos prvič v vlogi poslanca in 
sem se tudi prvič resneje seznanil s tem vašim 
poročilom in moram reči, da sem ga res z 
veseljem prebral. Je pa tako, kot se omenili v 
vašem nagovoru, to res ni branje za zvečer, ker 
– potem ko si misliš, da smo le neka urejena 
država – je to v vašem poročilu nekako 
nastavljeno ogledalo dejanskega stanja v naši 
družbi. Verjamem in upam tudi to, če že ni, bi pa 
moralo biti obvezno branje tega vašega poročila 
za nas, poslance in v prvi vrsti za vlado in 
ministrstva, ki so v teh poročilih večkrat 
omenjena. Omenjena žal mnogokrat v neki 
negativni konotaciji, kar je ena od zadev, ki me 
je v tem poročilu, moram reči, presenetila. Ni mi 
namreč razumljivo oziroma si ne morem 
predstavljati, da je neodzivnost ministrstev na 
vaše pobude in še posebej takrat, ko so zadeve 
med več resorji na tako nizki ravni. Upam tudi, 
da so to, upam in tudi pričakujem, da so pristojni 
ministri prebrali to poročilo in da se vsaj v delu, 
kjer so omenjeni njihovi resorji, bodo potrudili, 
da bo odzivnost v naslednjem mandatu bistveno 
boljša. To mislim, da lahko relativno z manj 
stroški in z malo več volje tudi uresničimo. 
 Tem za razpravo v tem poročilu vašem 
je seveda mnogo. Nekaj so jih že odprli kolegice 
in kolegi, me pa veseli, da je aktualna koalicija v 
svojem programu kar dobršen del teh kritičnih 
področij zapisala in prepoznala in to je zapisala 
tudi v svoj program prioritet, ki naj bi jih uredila v 
tem mandatu. Da se ne bom ponavljal, nekaj 
področij bom izpustil, o katerih sem mislil tudi 
razpravljati. Bi se na kratko dotaknil 
delovnopravnih zadev, in sicer področja 
neplačevanja plač in prispevkov za socialno 
varnost. Ker je bilo sicer v zadnjem obdobju 
sprejetih kar nekaj teh zakonskih sprememb in 
varovalk, pa vendar se srečujemo še vedno kar 
z velikim številom kršiteljev. Tisto, kar je zame 
nesprejemljivo, je tudi, da se med kršitelji 
najdejo tudi državna podjetja; Pošta Slovenija, 
kot ste notri omenili. Za prispevke je bil, ne vem 
… Njihovo pogodbeno podjetje ni plačevalo – 
čisto konkretno čistilki in tega. Skratka, ta 
področja čiščenja in tudi, če se malo navežem 
tudi na varovanje, to velika podjetja, pa tudi 
državne firme v glavnem outsourcajo, se pravi 
najemajo zunanje storitve. Dokler bo ta zadeva, 
bodo firme, ki opravljajo tovrstne storitve, 
tekmovale samo z nizkimi cenami na plečih res 
mizernih plač. Mislim, da skoraj ni človeka v 
področju varovanja in čistilk, da ni na tem robu 
oziroma na minimalni plači. Tu razmislek 
predvsem za državne firme. Mislim, da ni tak 
strošek, da končno tudi očiščene pisarne, 



                                                                                                                          

  122  

bolnice in vse tisto, kar potrebujemo. Menim, da 
to ne bi bil tak strošek, da bi se ta storitev 
izvajala tudi vsaj znotraj javnih ustanov.  
 Drugo je agencijsko delo. To je eno 
izmed področij, kjer se je tudi v zadnjih letih, to 
je področje, kjer sem tudi sam delal na 
kadrovskem delu. Moram reči, da se je v zadnjih 
letih precej spremenilo, tudi z zaostritvijo 
pogojev za pridobitev statusa za agencije, 
veriženje pogodb pa vse to se je v zadnjih letih 
prepovedalo, pa še vendar imamo kar precej 
zadev, kot ste jih tudi sami v sporočilu omenili – 
državna podjetja, Luka Koper, IPS podjetja … 
To je zame novodobno suženjstvo, da čakaš, 
kot v filmih so čakali pred tovarno, pa je prišel pa 
jih je zjutraj izbral: ti, ti, ti pridi, tebe ne rabim. To 
se mi zdi, da za državna podjetja v današnjem 
času ni sprejemljivo. Isto tudi – primer Revoza. 
To je podjetje, malo se spomnite, mi smo leta 
nazaj dali več desetmilijonsko spodbudo za 
zaposlovanje pri nas, pa beremo o 
diskriminatornosti oziroma razliki med plačili 
agencijskih in njihovih delavcev. Vem, da bi 
lahko del teh težav razrešili, tako kot ste tudi 
sami v poročilu omenili, z zaostrenim nadzorom 
inšpekcij za delo. Tako me tudi veseli, da se 
tega zavedamo tudi v koaliciji in da smo na 
Odboru za delo, družino tudi sprejeli sklep, da 
se bo število inšpektorjev v tem obdobju 
povečalo in da bomo zagotovili tudi sredstva za 
delo teh inšpekcijskih služb.  
 Če še zaključim s problematiko paketa 
starejših. Spodbuden podatek, da se v Sloveniji 
starostna doba dviguje – lep, spodbuden 
podatek, ne bi smel biti problem. Hkrati me pa 
skrbi, da na področju storitev, ki jih bo zahtevala 
ta starajoča se populacija, nismo dovolj naredili 
oziroma država ne sledi temu na področjih, kjer 
bi jih morala, to se pravi, na področju nudenja 
storitev, domov za starejše. Predvsem v poročilu 
ste omenjali izboljšanje razmer, opozorili na 
izboljšanje razmer v domovih za starejše. Tudi 
na odboru pa danes bom ponovno poudaril, 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
je dalo prehodno obdobje, mislim, da do leta 
2020, kjer je postavilo neke normative in 
standarde za te domove starejši. To naj bi bile v 
glavnem enoposteljne ali pa dvoposteljne sobe. 
Konkretno iz primer doma starejših, ki ga imamo 
v Hrastniku, kjer smo bivši dijaški dom preuredili 
v dom, tega standarda, v kolikor ne bo država 
namenila sredstev za to, čez dve leti, ko poteče 
ta rok, ne bomo mogli tega izpolniti. Tega se 
zaveda tudi občina. Tako je tudi del sredstev, ki 
bi jih običajno morala država kot ustanoviteljica 
domov, smo jih mi že financirali sami, ampak če 
ne bo v proračunskih sredstvih, ki bodo 
namenjena za izgradnjo domov in da bo to 
prepuščeno samo koncesionarjem oziroma 
privatnikom, sem trdno prepričan, da bomo imeli 
še velike težave v naslednjem obdobju na tem 
področju.  
 Del tega, kar ste omenili, če sem že pri 
starostnikih. Mi smo, mislim da, pred desetimi, 
petnajstimi leti, sprejeli pokojninsko zakonodajo, 

ki je dala tiste želene učinke, ki so jih hoteli, na 
strani neke stabilnosti za izplačilo pokojnin 
zavoda, hkrati smo pa s to pokojninsko reformo, 
ki je povečala postopoma starost oziroma 
odmerno dobo na 24 let, povečala starost, pa 
naredili to, da danes, ko je treba iti v penzijo, 
država ustvarja neke sistemske reveže. Penzija, 
odločba je za 40 let dela, 500 evrov, pa kakšen 
evo še nad tem, mislim, da je tukaj podatek, če 
ga še povem, za 280 tisoč upokojencev, ki živijo 
na pragu revščine, mislim, da nam to ni v ponos, 
da moramo na tem področju zagotoviti pogoje, 
da bo generacija, ki je to družbo pri nas 
ustvarila, da bo lahko normalno preživela. Smo 
ravno v obdobju, na kar sem na odboru opozoril, 
pa se srečujem dnevno z upokojenci; zmrzujejo, 
ker nimajo sredstev, da so v urejenih 
stanovanjih, kjer imajo centralno ogrevanje, pa 
si ga ne morejo privoščiti, ker nimajo pokojnin, 
da bi lahko pokrili ta strošek.  
 Če se samo še dotaknem področja 
dostopnosti do storitev, ki ste ga tudi omenili, pa 
starejšo populacijo. Ne mislim samo tistih 
elektronskih, ker ta del naše družbe ni ravno 
računalniško pismen, tako kot država največkrat 
pri teh administrativnih postopkih pričakuje. 
Predvsem mislim tu na ukinitev določenih 
storitev, ki jih imamo za te državljane. Povsem 
nedopustno, vsaj z mojega vidika, je, da 
ukinjamo poslovalnice Pošte, to je državno 
podjetje. Ne more biti edin cilj Pošte Slovenije, 
ali konec leta ustvari dobiček. Pošta Slovenije 
opravlja tudi pomembne storitve za državljanke 
in državljane. To bi morali pri tem tudi 
upoštevati. Ali bomo imeli samo še v nekaj 
mestih pa nekaterih večjih krajih te storitve, 
državne storitve? Zato mi je nesprejemljivo. Da 
ne govorim, da je ista zadeva pri bankah.  
 Skratka, če počasi zaključim, še enkrat 
zahvala za vaše opravljeno delo. Vaši ekipi pa 
vse dobro, karkoli boste že počeli tudi v 
naslednjem obdobju. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec Primož Siter, za 
njim bo dobil besedo mag. Marko Koprivc.  
 Izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa, 

predsedujoči, za besedo. Kolegice in kolegi, 
spoštovana varuhinja! Dobrodošli v Državnem 
zboru še z moje strani. 
 Vesel sem, da današnja debata vedno 
gravitira k tej najbolj pereči težavi, s katero se 
soočamo danes in tukaj v Sloveniji, in to je 
revščina. Upal bi si jo uvrstiti čisto na vrh prioritet 
ali pa na vrh izzivov, ki nas v socialni državi se 
tičejo in od nas terjajo takojšnjo akcijo, takojšnjo 
intervencijo. Še najbolj boleč pa je podatek 
oziroma so statistike, ki pričajo o revščini med 
zaposlenimi. Živimo v času, ko iskanje nekih 
stranpoti v delovnopravni zakonodaji postaja vse 
bolj in bolj in bolj intenzivno in vse bolj in bolj 
prisotno. Imamo na eni strani ta pereč problem 
prekarnega dela, s katerim se soočamo zadnja 
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leta in vse bolj. Tukaj so kršitelji zelo inovativni. 
Iščejo nove in nove načine, kako prekarno delo 
upravičujejo, kako prekarno delo na novo 
poimenujejo, da mu ne rabimo reči prekarno 
delo, da mu ne rabimo reči izkoriščanje, da mu 
ne rabimo reči kršitev človekove pravice 
dostojnega plačila za opravljeno delo, človekove 
pravice socialne in zdravstvene varnosti, 
človekove pravice dostojnega življenja. 
Poznamo espeizacijo delovnih procesov, potem 
je nova kreativna rešitev novo kreativno 
poimenovanje prišlo z agencijskim delom. Pa je 
prišlo novo poimenovanje s franšizami, težave 
poznamo iz Luke Koper, težave poznamo iz 
trafik, težave poznamo z espeizacijo; so vse 
povsod drugje. Sedaj smo priča novi kreativni 
rešitvi, ki je minimalna urna postavka, ki ni 
drugega kot odgovor spodbujanja prekarnega 
dela vizavi rešitvam z dvigom minimalne plače 
za dosego nekega dostojnega plačila, socialne 
varnosti in vsega, kar s kvalitetno opravljenim, 
marljivim delom delovnega človeka v kompletu 
pač mora priti.  
 Zato izkoristim to priložnost in poudarim 
nujnost naslavljanja te težave. S tem ste se 
soočali v svojem mandatu in verjamem, da se bo 
vaš naslednik oziroma naslednica moral in ga 
oziroma jo pozivam, da to stori z vso resnostjo in 
predanostjo.  
 Ena težava pa v kontekstu 
delovnopravne zakonodaje oziroma terena 
nespoštovanja le-te – in danes smo na nekaj 
koncih ga že omenili – , je pa problem invalidov. 
Zopet en tak klasičen primer odrinjene skupine; 
skupine, ki je že tako ali tako družbeno 
deprivilegirana. Kot družba bi se morali truditi 
invalidom omogočiti normalno življenje, 
normalno delo, v kolikor so sposobni in lahko in 
želijo prispevati – že v samih infrastrukturnih 
rešitvah če hočete, ali kakorkoli. Pa je tudi tu 
ogromno primerov nespoštovanja 
delovnopravne zakonodaje ali pa, če izkoristim 
oziroma uporabim termin naših južnih sosedov 
»hvatanje krivina«, ki ga vsi dobro poznamo in 
ga zelo dobro poznajo tudi zaposlovalci. Dva 
taka primera grobih situacij, ki zelo jasno kažejo 
na kršenje človekovih pravic in spodbujanje 
revščine, so, recimo, delovni invalidi. Recimo, 
predstavljajte si čistilko ali pa kuharico, ki 
nenehno ponavlja določene gibe, kar vodi v 
njeno invalidnost. In potem z odločbo ZPIZ ne 
sme več opravljati tovrstnega dela, ne sme biti 
več v teh prisilnih držah – takih invalidov, 
mimogrede, je vse več –, odločba pride, potem 
pa se delodajalec zelo prefrigano odloči oziroma 
ugotovi, da nima ustreznega delovnega mesta, 
in tak človek se potem znajde z odpovedjo v 
žepu na zavodu za zaposlovanje. No, potem pa 
pride do nadomestila za invalidnost, ki pa znaša 
60 % invalidske pokojnine. Mi smo o tem že na 
dolgo in široko razpravljali na odborih, ko smo 
obravnavali to poročilo, tudi tam smo servirali 
zanimive številke. Povprečna invalidska 
pokojnina je bila letos junija 497 evrov, zdaj pa 
preračunajmo 60 % te vsote. In drugi tip grobih 

kršitev delovnopravne zakonodaje ter grobih 
kršitev človekovih pravic pa je položaj invalidov, 
ki so vključeni v programe socialnega 
vključevanja na podlagi Zakona o zaposlitveni 
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Ti dobijo 
za svoje delo od 5 do 15 % minimalne plače, 
torej od 40 do 120 evrov. Največji problem tega 
pa je, da so ti ljudje vključeni v delovni proces, ki 
je v bistvu tržni proces, ki generira dobiček. 
Invalidi, ki so vključeni v delovni proces, ki 
nekomu drugemu generira profit, dobijo od 40 
do 120 evrov! Pod neko pretvezo socialnega 
vključevanja se vzpostavlja nek prostor za, zelo 
jasno rečeno, izkoriščanje ranljive skupine. 
Zavedam se, da je to zelo široko polje, ki ga ne 
moremo danes rešiti in bo zahtevalo konkretno 
akcijo s strani Državnega zbora, s strani civilne 
družbe, s strani instituta Varuha človekovih 
pravic v prihodnje. Verjamem, da nam bo uspelo 
korak, dva v tej smeri narediti. Je pa prav gotovo 
dober korak, s katerim lahko startamo v tej 
smeri, da pokažemo s prstom tudi na te 
nepravilnosti, ki sem jih zdaj naštel, torej 
izkoriščanje delavcev na vseh ravneh, še najbolj 
tistih, ki so že v osnovi deprivilegirani, bodisi 
invalidi ali prekarni delavci, je sprejemanje in 
podpora Zakona o minimalni plači. Najlepša 
hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec mag. Marko 
Koprivec. Pripravi naj se Jože Lenart. 
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa 

za besedo, podpredsednik. Spoštovana 
varuhinja, spoštovani predstavniki Vlade, 
spoštovani poslanke in poslanci! 
 Dotaknil bi se še ene teme, za katero 
mislim, da je zelo pomembna, pa danes o njej 
še ni bilo veliko govora, in sicer varstvo pravic 
narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji. Dejstvo 
je, da imata naši priznani avtohtoni narodni 
skupnosti, tako italijanska kot madžarska, visoko 
zagotovljene pravice vsaj na sistemski ravni, ki 
so bile nekako dogovorjene že med našo 
prejšnjo državo in Italijo oziroma na drugi strani 
Madžarsko. Kljub temu pa to nikakor ne pomeni, 
da vse zadeve funkcionirajo tako, kot bi morale. 
Na nek način še vedno zagotovo na določenih 
področjih obstajajo odstopanja od sistemske 
ravni pa do konkretnega udejanjanja v praksi.  
 Gredo pa stvari na bolje. To lahko 
vidimo tudi iz samega poročila varuhinje, kjer je 
bilo letos izpostavljenih zgolj nekaj priporočil s 
tega področja. Naj omenim eno priporočilo glede 
vključitve v Odlok o kulturni dediščini tudi 
italijanske narodne skupnosti. Govorimo 
konkretno o področju solinarstva. In pa drugo – 
problematika financiranja javnega RTV servisa, 
konkretno programa za italijansko narodno 
skupnost. Za obe zadevi je bilo s strani 
področnega resornega ministrstva že na komisiji 
zagotovljeno, da se bodo uredile oziroma da se 
že urejajo.  
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 Naj izpostavim posebej tudi izvajanje 
ukrepov Vlade na področju dvojezičnosti. To je 
zelo pomembno, zelo pomembni ukrepi so in 
tudi na tem področju je bilo letos več ali manj 
vse izvedeno v celoti, nekih konkretnih pripomb 
ni bilo. Vseeno pa je treba biti do tega področja 
zelo senzibilen in pozoren, namreč kot vemo, je 
potrebno pravicam – za izvajanje pravic ranljivih 
skupin – posvečati posebno pozornost. Teh 
pravic nikoli ni preveč. Na vsak način je pravilno, 
da se manjšine in ostale ranljive skupine na nek 
način pozitivno diskriminira.  
 In področje, o katerem smo sicer včeraj 
veliko govorili – sovražni govor. Tudi sovražnega 
govora so, žal, narodne skupnosti vse 
prevečkrat deležne. Na to moramo biti pozorni in 
mislim, da bo treba v prihodnosti ravno temu 
področju posvetiti posebno pozornost. Toliko 
zaenkrat. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec Jože Lenart. 
Pripravi naj se poslanka Nina Maurovič.  
 Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Spoštovana varuhinja, obsežno 
poročilo zajema – in veliko je vaše delo okrog 
tega. Moja razprava bo temeljila na ožjem 
področju, in sicer ena od temeljnih človekovih 
pravic je sojenje v razumnem roku. To področje 
se v veliki meri dotika človeka in se ga verjetno 
niti ne zavedamo dovolj. Leta 2005 sta 
slovensko sodstvo in Vlada doživela hud udarec 
iz Strasbourga. Tamkajšnje Evropsko sodišče za 
človekove pravice, katerega sodbe Slovenija 
mora spoštovati, je namreč odločilo, da je 
dolgotrajnost sodnih postopkov v Sloveniji 
sistemski problem. Za dolgotrajne postopke je 
torej odgovorna država, saj ne zagotavlja 
primernih pogojev za sojenje v razumnem roku. 
Prepričan sem, da je bilo leto 2005 neke vrste 
mejnik slovenskega sodstva, da na tem področju 
pospešeno izvaja ukrepe za izboljšanje. Koliko 
nam je na tem področju v tem času dejansko 
uspelo, je delno razbrati iz poročila Varuha 
človekovih pravic. Veliko problemov je v poročilu 
še vedno navedenih, prav tako iz današnjih 
poročil in razpravljavcev. Razumeti je, da se je 
stanje na posameznih področjih celo poslabšalo. 
V medijih dnevno spremljamo bombastične 
naslovnice, ki opozarjajo na neučinkovito 
sojenje, na nerazumno dolge roke, na trpljenje 
strank, človeka v postopkih. Torej psihično, 
finančno, materialno in še bi lahko tu kaj navedli.  
Kje so torej dejanski vzroki, zakaj jih ne znamo 
reševati? Pa saj vendar imamo vedno več 
vladnih in nevladnih institucij z vedno več 
zaposlenimi, da bi učinkovito reševali to 
področje. Prave učinkovitosti pa še vedno ni 
zaznati. »Sistemski problem«, je odločilo 
Evropsko sodišče za človekove pravice! 
 Spremljamo stanje na tem področju v 
državah Evropske unije, kjer nam pristojni iz 

različnih držav zagotavljajo, da so pri njih roki 
razumni na vseh področjih. Da je sodstvo 
učinkovito. To lahko spremljamo s številnimi 
medijsko podprtimi izjavami, kar lahko vsi 
spremljamo. Kako to dosežejo? S sistemsko 
urejenostjo, predvsem pa z odločnostjo 
strokovnih delavcev na tem področju, ki 
dosledno upoštevajo zakonodajo in jih 
zakonodaja tudi ščiti. Torej, poglejmo si njihove 
modele, ugotovimo, kje so sistemska 
odstopanja, in jih odpravimo. Prepoznajmo in 
odpravimo vzroke, ki nam preprečujejo, da bi bili 
učinkoviti v dobro človeka, to je vendar naša 
skupna dolžnost, spoštovani poslanke in 
poslanci, spoštovani predstavniki vlade in 
institucij. 
 Ali smo kos nalogi, da v tem mandatu 
naredimo konkreten premik? Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanka Nina Maurovič, 
pripravi naj se poslanka mag. Karmen Furman. 
 Izvolite. 
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo. 

Spoštovane in spoštovani! 
 Danes je bilo že večkrat povedano, da 
so človekove pravice temelj in osnova vsega. 
Zagotovljena so nam ravno zaradi tega tudi z 
ustavo. Nesporno o tem ni nobene debate in pri 
človekovih pravicah se pravzaprav vse začne. 
 Veste, jaz prihajam v politiko iz precej 
drugačnega sveta, reče se mu pa gospodarstvo. 
V gospodarstvu ni razprav, ni debatiranja, ni ur, 
dni, tednov, mesecev pogovorov o stvareh, ki so 
osnova, o stvareh, ki so ključne; in to so vhodne 
informacije, katere imamo. Na podlagi teh 
informacij, izidov, rezultatov se vedno v 
gospodarstvu takoj ukrepa. In pred nami je 
informacija. To je to: 400 strani dolgo poročilo 
varuhinje človekovih pravic. 
 To poročilo je bilanca stanja naše 
družbe, naše države, našega upravljanja, naše 
delovne uspešnosti. Kaj mi počnemo? Mi pa 
razpravljamo. Oprostite, ampak ljudje, ki te 
prenose gledajo in poslušajo, si verjetno v tem 
trenutku ne morejo misliti prav veliko dobrega, 
ker kako naj bo nekdo, kateremu so kršene 
osnovne temeljne pravice, zadovoljen s tem, da 
poslanci, ki smo njegovi zastopniki v Državnem 
zboru, ob 400 straneh dolgem poročilu kršenja 
človekovih pravic še vedno debatiramo. V 
gospodarstvu štejejo samo rezultati in nikoli in 
nikdar se osebno ne bom zadovoljila s tem, da 
rezultatov ne bi bilo. 
 Drage poslanke in poslanci, Vlada, če 
želimo rezultate, moramo zavihati rokave. Takoj, 
ker v rokah imamo mehanizme, s katerimi lahko 
ljudem omogočimo veliko bolj dostojna življenja. 
Mi imamo v rokah te mehanizme. Spoštovana 
varuhinja človekovih pravic je povzela: »Ljudje 
želijo živeti od dela.« In: »Kje sta poštenost in 
pravičnost?« Ob teh stavkih in besedah bi nas 
pravzaprav moralo biti pošteno sram. 
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Poleg vseh kršitev, ki jih poročilo navaja, je ena 
od največjih težav v tej državi povezana z 
dostojnim delom. S preštevilnimi kršitvami 
delovnopravne zakonodaje, ki državljanom 
odvzemajo njihovo osnovno dostojanstvo. Zato, 
da mene in tudi vas naslednje leto ali pa čez štiri 
leta ali pa čez deset, petnajst let, ponovno ne bo 
globoko sram ob prebiranju poročila Varuha 
človekovih pravic, vas vse pozivam, da 
ukrepamo takoj. 
 Naj nam bo to poročilo osnova za naš 
poslovni načrt, če mu lahko tako rečemo. Lotimo 
se že enkrat sodnih zaostankov, delovnopravne 
zakonodaje, ki bo učinkovito ščitila vse, tako 
delavca kot delodajalca. Sankcionirajmo kršitelje 
hitro in učinkovito in naj bo to za zgled tistim 
drugim lumpom, ki bi jim takšne stvari mogoče 
prihajale na pamet. Uredimo že enkrat te 
državne informacijske sisteme, da ne bomo 
potrebovali stotin inšpektorjev zaradi tega, ker bi 
mnoge postopke in preverbe pravzaprav lahko 
zgenerirali že zdavnaj popolnoma 
avtomatizirano, smo v letu 2018. In še in še. Vse 
nam piše v letnem poročilu. Pravzaprav je 
dovolj, če preletimo samo kazalo. Bodimo 
praktični, bodimo hitri, bodimo učinkoviti. Vse to 
so lastnosti, ki so v gospodarstvu najbolj čislane.  
 Če nam res gre za dobrobit 
državljanov, bomo pri vseh teh vprašanjih vsi 
stopili skupaj in to brez populističnih eskapad. 
Zaradi tega, ker so najmanj degutantna, če ne 
popolno nekoristna za državljane. Zato vas lepo 
prosim, začnimo že enkrat malo manj debatirati. 
To je nekaj, kar me po dveh mesecih tu najbolj 
žuli. Razumem, da je to mehanizem, ki ščiti 
demokracijo, ampak hkrati ga mi ne smemo 
zlorabljati. Ni treba prijavljenega časa vedno 
porabiti popolnoma do konca, če smo že 
zdavnaj vse povedali, ker tudi to je vrlina 
dobrega retorika. Raje ta dragoceni čas 
porabimo za dejansko delo, če pa že 
debatiramo, se moramo pa predvsem mi, 
poslanci zavedati v luči včerajšnje razprave, da 
se etika javne besede začne tukaj pri nas. 
Slovenci nas opazujejo, Slovenci nas vidijo, 
Slovenci nas poslušajo, nas tudi zelo dobro 
slišijo in tole, kar je tukaj notri, oni občutijo na 
svoji lastni koži. 
 Ob koncu bi se pa rada res iskreno 
zahvalila izjemnemu delu gospe Vlaste 
Nussdorfer. Menim, da ste svojim naslednikom 
letvico postavili res izjemno visoko. Prav je tako 
in postavimo si jo še mi. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Postopkovno. Anja Bah Žibert, izvolite. 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Že v luči tega, 

ker nas spremljajo državljanke in državljani, je 
prav, da se odzovem. Poglejte, kršenje 
človekovih pravic se dogaja na vseh področjih, 
ampak ne morem mimo tega, da je nedopustno, 
da poslanska kolegica pravi, da nehajmo 
debatirati, da nehajmo razpravljati in da ne 

pokurimo, po domače povedano, vsega časa. 
Še premalo ga je.  
 Ni nepomembno, da imamo v 
Državnem zboru komisijo za človekove pravice 
oziroma peticije in človekove pravice, ki jo vodi 
kolegica Eva Irgl. Ni nepomembno, da imamo 
Varuha človekovih pravic, zato ne s takšnimi 
razpravami. Imate Vlado, ne vem, zakaj nimate v 
koalicijskem sporazumu – samo tole bi zapisali, 
pa bi bilo dosti. Zato ne govoriti neumnosti, 
ampak pustite, da ljudje razpravljajo. Za to smo 
vendar plačani in izvoljeni!  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Kaj je vaš postopkovni predlog gospa 
Anja Bah Žibert? 
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Moj postopkovni 

predlog je, da se ne omejuje v razpravi drugih 
kolegov poslank in poslancev in da se ne govori 
o tem, da se naj ne razpravlja. Smo v 
parlamentu in parlament je za to, da 
razpravljamo. Že izvor samega imena to govori.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Poslanske skupine z najavo časa 
določijo obseg razprav s prijavo poslancev in 
poslank, tudi kdo bo razpravljal o tej temi. 
Mislim, da nima dejansko smisla polemizirati z 
najavo časa. Bodite vzgled. Vsak v svoji 
poslanski skupini. 
 Prišli je do nekaterih sprememb in 
naknadnih odjav, tako da je na vrsti poslanka 
magistra Meira Hot, za njo pa poslanka Mojca 
Žnidarič.  
 
MAG. MEIRA HOT (PS SD): Hvala lepa za 

besedo, gospod podpredsednik. Spoštovane 
kolegice in kolegi, spoštovana varuhinja!  
 Še enkrat bi rada pozdravila odlično 
opravljeno delo gospe varuhinje – in vaših 
sodelavcev – tako pri pripravi res sistematičnega 
in celovitega poročila za leto 2017 kakor 
predvsem pri vestnem izvajanju vaših delovnih 
nalog. Za vse višji ugled institucije varuha in 
zaupanje javnosti vanj ste nedvomno zaslužna 
ravno vi, gospa Vlasta Nussdorfer, za kar se 
vam res iskreno zahvaljujem.  
 Kot je bilo danes že večkrat omenjeno, 
imamo Vlada, Državni zbor, vsi nosilci javnih 
pooblastil, lokalne skupnosti odgovornost 
prizadevati si za odpravo prav vseh sistemskih 
napak in kršitev tako zakonodajnih kakor tistih, ki 
nastajajo pri izvajanju javnih pooblastil, in 
predvsem pri zagotovitvi spoštovanja ustavno 
zagotovljenih človekovih pravic. S tega vidika se 
mi zdi absolutno nesprejemljivo, kar sem opazila 
v poročilu, to je neodzivnost na peticije in 
pobude državljank in državljanov tako z vidika 
državnih organov kakor lokalnih skupnosti. Med 
drugim je v poročilu naveden primer, ko so bile 
potrebne raznorazne intervencije tako varuhinje 
kakor upravne inšpektorice, da bi se pristojno 
ministrstvo odzvalo na zadevno peticijo, nato je 
po šestih mesecih sicer ta odgovor prišel, 
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vendar je v tem primeru varuhinja nedvomno 
ugotovila kršitev načela ustavno zagotovljene 
pravice do peticije. Po mojem mnenju je takšno 
ravnanje absolutno nesprejemljivo. Nujno je 
potrebno odgovoriti in odzivati se na vse vrste 
pobud in peticij državljank in državljanov. To 
govorim tako o državnih organih, kakor lokalnih 
skupnosti, kakor tudi o nas, drage poslanke in 
poslanci. Nujno je tudi zagotoviti reševanje 
zadev v razumnih rokih. Pa ne zgolj na področju 
sodstva, temveč tudi na področju upravnih 
postopkov. Ravno v teh postopkih se 
neposredno odloča o pravicah državljank in 
državljanov, na primer o pravicah do štipendije, 
do socialnih pomoči in podobno. Lahko samo 
pritrdim varuhinji, da je skrajno nesprejemljivo, 
da posameznik dejansko izgubi določeno 
pravico zgolj in samo zato, ker o njegovi pritožbi 
ni bilo odločeno v razumnem roku, temveč je 
določen državni organ potreboval celo dve leti 
za odločitev. V takih primerih odgovori in 
izgovori, kot so, da nimajo dovolj kadra, 
enostavno niso sprejemljivi in jih ne moremo 
sprejeti. Mislim, da je takšno ravnanje 
nedopustno in se moramo prav vsi, tako Vlada 
kot poslanke in poslanci, kot vsi nosilci javnih 
pooblastil prizadevati, da se sprejmejo ukrepi, ki 
bi tovrstno delovanje enostavno odpravili. Ravno 
zaradi nesorazmerno dolgih postopkov in 
zaostankov pada zaupanje v pravno državo.  
 Kot je bilo danes večkrat izpostavljeno, 
je torej neodzivnost državnih organov, 
dolgotrajni inšpekcijski postopki, prelaganje 
odgovornosti z enega ministrstva na drugo 
ministrstvo, z enega organa na drugi organ, 
neodzivnost na peticije, izjemen problem, ki se 
vleče v bistvu vrsto let. Tu je potrebno sprejeti 
ustrezne ukrepe in odgovornost ter sistem 
enostavno popraviti. Prav tako pa bi morali biti 
vsi zaskrbljeni nad opažanjem varuhinje glede 
kršitve načela pravne in socialne države. Tudi to 
je bilo danes že večkrat omenjeno. Dejstvo je, 
da število ljudi, ki živi v revščini oziroma pod 
pragom revščine in jim ni omogočena pravica do 
dostojnega življenja – dandanes je ta številka še 
vedno izjemno visoka. Predvsem zaskrbljujoče 
je, da je med temi skupinami ljudi ogromno 
starejših ljudi, samskih starejših upokojenih 
žensk. Včasih se sprašujem, kako bi brez 
pomoči humanitarnih organizacij oziroma 
organizacij samih državljank in državljanov z 
zbiranjem preko SMS in tako dalje za pomoč 
tem osebam, kako bi sploh ti ljudje preživeli, ker 
mi smo tukaj zatajili. Razsežnost tistih, ki jih 
omenja varuhinja pri svojem delu na terenu, 
razsežnost tistih ljudi, s katerimi se je 
neposredno spoznala pri obiskih na občinah, je 
izjemna. Tu moramo resnično sprejeti 
ustreznejše ukrepe, sistematične ukrepe in 
odpraviti revščino in dejansko zagotoviti 
spoštovanje načela socialne države. 
 V ta kontekst je morda treba navezati 
tudi vprašanje širjenja brezplačne pravne 
pomoči. Dejstvo je, da živimo v državi, ki je 
izrazito prenormirana in v kateri se tudi pravniki 

včasih ne znajdemo med vsemi temi zakoni in 
razlagami zakonov, ki so včasih celo sami sebi v 
nasprotju, kaj šele prava neukim osebam. 
Ravno med najbolj revnimi, med najbolj ranljivimi 
skupinami ljudi so torej osebe, ki jim ni 
zagotovljena niti pravna pomoč oziroma niti 
učinkovito pravno varstvo. Zakaj? Ker so tudi 
postopki za pridobitev brezplačne pravne 
pomoči izjemno dolgotrajni. V tem kontekstu gre 
pozdraviti ravno pobudo varuhinje lokalnih 
skupnostim, torej ne samo državnim organom, 
da bi lokalne skupnosti zagotovile brezplačno 
pravno pomoč. Mi smo v Občini Piran, na 
primer, to naredili že leta 2012 in moram reči, da 
je bilo zelo dobro sprejeto, zakaj že v prvem 
koraku smo spoznali, da marsikateri prava neuki 
občan in občanka ne zna niti izpolniti samega 
formularja za pridobitev brezplačne pravne 
pomoči. Že tukaj so rabili pomoč, kaj šele z 
obrazci ministrstev, državnih organov in tako 
dalje. Zato tukaj tudi apeliram na lokalne 
skupnosti, da uvedejo to brezplačno pravno 
pomoč predvsem za pomoč ljudem pri 
komunikaciji s prvostopenjskimi organi, z 
inštrukcijami glede rokov, marsikdaj so zamudili 
tudi roke samo zaradi tega, ker niso poznali 
prava v tem kontekstu.  
 Na koncu bi se rada še enkrat zahvalila 
gospe varuhinji … / izklop mikrofona/  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Levica, 

hvala lepa, čas vam je potekel.  
 Naslednja ima besedo gospa Mojca 
Žnidarič. Pripravi naj se gospod Vojko Starović. 
 Izvolite.  
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Lep pozdrav še 

enkrat vsem! 
 Kot sem že v uvodu povedala in kot 
piše v poročilu, je kritika res nujna, a sama bi 
dodala, da je potrebna tudi pohvala. Zato se tudi 
zahvaljujem varuhinji in ekipi, da je v poročilu 
tudi kar nekaj pohval. Želim si, da bi bilo v 
naslednjem poročilu teh pohval še več, ampak 
ne zato, da bi jih nekdo raje podeljeval, pač pa 
zato, da bi se veliko stvari uredilo na bolje v 
naslednjem letu.  
 Najprej se bom osredotočila na 
problematiko invalidov, ker je bilo to tudi večkrat 
omenjeno in ker mi je tudi to precej blizu. 
Sporna zakonodaja odpuščanja je bila velikokrat 
omenjena v poročilu Varuha človekovih pravic in 
se tudi strinjam. Zelo dolgi so različni postopki 
pred invalidskimi komisijami. Strinjam se in 
podpiram priporočilo o ureditvi skupnega 
medicinskega izvedenstva. Kolega iz Levice je 
že omenil tudi zelo nizka nadomestila za 
delovne invalide. Govoril je o 60 % pokojninske 
osnove. Ja, 60 % pokojninske osnove dobijo tisti 
invalidi, ki so na dan invalidske komisije 
zaposleni, brezposelni dobijo celo 40 % 
pokojninske osnove. Ta nadomestila se začnejo 
z 200 evri, kar je skorajda pol manj, kot so 
denarne socialne pomoči. Pravice invalidov v 
času zaposlitvene rehabilitacije. Sami ste v 
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poročilu dali priporočilo, da se nadomestilo 
oziroma nagrada izplačuje v sorazmernem 
deležu glede na opravljene ure invalidov, ker do 
zdaj je na primer sploh ni, če invalid v 
določenem mesecu ne opravi 100 ur 
zaposlitvene rehabilitacije. Priporočili ste tudi 
izplačilo malice. Jaz pa priporočam še, da se ta 
nagrada izplačuje vsem invalidom, ki so 
vključeni v zaposlitveno rehabilitacijo, kajti po 
sedanji zakonodaji je invalidi, ki dobivajo 
nadomestila za invalidnost pri ZPIZ, sploh ne 
dobivajo, pa čeprav so ta nadomestila, kot sem 
rekla, polovico nižja od denarnih socialnih 
pomoči.  
 Izpostavili ste tudi problematiko 
družinskih pokojnin otrok, ki plačujejo dohodnino 
od teh zelo nizkih družinskih pokojnin. Imela 
sem več primerov mamic, lahko bi bili seveda 
tudi očetje, ki so me na to opozorile. Ko otroci ob 
izgubi enega od staršev dobivajo zelo nizko 
pokojnino, običajno je ta pokojnina nizka, in 
potem konec leta dobijo še dohodninsko 
odločbo, da morajo plačati dohodnino. 
Predlagam, da se tudi ta zadeva čim prej uredi.  
  Na strani 405 ste posebej izpostavili 
problematiko otrok s posebnimi potrebami. Gre 
za dodelitev stalnih spremljevalcev, predvsem 
ste opozorili na otroke z avtizmom. Lahko vam 
povem oziroma vas spomnim, da je poslanka 
SMC dr. Jasna Murgel v prejšnjem mandatu 
novelo Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami tudi vložila, a žal zaradi različnih 
političnih igric ni bila sprejeta. Bila je vložena na 
eni izmed zadnjih sej, ko ni bilo niti zadostne 
udeležbe. Tako tudi tu predlagam, ker zadeva je 
pripravljena, da se to čim prej uredi. 
 Izpostavili ste tudi nekaj pozitivnih 
zadev. Povedali ste, da se kršenje 
delovnopravne zakonodaje zmanjšuje. Večkrat 
je bilo izpostavljeno na vseh odborih in tudi v 
poročilu, da je inšpektorjev za delo premalo. 
Moram povedati, to informacijo imam, da je 
sedaj ob sprejemanju ZIPRS, torej Zakona o 
izvrševanju proračuna, ki bo danes na Vladi, je 
zagotovljenih sredstev za deset dodatnih 
inšpektorjev. Pozitivno se mi zdi tudi to, da je bil 
v začetku letošnjega leta spremenjen Zakon o 
izvršbi. To, da je bilo v lanskem letu 2 tisoč 351 
predlogov izvršb na nepremičnine za znesek, 
torej za dolg do tisoč evrov, je nesprejemljivo. To 
je bilo na srečo v začetku letošnjega leta 
urejeno. Veseli me tudi širitev kapacitet Doma 
Lukavci v naši Prlekiji, kar je bilo omenjeno. Še 
veliko zadev je med temi 77 priporočili, ki bi jih 
lahko izpostavila. Želim si, da bi jih bilo 
realiziranih čim več.  
 Na tem mestu tudi zahvaljujem 
dosedanji varuhinji gospe Vlasti za izvrstno 
opravljeno delo in ji želim vse dobro na nadaljnji 
poti. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji je na vrsti gospod Starović, 
pripravi pa naj se gospa Lidija Divjak Mirnik. 

 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala za 

besedo. Lep pozdrav vsem! 
 Če se malce sprehodimo skozi 
zgodovino, pa ne bom predolg, nam ta postreže 
s številnimi koraki in mejniki, ki so pripeljali do 
človekovih pravic, kakršne danes poznamo. Po 
težnji po enakopravnosti in medsebojnem 
spoštovanju v starodavnih kulturah in kasneje 
tudi v filozofskih razpravah o naravnih pravicah 
smo prišli tudi do prvih zapisanih dokumentov, ki 
so obravnavale človekove pravice in ki vsem 
ljudem priznavajo pravico do dostojanstva, da je 
vsak vreden spoštovanja v svoji individualnosti, 
različnosti, v svojih pogledih in stališčih. To 
spoštovanje dostojanstva nam je kot človeštvu 
odprlo popolnoma nove razsežnosti in možnosti 
ustvarjalnosti. Kolegica je omenjala prej v 
gospodarstvu, bom jaz iz gospodarstva vzel 
primer, vsi poznate brainstorming bolj ali manj ali 
viharjenje možganov. Če ti sestaviš ekipo iz 
različnih ljudi v neki firmi, ki poznajo različne 
procese, in jim zagotoviš enakopraven in varen 
položaj v razpravi, da lahko govorijo kakršnokoli 
neumnost in da se jim ne bo nič zgodilo, pod 
narekovajem govorim neumnost, in velikokrat se 
izkaže, da je taka neumnost neka misel, ki 
odpira povsem nova vrata. Če mi človeku 
zagotovimo dostojnost in ga spoštujemo in mu 
priznamo položaj in enakopravnost ter vse to, 
kar človekove pravice prinašajo, sprostimo 
ustvarjalnost. In tega se moramo zavedati, ko o 
tem govorimo. Mogoče se premalo na to 
spomnimo. Šele ko je človek varen, ko se počuti 
dobro, ko lahko odprto razpravlja, ne da je 
imenovan idiot, če je kaj reče, uspe narediti 
neko pravo vzdušje in ljudje zaživimo v polnem 
pomenu besede. Nedvomno je bila ena 
prekretnica Splošna deklaracija o človekovih 
pravicah, ki je bila sprejeta leta 1948 po 
grozovitem obdobju 2. svetovne vojne, ki je 
prinesla zelo nečloveške prijeme. In takrat so 
človekove pravice postale univerzalne. Te 
človekove pravice so sprejele v svoje 
dokumente vse razvite države, si upam trditi. 
Med njimi je tudi Slovenija. Mi imamo 
človekovim pravicam posvečeno posebno 
poglavje in v tem posebnem poglavju imamo 
tudi varuha človeških pravic, ki nam postavlja 
vsako leto ogledalo, kako to uresničujemo. Teh 
poročil je, če se ne motim, 23. Kljub temu da je v 
tem poročilu nekaj pohvalnih besed, kaj smo 
dobrega naredili, kar so se vključevala in 
ministrstva in ljudje na terenu, je še vedno 
kršitev veliko preveč. Upam, da pri naslednjem 
poročilu tega ne bo v taki meri. Kaj so 
navsezadnje človekove pravice? Eleonora 
Roosevelt, borka za človekove pravice, je 
zapisala veliko let nazaj: »V malih krajih blizu 
doma – tako blizu in v tako majhnih, da jih ni 
mogoče videti na nobenem zemljevidu sveta. 
Kljub temu so svet posameznika; soseska, v 
kateri živi; šola ali fakulteta, ki jo obiskuje; 
tovarna, kmetija ali pisarna v kateri dela. To so 
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kraji, kjer si vsak moški, ženska in otrok 
prizadevajo za enake pravice, enake priložnosti, 
enako dostojanstvo brez diskriminacije.«  
 V Poslanski skupini Stranke Alenke 
Bratušek bomo poročilo o delu Varuha 
človekovih pravic za leto 2017 podprli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. Mikrofon, prosim, če izklopite. Hvala.  
 Naslednja je gospa Lidija Divjak Mirnik, 
kot zadnja razpravljavka pa se naj pripravi Eva 
Irgl.  
 Izvolite. 
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa. 

Lepo pozdravljeni, gospa podpredsednica, 
gospa varuhinja, vsi predstavniki Vlade, kolegi in 
kolegice! 
 Z zanimanjem sem kot nova poslanka 
prebrala poročilo in priporočila, ki smo ga dobili. 
Vendar je kljub temu treba povedati še dve 
zadevi, ki sta sicer v nekem kontekstu že bili 
omenjeni, pa kljub temu.  
 Prvič, varuh tako v lanskem kot tudi v 
letošnjem poročilu opozarja na problematiko 
sistemske diskriminacije študentov invalidov, pri 
čemer so že v lanskem poročilu, se pravi 
poročilu 2016, opozarjali tudi na drugi odstavek 
11. člena Zakona o izenačevanju možnosti 
invalidov, ki izrecno zagotavlja, da imajo invalidi, 
citiram, »pravico do ustreznih prilagoditev pri 
vključevanju v vzgojni, šolski ali študijski proces 
in pravico do primernih prilagoditev šolskega 
oziroma študijskega procesa individualnim 
potrebam invalida«. Konec citata. Da se 
problematika še kar ni rešila, priča tudi dejstvo, 
da se je tudi v letu 2017 na varuha obrnil študent 
invalid, ki je doživljal diskriminacijo pri prevozu 
od doma do fakultete. Res je skrajni čas, da se v 
čim krajšem možnem času rešita dve pomembni 
področji pravic študentov invalidov. To sta 
možnost podaljšanja statusa študenta invalida 
ter, drugič, zagotavljanje prevozov študentov 
invalidov. Moram povedati, da kljub temu, kar je 
zapisano v poročilu, da smo v študentskih 
domovih, ko sem jih še vodila, tej problematiki 
pravzaprav dajali pomen. Namreč pri vseh 
obnovah študentskih domov, ki smo jih delali, pa 
kar nekaj smo jih v Mariboru opravili, smo 
izrecno bili pozorni na študente invalide, na 
prilagoditve kuhinj, na prilagoditve dovoznih poti 
do dvigal in tudi na dovolj široke hodnike. Tej 
problematiki smo se takrat zelo posvečali. Jaz bi 
se tudi na tem mestu zahvalila Ministrstvu za 
šolstvo oziroma Direktoratu za investicije, ker so 
zelo poslušali, zato je treba tudi te stvari 
pohvaliti na tem mestu.  
 Pa še druga zadeva, na katero bi želela 
opozoriti pri tem poročilu. Rada bi izpostavila 
delovanje vzgojnih zavodov in zavoda za 
usposabljanje. Pri poročilu varuha naj 
Ministrstvo za izobraževanje čim prej opravi 
celovito analizo dosedanjega dela z otroki in 
mladostniki, ki je sicer sedaj v fazi 
uresničevanja, kar me zelo veseli. S projektom 

Celostna obravnava otrok s čustvenimi in 
vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih se 
bodo tako preizkusile nove metode in oblike 
dela, ki bodo po eni strani zagotavljale čim 
prejšnjo vrnitev otrok in mladostnikov s 
čustvenimi in vedenjskimi motnjami iz institucije 
v domače okolje, če je seveda to možno, 
oziroma v neko samostojno življenje. Če ne, pa 
v namestitev v eno izmed stanovanjskih skupin, 
ki deluje v okviru vzgojnega zavoda. Po drugi 
strani pa bodo vzgojni zavodi spodbujeni tudi k 
preventivnemu delovanju, da bi bila ta 
namestitev v prihodnosti čim boljša. Moje 
skromno mnenje je, da je preventiva boljša kot 
kurativa. Sama sem se s tem kar dosti ukvarjala, 
pridobila kar nekaj licenc in izvajala zadeve, kar 
se tiče motenj otrok in mladostnikov. Zdi se mi 
pomembno in pohvalno, da ministrstvo zadevo 
dela in jaz upam, da bo čim prej ta projekt tudi v 
celoti zaživel.  
 Mogoče še samo to, kar se tiče 
študentskih domov. V študentskih domovih 
Univerze v Mariboru v tem trenutku živi kar nekaj 
študentov invalidov. Med njimi tudi eden, ki je 
slep in ima svojega sostanovalca psa, se pravi 
psa vodnika. Treba je povedati, da ko človek vidi 
to moč, to energijo, da lahko ta fant študira, se 
lahko mi, ki smo zdravi, še samo enkrat 
zahvalimo, ne vem, komu, da smo zdravi, in 
rečemo: »Vsa čast tistim, ki uspejo s takšnimi in 
drugačnimi primanjkljaji početi v življenju to, kar 
je nam samoumevno. Zato se mi zdi pomembno, 
da bi vsem mladim in pa tudi študentom 
invalidom, ki se v naši družbi soočajo s problemi, 
težavami, z ustreznimi ukrepi in kančkom 
empatije pravzaprav omogočili, da bodo lahko 
zaživeli čim bolj normalno, in si tega želim.  
 Hvala lepa za to poročilo in vsa pohvala 
za vaše delo. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnja razpravljavka ima besedo 
gospa Eva Irgl.  
 Izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Še enkrat hvala za 

besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci!  
 Najprej naj rečem, da me zelo veseli, 
da je ta razprava danes potekala na izjemno 
kulturnem nivoju, ne tako kot včeraj. Če se malo 
pošalim, lahko rečem, da mogoče ne bi bilo 
slabo, če bi nekateri poslanci prišli večkrat na 
sejo Komisije za peticije ter za človekove pravice 
in enake možnosti – tam namreč vedno 
poskrbimo, da je debata na kulturnem nivoju, da 
se ne žalimo med seboj, da ne uporabljamo 
žaljivk ad personam, ampak dejansko govorimo 
ad rem, se pravi o vsebini.  
 Mogoče bi začela tam, kjer je kolegica 
Anja Bah Žibert prej v postopkovnem vprašanju 
končala. Poglejte, jaz sem prej spremljala 
razpravo kolegice – pa tudi že večkrat prej tudi 
nekaterih drugih kolegov, ki so sedaj prvič v 
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Državnem zboru. Razumem, mogoče še ne 
vedo ravno vsega ali pa ne toliko, da bi vedeli, 
kaj pravzaprav je dejansko njihovo delo. Tukaj 
moram opozoriti, da delo poslanca je prav to, da 
razpravlja. Da razpravlja o zakonodaji. Da 
razpravlja o poročilih, ki prihajajo v Državni zbor. 
Tega nikakor ne gre omejevati. Ne nazadnje 
potem sami trčimo v tisto osnovno človekovo 
pravico, to je pravico do svobode govora, do 
svobode izražanja. Prav je, da izmenjamo 
mnenja in se pogovorimo, kje je treba stvari 
izboljšati. Je pa res, da je potem na potezi 
izvršilna veja oblasti. Ta izvršilna veja oblasti je 
tista, ki mora zagotoviti, da se potem 
zakonodaja dejansko izvaja in da se stvari, na 
katere opozarja varuhinja človekovih pravic, na 
kar opozarjamo mi na Komisiji za človekove 
pravice, na kar opozarjajo tudi vsake toliko časa 
nevladne organizacije, ki jih vabimo tudi na naše 
komisije, in na kar opozarjamo tudi poslanci, da 
se potem dejansko izvajajo. In tukaj imamo 
problem. Ne pa v tem, da poslanci razpravljajo, 
kajti to je pravzaprav naše osnovno delo. 
 Jaz že zelo dolgo v tem državnem 
zboru spremljam delo varuhov človekovih pravic. 
Gospa Vlasta Nussdorfer ni moja prva varuhinja, 
ki sem jo spremljala pri svojem delu. Dala sem 
že kar nekaj poročil Varuha človekovih pravic 
skozi obravnavo in vem, da smo v tem času vsi 
skupaj, tisti, ki smo delali na tej komisiji, opravili 
veliko delo. Varuh človekovih pravic kot eden 
izmed nadzorstvenih mehanizmov varovanja 
človekovih pravic in pa komisija, ki jo vodim, je 
prav tista, ki bdi nad tem in mora na to 
opozarjati. V tem času moram reči, da prav 
zaradi naših skupnih opozarjanj smo nekatere 
stvari premaknili naprej. Ne vseh. Nekatere 
zadeve so ostale odprte in sem žalostna, ker 
se vlečejo tudi deset let in več.  
 Prej sem že omenila, kje vidim ključne 
probleme v stališču poslanske skupine. Ampak 
tukaj mi pa dovolite, da rečem, da se mi zdi zelo 
velik problem neodzivnost nekaterih institucij, ki 
bi morale dajati odgovore državljankam in 
državljanom, ko ti zaprosijo zanje, ker 
državljanke in državljani se soočajo s to tako 
imenovano institucionalno ignoranco. Varuhinja 
je v lanskem letu povedala, da gre za 
brezbrižnost. Tudi danes ugotavlja in ponovno 
ponavlja, da se soočajo s tem problemom. Da 
recimo Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti ne da odgovorov tudi 
po tri leta. Tudi to se je zgodilo, kar je zame 
nesprejemljivo in je nekaj hudo narobe v 
sistemu, da tega ne zna odpraviti. Ampak tudi mi 
na komisiji se s tem soočamo in vedno znova 
opozarjam, da so državljanke in državljani tukaj 
zato, da jim država pomaga, da odgovarja na 
njihova vprašanja. Ker jim ne odgovori, potem 
prosijo za odgovore Varuha človekovih pravic, 
prosijo za odgovore Komisijo za človekove 
pravice v Državnem zboru in potem včasih tudi 
po več urgencah dobimo določene odgovore, ki 
jih potem posredujemo državljankam in 
državljanom. 

Kot sem že rekla, že dovolj dolgo spremljam 
delo varuhov človekovih pravic, da lahko 
naredim neke vrste primerjavo med njihovim 
delom. Vsak si je zadal svoj način dela, kar je 
pomembno, ker varuh človekovih pravic je 
vendarle avtoriteta na tem področju in je prav, 
da si izoblikuje svoj lastni jaz. Tako ga ljudje 
prepoznavajo. Sčasoma se je tudi ugotovilo 
oziroma se je izkazalo, da varuhi dejansko imajo 
vedno večjo moč in vedno večji vpliv v javnosti, 
zato je tudi pomembno, kako neka stališča 
zastopajo, kako objektivni so pri stvareh in da 
dejansko opozarjajo takrat, ko so človekove 
pravice kršene, in to ne glede na to, na kateri 
strani se zgodijo, če gledamo politično. Varuh 
človekovih pravic je tista oseba, ki s svojo 
avtonomnostjo in svojim način prezence, če tako 
rečemo, zato ker ima velik vpliv na državljanke 
in državljane, takrat, ko je to potrebno, 
povzdigne svoj glas. 
Tisto, kar je mene mogoče osebno, če naredim 
eno hitro primerjavo, najbolj, pa ne motilo, 
ampak sem pričakovala več od vseh varuhov 
človekovih pravic do sedaj, je to, da bi bolj 
pogosto uporabljali 9. člen Zakona o varuhu 
človekovih pravic, to je, da bi večkrat 
samoiniciativno reagirali in ne samo na podlagi 
prijav, ki jih dobijo. 
Moram reči, da ko smo to večkrat v zadnjem 
mandatu varuhinji izpostavili, je potem varuhinja 
tudi več uporabljala ta člen, kar ji štejem seveda 
v zelo dobro. Tudi zdaj na soočenjih novih 
kandidatov, ki so se predstavljali po poslanskih 
skupinah tudi pri nas v Slovenski demokratski 
stranki, ne bom zdaj govorila, kaj smo se 
pogovarjali, lahko pa omenim, da sem vsakega 
vprašala, kako vidi 9. člen Zakona o varuhu 
človekovih pravic in potem so vsi povedali 
približno tako, da, ja, da varuh človekovih pravic 
mora večkrat ta člen uporabljati oziroma mora 
biti pri tem delu bolj samoiniciativen, ne pa da 
samo čaka na prijave in pobude prizadetih 
posameznikov. 
Torej neodzivnost, tako imenovana 
institucionalna ignoranca in brezbrižnost, to se 
mi zdi velik problem, da po večini urgenc šele po 
urgencah dobimo odgovore, se mi zdi, da ni 
prav do tistih, ki se znajdejo v tako hudih 
stiskah, da ne vidijo pravzaprav izhoda. Tukaj 
moram povedati, da sem imela kar nekaj zelo 
dobrih, lepih in res človeških izkušenj z gospo 
varuhinjo ob vsem tem delovanju, odkar jaz 
vodim komisijo in je gospa Vlasta Nussdorfer 
varuhinja, za kar se jih osebno tudi zahvaljujem. 
Kar pa zadeva splošno same kršitve človekovih 
pravic, pa naj rečem, mi na komisiji že vrsto let 
opažamo, da je največ kršitev človekovih pravic 
s področja pravosodja, kar niti ni tako 
nenavadno. Največkrat opozarjajo na 
predolgotrajne postopke. Na to opozarja tudi 
varuhinja vsako leto znova v poročilih. Ne bom 
rekla, da se nekatere stvari na sodiščih niso 
izboljšale. So se verjetno tudi zaradi tega, ker 
jasno vedno znova na to opozarjamo. Ampak še 
vedno pa je to velik problem. Če ti postopki 
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dejansko predolgo trajajo, če so predolgotrajnim, 
nekatere zadeve se vlečejo čez 10 let in več, 
potem, povejte mi, kaj ostane od življenja 
tistega, ki je na sodiščih in zahteva svojo 
pravico, in ko se na koncu celo izkaže, da je imel 
prav, po drugi strani pa vemo, kaj se je dogajalo 
z njim. To so hude osebne stisk in tukaj mislim, 
da je treba več narediti.  
 Mi smo začeli s projektom Lukenda, 
nedvomno. Takrat so bili vpeljani neki 
mehanizmi, da se je to začelo pospeševati, da ni 
bilo toliko čakalne vrste, če tako rečem, za 
obravnave. Ampak še vedno imamo velik 
problem na tem področju in na to nas redno 
opozarja tudi Evropsko sodišče za človekove 
pravice.  
 Drugo področje, kjer se mi srečujemo, 
tudi na komisiji pa tudi varuhinja vedno znova 
poudari, so kršitve delavnopravne zakonodaje. 
Poglejte, jaz imam občutek, da v tej državi delo 
ni cenjeno tako, kot bi moralo biti, in delo mora 
nazaj postati vrednota, kajti delo je tisto, ki vse 
nas krepi. Na nek način nam daje življenjsko 
energijo, moč, nam vzpostavlja socialne mreže. 
Skratka, državljan mora dobiti delo. Za to pa 
mora poskrbeti država. Vzpostaviti takšno 
okolje, da lahko državljan delo dobi. Ko dobi 
delo, mora biti za to pošteno plačan, ker ga 
pošteno opravlja. Pri nas pa se dogaja, da za 
pošteno opravljeno delo nekateri ne dobijo 
plačanih niti socialnih prispevkov, kar je 
sramota. Niti socialnih prispevkov. Da ne 
govorim o tem, kaj se dogaja z delavci in da je 
treba nekako zajeziti tudi goljufive delodajalce, ki 
ne ustvarijo takšnih pogojev, da se te anomalije 
ne bi dogajale. Ker tukaj so pa res osebne stiske 
prehude. Včasih se mi zdi, da premalo damo na 
to, kaj se dejansko dogaja v posamezniku, ko je 
v tako težkih situacijah.  
 Sicer postavljamo zakonodajo, ali se 
izvaja ali se ne, v redu. Ta človečnost je zelo 
pomembna. Kakšni smo do teh ljudi in kako jih 
obravnavamo, kako jih vidimo. Ali jim bomo 
okrepili njihovo dostojanstvo, ali pa jim ga bomo 
še bolj potlačili, ker ne rešujemo njihovih težav in 
problemov?  
 Tretja stvar oziroma tretji sklop kršitev 
človekovih pravic v zadnjem času je s področja 
socialne države in vedno več s področja 
zdravstva in zdravstvenega varstva. Že prej sem 
omenila, kje so največje težave, da je problem v 
predolgih čakalnih vrstah, ko so 250 tisočim 
ljudem kršene človekove pravice, zato ker 
čakajo na preglede nerazumno dolgo, ob tem pa 
trpijo hude bolečine. 
 Ob koncu te razprave bi želela mogoče 
reči naslednje. V vseh teh letih v politiki in odkar 
vodim to komisijo, se mi zdi, da smo odpirali zelo 
pomembne teme, ki so marsikdaj razburkale 
sicer slovensko javnost, ampak danes vidim, da 
je bilo prav tako. Zaradi tega ker smo jih odprli in 
smo dali vedeti, da obstajajo. So bile intrigantne 
včasih, ampak izjemnega pomena za vse, ki 
živimo v tej državi. Pomembno se mi zdi, da 
podpiramo takšne institucije, kot je Varuh 

človekovih pravic, ker morda ne naredi vedno 
vsega tako, kot si nekdo zamisli, ampak ima pa 
to moč, da vendarle če zna in če zmore, lahko 
prisluhne človeku. Človeku, ne kar nekomu, 
ampak človeku. Zato se mi zdi pomembno, da to 
spodbujamo in da omogočimo, da v teh 
razpravah dejansko lahko povemo svoje 
mnenje. Najlepša hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S tem smo zaključili razpravo poslank 
in poslancev. Prehajamo v sklepni del razprava, 
v katerem dobi besedo še predstavnik Vlade 
oziroma predstavniki Vlade in predlagateljica.  
 Najprej vabim k besedi gospoda 
Gregorja Strojina, državnega sekretarja na 
Ministrstvu za pravosodje. 
  Izvolite.  
 
GREGOR STROJIN: Hvala za besedo.  

 Spoštovane poslanke in poslanci, 
spoštovana varuhinja človekovih pravic! 
 V prvi fazi bi želel spomniti na to, kar je 
že povedala ministrica za pravosodje. 
Ministrstvo za pravosodje je od leta 2016 
določeno kot koordinacijski organ znotraj Vlade, 
ki skrbi za sistemski pristop k varstvu človekovih 
pravic v Sloveniji in je tudi koordinacijski 
pripravljavec poročila s posameznimi prispevki 
resorjev. Ti prispevki so bili podrobneje 
predstavljeni že na komisiji, ki jo vodi gospa Irgl. 
Tako sam kot tudi moji kolegi s posameznih 
ministrstev smo pozorno poslušali današnjo 
razpravo in zabeležili vaša vprašanja, 
pomisleke. V okviru časa, ki ga imamo na voljo, 
se bomo do njih tudi poskušali opredeliti oziroma 
povedati, kaj je bilo v preteklem obdobju 
storjeno, kaj se izvaja, predvsem pa vsaj s svoje 
strani dajem zagotovilo, da bomo ta priporočila 
poslušali in poskušali implementirati tudi v 
prihodnje. In ne le to, poskušali bomo iz njih 
slediti tudi nekim zaključkom za proaktivno 
ukrepanje, iskanje rešitev, ki niso neposredno 
omenjene v samem priporočilu.  
 Besedo bo prevzela predstavnica 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
in potem bomo še z ostalimi kolegi povedali, kar 
se nanaša na posamezne resorje.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Prosim gospo Bredo Božnik, državno 
sekretarko z Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, k besedi.  
 
BREDA BOŽNIK: Spoštovani! 

 V okviru Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti se želim 
odzvati glede problematike invalidov, in sicer 
izpostaviti dva zakona, ki se boste v kratkem 
uveljavila. To sta zakon o socialnem 
vključevanju invalidov, ki bo izboljšal pogoje za 
življenje invalidov, in pa zakon o osebni 
asistenci. Moram povedati, da ne drži, da varuhu 
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ne odgovarjamo redno oziroma je celo 
nasprotno, z njim redno sodelujemo. Reševanje 
pritožb pri pravicah iz javnih sredstev pa ne 
poteka v tako dolgem roku, kot je bilo to 
izpostavljeno v razpravi.  
 Kar se tiče ukrepov proti prekarnosti, je 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti v letu 2016 pristopilo k posebej 
usmerjenim aktivnostim za dostojnejše delo in 
pripravilo dokument za dostojno delo z naborom 
možnih ukrepov, ki bi k takemu delu pripomogli. 
V soglasju s socialnimi partnerji so bili nekateri 
med njimi že sprejeti in se izvajajo. Gre za 
sistemske spremembe na področju inšpekcijske 
dela in urejanja trga dela. Z vidika sistemskega 
pristopa želimo pa pripraviti neki celovit nabor 
ukrepov za odpravo prekarnosti, ki se bodo 
oblikovali v okviru ustanovljene medresorske 
delovne skupine za načrtovanje in izvedbo 
ukrepov proti prekarnosti oziroma pripravo 
strategije boja proti prekarnosti.  
 Ker pa sem danes tudi tukaj v imenu 
Ministrstva za zdravje, smo dogovorjeni, da kar 
nadaljujem. Tako bi v kontekstu Ministrstva za 
zdravje podala še njihov odziv. Ministrstvo za 
zdravje si na podlagi priporočil Varuha 
človekovih pravic, dejavno prizadeva, da bi v 
okviru svojih pristojnosti pripomoglo k odpravi 
ugotovljenih nepravilnosti oziroma 
pomanjkljivosti. Naj naštejem nekaj konkretnih 
vsebin s področja dela. Novelacija Zakona o 
duševnem zdravju. Predlog spremembe zakona 
bo predvidoma posredovan v javno obravnavo 
do konca leta 2018. Razmejitev pristojnosti med 
zastopniki pacientovih pravic in zastopniki pravic 
oseb na področju duševnega zdravja. 
Ministrstvo v sodelovanju z ministrstvom za delo 
že pripravlja skupen sestanek zastopnikov 
pacientov pravic in zastopnikov pravic oseb na 
področju duševnega zdravja, katerega 
prvenstveni namen bo medsebojno navezovanje 
stikov in pogovor o odprtih vprašanjih. Sprejetje 
nacionalnega programa za duševno zdravje in 
razvoj ustreznih storitev za duševno zdravje v 
skupnosti, ki bodo omogočale 
deinstitucionalizacijo in krajše izvajanje v 
institucijah.  
 Resolucija o nacionalnem programu 
duševnega zdravja 2018–2028 je bila sprejeta v 
Državnem zboru marca 2018. Na Ministrstvu za 
zdravje ocenjujejo, da bo z implementacijo 
resolucije o nacionalnem programu duševnega 
zdravja omogočen na področju duševnega 
zdravja razvoj alternativnih oblik obravnave oseb 
s težavami v duševnem zdravju, kar bo vplivalo 
tudi na znižanje števila oseb, ki potrebujejo 
institucionalno varstvo v posebnih 
socialnovarstvenih zavodih. Resolucija veliko 
pozornost namenja zmanjševanju regijskih razlik 
in izboljšanju dostopnosti do storitev za duševno 
zdravje v lokalnem okolju, v letu 2019 pa bodo 
vzpostavljeni prvi centri za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov in prvi centri za duševno 
zdravje odraslih, vključno z mobilnimi timi za 
krizne intervencije. Vzpostavitev varovanega 

psihiatričnega oddelka za otroke in mladostnike 
pri Univerzitetnih psihiatrični kliniki Ljubljana, 
normativna ureditev psihološke in 
psihoterapevtske dejavnosti, kjer je vredno 
omeniti, da je bila sprejeta resolucija o 
nacionalnem programu duševnega zdravja v letu 
2018 in akcijski načrt za izpeljavo le-te. Akcijski 
načrt določa, da je treba osnutek predpisa 
pripraviti do konca leta 2018 in predpis sprejeti 
do konca leta 2019. Delovna skupina za 
pripravo zakonske ureditve psihoterapevtske 
dejavnosti, v katero so vključeni predstavniki 
relevantnih organizacij s področja psihoterapije, 
je bila imenovana in je že začela z delom.  
 Kar se tiče neprostovoljnega 
nameščanja oseb z nevarnim vedenjem v 
varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov, 
zadeva sodi v prvi vrsti v pristojnost Ministrstva 
za delo, ki vodi delovno skupino, ki jo je 
ustanovila Vlada. Lahko potrdim, da ta delovna 
skupina deluje, redno se sestaja in so že 
pripravljeni prvi načrti in strategije za rešitev te 
situacije. V nadaljevanju gre omeniti določitev 
izvajalcev varnostnega ukrepa obveznega 
psihiatričnega zdravljenja, kjer si bo Ministrstvo 
za zdravje dejavno prizadevalo, da se bo 
povečalo število izvajalcev varnostnega ukrepa 
obveznega psihiatričnega zdravljenja na 
prostosti, saj je glavna pripomba Ministrstva za 
pravosodje, da bi se ta dejavnost z objavo 
zgoraj omenjene odredbe sicer centralizirala.  
 V okviru pedopsihiatrije na Ministrstvu 
za zdravje rešujejo problematiko aktivno in z njo 
so pravzaprav začeli že pred leti, ko so razpisali 
več specializacij za to področje. V letu 2017 je 
krožilo 24 specializantov pedopsihiatrije, od tega 
so v letu 2017 zaključili specializacijo štirje 
specializanti in s pomočjo Ministrstva za zdravje 
so se zanjo vzpostavila nova delovna mesta, in 
sicer Zdravstveni dom Kranj, UKC Maribor, 
Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana in 
Zdravstveni dom Trbovlje.  
 Resolucija o nacionalnem programu 
duševnega zdravja vzpostavlja mrežo 25 
centrov za otroke in mladostnike na primarni 
zdravstveni ravni. V letu 2019 bodo začeli delati 
tovrstni centri v zdravstvenem domu v Postojni, 
Kočevju, Trbovljah, Celju, Ptuju ter Zavodu 
Rakitna. Področja veljajo za deficitarna, 
pokrivajo pa območje 100 tisoč otrok in 
mladostnikov, kar je približno 25 %. V kontekstu 
posebnih varovalnih ukrepov gre omeniti, da je v 
začetku leta 2018 razširjeni strokovni kolegij kot 
najvišji strokovni organ sprejel priporočila in 
smernice za uporabo posebnih varovalnih 
ukrepov v psihiatriji kot novo dopolnjeno verzijo. 
 Želela bi poudariti še izpostavljene 
težave z otroško srčno kirurgijo, ki jo na 
Ministrstvu za zdravje rešujejo in so v bistvu 
pristopili k njej konkretno, zavedajoč se akutne 
problematike. Minister vodi intenzivne pogovore 
z vsemi deležniki, da se to področje čim prej 
uredi, saj se zavedajo pomena varnosti otrok in 
njihovih staršev in tega, da je varna obravnava 
prioriteta.  
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 V zvezi s čakalnimi dobami Ministrstvo 
za zdravje resno in zelo odgovorno pripravlja 
strategijo in se loteva tako možnosti in načinov 
ciljnega reševanja problematike čakalnih dob. 
Javni podatki na dan 1. 10. 2018 kažejo na trend 
skrajševanja dobe čakalnih vrst in Ministrstvo za 
zdravje bo naredilo vse, da se te čakalne dobe v 
prihodnje še zmanjšajo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam. 
 Naslednji ima besedo gospod Simon 
Zajc, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in 
prostor. 
 Izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Hvala za besedo. Spoštovane 

poslanke, spoštovani poslanci, spoštovana 
varuhinja človekovih pravic! 
 V današnji razpravi je bilo opozorjeno 
na to, da še vedno nismo uskladili zakonodaje s 
spremembo ustave, ki se je zgodila v prejšnjem 
mandatu, ko smo v ustavo zapisali pravico do 
pitne vode. To drži, ampak naj vam povem, da 
že v roku 14 dni bo Vlada ustanovila novo 
medresorsko delovno skupino, ki bo zadolžena 
za pripravo te zakonodaje. Tokrat bomo to 
skupino koordinirali mi na Ministrstvu za okolje in 
prostor. Ta skupina bo tokrat ožja, da bomo bolj 
efektivni, bolj operativni. Mi na Ministrstvu za 
okolje in prostor sicer ne čakamo na ustanovitev 
te delovne skupine, ampak smo sami že začeli s 
pripravo sprememb te zakonodaje. Tako da se 
veselim, da boste, upam da čimprej, v 
naslednjem letu že dobili na klop vse te 
spremembe zakonodaje, ki je potrebna za to, da 
uskladimo zakone z vpisom pravice do pitne 
vode v ustavo. Takrat seveda pričakujemo 
podporo in vaše sodelovanje. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednjo k besedi vabim gospo Mojco 
Ramšak Pešec, državno sekretarko na 
Ministrstvu za javno upravo. 
 
MOJCA RAMŠAK PEŠEC: Hvala lepa. 

Spoštovani poslanci, poslanke, spoštovana 
varuhinja, kolegi! 
 Rada bi podala pojasnilo v zvezi s 
priporočilom varuhinje, ki se nanaša na 
spremembo volilne zakonodaje, ki je bilo tudi 
danes v razpravi posebej izpostavljeno. V 
priporočilu je predvsem izpostavljena ureditev 
glede načina in rokov za uveljavljanje pravice 
možnosti glasovanja po pošti. Ker je v veljavni 
zakonodaji določeno, da mora takšno namero 
volilni upravičenec podati najkasneje 10 dni pred 
dnevom glasovanja, se seveda med tem rokom 
10 dni do glasovanja lahko zgodijo tudi razne 
nepredvidene okoliščine, kot so hospitalizacija 
ali kakšna druga odsotnost, ki onemogoča 
potem osebno glasovanje in je zaradi takšnih 
primerov potem glede na veljavno ureditev 
učinkovito uveljavljanje volilne pravice 

posameznim upravičencem dejansko lahko 
omejena in ni učinkovito urejena, da bi to volilno 
pravico lahko uveljavljali. Vlada je že leta 2011 
pripravila predlog zakona o spremembi volilne 
zakonodaje, se pravi Predlog sprememb in 
dopolnitev Zakona o volitvah v Državni zbor, ki 
ga je posredovala v sprejetje v Državni zbor, 
vendar je bil zakonodajni postopek v Državnem 
zboru neuspešno zaključen. Novela ni bila 
sprejeta, je pa ta novela to vprašanje tudi 
reševala.  
 Potem je bil naslednji poskus 
spremembe volilne zakonodaje leta 2015, kjer je 
šlo za poslanski predlog zakona. Tudi ta predlog 
zakona je to področje urejal, vendar tudi ta 
predlog zakona ni bil sprejet, zakonodajni 
postopek se je v Državnem zboru končal 
neuspešno, upoštevaje tudi to, da je za 
spremembo volilne zakonodaje potrebna večja 
večina, kot je sicer za ostale zakone. Tako da 
žal ne glede na to, da Vlada prepoznava že 
vrsto let in ugotavlja, da je to dejansko treba 
spremeniti, da obstaja neka pravna praznina 
glede možnosti urejanja volitev v teh posebnih 
izrednih okoliščinah, sprememba zakonodaje 
glede tega vprašanja še vedno ni bila 
uveljavljena.  
 V zvezi s tem je bil tudi odziv Vlade, da 
bo v naslednji spremembi volilne zakonodaje 
ponovno poskusila urediti to področje. Predlog 
zakona, ki ga Vlada pripravi, sprejme in 
posreduje v Državni zbor, je poskus ureditve 
tega področja, ali se bo potem to področje 
uredilo, pa je potem v rokah poslancev in 
sprejetja zakona v Državnem zboru. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam. 
 Naslednja ima besedo gospa mag. 
Melita Šinkovec, državna sekretarka na 
Ministrstvu za notranje zadeve.  
 Izvolite.  
 
MAG. MELITA ŠINKOVEC: Hvala lepa za 

besedo. Spoštovana podpredsednica 
Državnega zbora Tina Heferle, spoštovana 
varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer s 
sodelavci, spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, spoštovani vabljeni! 
 Na Ministrstvu za notranje zadeve in v 
policiji ocenjujemo, da sodelovanje med nami in 
varuhom poteka zelo dobro. Za nas obstoj 
Varuha pomeni dodaten nadzorni mehanizem, ki 
poleg vseh že obstoječih nadzornih mehanizmov 
tako v ministrstvu in v policiji predstavlja 
pomemben element. Zato si prizadevamo, da se 
na odzive varuha odzivamo hitro, hkrati pa si 
prizadevamo, da napotke varuha tudi 
upoštevamo in vgradimo v naše delovanje. To 
pa pomeni, da se trudimo za dosledno 
spoštovanje človekovih pravic v policijskih 
postopkih, primerno komunikacijo in spoštljiv 
odnos policistov do vseh državljanov. Prav tako 
se trudimo dosledno spoštovati in upoštevati tudi 
druge pobude, ki se nanašajo na pristojnost 
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ministrstva in poskušamo v sodelovanju z 
drugimi resornimi organi in ministrstvi in pravnimi 
osebami doseči pozitivne rezultate.  
 Spoštovanje napotkov varuha se kaže 
tudi prek izobraževalnega sistema v policiji, v 
okviru katerega se policisti nenehno 
izpopolnjujejo na področju varstva človekovih 
pravic. Kot pomoč policistom pri njihovem delu je 
bila vzpostavljena tudi računalniška aplikacija 
infopol, ki omogoča vpoglede v zakonske 
podlage in tudi pregled posameznih primerov iz 
prakse. To jim daje še dodatno pomoč pri 
njihovem delu na terenu.  
 Izpostaviti želim, da policija pri 
usmerjanju in vodenju dela policijskih enot 
upošteva tudi ugotovitve, ki izhajajo iz 
pritožbenih postopkov in pobud varuha.  
 Varuhinja človekovih pravic gospa 
Vlasta Nussdorfer je še posebej izpostavila 
potrebo po spoštovanju pravic vsakega 
posameznika. Na ministrstvu in policiji si ves čas 
prizadevamo za spoštovanje človekovih pravic in 
svoboščin, še posebej v postopkih, ko gre za 
odvzem prostosti, postopke z mladoletnimi 
osebami in ranljivimi skupinami. Tudi v stiku z 
zunanjo javnostjo se dosledno spoštujejo 
varovanje osebnih podatkov in s tem ščitijo tudi 
pravice svojcev žrtev v lokalnem okolju.  
 Tudi v primeru reševanja pritožb zoper 
delo policije permanentno stremimo k neodvisni, 
nepristranski in strokovni obravnavi pritožb, ki jih 
posamezniki vložijo zoper delo policistov. 
Prioriteta delovanja ministrstva so zato na tem 
področju usmerjene zlasti v zagotavljanje 
ustrezne transparentnosti pritožbenih postopkov 
in v dvig kvalitete izvajanja pomeritvenih 
postopkov na policijskih enotah.  
 Lahko zaključim, da so vse aktivnosti 
ministrstva in policije usmerjene k čim bolj 
strokovnemu, profesionalnemu in zakonitemu 
opravljanju nalog, pri čemer so nam priporočila 
varuha pomemben napotek. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnjemu še enkrat dajem besedo 
gospodu Gregorju Strojinu, državnemu 
sekretarju na Ministrstvu za pravosodje.  
 Izvolite.  
 
GREGOR STROJIN: Hvala lepa.  

 V zvezi s področjem Ministrstva za 
pravosodje in priporočili varuhinje človekovih 
pravic. Varuhinja je v svojem poročilu za leto 
2017 podala 15 priporočil, ki so se delno ali pa v 
celoti nanašala na delovno področje Ministrstva 
za pravosodje. Ob pregledu uresničevanja 
poročil je ugotovljeno, da sta bili dve priporočili v 
celoti realizirani, tri delno realizirana, deset pa jih 
pomeni stalno nalogo. Nerealiziranih priporočil 
ni.  
 V okviru razprave je bilo precej 
poudarka danega sojenju v razumnem roku 
oziroma tako imenovanim sodnim zaostankom. 
Tu moram pripomniti, da ravno na tem področju 

je že v preteklih letih bil tako na ravni Varuha 
človekovih pravic kot tudi Sveta Evrope sprejet 
sklep oziroma je bilo ugotovljeno, da to več ne 
predstavlja sistemskega problema. V poročilu, ki 
je pred vami, poročilo Varuha človekovih pravic 
za leto 2017, ki je pred vami, je med drugim 
navedeno, da je napredek na področju 
zmanjšanja sodnih zaostankov in skrajšanja 
časa, še vedno pa se ugotavljajo posamezni 
primeri dolgotrajnih sodnih postopkov. 
Decembra 2016 je Svet Evrope sprejel končno 
solucijo v zadevi Lukenda, s katero je bil 
zaključen nadzor nad izvrševanjem skupine 264 
sodb Evropskega sodišča. Tudi tam je bilo 
ugotovljeno, da sojenje v razumnem roku v 
Sloveniji več ne predstavlja sistemske težave. 
Da lahko prihaja do daljšega sojenja v 
posameznih primerih, je jasno. Sodstvo in 
Ministrstvo za pravosodje se tega zavedata in 
vzpostavljena so orodja in mehanizmi, da se 
zadeve na posamični ravni tudi ustrezno 
obravnavajo, bodisi pospešijo bodisi se v zvezi s 
tem tudi ukrepa.  
 V razpravi je bila med drugim omenjena 
težava drugostopenjskih zaostankov. 
Predvidevam, da je tu šlo za lapsus, kajti 
Slovenija se ravno z drugostopenjskimi postopki 
nahaja v vrhu učinkovitosti v Evropi, smo več kot 
na polovici povprečnega časa, povprečen čas je 
tam okrog 200 dni, pri nas je okrog 100 dni 
povprečje. Predvidevam pa, da je lapsus izhajal 
iz prizadevanj za zmanjšanje vračanja spisov 
sodišč na prvostopenjska sodišča z druge 
stopnje. V zvezi s tem so bila sprejeta zakonska 
orodja, ki sodnim postopkom to omogočajo v 
civilnih postopkih. V zvezi s tem pa so 
predlagane tudi spremembe Zakona o 
kazenskem postopku, ki se bo kmalu znašel 
pred vami, po zaključeni strokovni in 
medresorski obravnavi.  
 Zaupanje v sodstvo je stalna naloga 
deležnikov, ne le sodstva, ampak tudi drugih, ki 
so pogosto spregledani, vendar so prav tako 
vključeni, odvetniki, državno odvetništvo, notarji, 
tožilci, ki vsi predstavljajo pomemben segment 
izvajanja pravosodja. Če povežemo vprašanje 
zaupanja z vprašanjem, ki sem se ga prej 
dotaknil, dolgotrajnosti postopkov, lahko 
ugotovim, da je bilo zaupanje najvišje takrat, ko 
so bili postopki v Sloveniji najdaljši, okrog leta 
2000. Posledice reform iz 90. let so prinesle 
sodne zaostanke, ampak o tem se dolgo ni 
govorilo in šele v prvi polovici prejšnjega 
desetletja se je začelo ukvarjati z vprašanjem 
zaostankov. Zdaj se pogovarjamo o njih še 
vedno, ampak trenutno lahko nastanejo kakšne 
druge težave, če se ne bomo s pravo 
diagnostiko ukvarjali. Tudi te zadeve v zvezi z 
Lukendo so bile pred sodiščem v Strasbourgu 
razsojene leta 2006. Kot rečeno, orodja in 
njihovo izvajanje se je v tem času sprejelo in 
izvedlo, razvijamo pa nova orodja in poskušamo 
tudi vplivati na to, da bi jih deležniki v pravosodju 
učinkoviteje izvajali, tista, ki so jim že dana na 
voljo. Razmišljati moramo dolgoročno, 
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proaktivno, ne le na ravni izvršilne veje, ampak 
vseh deležnikov.  
 Podobno se lahko opredelim do 
vprašanja izvršilnih postopkov, ki je bilo danes 
tudi omenjeno. V priporočilih ni izpostavljeno kot 
težava oziroma kot eno od priporočil. Verjamem 
pa, da gre tu za razmišljanje, ki izhaja iz 
preteklih primerov. V februarju letošnjega leta je 
bila sprejeta novela Zakona o izvršbi in 
zavarovanju, ki se je do teh vprašanj, torej 
izvršba na nepremičnine zaradi majhnega dolga, 
izrecno opredelila. Tu lahko ugotavljamo, da pri 
nizkih zneskih so sedaj v zakonodaji in v praksi 
vse varovalke, da se poskusi z milejšim ukrepom 
ali pa da se izvršba odloži, pri čemer je 
upoštevan vidik sorazmernosti.   
 Če sklepno poudarim, priporočila 
poslušamo, jih poskušamo implementirati, 
seveda pa je vse skupaj odvisno od vseh nas. 
Varuhinji se zahvaljujem za priporočila kot tudi 
za opravljeno delo v celotnem mandatu. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa vsem predstavnikom Vlade. 
 Sedaj dajem besedo še gospe varuhinji 
Vlasti Nussdorfer.  
 
VLASTA NUSSDORFER: Hvala lepa, 

spoštovana podpredsednica Tina Heferle, 
spoštovane poslanke in poslanci in seveda vsi 
predstavniki izvršne veje oblasti, ki ste vztrajali 
do konca! 
 Naj povem, da sem bila danes, torej po 
šestih predstavitvah poročila Varuha človekovih 
pravic najbrž celo presenečena nad vašo 
zasedbo in vašimi odgovori, kajti na koncu ste 
dali velik obet temu državnemu zboru, da boste 
marsikaj uresničili. 
 Prvič sem tudi srečala ministrico za 
pravosodje, ki je prišla na to zaključno predstavo 
poročila Varuha človekovih pravic, vedno je 
prejšnjega ministra sicer odlično zastopal 
državni sekretar. Vendar danes, kot vidimo, je 
bila vaša zasedba kar številčna. 
 Seveda pa moram pohvaliti tudi celotni 
državni zbor, kajti danes smo bili vsi priče 
izjemno strpni, konstruktivni predstavitvi vaših 
mnenj, veliko ste povedali, kar kaže tudi na to, 
da ste naše, čeprav res dolgo, zajetno poročilo 
tudi dobro prebrali. 
 Marsikdo se je dotaknil istih tem. To 
pomeni, da so res pereče. Nekateri ste 
izpostavili posebne. Res v začetku nisem imela 
toliko časa, da bi se počasi dotaknila 
posameznih tem, sedaj, ko ga imam nekoliko 
več, bi morda strnila nekaj misli kar ob 
poslanskih skupinah – kaj ste povedali, kaj se 
me je morda še bolj dotaknilo. Hvala za vse 
vaše pohvale, res je, tudi pri varuhu smo jih 
uvedli, kajti zdi se mi, da je prav, da Varuh, 
čeprav graja oblast, opazi tudi premike. To je 
spodbudno za vse, ki morda vidijo, da le ne 
vidimo vsega slabega, ampak da opazimo, če se 
kdo morda opraviči – tudi to je lepa gesta –če 
povrne škodo in če spremeni svoj način dela. 

Zato ob robu naših poročil vidite tudi tu in tam 
pohvale in upam, da jih bo, zlasti glede na 
zagotovila, čedalje več.  
 Ker smo že proti koncu novembra, si 
lahko mislite, da se že pridno ustvarja – še ne 
piše, vendar ustvarja – tudi zadnje poročilo, torej 
za leto 2018, moje zadnje, in najbrž bomo lahko 
vse te vaše obete Vlade tudi vključili vanj, 
seveda pa jih bomo tudi spremljali. Odločila sem 
se, da ob koncu – mislim, da bo to januarja – 
oddam še neko posebno poročilo. Torej pregled 
šestih let in šest let priporočil: kaj se je 
neusmiljeno ponavljalo in kje so napredki, kaj se 
je v teh letih zgodilo.  
Lahko bi rekla in podarila vam to žogico, kajti vi 
ste tisti, ki boste – upam, tako ste napovedali – 
sprejeli naša priporočila, ki ste jih tudi v 
preteklosti, ki ste zavezali vlade, ki so bile takrat, 
da spoštujejo naša priporočila, in lahko bi rekla, 
da to ni stvar Varuha, ker je že sprejeto. A 
vendar, če ste pogledali naša zadnja poročila, 
smo se že v uvodu vsakega poglavja dotaknili 
uresničevanja priporočil. To se mi je zdelo zelo 
pomembno, kajti le tako smo lahko odšli po poti 
naprej, ko smo ugotovili, da marsikaj za nazaj 
vseeno ni bilo sprejeto. In to ste danes tudi 
mnogi opazili.  
Če bi šla kar po vrsti in nekako strnjeno 
odgovorila ali pokomentirala poslanske skupine, 
tako kot ste nastopali. Prva je bila Poslanska 
skupina Nove Slovenije. Tu me še posebno 
veseli, da ob koncu mandata ugotavljate, da 
sem kot varuhinja dobro delala. Resnično, od 86 
glasov vaših 4 takrat nisem dobila, a še lepše je 
na koncu ugotoviti, da so opazili, da si nekaj 
naredil, seveda z dobro ekipo sodelavk in 
sodelavcev, a vendar nikoli ni prepozno za 
pohvalo. Tako da tudi vam hvala. 
Gospa poslanka Ljudmila Novak je spraševala o 
tem in pravzaprav najbrž res pogosto sliši, da so 
ljudje tudi z našimi odgovori zlasti o 
nepristojnosti nezadovoljni. To je zagotovo res. 
To ugotavljamo tudi na terenu, ko moramo 
mnogim ljudem pojasnjevati, da so ali prezgodnji 
ali prepozni za k varuhu. Nekdo pride celo s 
sodbo Evropskega sodišča ali pravnomočno 
zadevo tik pred rubežem, ko ni nič več možno 
storiti, in se čudi, da varuh ne more spremeniti 
odločitev. 
Imamo hierarhijo pravnih sredstev, imamo poti, 
ki se jih morajo ljudje poslužiti, zato pa je še 
toliko bolj pomembno, da bi imeli brezplačno 
pravno pomoč, tako kot je bilo rečeno s strani 
poslanke, tudi na občinah. To je vedno naše 
vprašanje, ko odhajamo na občine. Celo anketo 
smo o tem naredili, katere občine nudijo svojim 
ljudem brezplačno pravno pomoč. To ne pomeni 
odvetnike od začetka do konca, a vendar tisto 
pomoč, ki bi ljudem odprla možnost in rekla, da 
je še čas, da ni več časa, da morajo vložiti to ali 
ono. Kajti ljudje so res razočarani in me vprašajo 
ali moje kolege in kolegice: ali torej res ni več 
možnosti? 
Se pa trudimo, to vam lahko zagotovim, da v 
naših pisnih odgovorih vse bolj pojasnjujemo 
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ljudem poti. Poti, ki so jim še na voljo, katera 
vrata naj odprejo. Seveda pa so marsikatera tudi 
zaprta ali prehitro zaprta ali so ljudje nedostopni, 
zato pa pravimo, da je dobro upravljanje tisto, ki 
je zelo pomembno. Da bi se vsak uradnik v 
državi zavedal svoje dolžnosti, celo več kot 
dolžnosti, in naredil za ljudi, ki potrkajo na vrata, 
čim več. 
Res je, to velja za mnoge razpravljavce – zakaj 
smo izpostavili urgence? Zdelo se mi je zelo 
pomembno, da sporočim državnim institucijam, 
da jim rečemo: »Če na naše poizvedbe ne 
odgovarjate hitro in takoj, kako se počutijo šele 
ljudje, kako nemočno prihajajo k vam in čakajo 
na vaše odgovore?« In resnično, nekatere 
zadeve, kljub obetom, da bo bolje, so trajale 
predolgo. 
Če nekdo čaka na neko socialno rešitev, na to, 
ali bo, tako kot ste rekli, že prej doštudiral, kot bo 
dobil štipendijo, upa, upa dolgo, lahko da upa 
zaman in je rešitev negativna, vendar, veste, 
predolgo čakanje ne more tem ljudem koristiti. 
Opozorili ste tudi na medresorsko sodelovanje. 
Zelo pomembno je, opozarjate mnogi. To se 
praktično ne bi smelo dogajati in obljuba o tem, 
da bodo študentje invalidi končno resnično 
uslišani v celi Sloveniji, ne le v poskusnih krajih, 
kot so Ljubljana, Maribor, Celje, to je obetanje 
boljše prihodnosti. Če kdo, si zaslužijo to invalidi. 
Pravzaprav vsi, vendar invalidi še toliko bolj. 
Pri stranki DeSUS je bilo omenjeno tudi 
mednarodno sodelovanje. Res je. Časa za to, 
da bi predstavila vse, ni bilo. Vendar če 
pogledate naše poročilo, ima posebno poglavje. 
Celo drugače smo začeli pisati poročilo. Če ste 
se pred leti lahko izgubili v tretjem poglavju, ki je 
predstavljalo naše delo, zaposlene, kaj vse 
počnemo in v številkah, ste lahko ugotovili, da 
smo to sedaj postavili na prvo mesto, torej da 
najprej, ko pogledate naše poročilo, vstopite v 
našo institucijo, ugotovite, kaj vse je naredila, 
koliko ljudi ima, koliko oddelkov. Celo slikovno 
smo to opremili. 
Dolgotrajna oskrba. Računam na vas. Na vas 
računa tudi minister Fakin, ki je prišel pred 
kratkim k nam na obisk. Pravi, da je za tako 
obsežen zakon potrebna močna politična volja, 
da ga je zelo težko očitno sprejeti. Sprejemamo 
ga že predolgo. 
Domovi. Marsikdo je rekel tudi Hrvaška. Zakaj 
ljudje odhajajo na Hrvaško? Tudi zato, ker k 
sreči živijo ob meji in upajo, da bodo tam plačali 
manj ali pa dobili sploh mesto. Mi zadevo v 
letošnjem letu tudi preverjamo, kajti širijo se 
marsikatere govorice, kako je tam, zakaj toliko 
ljudi odhaja, ali je dobro zanje poskrbljeno. Ker 
smo se letos lotili starejših, bomo poročali tudi o 
tem. In spet, tudi pri Desusu so omenjeni 
invalidi. Prav je. Če veliko strank to omeni, 
pomeni, da se boste za to zagotovo zavzeli.  
 Vesela sem tudi predstavnikov obeh 
narodnih skupnosti, kajti prav njim smo namenili 
zelo veliko pozornosti. Začela sem poslušati 
pripombe na to, da sta narodni skupnosti tudi 
prikrajšani, da je sovražni govor zlasti prisoten 

pri madžarski narodni skupnosti oziroma zoper 
njo in zato smo se odločili, da pod drobnogled 
vzamemo, tudi s potmi na teren na Primorsko in 
v Pomurje, obe narodni skupnosti, kako delujejo 
upravni organi, kako delujejo sodišča. Pohvalili 
smo marsikoga, mislim, da tudi inšpektorat, tržni 
inšpektorat. Kajti zanimivo za nas je bilo tudi to, 
ali je dvojezičnost spoštovana ali ne. Kot smo 
lahko danes slišali oba predstavnika narodnih 
skupnosti, to naše delo tudi cenita. Lahko bi 
človek rekel, da gre za dva poslanca, malo ljudi, 
vendar vsaka narodna skupnost si zasluži 
pozornost. Ne nazadnje je potreba spoštovati 
vse pravice vsakogar.  
 Naslednja je bil torej stranka SDS. 
Veliko je bilo govora o zaznanih kršitvah, o 
zaskrbljujočih je bile rečeno. O energetski 
revščini, res je. Udeleževali smo se sej Komisije 
za peticije in ena izmed tem je bila tudi to. 
Moram reči, da z ozirom na prve kritike, ko sem 
nastopila svoje delo, da se ne udeležujemo sej, 
smo se poskušali kadarkoli se je le dalo, vsaj 
eden, tako kot ste rekli, če ne sama pa eden od 
namestnikov, udeležiti vaših sej. Bile so na zelo, 
zelo različne teme in tukaj še enkrat lahko 
pohvalim vse odbore, ki ste naše poročilo resno 
obravnavali, zlasti naša matična komisija vsako 
leto in seveda tudi Državni zbor.  
 Tudi tu je bilo govora o diskriminaciji 
invalidov po sodiščih. Res je, državni sekretar je 
pojasnil, da se stvari izboljšujejo. Tudi mi smo 
resnično mislili vračanje z druge stopnje na prvo, 
kajti vse to podaljšuje postopke in potem 
ugotovimo, da se zadeve dvakrat, trikrat, vrnejo 
in potem nekako že ljudje obupajo, pozabijo 
nanje in rešitev, ki pride, je vsekakor za nekoga 
prepozna. Omenili ste okolje, inšpekcijske 
službe, zakaj niso uresničena sprejeta 
priporočila. Res je, prav je, da to izpostavljate.  
 Seveda pa tudi lahko tu odgovorim 
tistim, ki me sprašujete, kako je s širšimi 
vprašanji. Mi imamo seveda 9. člen, ki dovoljuje, 
da tudi delujemo na lastno iniciativo, vendar smo 
tu vezani na tiste, ki so prizadeti in morajo dati 
pristanek. Tako da tu rabimo torej njihove 
osebne podatke, brez njih ne moremo v nobeno 
preverjanje dejstev. Se pa vse pogosteje 
odločamo za neka širša vprašanja. Če ste nas 
spremljali in boste poročilo brali za to leto, boste 
ugotovili, da kjerkoli je gorelo, smrdelo, kjerkoli 
se je dotikalo tudi okolja, zdravja ljudi, smo odprli 
lastno pobudo.  
 Kot vidite, se menjajo tudi namestniki, 
tako da danes smo tu vsi. Nekateri zgoraj na 
balkonu, drugi spodaj, tako da vsi poslušamo 
vse, kar je bilo danes izrečenega in smo si 
zapomnili in bomo še magnetogram poslušali, 
kaj je tudi Vlada obljubila.  Nikoli, res nikoli ne 
obravnavamo zadev selektivno. Seveda pa naši 
odgovori zdaj niso všeč enim, zdaj drugim. 
Ampak morda je to prav.  
 Tako vidite, da rešujemo zadeve enih in 
drugih. Nikoli pa, kadar sta dva sprta in imata 
zelo različna stališča, ne moremo sprejeti 
takega, ki bi bilo vsem všeč, a upam, da smo bili 
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pri vsem tem zelo pravični. Zdravstvo, čakalne 
vrste, tu je bilo toliko posvetovanj, toliko odprtih 
vprašanj, kdaj bo bolje za ljudi, kdaj bodo lahko 
prišli do zdravnika, zobozdravnika, kdaj bodo 
vse te dodatne usluge, fizioterapija, ortodonti, 
dostopni vsem. O tem se vedno prepričam tudi 
na terenu.  
 Seveda si želite nekateri, da bi bilo 
letno poročilo krajše. Tudi sama si to želim. 
Seveda pa je toliko zadev, ki pridejo do nas, 
odpirajo vprašanja, da jih radi predstavimo, tudi 
če je morda samo eno, preprečimo druge. 
Včasih izvemo za eno zgodbo in s tem, ko hitro 
reagiramo tudi v medijih, upam, da ste opazili, 
preprečimo, da bi se te kršitve širile. Tako je bilo 
enkrat, ko so bile razpisane štipendije za 
deficitarne poklice. Reagirali smo izjemno hitro. 
Ministrica se je odzvala tako, da je razpis 
razveljavila. Če bi čakali, bi lahko dobili zelo 
veliko pobud, rekli bi, toliko smo jih imeli na 
področju štipendij, a mislim, da je zelo 
pomembno tudi hitro delo. Veliko od vas je 
izpostavilo invalide, invalidske komisije. Res je, 
upamo, da bomo lahko delovali na tem področju 
boljše, kajti ljudje, ki prihajajo tu, zlasti v 
terenskem delu občutim, da imajo veliko stisk. 
Pridejo v kraj, kjer so doma, težko, z boleznimi, 
ki so težke. Mi ne moremo ocenjevati, ali so za 
invalidsko upokojitev ali ne. Vendar moram reči, 
da niti ne zamerijo toliko dokončne odločitve kot 
odnosa, odnosa do tistega človeka, ki pride pred 
komisijo in pričakuje, ne da bo vedno uslišan in 
da mu bo dala prav, morda bo prišel še kasneje, 
ko bo stanje še slabše, vendar da bo ta odnos 
izjemno pozitiven. 
  Zakon o zdravstveni dejavnosti – 
marsikaj še manjka. Ko ste omenili Rome, 
moram povedati, opazili ste očitno v našem 
poročilu, da imamo pravzaprav enake vatle za 
vse. Opozarjamo, da je romska problematika 
izjemno težka, da otrok ni kriv, da se rodi v 
romski družini, ki ne bo imela morda toliko let 
vode, ki jo bo morala na pokopališču jemati v 
steklenico, morda se rodi brez lastne postelje, ni 
elektrike. Res ni kriv, romski otrok rabi vrtec, rabi 
šolanje, rabi družbo, ki mu pomaga. Prav tako 
pa k varuhu prihajajo tudi ljudje, ki živijo ob 
romskih naseljih, s svojimi resnimi problemi.  
 Bilo je govora o brezzobem tigru. To je 
morda stvar, ki jo poslušam, res je. Vendar 
mislim, da čisto brezzobi nismo. To se ugotavlja 
danes, ko vsi tako obljubljate. Torej imamo zobe, 
še več zob imate vi in mislim, da ima Vlada tudi 
modrostne zobe.  
 Naslednja stranka je LMŠ, Lista 
Marjana Šarca, ki je opozorila tudi na otroke s 
posebnimi potrebami, na študente invalide. Res 
je, tudi temu se posvečamo. Spominjam se, da 
nekateri žal, ko odidejo na študentska pota, 
presodijo, ali bo imela fakulteta primerne 
prostore, ali bodo dobili tolmača, velikokrat nam 
pišejo, vendar najbrž še premalo, ker očitno je 
teh problem več. Torej vedno bomo pozorni tudi 
na študente invalide s posebnimi potrebami. 
Govora je bilo o spletnem komuniciranju. Ne 

smemo pozabiti, da je prav varuh predlagal, da 
bi na spletu, ki bi moral biti javni prostor, imeli 
vsaj prekršek, če je že kaznivo dejanje 
sovražnega govora tako težko dokazljivo. 
Omenjano je bilo sojenje v razumnem roku. 
Seveda je bilo bolje, leto 2005, 2000, bila so 
leta, ko so nas z Evropskega sodišča množično 
opozarjali, šlo je za veliko kršitev. Sedaj sem 
vesela vseh teh pregledov sodb in tudi 
uresničitev. Opozoriti moram pa še na 
neuresničene sodbe Ustavnega sodišča. Tudi 
na te je treba biti v hramu demokracije pozoren. 
Res je, govorili ste tudi o vzgojnih zavodih, pa o 
obveznem branju, ki bi moralo biti letno poročilo. 
In spomnila sem se na prejšnjega državnega 
sekretarja, ki je rekel, da bi moralo naše poročilo 
biti obvezno branje za vsakega ministra, ki bi ga 
spremljalo vsak dan njegove službe, da bi 
pogledal, kaj je že uresničil in česa še ni. Štejejo 
rezultati, lepo je bilo rečeno tudi s strani LMŠ.  
 Senzibilnost s strani SD, to je naslednja 
stranka, spoštovanje pravic, omenjana je bila 
naša novela. Res si od nje veliko obetamo in 
upamo, da bomo lahko marsikaj uresničili tudi na 
področju promocije človekovih pravic. Tu bi pa 
še rekla nekaj. Če opazite, poslanci, ljudi na 
terenu, ki so jim kršene človekove pravice in vas 
o tem opozarjajo, pošljite jih tudi k varuhu, tudi 
tiste, ki pridejo na Komisije za človekove 
pravice. Potem je bilo govora spet o nadomestilu 
za invalidnost, ki je sramotno nizko. Res je, kako 
naj invalid s tem preživi, ob tem da rabi še več 
kot tisti, ki ni invalid. O revščini ste mnogi 
govorili. Prav je, da o tem govorite. Upam, da 
bomo lahko nekoč rekli, da je izkoreninjena, da 
je ni. Da ni treba zbirati zamaškov, da ni treba 
iskati pomoči in zbirati na začetku šolskega leta 
pet evrov, enega evra za šolske potrebščine. 
Hudo je, tudi to ste nekateri omenjali, da 
zaposleni hodijo na Karitas ali Rdeči križ, in 
vendar so k sreči take organizacije ali kakšne 
druge, torej ne samo ti dve, ki pomagajo ljudem 
v stiski.  
 Veliko je bilo govora tudi o 
delovnopravni zakonodaji, o agencijskem delu, o 
starejših, o brezplačni pravni pomoči, o vodi, tudi 
tu so obeti vse boljši, upam.  
 Tistim, ki sem pozabila odgovoriti, 
mislim, da je bila to prva stranka, deset dni pred 
volitvami in nezmožnost voliti. Danes smo slišali 
državno sekretarko. Res je, vendar predolgo se 
vleče. Mi smo že mislili to priporočilo opustiti, a 
vendar se nam je zdelo tako pomembno, da 
smo ga vključili tudi v letno poročilo.  
 Stranka SMC je govorila o sovraštvu in 
sovražnem govoru. Ponovno poudarjam, da smo 
želeli, da bi bil na spletu, ki je javni prostor, 
možen prekršek. O pomembnosti naših 
priporočil, videli so tudi pohvale, ki dobro denejo, 
in spet invalidi, odpuščanje, izvršbe. Tudi na 
področju izvršb, to je bila skupna tema mnogim 
razpravljavcem, se je marsikaj spremenilo. A še 
vedno lahko upamo, da bodo centri za socialno 
delo po novi zakonodaji izkoristili možnost, ki jo 
imajo, da takrat, ko nekdo zabrede v težave, ga 
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še pravočasno rešijo, kajti dolg 6, 10, 20 tisoč 
evrov je še za zaposlene prevelik.  
 Na koncu Levica, ki seveda opozarja 
na stanovanjsko politiko, ki še ni taka, kot bi si jo 
želeli, zlasti ne za mlade. Res je, kvadratni 
meter stanovanja je predrag in ljudje, ki delajo 
prekarno, ki nimajo redne zaposlitve, sploh ne 
morejo dobiti kredita. Bilo je govora tudi o delu 
inšpekcij, danes obeti o vseh več inšpektorjih. 
Lahko bi rekli, da jih celo ne bi rabili več, ker bi 
ljudje spoštovali zakonodajo in bi lahko delali 
karkoli drugega, a kadar je ne, je treba uporabiti, 
žal, tudi represijo, kajti za preventivo je tu že 
prepozno.  
 Bilo je govora tudi o Zakonu o tujcih, ki 
je še vedno na Ustavnem sodišču. Revščina. Za 
espeje vas moram spomniti na uspelo zahtevo 
za oceno ustavnost, ko smo uspeli s tem na 
Ustavnem sodišču, da tisti, ki zasluži manj, lahko 
tudi dokaže, da zasluži manj, in da ni ob 
socialne transferje zgolj zato, ker mu pripišejo 
nek dohodek, ki ga nima.  
 In spet spremljevalci otrok, invalidov, 
otrok s posebnimi potrebami. Tudi o tem smo 
veliko govorili tudi v Celju, ko je bilo govora o 
tem. Prav je, da se to poudarja, da so odločbe 
za te otroke čim krajše sprejete in da lahko 
rečemo, da smo izpolnili pričakovanja tistih ljudi, 
ki se borijo vsak dan, kot je bilo ob koncu 
rečeno, ne veš, kako je biti invalid in imeti ob 
sebi psa spremljevalca. Tudi s tem smo se 
ukvarjali, da celo nekateri ne vedo, da pes 
slepega spada v trgovino.  
 Stranka Alenke Bratušek – o 
dostojanstvu in o pomenu varuha. Hvala lepa za 
vse to. Res je, pomen varuha je vse večji in s 
tem sem tudi sama kot varuhinja po šestih letih 
zelo zadovoljna.  
 Na koncu – kaj naj vam rečem? Tudi 
tokrat se mi čas izteka, upam, da bom končala 
še pred koncem roka, ki ga imam. Izkoristite 
priložnost. Izkoristite vse priložnosti, ki jih imate 
v Državnem zboru, da uresničite ta priporočila, 
da morda naredite še kaj več, in potem bo 
poročilo krajše ali pa celo enako dolgo, vendar 
polno lepih pohval in zaslug za tiste, ki boste 
prisluhnili slehernemu človeku v naši družbi. Naj 
rečem takole, kot mi je povedal nekdo, ki me je 
klical, »ne uporabljajte besed mali človek«. In 
prijelo se me je. Veste, rekel je: »Zelo smo 
prizadeti, če smo mali ljudje.« In res je, mali 
človek je lahko velik, vendar je pogosto tlačen. 
Tlačen ravno od države, ki mu ne prisluhne, ker 
je velika in močna, ker se kot taka tudi počuti.  
 Pred vami, spoštovane poslanke in 
poslanci, z vso izvršno oblastjo, tudi 
pravosodno, ki je samostojna, je velika 
priložnost. Velika priložnost za ljudi, ki včasih 
celo neradi spremljajo seje, ker so mučne, a 
upajo, da boste tukaj prinesli torej s svojo 
prisotnostjo, s svojim sprejemanjem zakonodaje 
veliko rešitev zanje. Takrat ne bomo več govorili 
o revščini kot kršitvi človekovih pravic, pa čeprav 
ta ni posebej uzakonjena kot kršitev, a vendar 
spada v drugi člen Ustave, ko govorimo o 

socialni državi. In če želimo pravno in socialno 
državo, vsi vzvodi so v vaših rokah.  
 A pred koncem bomo vseeno še 
izkoristila tisto možnost, da vam ponudim, kaj 
vse je bilo s strani varuha priporočeno, kaj se je 
uresničilo in upam, če bomo poslušali še 
magnetogram te seje, da bomo lahko zapisali, 
da bo v kratkem še veliko bolje za vse naše ljudi. 
Hvala vam.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa Nussdorfer.  
 Vsi razpravljavci, ki ste to želeli, ste 
dobili besedo. Ker pa je čas, določen za 
razpravo še ostal, sprašujem, ali želi na podlagi 
prvega odstavka 71. člena Poslovnika zbora še 
kdo razpravljati. Vidim, da je odgovor da.  
 Odpiram prijavo za razpravo. 
Ugotavljam, da imamo dva prijavljena.  
 Prvi dobi besedo gospod Željko Cigler.  
 Izvolite.  
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala lepa, 

spoštovana predsedujoča. Hvala lepa gospe 
varuhinji za ta dodatna pojasnila.  
 Žal mi je, da nobenega predstavnika 
ministrstva za šolstvo ni zdajle med nami. Morda 
bi lahko odgovoril na vprašanje, ki sem ga 
direktno naslovil na ministrstvo, zakaj se 
pravnomočne odločbe o usmeritvi ne izvajajo in 
se s tem otrokom, ki se jim ta pomoč ne nudi, 
povzroča nepopravljiva škoda. Tam, kjer ste pa 
to dosegli, da se vsaj v enem delu zagotavljajo 
spremljevalci, je pa napredek očiten in velik, 
kljub temu da je delovno mesto spremljevalca 
zelo zelo podcenjeno, ker gre za visoko 
strokovno delo, za delo z našimi otroki. Žal mi je, 
škoda da ni predstavnika ministrstva tukaj. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji, ki ima besedo, pa je gospod 
Jožef Horvat. Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala za besedo, 

gospa podpredsednica. Spoštovane 
predstavnice, predstavniki Vlade, spoštovana 
varuhinja, gospa Vlasta Nussdorfer s sodelavci, 
drage kolegice in kolegi! 
 Vesel sem, da smo danes imeli 
štiriurno razpravo o izjemno pomembni zadevi, o 
človekovih pravicah. Zaradi nespoštovanja 
človekovih pravic padajo države. Padajo države. 
Saj se še spomnimo, kaj smo zapisali v temeljno 
ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije. Ob dejstvu, da 
Socialistična federativna Republika Jugoslavija 
ne deluje kot pravno urejena država in se v njej 
hudo kršijo človekove pravice, nacionalne 
pravice in pravice republik in avtonomnih 
pokrajin, je tistega 25. junija 1991 trodomna 
skupščina sprejela že imenovano Temeljno 
ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije. Čeprav, ampak pustimo, to 
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zdaj ni tema, nekateri imajo še vedno 
domotožje, da bi še kar naprej radi šli nazaj v 
SFRJ. Ob letošnjem 25. juniju, državnem 
prazniku, sem celo, zanimivo, devetnajstletnico 
slišal, ki je rekla, da je pa takrat bilo vse boljše. 
Ampak, kot rečeno, to zdaj ni tema. Morda pa, 
ko govorimo o razumevanju, vsesplošnem 
razumevanju, povem tudi sam o izkušnjah, ki jih 
doživljam v poslanski pisarni. Žal zaradi 
oddaljenosti nisem in ne morem biti vsak 
ponedeljek v poslanski pisarni, sploh če so 
obveznosti tukaj. Ljudje mi prinesejo razne 
odločbe, recimo o tem, da niso upravičeni do 
nekih socialnih pravic, takšnih ali drugačnih. Ne 
znajo si jih razlagati, saj jih znajo prebrati, 
ampak ne razumejo jih. Zakaj? Ker so tako 
komplicirano napisane. In tudi zaradi tega, ker ni 
spoštovan 2. člen slovenske ustave, da je 
Slovenija tudi socialna država. Kot sem 
predvčerajšnjim že povedal, kaj nam koristi, da 
imamo milijardo, milijardo 200, 300 milijonov 
denarja v državnem proračunu za socialne 
transfere, ljudje pa, tisti, ki so na robu družbe, do 
tega enostavno ne morejo priti. Ko sem se 
pripravljal na to razpravo, študiral poročilo 
varuhinje – dejansko, gospa varuhinja – čista 
desetka. Res. Moja tudi osebna pohvala, v 
imenu poslanske skupine jo je že izrekel kolega 
Blaž Pavlin. Pa verjamem, da nas vse gotovo 
najbolj muči to, da večkratna vaša opozorila ne 
zaležejo. Že vem, kaj bo pisalo v vašem 
osebnem poročilu za obdobje šestih let. To je 
največji problem. Kolegice in kolegi, tukaj ste 
stranke, ki ste ravno šest let v vladi. Ali pa še 
več. Tukaj ex catedra govoriti, da si mi 
prizadevamo za ne vem kakšno življenje vseh, 
za dostojno življenje vseh in tako dalje. Ja, to je 
fino. Saj si vsi to prizadevamo. Ampak tisti, ki ste 
v Vladi, ki imate več politične moči, neprimerno 
več kot opozicija, je čas, da pridete od besed k 
dejanjem. Tu je naš problem. Vse to, kar smo 
slišali – kapo dol, od predstavnikov vlade – kapo 
dol. Ampak če bi bil iskren namen – in to je moje 
ključno sporočilo – ker je bilo poročilo objavljeno 
marca letos, koalicijski sporazum pa veliko 
kasneje, bi jaz želel videti primerjavo: koliko teh 
priporočil, predvsem tistih, ki se ponavljajo, je 
vgrajenih kot rešitev v koalicijski sporazum? To 
je pravzaprav danes ključno vprašanje. Morda 
se bo oglasila še varuhinja in povedala, če je 
delala to primerjavo ali ne, bi pa bilo zelo 
zanimivo to primerjavo narediti. 
 Še je čas, kot pravi gospod Marjan 
Šarec, da ni nujno, da vse tisto, kar smo 
zapisali, spoštujemo – kar smo zapisali v 
koalicijski sporazum namreč. Jaz pa pravim, da 
dobro pa je, da naredimo dobre stvari, pa tudi če 
niso zapisane v koalicijskem sporazumu. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Na začetku se samo opravičujem. 
Preden sem dala na prijavo delitev dodatnega 
časa, sem pozabila povabiti k prijavi tudi 

predstavnike Vlade in pa gospo varuhinjo, moja 
napaka.  
Sem pa dobila prošnjo za ponovno besedo 
gospe varuhinje in ji dajem besedo.  
 Izvolite. 5 minut imate na voljo. 
 
VLASTA NUSSDORFER: Zelo na kratko bom 

odgovorila samo poslancu Levic v zvezi z 
ministrstvom za izobraževanje. 
 Tudi to nas muči. Predstavnica je bila in 
je predčasno odšla, vendar minister je bil 
napovedan za ponedeljek. Žal bo v Bruslju in ga 
ne bo, vendar nov rok je že določen. In takrat, 
verjemite, ga bomo povprašali tudi po tem. 
Sedaj zelo intenzivno vabimo vse ministre, 
nekateri, bolj redki, so že prišli, vendar še bodo 
do konca mandata, torej upam, da bomo lahko 
marsikaj uresničili. 
 Ta pregled – pustimo se presenetiti, 
gospod Horvat, mislim, da bo kar zanimiv. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Če ni predstavnikov Vlade, ki bi še 
želeli razpravljati, zaključujem razpravo.  
 Ker amandmaji k predlogu poročila niso 
bili vloženi, zaključujemo razpravo in bomo o 
predlogu priporočila v skladu s časovnim 
potekom seje zbora odločali v torek, 27. 
Novembra, v okviru glasovanj.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 24. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
POROČILA VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC 
REPUBLIKE SLOVENIJE O IZVAJANJU 
NALOG DRŽAVNEGA PREVENTIVNEGA 
MEHANIZMA PO OPCIJSKEM PROTOKOLU 
H KONVENCIJI OZN PROTI MUČENJU IN 
DRUGIM KRUTIM, NEČLOVEŠKIM ALI 
PONIŽEVALNIM KAZNIM ALI RAVNANJU ZA 
LETO 2017. 

 Poročilo je v obravnavo zboru predložil 
Varuh človekovih pravic. 
  Besedo dajem varuhinji gospe Vlasti 
Nussdorfer za dopolnilno obrazložitev poročila.  
 Izvolite.  
 
VLASTA NUSSDORFER: Ponovno vsi lepo 

pozdravljeni, tako spoštovana podpredsednica 
Tina Heferle, poslanke, poslanci in seveda še 
vsi, ki s strani ministrstva vztrajate, ker se vas to 
poročilo tudi dotika! 
Hvala lepa, da ste pravzaprav tudi tako resno 
pristopili k obravnavi tega poročila, ki je sicer 
polovico krajše, a vendar, če napišeš poročilo na 
200 straneh, imaš kaj povedati, gre namreč za 
opcijski protokol h Konvenciji proti mučenju in 
drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju. Kratko mu rečemo poročilo 
DPM. 
Kaj naj povem? Izpostavlja sistem rednih, 
preventivnih obiskov na krajih odvzema 
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prostosti. Vsaka država pogodbenica ustanovi 
enega ali več organov, to je DPM. Vključenih je 
kar 80 pogodbenic, najpogosteje to izvajajo 
ombudsmani, v Sloveniji od leta 2006 dalje. Naj 
vas spomnim, da smo ravno v lanskem letu 
pripravili zelo odmevno mednarodno 
konferenco. In tudi kadar pridejo v Slovenijo 
predstavniki nadzornih institucij SPT, CPT, torej 
evropskih ali svetovnih, ugotavljajo, da je vse, 
kar je priporočeno, že opravil tudi varuh. Torej 
ne ugotavljajo dodatnih kršitev, kar je lahko le 
pohvala za našo institucijo. 
V svojem mandatu v letu 2015 sem uvedla 
skromno, vendar vseeno novost, in sicer 
drugačno organizacijo, to, kar se sedaj uvaja 
tudi z ozirom na novelo zakona, in sicer 
posebno notranjo organizacijsko enoto. Čeprav 
namestnik Ivan Šelih vodi tudi področje 
pravosodja, odvzema prostosti, policijskih 
postopkov in tudi državni preventivni 
mehanizem, se mi je zdelo prav, da ljudje, ki 
delajo na njegovem oddelku, to sta dve osebi in 
še dve polovično sedaj, prej pa ena polovično, 
delajo zgolj to. Poznalo se je, kajti podvojili smo 
število obiskov. Teh obiskov je bilo v zadnjih 
dveh letih kar 80. 
Rada pa bi se ob tej priložnosti zahvalila tudi 
vsem nevladnim organizacijam. Kar devet smo 
jih izbrali po posebnem pozivu, ne bom jih 
naštevala. Zelo lepo so predstavljene v našem 
poročilu. Tu so še zdravniki eksperti, ki hodijo z 
našimi zaposlenimi na številne obiske. 
Postali smo tudi prva, demenci prijazna, točka. 
To bi lahko omenila tudi pri prejšnjem poročilu. 
To je zelo pomembno. Kajti demenca je 
pravzaprav bolezen prihodnosti, pa žal tudi že 
sedanjosti, le zavedali se je nismo dovolj. 
Ugotavljamo številne težave na področju 
duševnega zdravja, opredelitve varovanih 
oddelkov, porabe posebnih varovalnih ukrepov, 
v zaporih, kot je bilo že rečeno, prezasedenost, 
k sreči samo nekaterih zaporov, kajti marsikaj se 
je na tem področju tudi spremenilo. Imamo tudi 
drugačne kazni, celo priznanja v zgodnjih 
postopkih obravnave. Tako je tudi manj tistih, ki 
odidejo v zapor oziroma odidejo za krajši čas, 
kot bi sicer. 
Tu je še skrb za starejše, bolne in invalide. 
Temu smo pri Varuhu posvetili posebno 
pozornost in izdali celo tematsko poročilo. Če se 
sama še kot tožilka spominjam časov, ko so 
ljudje odhajali na prestajanje zapornih kazni, so 
bili v nekih srednjih letih ali celo mlajši. Danes jih 
v naših zaporskih institucijah najdemo kar nekaj, 
starih krepko čez 80 let, in seveda z ozirom na 
težave, ki jih prinesejo ta leta, je potrebna tudi 
drugačna obravnava in temu smo v tematskem 
poročilu namenili kar precejšnjo pozornost. 
Seveda je pozornosti vredna tudi psihiatrija. Tu 
smo, mimogrede, vendar za dostojanstvo ljudi je 
zelo pomembno, dosegli celo porabo ustreznih 
dnevnih oblačil, kajti veste, kako se človek 
počuti, če mora hoditi naokoli v posebnih 
oblačilih, ki te tako zaznamujejo, kot utesnjujejo. 

Tu gre še za težave z zdravljenjem 
mladoletnikov s težavami v duševnem zdravju. 
Organizirali smo, celo varuh je dal pobudo, za 
Dneve duševnega zdravja, kar je zelo 
pomembno. Na teh dnevih smo spregovorili 
ravno o teh osebah, ki se pogosto zadržujejo na 
posebnih oddelkih. 
Izdali smo posebno poročilo in če me kaj veseli, 
je to, da upam, da bo kdaj bolje. Sem večna 
optimistka, vendar kot rečeno, še vedno tudi 
sama. Pripravili smo novinarsko konferenco na 
enem izmed oddelkov socialnovarstvenih 
zavodov, posebnih zavodov, da mo se lahko 
skupaj z novinarji prepričali, da to, kar se tam 
dogaja, ni človeka vredno, ni dostojanstveno. 
Lani smo, kot rečeno, obiskali 80 ustanov, tako 
policijske enote, zavode za prestajanje kazni 
zapora, tudi edini Prevzgojni dom Radeče, 
psihiatrične bolnišnice, posebne 
socialnovarstvene zavode, domove starejših 
občanov, vzgojne zavode za mladoletnike in 
lokacije za tujce. Povedati moram tudi to, kar 
sem pogosto vprašana. Ne gre za napovedane 
obiske. To pomeni, ker so obiski nenapovedani, 
da seveda najdemo stanje, kakršno je, da se 
nihče, razen morda v največjem zaporu, kjer jih 
moramo zaradi velikosti obiska, obsežnosti 
akcije obvestiti vsaj dan prej, se poslužujemo 
vedno nenapovedanih obiskov, razen kadar so 
pri nas prisotni tujci. Kajti, zaradi njih je seveda 
potrebno obisk napovedati, vendar to ni tako 
pogosto.  
 Izdali smo, v tem poročilu, ki ga imate 
pred seboj, 615 priporočil in zelo lepo je, če 
lahko rečem, da je popolnoma nesprejetih le 55, 
vem pa, da so tudi razlogi, da so nesprejeta. Ne 
zato, ker bi očitali nam karkoli, ampak zato, ker 
morda tudi finančne stiske preprečujejo, da bi se 
karkoli spremenilo še na bolje.  
 Torej imamo ugled, ne le doma, tudi v 
tujini. Gostimo tujce, ki prihajajo k nam iz 
državnih preventivnih mehanizmov in se pri nas 
učijo in tudi moje sodelavke, sodelavci, zlasti 
namestnik Ivan Šelih, pogosto potujejo v tujino 
in poučujejo, kako bi moralo biti stanje v 
zaporskih institucijah in drugih, kjer je ljudem 
kakorkoli odvzeta svoboda gibanja. Gre torej za 
zadeve, ki so občutljive in zato verjamem, da ste 
tudi temu poročilu, ki ima celo slikovno gradivo, 
potrudili smo se, da smo vam poskušali prvič 
prikazati, kaj slika pomeni, včasih veliko več kot 
tekst.  
 Hvala, ker boste tudi to priporočilo 
danes obravnavali, rekli karkoli o njem. Veliko je 
bilo že rečenega na odborih, na Komisiji za 
peticije, ki se ji ponovno zahvaljujem za resno 
obravnavo, pa tudi v Državnem svetu. 
 Poročilo na 200 straneh, s številnimi 
priporočili, resno, resno obravnavano in resno 
sprejeto. In hvala tudi za to, da mu boste 
prisluhnili, torej vsem, ki bodo tako s strani Vlade 
kot z vaše strani, predstavili svoje poglede nanj. 
Hvala lepa. 
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PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa Nussdorfer.  
 Poročilo je obravnavala Komisija za 
peticije, človekove pravice in enake možnosti kot 
matično delovno telo in pripravila predlog 
poročila Državnega zbora. Zato vabim k besedi 
gospo Evo Irgl, da predstavi poročilo.  
 Izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo.  
 Kot že rečeno, Komisija za peticije, 
človekove pravice in enake možnosti je na tretji 
seji obravnavala Poročilo Varuha človekovih 
pravic o izvajanju nalog državnega 
preventivnega mehanizma po Opcijskem 
protokolu h konvenciji OZN proti mučenju in 
drugim, krutim nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanju za leto 2017. 
 Predstavnik predlagatelja poročila 
državnega preventivnega mehanizma, 
namestnik Varuha človekovih pravic gospod 
Ivan Šelih, je v predstavitvi poročila poudaril 
pomen rednih preventivnih obiskov, o katerih 
vedno pripravijo izčrpno poročilo s priporočili za 
izboljšave. Dobre prakse izpostavijo in pohvalijo 
in jih tako priporočajo tudi drugim. V okviru 
državnega preventivnega mehanizma je bilo v 
letu 2017 izvedenih 80, večinoma nenajavljenih 
obiskov različnih krajev odvzema prostosti v 
Sloveniji, na podlagi katerih je bilo izdanih 615 
priporočil, od katerih jih je bilo 245 že 
uresničenih, 204 zaradi različnih razlogov še 
čakajo na uresničitev, 55 pa je takih, ki jih 
ustanove niso sprejele kot utemeljene.  
 Tudi v letu 2017 so preverjali ravnanje 
z zaprtimi osebami in njihove pogoje bivanja, da 
bi se okrepilo varstvo pred mučenjem krutim ali 
poniževalnim ravnanjem. V 18 primerih so bili 
obiski tematske narave in posebej posvečeni 
ranljivim skupinam zaprtih oseb. To so starejši in 
invalidi na prestajanju kazni zapora oziroma v 
priporu. V prihodnosti pa naj bi se tovrstnim 
obiskom namenilo še več pozornosti. V okviru 
državnega preventivnega mehanizma je bilo 
opravljenih tudi veliko število kontrolnih obiskov, 
v okviru katerih se preverja izpolnjevanje 
priporočil predhodnih obiskov. Na podlagi 
izvedenih obiskov se oblikujejo tudi pobude za 
spremembe zakonodaje. Po mnenju Varuha je v 
Sloveniji nadzor nad institucijami, v katerih je 
ljudem odvzeta prostost, na visoki kakovostni 
ravni. Pri tem Varuh izpostavlja, da naloge 
državnega preventivnega mehanizma izvaja 
kadrovsko maloštevilna ekipa, ki pa opravlja 
izjemno pomembno delo. Posebej je bila 
izpostavljena visoka raven uresničevanja 
priporočil, kar priča o spoštovanju, ki ga državni 
preventivni mehanizem uživa pri institucijah. 
Kršitve, ki jih ugotovijo mednarodni opazovalci, 
ki prihajajo na obiske v slovenske ustanove 
zaprtega tipa, pa se običajno skladajo z 
ugotovitvami državnega preventivnega 
mehanizma. Predlagatelj poročila, torej Varuh 
človekovih pravic, izpostavlja dobro sodelovanje 

tako z nevladnimi organizacijami, ki jih zastopa 
preko 40 posameznikov, kot tudi z izvajalci 
DPM-ja drugih držav, predvsem s sosednjimi 
državami, s katerimi delavci državnega 
preventivnega mehanizma sodelujejo tudi na 
področju usposabljanja in izmenjave dobrih 
praks.  
 Predlagatelj poročila v zvezi z delom 
državnega preventivnega mehanizma 
izpostavlja težave povezane zlasti s področje 
Zakona o duševnem zdravju, katerega 
spremembe so po njegovem mnenju v pripravi 
že predolgo časa. V praksi se težave na tem 
področju kažejo zlasti pri zagotavljanju 
ustreznega števila mest v okviru varovanih 
oddelkov ter z izvajanjem posebnih varovalnih 
ukrepov, na kar je bilo opozorjeno tudi v 
posebnem poročilu Varuha človekovih pravic o 
kršitvah človekovih pravic oseb z duševno 
motnjo, po njihovem neprostovoljnem 
nastanjevanju in obravnavi v varovanih oddelkih 
socialnovarstvenih zavodov, ki ga je Državni 
zbor obravnaval lansko leto.  
 Potem je besedo dobila predstavnica 
Ministrstva za delo, ki je uvodoma povedala, da 
se na ministrstvu zavedajo pomena DPM-ja pri 
ugotavljanju nepravilnosti in pri izboljševanju 
razmer, v katerih živijo ljudje, ki jim je bila 
odvzeta prostost.  
 Besedo je dobil tudi predstavnik 
Ministrstva za pravosodje v imenu Uprave 
Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih 
sankcij gospod Jože Podržaj, ki je zagotovil, da 
na ministrstvu vsa priporočila DPM-ja jemljejo 
zelo resno. Že utečena je postala praksa, da se 
po vsakem obisku DPM-ja v zaporu Uprava za 
izvrševanje kazenskih sankcij sestane z 
vodstvom posameznega zapora in potem na teh 
sestankih skupaj proučijo priporočila, pripravijo 
izhodišča za odgovore in iščejo načine za 
ureditev nastale situacije.  
 Besedo je dobilo še Ministrstvo za 
zdravje in pa Ministrstvo za notranje zadeve, 
gospod Sandi Čurin, ki je poudaril, da policija 
vsa priporočila DPM-ja vzame zelo resno in jih 
večino tudi uresniči. Pojasnil je, da se največ 
priporočil policiji nanaša na administrativne 
naloge oziroma napake povezane z njimi, 
vendar policija tudi v teh primerih sproti in hitro 
odpravlja pomanjkljivosti.  
 Ker nimam več časa, naj samo še 
povem, da po končani razpravi so članice in 
člani komisije sprejeli predlog priporočila, ki je 
sestavni del tega poročila in ga danes 
obravnava Državni zbor. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospa Irgl.  
 Besedo ima predstavnik Vlade, gospod 
Gregor Strojin.  
 Izvolite. 
 
GREGOR STROJIN: Spoštovana 

podpredsednica Državnega zbora, spoštovani 
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poslanke, poslanci, spoštovana Varuhinja 
človekovih pravic in ostali prisotni! 
 Pomemben del nalog Varuha 
človekovih pravic tvorijo tudi naloge in 
pooblastila državnega preventivnega 
mehanizma. To je pomemben mehanizem pod 
okriljem Združenih narodov za preprečevanje 
mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z 
ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. V okviru 
nalog državnega preventivnega mehanizma je 
bilo v letu 2017 izvedenih 80 obiskov krajev 
odvzema prostosti. Izdanih je bilo skupno 615 
priporočil, od tega jih je bilo 245 uresničenih že v 
času priprave poročila, 204 so sprejeta, 55 pa jih 
ostaja nesprejetih.  
 Varuh je v poročilu izrazil, da je 
večinoma zadovoljen z odzivi pristojnih organov 
na njihove ugotovitve in priporočila za 
izboljšanje stanja. Kažejo namreč na 
pripravljenost za sodelovanje, si pa želi še 
boljšega sodelovanja z ministrstvi, zlasti glede 
problematike, ki terja sistemske spremembe. 
Odvzem svobode, odvzem prostosti pomeni 
najhujši dopusten poseg države v posameznikov 
človekove pravice in temeljne svoboščine. 
Pomemben delež teh posegov pomenijo kazni in 
ukrepi, povezani z odvzemom prostosti, ki so 
izrečeni v kazenskem postopku. Gre za izjemno 
občutljivo področje, kjer morajo veljati najvišji 
standardi varstva človekovih pravic. Glede na to 
so spodbudne ugotovitve, da je zlasti Uprava za 
izvrševanje kazenskih sankcij kot organ, 
pristojen za izvrševanje kazenskih sankcij, ki 
deluje v okviru Ministrstva za pravosodje, večino 
priporočil, ki se nanašajo nanjo, sprejela in od 
teh večji del tudi že uresničila. Sicer pa se z 
ugotovitvami, pobudami in predlogi, ki izhajajo iz 
obiskov v okviru državnega preventivnega 
mehanizma, redno in ažurno seznanja in nanje 
odziva. Spremljanje in uresničevanje priporočil 
oziroma priprava pojasnil v primerih, ko se 
naslovni organi s priporočili ne strinjajo, je zato 
živ in kontinuiran proces sodelovanja, ki odraža 
polno zavedanje Vlade o pomenu skrbi za 
posameznika, ki mu je bila odvzeta osebna 
svoboda. Hvala za pozornost. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod državni sekretar. 
 Nadaljujemo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Prvi ima besedo gospod 
Franc Jurša v imenu Poslanske skupine Desus.  
 Izvolite. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala za besedo. 

Vam, podpredsednica, lep pozdrav, kakor tudi 
seveda varuhinji človekovih pravic s 
sodelavcema, predstavnikoma oziroma 
predstavnikom izvršne veje oblasti, to sem 
danes večkrat od varuhinje tudi slišal, kakor 
seveda tudi sodelavkam in sodelavcem v 
Državnem zboru, se pravi poslankam in 
poslancem! 
 Varuh je poleg 23. rednega poročila za 
leto 2017 posredoval tudi Poročilo Varuha o 

človekovih pravicah Republike Slovenije o 
izvajanju nalog državnega preventivnega 
mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji 
Organizacije združenih narodov proti mučenju in 
drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim 
kaznim ali ravnanjem za leto 2017. Pri izvajanju 
nalog državnega preventivnega mehanizma so 
bili posebej izpostavljeni redni preventivni obiski, 
ki so ključni za pripravo poročila za izboljšave. 
Veseli nas, da pri teh nalogah Varuh dobro 
sodeluje z nevladnimi organizacijami, ministrstvi, 
policijo in Upravo za izvrševanje kazenskih 
sankcij. Varuh v tem kontekstu vedno izpostavi 
dobre prakse in pohvale. Za primer lahko 
navedemo, da so institucije skoraj polovico vseh 
izdanih poročil oziroma priporočil že uresničile. 
Tretjina jih na to še čaka, vendar lahko 
verjamemo, da bo prišlo tudi do njihove 
uresničitve. Vse organizacije, ki jih zadeva 
mehanizem, jemljejo priporočila Varuha zelo 
resno in jih skušajo tudi čimprej uresničiti.  
 V nadaljevanju želimo poudariti pomen 
mehanizma s preventivnim delovanjem skrbi za 
preprečevanje mučenja in drugih oblik slabega 
ravnanja z osebami, ki jim je bila odvzeta 
prostost. V lanskem letu je tako varuh 18-krat 
obiskal institucije z namenom preveriti ravnanja 
z ranljivimi skupinami v zaporih. Izkazalo se je, 
da je nadzor nad takšnimi institucijami Slovenija 
na zelo visoki ravni.  
 Kar pa na drugi strani še vedno bode v 
oči in Varuh na to tudi že dolgo opozarja, je 
Zakon o duševnem zdravju. Varuh nas poziva, 
da najdemo rešitev za zagotavljanje ustreznega 
števila mest v okviru varovanih oddelkov in 
skrbimo za izvajanje posebnih varovalnih 
ukrepov.  
 Iz poročila je moč razbrati, da nas še 
vedno pesti pomanjkanje varovanih oddelkov, 
kadrovska podhranjenost in težave z 
ustreznostjo prostorskih standardov in 
normativov v domovih za starejše občane. 
Odzivnost pristojnega ministrstva na tem 
področju sicer lahko pohvalimo, a apeliramo, naj 
se vloži dodaten napor v reševanje tovrstne 
problematike. Število obolelih z demenco 
namreč iz leta v leto narašča.  
 V poročilu je izpostavljeno še področje 
obravnave mladoletnikov v vzgojnih zavodih, ki 
čaka na nove zakonske rešitve, predvsem na 
področju institucionalnega varstva mladostnikov, 
saj funkcija zavodov na tem področju ni 
zakonsko urejena. Pričakujemo, da bo 
ustanovljena medresorska skupina uspela 
pripraviti rešitve, ki bodo uredile to področje.  
 V Poslanski skupini Desus bomo 
Poročilo Varuha in priporočilo pristojnim 
državnim organom, da naj sprejmejo vse 
potrebne ukrepe za srečevanje priporočil 
državnega preventivnega mehanizma, tudi 
podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
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 Naslednja je Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke in v njenem 
imenu gospa Lidija Ivanuša. 
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Spoštovani in lepo 

pozdravljeni vsi skupaj! 
 Z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega 
protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim 
krutim nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali 
ravnanju so bila v letu 2006 Varuhu človekovih 
pravic zaupane naloge in pooblastila državnega 
preventivnega mehanizma. Varuh s tem 
uveljavlja dodaten mehanizem za preprečevanje 
mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z 
ljudmi, ki jih je bila odvzeta prostost. Izvajajo se 
preventivni obiski Varuha in nevladnih 
organizacij, katerih namen je preprečiti mučenje 
ali drugo slabo ravnanje. 
 Po našem mnenju mučenja v Republiki 
Sloveniji ni, saj je pridobitev novejše dobe prav 
humanizacija izvrševanja kazenskih sankcij. 
Slednje zagotavlja načelo humanosti, ki je 
določeno v Kazenskem zakoniku. Prav tako pa 
je iz poročila razvidno, da organ ni ugotovil 
primerov mučenja. Zaradi upravičenosti 
financiranja s strani državnega proračuna, pa se 
je ugotavljalo vse drugo. Navajamo, v poročilu 
piše, da je varuh opravil prvi obisk v letu 2008, 
nato pa vsako leto več obiskov. Sprašujem se, 
ali je potreba po večjem številu obiskov zaradi 
tega, ker se je vsako leto povečalo število 
institucij, kjer so osebe, katerim je odvzeta 
prostost. Več kot očitno se ni povečalo število 
institucij, temveč število uporabnikov, ampak to 
ne na račun slovenskih državljanov, ampak na 
račun ilegalnih migrantov, kot je zapisano v 
poročilu. In sicer iz tabele izhaja, da se sredstva 
povečujejo. Pred migrantsko krizo je bila višina 
sredstev 110 tisoč evrov, sedaj so že v višini 130 
tisoč evrov. V letu 2014 se je opravilo 39 
obiskov, v letu 2017 pa kar 80 obiskov. Poleg 
tega se vključujejo v obisk zdravniki, izvedenci 
ter prevajalci. V poročilu so zapisani znani kraji 
odvzema prostosti v Sloveniji, in sicer centra za 
tujce in azilni dom. Torej, državljane želite 
prepričati, da je ilegalnim migrantom v Republiki 
Sloveniji nezakonito odvzeta prostost in se tako 
enačijo s storilci najhujših kaznivih dejanj, 
katerim pa je potrebno vzeti prostost, ker tako 
narekuje pravnomočno obsodilna sodba 
sodišča. Enačenje teh dveh kategorij je popoln 
absurd. Najprej se migranti nastanijo v center, 
nato pa se država ukvarja z njimi na način, da 
namenja sredstva, s pomočjo katerih se 
ugotavlja, če so izpostavljeni mučenju. S tem je 
nekaj zelo narobe. Denar slovenskih 
davkoplačevalcev se porablja za popolnoma 
napačne namene. Iz poročila je razvidno, da se 
je opravil obisk centra za tujce – čemu? Torej, 
ilegalni migranti, kateri bi naj bežali pred ne vem 
kakšnim surovim ravnanjem, bi naj bili v 
Republiki Sloveniji mučeni oziroma podvrženi 
nečloveškim nastanitvenim razmeram. V 
poročilu je zelo všečno zapisano, da gre za 
obravnavo tujcev, ne gre za obravnavo tujcev – 

tujec je, na primer, državljan Japonske, ki je kot 
turist v Republiki Sloveniji. Gre za ilegalne 
migrante, kateri imajo popolnoma drugačen 
status.  
 V sklepnem delu poročila je zapisano, 
da se opozarja na nečloveško in poniževalno 
ravnanje v zvezi z nastanitvijo tujcev in 
obravnavanjem mladoletnih tujcev. Ob obisku 
centra za tujce so se preverjali pogoji za 
nameščanje mladostnikov in mladoletnih brez 
spremstva. Smešno je to, da se preverjajo pogoji 
za namestitev, kot da so prišli v našo državo s 
prevozom prve kategorije, pripotovali ne vem 
koliko kilometrov, plačali, da se jih vozi po 
kamionih, v naši državi pa se preverja, če so 
ustrezno nameščeni. Zanima me, če bo država 
zahtevala povračilo teh stroškov od držav, iz 
katerih prihajajo ti ilegalni migranti. Ugotovitev 
je, da namestitev v centru za tujce ni najbolj 
primerna, priporoča pa se, da se zagotovi 
posebna oskrba in nastanitev v specializiranih 
ustanovah. In kaj so priporočila? Namestitev 
ustreznih rolojev za zatemnjevanje prostorov, da 
si sami izberejo oblačila in jih zamenjajo takrat, 
ko sami želijo, da se jim omogoči neomejen in 
nenadzorovan dostop do higienskih vložkov, 
tamponov ali čistilnih robčkov, večjezična 
označite nabiralnikov za oddajo pritožb, 
brezžična povezava do spleta, ureditev fitnesa 
itd. sprašujem, kam se lahko obrnejo državljani 
Republike Slovenije, da jim bodo v skladu s 14. 
členom Republike Slovenije, ki predpisuje 
enakost pred zakonom, zagotovljene prav te 
pravice, kater se dajejo ilegalnim migrantom.  
 Poročila s takšno vsebino in 
priporočilom v Slovenski nacionalni stranki ne 
podpiramo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavila Eva Irgl.  
 Izvolite.  
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo, gospod podpredsednik. Še enkrat lepo 
pozdravljena varuhinja človekovih pravic in oba 
namestnika varuhinje!  
 Varuh je torej v sodelovanju z izbranimi 
nevladnimi organizacijami tudi v letu 2017 
zagotavljal učinkovito izvajanje nalog in 
pooblastil državnega preventivnega mehanizma. 
V uvodu naj rečem, da sem vesela, da izvajanju 
nalog in pooblastil državnega preventivnega 
mehanizma, ki so bile zaupane Varuhu 
človekovih pravic, govorimo v čisto posebnem 
svojem poročilu Varuha človekovih pravic, saj 
gre za zelo pomembne vsebine. Gre namreč za 
dodaten mehanizem za preprečevanje mučenja 
in drugih oblik slabega ravnanja z ljudmi, ki jim je 
bila odvzeta prostost, in prav je, da se takšnim 
vsebinam posvetimo, seveda, z vso svojo 
pozornostjo in subtilnostjo. Državni preventivni 
mehanizmi s svojimi preventivnimi obiski, katerih 
namen je preprečiti mučenje ali drugo slabo 
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ravnanje še preden se zgodi, je lep primer 
proaktivne vloge Varuha človekovih pravic in to 
vsekakor pozdravljamo.  
 Dovolite pa mi, da v tokratnem poročilu 
izpostavim tista dejstva in priporočila, na katera 
so nas še posebej opozorili v Poročilu o 
izvajanju DPM v letu 2017. S priporočili za 
izboljšanje stanja v letu 2017 v veliki meri 
opozarjajo na situacije, ki lahko predstavljajo 
nečloveško ali poniževalno, to pomeni slabo 
ravnanje s posamezniki, ki jim je odvzeta 
prostost, kot so na primer težave pri 
zagotavljanju bivalnih prostorov za osebe s 
težavami v duševnem zdravju in posledično 
njihovo nameščanje na hodnike in druge skupne 
prostore socialno-varstvenih zavodov ali celo 
zavračanje, neustrezna uporaba posebnih 
varovanih ukrepov, zagotavljanje ustreznih 
dnevnih oblačil za paciente psihiatričnih 
bolnišnic, nastanitev in obravnava mladoletnih 
tujcev in zagotovitev ustreznih zaprtih prostorov 
za zdravljenje mladoletnikov s težavami v 
duševnem zdravju. V mnogih obiskanih 
ustanovah se prav zaradi priporočil, ki jih poda 
Državni preventivni mehanizem, bivalne razmere 
in ravnanje z osebami, ki jim je bila odvzeta 
prostost, to moramo povedati, izboljša. Odzivi 
pristojnih organov, zlasti obiskanih ustanov, na 
ugotovitve in priporočila za izboljšanje stanja 
kažejo na pripravljenost in sodelovanje. Poleg 
tega tudi za opravljene obiske v letu 2017 Varuh 
ugotavlja, da poskušajo zlasti obiskane 
ustanove sprejeti vse ukrepe za potrebne 
izboljšave, ki so v njihovi domeni. Žal pa 
opozarjajo na slabše sodelovanje s pristojnimi 
ministrstvi. Želijo si boljšega in bolj 
poglobljenega sodelovanja, zlasti ko gre za 
problematiko, zaradi katere so potrebne 
sistemske spremembe na tem področju. Skupina 
državnega preventivnega mehanizma v 2017 
ugotavlja pomanjkljivosti pri uporabi posebnih 
varovalnih ukrepov, tudi ob obiskih psihiatričnih 
bolnišnic, zato si na tem področju želijo še bolj 
poglobljenega sodelovanja, zlasti pa hitrejšega 
odzivanja Ministrstva za zdravje in drugih 
akterjev pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje 
stanja, na primer, pri čimprejšnji pripravi 
potrebnih sprememb in dopolnitev Zakona o 
duševnem zdravju in strokovnih smernic za 
uporabo posebnih varovalnih ukrepov, o čemer 
smo nekaj rekli že tudi pri prejšnji točki, torej pri 
obravnavi poročila Varuha človekovih pravic.  
 Tudi Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport že nekaj časa opozarja na 
potrebo po pripravi strokovnih podlag za 
celostno in enotno obravnavo mladostnikov, z 
navodili za primerno vzgojno ukrepanje, zlasti v 
primeru mladostnikov s težavami v duševnem 
zdravju in pridruženim nasilnim ter agresivnim 
vedenjem. Državni preventivni mehanizem s 
svojim delovanjem bistveno prispeva k 
izboljšanju stanja oziroma izboljšanju položaja 
oseb, ki jim je bila odvzeta prostost. Prav je, da 
Varuhu človekovih pravic in vsem tistim, ki 
delajo v okviru tega državnega preventivnega 

mehanizma, s svojo podporo izrazimo zaupanje 
za njihovo delovanje, saj je velikega pomena, ter 
da smo pri omenjenih zadevah, ki jih 
obravnavamo danes v Državnem zboru, še 
posebej občutljivi in zelo pozorni na 
izpostavljeno tematiko in jo obravnavamo z vso 
skrbnostjo.  
 V Slovenski demokratski stranki bomo 
poročilo podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov bo predstavil 
Blaž Pavlin.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

podpredsednik, spoštovana varuhinja s 
sodelavci, kolegice in kolegi! 
 Pod dolgim in zapletenim naslovom 
tega dokumenta se skriva izjemno pomemben 
mednarodni mehanizem za preprečevanje 
mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z 
ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. Naloge in 
pooblastila tega mehanizma že dobrih deset let 
izvaja Urad varuha človekovih pravic, pri tem pa 
sodeluje z nevladnimi organizacijami, ki jih 
izbere na podlagi javnega razpisa. Odvzema 
prostosti ne izvršujejo le zavodi za prestajanje 
kazni zapora, ampak tudi psihiatrične bolnišnice, 
socialnovarstveni zavodi, domovi starejših, 
prostori za policijsko pridržanje na policijskih 
postajah, Center za tujce, prostori za pridržanje 
v Slovenski vojski in drugi. Naloge mehanizma 
varuh opravlja z obiski krajev odvzema, pa tudi s 
sodelovanjem pri spremljanju oziroma pri 
pripravi zakonodaje s tega področja ter pogovori 
s predstavniki državnih organov, pa tudi z 
mednarodno dejavnostjo.  
 V Novi Sloveniji cenimo njihovo delo, ki 
je predvsem v službi zagotavljanja spoštovanja 
človekovega dostojanstva tudi v teh težkih 
mejnih postopkih. To ni lahko delo. Veseli pa 
smo tudi podatke, da je Varuh z odzivi pristojnih 
organov na svoje ugotovitve in priporočila za 
izboljšanje stanja večinoma zadovoljen, saj 
kažejo pripravljenost na sodelovanje.  
 Priporočilo podpiramo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Sledi razprava o poročilu in predlogu 
priporočila s strani poslank in poslancev. Vsi, ki 
so bili prijavljeni k razpravi, so se razpravi 
odpovedali, zato prehajamo v sklepni del 
razprave, v katerem dobite besedo še 
predstavnik Vlade in predlagatelji. V imenu 
Vlade bo stališče predstavila Breda Božnik z 
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti in ravno tako v imenu 
Ministrstva za zdravje.  
 Izvolite.  
 



                                                                                                                          

  144  

BREDA BOŽNIK: Hvala lepa za besedo. 

Spoštovani! 
 Na Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti se 
zavedamo pomena državnega preventivnega 
mehanizma pri ugotavljanju nepravilnosti in pri 
izboljševanju razmer, v katerih živijo ljudje, ki jim 
je bil odvzeta prostost. Postali smo veliko bolj 
pozorni in subtilni na primere omejevanja 
svobode gibanja in čeprav nas na tem področju 
čaka še kar nekaj dela, ugotavljam, da smo v 
sodelovanju naredili pomembne premike. 
Nenajavljeni obiski domov s strani državnega 
preventivnega mehanizma omogočijo vpogled 
trenutnega in dejanskega stanja. Za ministrstvo 
pa so pravzaprav v veliko pomoč podrobna 
poročila ugotovljenega stanja, ki jih sprejmemo 
po obisku domov. V odgovoru Varuhu 
človekovih pravic komentiramo njihova 
priporočila in aktivnosti, ki smo jih po potrebi 
sprožili pri izvajalcih za odpravo pomanjkljivosti. 
Da se ugotovljene pomanjkljivosti ne bi 
ponavljale in z željo, da dosežemo primerljivo 
obravnavo stanovalcev v vseh domovih, 
najpogostejša priporočila zajamemo v vsebini 
usmeritev za delo z osebami z demenco in v 
institucionalnem varstvu starejših. Prve 
usmeritve za delo z osebami z demenco so 
nastale leta 2011 predvsem iz potrebe, da se 
nudi pomoč domovom pri razvoju sodobnih 
konceptov dela z osebami z demenco ter pri 
izvajanju nalog, ki jih je z varovanimi oddelki 
predpisal Zakon o duševnem zdravju. 
Razvoj sodobnih konceptov dela ter 
pomanjkljivosti, ki so jih pri izvajanju Zakona o 
duševnem zdravju v nadzorih in obiskih 
ugotavljali predstavniki socialne inšpekcije in 
predstavniki državnega preventivnega 
mehanizma, so narekovale še dve dopolnitvi 
usmeritev leta 2014 in zadnje v februarju 2018. 
Usmeritve nimajo obvezujoče pravne narave, 
temveč so v pomoč domovom pri izvajanju 
oskrbe oseb z demenco, vsebina dokumenta pa 
je usklajena s predstavniki Varuha človekovih 
pravic in socialne inšpekcije.  
Letošnje dopolnitve usmeritev se nanašajo 
predvsem na izvajanja koncepta dela v 
varovanih oddelkih ter na glavna priporočila in 
ugotovljene pomanjkljivosti v zvezi z obravnavo 
stanovalcev v varovanih oddelkih. Dopolnitve 
usmeritev obravnavajo tudi posebne varovalne 
ukrepe in varovalne ukrepe ter odgovore na 
najpogostejše dileme izvajalcev. Dopolnitve so 
bile v aprilu predstavljene direktorjem domov v 
Portorožu, pravkar pa potekajo tudi regijska 
srečanja, na katerih usmeritve pregledamo 
skupaj z udeleženci srečanj in smo na voljo tudi 
za dodatna pojasnila.  
Sodelovanje s predstavniki državnega 
preventivnega mehanizma pri pripravi usmeritev 
in njihova pripravljenost za sodelovanje na 
posvetih, izobraževanjih v povezavi z vsebino 
usmeritev ali pa s predstavitvijo nalog in 
ugotovitev ter priporočil se je pokazalo kot dobra 
praksa, ki bi jo želeli ohranjati tudi v prihodnje.  

Vlada je imenovala delovno skupino za 
vzpostavitev specializirane enote za obravnavo 
oseb z najtežjimi oblikami motenj v duševnem 
zdravju. Delo v medresorski delovni skupini se je 
od avgusta letos intenziviralo tako, da smo prišli 
do točk, kjer smo pripravili pregled mednarodne 
prakse na področju EU, opredeljene so ciljne 
skupine v okviru veljavne zakonodaje, kakor tudi 
vstopni in izstopni pogojni ter model napotovanja 
na obravnave. V prvi polovici prihodnjega leta bo 
delovna skupina dokončno opredelila še 
potrebne kadre in pripravila oceno potrebnih 
finančnih sredstev za vzpostavitev enote ter 
predlog akcijskega načrta. Oblikovanje te 
specializirane enote bo vzpostavljeno po 
uskladitvi z vsemi resornimi ministrstvi. 
Predvidoma bo zagotavljalo do 30 dodatnih 
mest za osebe, ki imajo najtežje oblike motenj v 
duševnem zdravju. 
Dovolite, da podam še odziv Ministrstva za 
zdravje, ki navaja, da državni preventivnih 
mehanizem izvaja naloge v skladu z Zakonom o 
ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti 
mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali 
poniževalnim kaznim ali ravnanju in nadzira 
spoštovanje človekovih pravic oseb, ki jim je bila 
odvzeta prostost. Tako opravi vsako leto 2 do 3 
nenapovedane obiske tudi v oddelkih pod 
posebnim nadzorom psihiatričnih bolnišnic. Na 
Ministrstvu za zdravje pozorno preučijo vsa 
področja državnega preventivnega mehanizma 
o obiskih v psihiatričnih bolnišnicah, saj si tudi 
sami prizadevajo za spoštovanje človekovih 
pravic oseb, ki so zadržane v oddelkih pod 
posebnim nadzorom, ter za dosledno izvajanje 
Zakona o duševnem zdravju in Zakona o 
pacientovih pravicah. Na Ministrstvu za zdravje 
opažajo, da se dejavnosti Varuha človekovih 
pravic v vlogi državnega preventivnega 
mehanizma širijo in nadgrajujejo, saj so se v letu 
2016 rednim nadzornim obiskom pridružili tudi 
kontrolni in pa tematski obiski. Na Ministrstvu za 
zdravje menijo, da je pomemben tudi način 
izvajanja nalog državnega preventivnega 
mehanizma, saj izvaja svoje naloge ne le kot 
funkcijo nadzora, temveč se vzpostavi dialog z 
izvajalci in vse obiskane psihiatrične bolnišnice 
so imele možnost, da se opredelijo do navedb in 
priporočil. Zdi se jim pomembno, da je iz odzivov 
razvidno, da so tudi psihiatrične bolnišnice 
pripravljene konstruktivno sodelovati pri 
izboljšanju varovanja človekovih pravic oseb 
med zdravljenjem, kar potrjujejo tudi statistični 
podatki, saj je bilo v letu 2017 od 20 priporočil 
državnega preventivnega mehanizma s strani 
izvajalca zdravstvenega varstva sprejetih 12 in 
že uresničenih 6. Ministrstvo za zdravje si tako 
na podlagi priporočil državnega preventivnega 
mehanizma dejavno prizadeva, da bi v okviru 
svojih pristojnosti pripomoglo k odpravi 
ugotovljenih pomanjkljivosti. Tako je Ministrstvo 
za zdravje na podlagi poročil državnega 
preventivnega mehanizma pozvalo razširjeni 
strokovni kolegij za psihiatrijo, da prouči 
ustreznost strokovnih smernic za uporabo 
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posebnih varovalnih ukrepov, in na podlagi te 
pobude so bile letos sprejete nove strokovne 
smernice.  
 Na Ministrstvu za zdravje si bodo tudi v 
prihodnje prizadevali za izboljšanje varstva 
človekovih pravic v psihiatričnih bolnišnicah ter 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, saj menijo, 
da bodo k temu pripomogli tudi z novelacijo 
Zakona o duševnem zdravju, ki jo pripravljajo. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa, gospa Breda Božnik, se 
opravičujem, prej sem slabo prebral vaš priimek. 
 K besedi se je prijavila še državna 
sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve, 
gospa Melita Šinkovec. 
 Izvolite. 
 
MAG. MELITA ŠINKOVEC: Hvala lepa za 

besedo. Spoštovani prisotni! 
 Na Ministrstvu za notranje zadeve in v 
policiji vsa priporočila državnega preventivnega 
mehanizma obravnavamo resno, odgovorno in z 
vso skrbnostjo, da jih tudi večino v večji meri 
izpolnimo.  
 Kot je bilo že uvodoma rečeno, se večji 
del priporočil nanaša na administrativne napake, 
ki pa jih tudi sproti odpravljamo oziroma skrbimo, 
da se odpravljajo sistemsko, da se ne bi 
ponavljale. Žal pa ugotavljamo, da neizvršena 
priporočila ostajajo in so predvsem tista, ki 
zahtevajo večja finančna sredstva. Naj 
izpostavim, da smo na podlagi priporočil Varuha 
v policiji izvedli usposabljanje preko 400 
policistov in s tem bomo tudi nadaljevali v 
prihodnje. Redno pa tudi obiskujemo policijske 
postaje in tako preverjamo na terenu, če se ta 
priporočila tudi upoštevajo v praksi.  
 Naj navedem samo nekatere konkretne 
primere. Varuh je izpostavil nekatere 
pomanjkljivosti opremljenosti policijskih 
prostorov, zlasti tistih za pridržanje. Naj povem, 
da te pomanjkljivosti odpravljamo. Naj navedem 
pa tudi primer za dobro sodelovanje in primer 
upoštevanja priporočil Varuha, predvsem v 
naporih, ki so bili vloženi pri uvedbi električnega 
paralizatorja. Kljub temu, da sicer priporočil 
Varuha nismo dodali v Zakona o nalogah in 
pooblastilih policije, pa smo priporočila 
upoštevali v pravilniku, ki ta električni paralizator 
naslavlja, in smo te omejitve noter tudi zapisali.  
 Dovolite mi še nekaj zapisniških 
podatkov. Za leto 2017 je bilo obiskanih 27 
policijskih postaj ravno s tem namenom 
upoštevanja priporočil Varuha. Od vseh 172 
danih priporočil jih je bilo več kot dve tretjini 
uresničenih. Sprejetih, a še ne uresničenih, je 
49, vendar pri tem sprejemamo ustrezne ukrepe 
za njihovo realizacijo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa mag. Meliti Šinkovec.  

 Besedo ima varuhinja človekovih 
pravic, gospa Vlada Nussdorfer, kot 
predlagateljica.  
 Izvolite.  
 
VLASTA NUSSDORFER: Spoštovani 

podpredsednik Državnega zbora, cenjene 
poslanke, poslanci in seveda še preostali 
predstavniki Vlade, ki ste ob tem poročilu ostali v 
dvorani! 
 Sedaj bom krajša, veliko krajša, kot 
sem bila ob obravnavi letnega poročila Varuha. 
Rada bi se zahvalila vam, da ločeno 
obravnavate to poročilo, kajti s tem mu dajete 
tudi posebno pozornost. Včasih se je 
obravnavalo skupaj z rednim letnim poročilom 
Varuha, tako da je to pozitivna sprememba. 
Pohvalila bi rada v imenu vodje, torej 
namestnika Ivana Šeliha, tudi vodstva vseh 
ustanov, ki so naše kolege sprejela, jim nudila 
vse potrebne podatke. Seveda je bilo včasih 
zaradi tega tudi oteženo njihovo delo. Vendar, 
kot rečeno, ni bilo nobenih težav. Vedno so bili 
pripravljeni Varuha, torej ekipo, včasih celo 
tujce, ki so prisostvovali, torej tuje institucije 
državnega preventivnega mehanizma, sprejeti. 
Kadar so pri nas na obisku ali kadar naši 
odhajajo v tujino se to pač vedno dogaja zato, 
da predstavimo naše zaporske in druge 
institucije, in se prepričajo, kako je pri nas. 
Moram reči, da običajno tudi pohvalijo vse te 
institucije.  
 Večkrat so pri tem tudi sistemske ovire, 
zato sem vesela napovedi predstavnice 
Ministrstva, da bo kmalu spremenjen Zakon o 
duševnem zdravju. To je zagotovo nujno. Pri 
mladoletnikih, torej vzgojnih zavodih, pa 
običajno ugotavljamo, da je težava celo s 
finančnimi sredstvi, predvsem z opremo, kajti ta 
je dotrajana, včasih pa seveda tudi že z leti 
poškodovana.  
 Poslanki, ki je izpostavila s strani 
Slovenske nacionalne stranke določene svoje 
dileme v zvezi s tujci, bi pa rada podala 
pojasnilo, da število obiskov se ni povečalo 
zaradi ilegalnih migrantov. Povečalo se je zato, 
ker smo spremenili način dela in s tem še bolj 
obiskujemo vse institucije. Kajti prej so tisti, ki so 
delovali na tem oddelku, delali tudi druge naloge 
pri Varuhu, torej tudi na konkretnih pobudah. Kot 
rečeno, pa sem ta način dela sprejela z 
veseljem zato, da ta skupina obiskuje samo te 
institucije. Kaj je kraj odvzema prostosti, pa si 
lahko poslanka, ki je ni sedaj v dvorani, ogleda v 
Opcijskem protokolu, in sicer v njegovem 4. 
členu. Mimogrede na straneh od 18 do 23 tega 
poročila, ki ga obravnavate, imate navedene 
čisto vse od 80 ustanov, ki smo jih obiskali in 
šele pod številko 79 se z dne obiska 20. 12. 
2017 pojavil prvič center za tujce v Postojni. In 
kot lahko vidite, gre tudi za obisk zaradi 
mladoletnih tujcev, ki pa jim moramo nameniti še 
posebno pozornost.  
 Hvala, da ste podprli to poročilo. Tako 
torej sporočam tudi v imenu celotne ekipe 
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državnega preventivnega mehanizma in 
prisotnega namestnika, ki ga vodi, in si zasluži 
vse pohvale. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Ker čas, določen za razpravo, še ni 
potekel, sprašujem, ali želi na podlagi prvega 
odstavka 71. član Poslovnika zbora še kdo 
razpravljati. Ugotavljam, da ni razpravljavcev, 
zato zaključujem razpravo.  
 Amandmaji k predlogu priporočila niso 
bili vloženi. O predlogu priporočila bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v 
torek, 27. novembra 2018, v okviru glasovanj.  
  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 Vsem poročevalcem se zahvaljujem za 
vse. Hvala lepa.  
 
 Prehajamo na 8. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH GRADBENEGA ZAKONA 
(GZ-A), SKRAJŠANI POSTOPEK. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložil Državni svet.  
 V zvezi s tem predlogom zakona Odbor 
za infrastrukturo, okolje in prostor predlaga 
Državnemu zboru sprejem sklepa, da predlog 
zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 Besedo dajem predsedniku odbora, 
Edvardu Pauliču za dopolnitev obrazložitev 
predloga sklepa.  
 Izvolite. 
 
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice in kolegi! 
 Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor je na 4. seji, z dne 7. november 2018, 
kot matično delovno telo obravnaval Predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah 
Gradbenega zakona, ki ga je Državnemu zboru 
v obravnavo predložil Državni svet. 
 Dopolnilno obrazložitev je podala 
državna svetnica Bojana Potočan. Opozorila je 
na problematiko 93. člena veljavnega 
Gradbenega zakona, ki notarjem, bankam, 
nepremičninskim posrednikom in še nekaterim 
drugim zavezancem, nalaga preverjanje, ali je 
za objekt izdano gradbeno dovoljenje. Javne 
evidence za potrebe tovrstnih preverjanj naj ne 
bi bile vzpostavljene. Opozorila je tudi na 
neusposobljenost zavezancev za tovrstne 
preveritve, kot tudi na sankcije za primer, da se 
preverjanje ne izvede. 
 Cilj predloga Državnega sveta je 
odpraviti dolžnost preverjanj zavezancem iz 93. 
člena tega zakona, kot tudi odprava 
prekrškovnih sankcij. 
 S predlogom se ne želi doseči opustitve 
tovrstnih preverjanj, ampak se le-to naloži za to 
usposobljenim službam. Na ta način naj bi se 

povečala tudi pravna varnost pri prometu z 
nepremičninami. 
 Predstavnica Zakonodajno-pravne 
službe na besedilo členov predloga zakona ni 
imela pripomb, je pa opozorila na nejasnost 
vpliva odprave obveznosti preverjanj obstoja 
gradbenega dovoljenja na ostale udeležence, 
kot na primer, kupce nepremičnin, saj predlog 
zakona o tem ne govori. 
 Državni sekretar na Ministrstvu za 
okolje in prostor Aleš Prijon je poudaril, da Vlada 
predloga ne podpira. Pojasnil je, da na 
ministrstvu že poteka postopek prve evalvacije 
izvajanja Gradbenega zakona v praksi. Na 
podlagi rezultatov pa bo pripravljen celovit 
predlog novele zakona. Poudaril je tudi, da je 
namen 93. člena predvsem zagotoviti varnost 
državljanov kot šibkejših partnerjev pri prometu z 
nepremičninami. 
 V razpravi so koalicijski poslanci podprli 
mnenje Vlade in izrazili strinjanje, da se po 
evalvaciji izvajanja Gradbenega zakona pripravi 
predlog novele. Veljavna določba 93. člena po 
njihovem mnenju ščiti kupca. Ostali udeleženci v 
prometu z nepremičninami pri nudenju svojih 
storitev sicer tudi prevzamejo določeno breme, a 
za svoje storitve bodisi izstavijo račun bodisi 
obračunajo obresti. 
 Podobno stališče so zavzeli tudi v 
Poslanski skupini Levice, saj v predlogu 
Državnega sveta ne vidijo koraka naprej, v 
smislu zagotavljanja večje pravne varnosti za 
kupce nepremičnin. 
Na podlagi teh mnenj je bilo med razpravo 
predlagano, da odbor sprejme sklep, da predlog 
zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo.  
Nasprotno pa je bila s strani Poslanske skupine 
SDS, izražena podpora k predlogu Državnega 
sveta. Poudarjeno je bilo, da glede na s strani 
predlagatelja predstavljene pomanjkljivosti 
obstoječega 93. člena ni smiselno čakati na 
predlog sprememb s strani Vlade. V vmesnem 
obdobju se bodo namreč težave pri prometu z 
nepremičninami nadaljevale. Strinjali so se z 
mnenjem predlagatelja, da bi moral nadzor nad 
legalnostjo gradenj biti v celoti v pristojnosti 
inšpekcijskih služb, zato prelaganje 
odgovornosti na institucije, ki za to niso 
usposobljene, ni primerno. 
Nadalje je bilo izpostavljeno, da obstoječi način 
preverjanja ne zagotavlja legalnosti gradnje, saj 
vedno obstaja možnost, da nepremičnina ni bila 
zgrajena v skladu z gradbenim dovoljenjem. 
Po končani razpravi, je odbor z 10 glasovi za in 
4 proti, sprejel sklep, da Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Gradbenega 
zakona ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo dajem gospe Bojani Potočan, 
predstavnici Državnega sveta kot predlagatelja 
predloga zakona za predstavitev stališč do 
predloga matičnega delovnega telesa.  
 Izvolite. 
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BOJANA POTOČAN: Najlepša hvala za 

besedo. Lep pozdrav podpredsedniku 
Državnega zbora, vsem poslankam, poslancem 
in vsem ostalim navzočim!  
 Kot je bil že rečeno, je Državni svet z 
zakonodajni postopek vložil Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Gradbenega 
zakona. Omenjeno je tudi že bilo, da je cilj 
predlaganega zakona predvsem odprava 
zakonskih nejasnosti in okrepitev pravne 
varnosti vseh udeležencev v prometu z 
nepremičninami. Predlog zakona odpravlja 
obveznost sedanjih zavezancev, se pravi 
upravljavcev, notarjev, pooblaščenih inženirjev 
geodezije in drugih, da preverjajo obstoj 
gradbenih dovoljenj, kadar je to predpisano, in 
posledično tudi, da se opusti ta prekršek. To 
seveda ni bilo predlagano v tem smislu, da bi 
želeli, da se opusti takšno preverjanje, ampak 
ker menimo, da zakon neupravičeno to 
obveznost prelaga na nekompetentne 
zavezance. Odprava obveznosti preverbe, ali je 
izdano gradbeno dovoljenje, ko je to predpisano, 
je nujna zaradi neobstoja javne evidence, ki bi 
omogočala preverbo omenjenega podatka, na 
kar je v letnem poročilu za leto 2017 opozorila 
tudi varuhinja človekovih pravic, priporočilo 43, 
ki ugotavlja, da bodo omenjene evidence 
vzpostavljene šele leta 2021. In drug razlog, 
zakaj smo takšen predlog dali, je, da so osebe, 
ki so tukaj podane kot zavezanci, strokovno 
neusposobljene za takšna opravila, da bi 
ugotavljali, kako je z gradbenimi dovoljenji za 
posamezen objekt.  
 Naše stališče je tudi, da je omenjena 
določba zavajajoča, saj preveritev obstoja 
gradbenega dovoljenje kupcem nepremičnine ne 
zagotavlja skladnosti gradnje z izdanim 
gradbenim dovoljenjem, temveč se jim lahko za 
isto nepremičnino naknadno izreče tudi 
inšpekcijski ukrep, kar lahko privede celo do 
ničnosti pravnega posla. Ravno zaradi 
omenjenega razloga zakonodajalec za 
omenjeno določbo ni zaščitil kupcev 
nepremičnin, po našem mnenju, temveč je 
uvedel novo birokratsko oviro, brez resne 
presoje posledic, tako za kupce, zavezance iz 5. 
odstavka 93. člena, kot tudi za upravne enote. 
Zaradi nepopolnih podatkov o letu gradnje in 
investitorju je iskanje upravnih spisov lahko 
težavno, saj so starejše evidence še ročne, 
arhivirane so po abecednem redu investitorjev, 
pri tem ni povezav z naslovom stavbe ali 
parcelno številko. Opozoriti želimo tudi na to, da 
so upravičenci iz 5 odstavka 93. člena zakona, 
predvsem Notarska zbornica, še pred 
uveljavitvijo zakona s številnimi dopisi obrnili na 
Ministrstvo za okolje s prošnjo za avtentično 
razlago tega določila in tudi Državni svet je v 
dopisu Ministrstva za okolje bil izrecno 
opozorjen, da je ministrstvo že februarja 2018 
pripravilo in v medresorsko usklajevanje 
posredovalo Predlog novele Gradbenega 
zakona, ki je poleg zakonskih sprememb, ki so 
bile potrebne za implementacijo odločbe 

Ustavnega sodišča U-I-64/14-20, vsebovala tudi 
rešitev, ki jo sedaj predlaga v tem predlogu 
Državni svet.  
 Želela bi tudi poudariti, da na besedilo 
sami členov zakona, ki se danes obravnava, 
Zakonodajno-pravna služba ni imela pripomb.  
 V Državnem svetu se zavzemamo za 
evalvacijo veljavne gradbene zakonodaje, 
posvetovanje z vsemi deležniki in seveda tudi za 
pripravo celovite novele gradbene zakonodaje, 
ki bi omogočala čim večjo varnost kupcev. 
Vendar ponovno poudarjamo, da so nekatere 
zakonske rešitve nepremišljene in s 
sklicevanjem na zaščito kupcev uvajajo dodatne 
administrativne ovire, hkrati pa ne dosežejo 
svojega namena, in sicer da bi kupce ščitile pred 
nakupom nelegalne gradnje. Zato jim za 
zagotovitev pravne varnosti vseh udeležencev 
pravnega prometa, je potrebno ta predlog 
zakona sprejeti in spremeniti obstoječi zakon, 
ker pomeni oviro v pravnem prometu, brez da bi 
dosegel osnovni pomen. Hvala lepa za besedo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Za predstavitev stališč do predloga 
matičnega delovnega telesa dajem besedo 
predstavniku Vlade gospodu Simonu Zajcu, 
državnemu sekretarju na Ministrstvu za okolje in 
prostor.  
 Izvolite. 
 
SIMON ZAJC: Spoštovani gospod 

podpredsednik, spoštovani poslanke, poslanci!  
Vlada Republike Slovenije se ne strinja s 
parcialnim spreminjanjem Gradbenega zakona.  
Na Ministrstvu za okolje in prostor namreč že 
poteka postopek prve evalvacije izvajanja 
Gradbenega zakona v praksi in bo na podlagi 
njenih rezultatov pripravljen celovit predlog 
novele Gradbenega zakona. Vse rešitve v zvezi 
z nelegalnimi in neskladnimi gradnjami, bodisi 
nove bodisi spremenjene ali dopolnjene, pa 
bodo morale slediti javnemu interesu na tem 
področju, ki zasleduje cilje reda v prostoru in 
pravne varnosti v prometu z nepremičninami, kar 
je naloga vseh udeležencev pri graditvi in drugih 
oseb ter organizacij, ki imajo vlogo v teh 
postopkih. Ob tem je treba poudariti tudi, da je 
bil namen 93. člena zagotoviti predvsem varnost 
državljanov pri prometu z nepremičninami. 
Državljani oziroma kupci so namreč šibkejši 
partner glede na ostale udeležence, saj je 
njihovo tveganje neprimerno višje, obveščenost 
pa običajno nižja. Vlada želi doseči, da bodo tudi 
ostali udeleženci prevzeli svoj del odgovornosti, 
s čimer se bo zaščitilo državljane, kadar so ti 
potencialno ranljivi, povečal se bo red v prostoru 
in evidencah, obenem pa se bo posledično 
zmanjšal tudi pojav nelegalnih posegov v 
prostor.  
Tako pripravljena novela gradbenega zakona bo 
vključevala tudi predlog za implementacijo 
odločitve Ustavnega sodišča, s katero je 
ustavno sodišče Republike Slovenije pozvalo 
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Državni zbor Republike Slovenije k sistemski 
ureditvi zaščite pravice do spoštovanja doma v 
izvršilnih inšpekcijskih postopkih in nekatere 
druge izboljšave veljavnega zakona. Ta predlog 
bo pripravljen na podlagi vključitve javne 
razprave o predlaganih spremembah, kar pa 
pričujoči predlog sprememb ne bo. Zato Vlada 
Republike Slovenije meni, da sta vložitev ter 
sprejetje predlaganega zakona preuranjena, 
zakon pa iz navedenih razlogov nepotreben.  
Glede na zgoraj navedeno, Vlada Republike 
Slovenije ne podpira Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Gradbenega 
zakona, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije predložil Državni svet Republike 
Slovenije. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. Stališča Polanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško. 
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Podpredsednik, 

hvala za besedo. Spoštovani gostje, kolegice in 
kolegi! 
 V Slovenski nacionalni stranki bomo 
podprli stališče Vlade.  Razlog je predvsem v 
tem, da bo Vlada na osnovi novih rezultatov 
predložila nov predlog v postopek za sprejetje. 
Prav tako upamo, da bo tudi 93. člen dodobra 
predelan in urejen tako, da bo dobro za vse nas. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališča Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil Franci Kepa. 
 Izvolite. 
 
FRANCI KEPA (PS SDS): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Vse lepo pozdravljam! 
 Predlagatelj navaja, da je cilj 
predlagane novele zakona odpraviti notranja 
neskladna določila in povečati javnost pravnih 
norm na način, da se jasno opredeljujejo 
dolžnosti zavezanca za preverjanje pravnega 
stanja nepremičnin in s 5. odstavka 93. člena 
Gradbenega zakona. S predlagano rešitvijo se 
bo skladnost gradnje preverila prek vpisa 
zaznambe inšpekcijskega ukrepa v zemljiško 
knjigo, kar naj bi zagotovilo tudi spoštovanje 
načela zaupanja v zemljiško knjigo. Predlog 
novele zakona sledi opozorilom Notarske 
zbornice Slovenije in drugih zavezancev za 
preverjanje pravnega stanja nepremičnin, da jim 
je bilo naloženo preverjanje stanja nepremičnin, 
za kar ti niso usposobljeni in ne razpolagajo z 
ustreznimi javno-pravnimi evidencami, ki bi jim 
to delo omogočale. Ob tem moramo poudariti, 
da novela zakona nastavlja zgolj majhen 
segment problematičnih določb Gradbenega 
zakona, na katere sicer opozarja javnost. 
Nejasnosti so bile predvsem glede obrazca za 

uporabno dovoljenje, ki ga je bilo treba po 
novem pridobiti tudi za enostanovanjske objekte, 
pa tudi težave pri postopku prijave začetka 
gradnje. Najbolj je gotovo odmevala prepoved 
vselitve v hišo brez fasade. Ministrstvo za okolje 
in prostor napoveduje novelo gradbene 
zakonodaje na podlagi evalvacije, ki trenutno 
poteka.  
 V Poslanski skupini SDS pričakujemo, 
da bodo omenjene težave odpravljene, predlog 
današnje novele zakona pa ocenjujemo kot 
primernega za nadaljnjo obravnavo. Hvala za 
besedo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Lista 
Marjana Šarca bo predstavil Robert Pavšič. 
 Izvolite. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

gospod predsedujoči. 
 Državni svet predlaga spremembo 
zakonskih določb glede opredelitve dolžnosti 
zavezancev za preverjanje pravnega stanja 
nepremičnin, kar je varovalni mehanizem 
predvsem za kupce teh nepremičnin. Gradbeni 
zakon naj bi se spremenil tako, da bi zakonitost 
gradnje lahko preveril preko vpisa plombe v 
zemljiški knjigi izključno inšpektor. Po mnenju 
predlagatelja bi se s tem povečala pravna 
varnost pri poslovanju za vse stranke v 
postopku, hkrati pa bi se oblikovale norme, ki bi 
pri poslovanju z nepremičninami in ugotavljanju 
skladnosti gradnje omogočile večjo strokovnost. 
Gradbeni zakon namreč določa, da morajo 
pooblaščene osebe, torej upravljavci, notarji, 
pooblaščeni inženirji s področja geodezije in 
drugi pristojni organi, preveriti, ali je za objekt 
izdano gradbeno dovoljenje, ko je to predpisano. 
Po mnenju predlagatelja je ta ureditev zakona 
nejasna in je privedla do različnih razlag in 
interpretacij pri uveljavitvi zakona, posega pa 
tudi v pravno varnost strank v postopku. 
Notarska zbornica Slovenije opozarja, da 
pooblaščene osebe in drugi organi, ki so 
navedeni v 93. členu zakona, niso usposobljeni 
za navedena opravila in nimajo dostopa do 
javnopravnih evidenc, v katerih bi zakonitost 
gradnje lahko preverili. Strinjamo se s tem, da 
pooblaščene osebe v postopku prodaje oziroma 
nakupa nepremičnin ne morejo ugotavljati 
zakonitosti gradnje, lahko pa preverijo, ali za 
objekt, ko je to potrebno, obstaja gradbeno 
dovoljenje, saj je slednje javna listina. To sicer 
ne zagotavlja zakonitosti, ampak v postopku 
ohranja vsaj higienski minimum zaščite kupca. 
Ta namreč v postopku nakupa plača provizijo 
nepremičninski agenciji, plača odvetniške 
storitve banki, s katerimi preverja dokumentacijo 
pri morebitnem najemu posojila, in plača tudi 
overjanje pogodbe pri notarju pri sklepanju 
pravnega posla. Plačilo kupca gre torej več 
subjektom, ki imajo vsak posebej licence za 
opravljanje svojega dela. Nihče v tej verigi ne 
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more absolutno zagotavljati varnosti, ampak le 
opravljati čim bolj kakovostno pojasnilno 
dolžnost. In vsakdo v tej verigi lahko preveri, ali 
ima konkretna nepremičnina gradbeno 
dovoljenje, saj je to javno, razen v delu, kjer so 
navedeni osebni podatki. Če bi spremembe 
zakona podprli, potem bi kupcu pravico do 
tovrstne obveščenosti odvzeli, kar bi imelo za 
posledico zmanjšanje varnosti.  
 Ravno tako v Poslanski skupini Liste 
Marjana Šarca podpiramo mnenje Vlade, da 
parcialno spreminjanje zakonodaje ni primerno. 
Gradbeni zakon je namreč treba prenoviti 
celostno, saj se je v preteklosti izkazalo, da 
vsebuje več pomanjkljivosti, ki se izkazujejo tudi 
v naravi. Tako imamo veliko črnih gradenj, ki 
navzven niso jasne. Dejstvo, da morajo notarji, 
banke, nepremičninski posredniki in še nekateri 
drugi zavezanci preveriti, ali je za nepremičnino, 
ki je predmet prodaje oziroma nakupa, izdano 
gradbeno dovoljenje, pa je namenjeno izključno 
varovanju kupca oziroma državljana.  
 V Poslanski skupini LMŠ smo mnenja, 
da Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Gradbenega zakona ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil gospod Soniboj 
Knežak. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci! 
 Pred nami je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Gradbenega 
zakona, ki ga je v zakonodajni postopek vložil 
Državni svet.  
 Predlagatelj je želel s tem predlogom 
zakona predvsem razjasniti vsebino 93. člena 
Gradbenega zakona, ki naj bi bila sedaj po 
njegovem mnenju nejasna in naj bi zaradi te 
nejasne vsebine prihajalo do različnih razlag 
omenjenega člena. S predlogom zakona bi po 
mnenju predlagatelja odpravili notranje 
neskladna določila in povečali jasnost pravnih 
norm, s tem pa naj bi povečali pravno varnost pri 
poslovanju z nepremičninami za vse stranke v 
postopku.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov pozdravljamo vsakršen napredek in 
izboljšavo, ki bo šla v smeri povečanja pravne 
varnosti strank v postopkih, vendar smo mnenja, 
da je parcialno spreminjanje zakona lahko 
nepreudarno. Samo sprememba 93. člena 
Gradbenega zakona ne prinaša celovite 
spremembe in zaščite strank v postopku. Ne 
pozabimo, da je namen omenjenega člena 
zagotoviti varnost državljanov pri prometu z 
nepremičninami. V tem primeru govorimo o 
kupcih nepremičnin, ki so v teh postopkih 
šibkejša skupina glede na vse ostale 
udeležence. Kupci so največkrat manj 
obveščeni, njihovo tveganje pa je v primerjavi z 

ostalimi deležniki višje. Za ustrezno zaščito 
kupcev nepremičnin v teh postopkih je po 
našem mnenju najprej treba narediti temeljito 
evalvacijo izvajanja Gradbenega zakona v 
praksi in na podlagi rezultatov te evalvacije 
predstaviti celovit predlog novele gradbenega 
zakona.  
 Vlada je v sovjem mnenju zapisala, da 
na Ministrstvu za okolje in prostor že poteka 
postopek prve evalvacije izvajanja Gradbenega 
zakona v praksi, da bo Ministrstvo za podlagi teh 
rezultatov pristopilo k pripravi predloga novele 
Gradbenega zakona, ki bo celoviteje reševal 
težave, ki se kažejo pri izvajanju zakona.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov ocenjujemo, da je tak način 
reševanja morebitnih odprtih vprašanj izvajanja 
gradbenega zakona najprimernejši, zato bomo 
podprli sklep Odbora za infrastrukturo, okolje in 
prostor, torej, da predlog zakona ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavil Gregor Perič.  
 Izvolite.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Spoštovani 

predsedujoči, državni sekretar, kolegice in kolegi 
poslanci! 
 Gradbeni zakon, ki smo ga poslanci 
prejeli oziroma sprejeli v vladi dr. Mira Cerarja, 
se je začel uporabljati s 1. junijem letošnjega 
leta in v celoti nadomešča star Zakon o graditvi 
objektov. Cilj Gradbenega zakona, torej novega 
zakona je jasen – zmanjševanje investicijskega 
tveganja in večja prava varnost vseh udeleženih 
strank. Konkretno govorimo o 93. členu 
zadevnega zakona, namen katerega je 
zagotoviti varnost državljanov pri prometu z 
nepremičninami. Člen med drugim določa, da 
morajo notarji, upravljavci, pooblaščeni inženirji 
in druge pristojne osebe pred overitvijo pogodb s 
sklepanjem pravnih poslov s sklenitvijo kreditnih, 
zavarovalnih, najemnih, zakupnih in drugih 
poslov preveriti, ali je za objekt izdano gradbeno 
dovoljenje. Spomnimo se, leta 2005 je nek 
investitor kupil nedokončano enodružinsko hišo 
v Ljubljani, kot lastnik nepremičnine se je v 
sorazmernem deležu vpisalo še šest drugih 
oseb. Lastniki so čez čas brez gradbenega 
dovoljenja ta objekt spremenili iz enodružinske 
hiše v večstanovanjsko zgradbo. Investitor bi 
moral za uporabo stanovanj zaprositi za tehnični 
pregled in pridobiti uporabno dovoljenje, česar 
pa ni storil. Kasneje so lastniki teh stanovanj 
preko različnih agencij za trgovanje z 
nepremičninami prodali posamezne enote v 
objektu in pri prodaji zavedli kupce na način, da 
so jim izročili dokumentacijo, ki se ni ujemala z 
odobrenim gradbenim dovoljenjem. Kupci so 
nato čez čas ugotovili, da z nepremičnino ne 
morejo prosto razpolagati, saj niso imeli vseh 
potrebnih dovoljenj. Šlo je za očitno zavajanje 
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kupcev. To je le ena izmed mnogih zgodb, v 
katerih so bili državljani zavedeni. Cilj 
Gradbenega zakona, ki se zasleduje tudi preko 
določb 93. Člena, je jasen – zaščititi kupce 
nepremičnin. Na to je opozorila tudi varuhinja 
človekovih pravic.  
 Predlagatelj sicer v gradivu navaja, da 
je omenjena zakonska določba nejasna in da se 
v praksi različno interpretira, kar naj bi imelo za 
posledico zmanjšano pravno varnost v prometu 
z nepremičninami. Temu pa enostavno ne gre 
pritrditi. Namreč, skladno s preteklo ureditvijo so 
lahko prodajalci svojo napako pri nepremičnini 
enostavno preložili na kupca, ta pa je potem 
moral vse svoje težave rešiti sam. Danes je to 
ravno zaradi te določbe onemogočeno, s čimer 
je pravna varnost državljanov v prometu z 
nepremičninami zgolj večja in ne manjša, kot to 
navaja predlagatelj. Gre torej za poizkus 
predlagatelja za neko parcialno spreminjanje 
omenjenega zakona.  
 Ministrstvo za okolje in prostor je v 
začetku novembra že začelo z evalvacijo 
izvajanja nove prostorske in gradbene 
zakonodaje in obenem tudi napovedalo, da bo 
na podlagi rezultatov evalvacije pripravljen 
celovit predlog novele Gradbenega zakona, vse 
s ciljem še boljše zakonodaje, ki bi upoštevala 
najvišje strokovne standarde po eni strani in da 
bi bila zakonodaja življenjska in ljudem prijazna 
na drugi strani.  
 V Poslanski skupini SMC menimo, da 
mora gradbena zakonodaja v splošnem 
zasledovati cilj reda v prostoru in pa pravne 
varnosti v prometu z nepremičninami in da je to 
naloga vseh udeležencev pri graditvi in tudi 
drugih, ki imajo vlogo v prometu z 
nepremičninami. Kupci enostavno ne smejo 
ostati sami.  
 Zato v Poslanski skupini SMC predloga 
zakona ne podpiramo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
Stališče Poslanske skupina Levica bo predstavil 
Željko Cigler.  Izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani, 

spoštovani predsedujoči! 
 Ko nekdo danes kupuje nepremičnino, 
mora kupoprodajno pogodbo overiti pri notarju. 
Ta je po zakonu zavezan, da preveri, ali je za 
nepremičnino, ki se prodaja, predpisana izdaja 
gradbenega dovoljenja in ali je bilo to dovoljenje 
izdano. Po domače, notar preveri, da kupec ne 
kupuje črne gradnje. S tem je kupec zavarovan 
pred tem, da bi nevede kupil črno gradnjo, ki bi 
jo moral kasneje, jasno, rušiti. Na ta način se 
zagotavlja minimalna pravna varnost za 
praviloma šibkejšo stran v postopku, torej za 
tiste, ki se na promet z nepremičninami in 
gradbeno-prostorske akte ne spoznajo in se za 
take nakupe praviloma odločajo enkrat v 
življenju. S predlaganimi spremembami zakona 
se želi to, kar sem povedal, ukiniti.  

 Ti predlogi sprememb so lobistično 
maslo predvsem tistih, ki jim zakon nalaga, da 
morajo najprej preveriti, ali je za objekt izdano 
gradbeno dovoljenje, preden overjajo pogodbe, 
določajo hišne številke, izvajajo druge pravne 
posle v zvezi z nepremičninami. Gre za 
upravljavce, notarje, pooblaščene inženirje s 
področja geodezije in druge osebe javnega ali 
zasebnega prava. Obvezno preverjanje tega, ali 
je za objekt predpisano in izdano gradbeno 
dovoljenje, želijo iz zakona enostavno izbrisati, 
prav tako pa tudi prekrške za neizvajanje teh 
preverb. Vse to se predlaga pod pretvezo 
večanja pravne varnosti pri prometu z 
nepremičninami, a jasno je, da se pravna 
varnost kupca nepremičnin tu ne veča, ampak 
manjša. Veča se samo pravna varnost tistih, ki 
morajo po zakonu preveriti, ali gre pri prometu z 
nepremičninami za nepremičnino, za katero 
mora biti izdano gradbeno dovoljenje in ali je to 
dovoljenje tudi izdano. Predlagatelji zakona 
pravijo, da ne morejo preveriti, ali je gradbeno 
dovoljenje izdano, ker nimajo vpogleda v uradne 
evidence. Tu je treba najprej poudariti, da so 
lahko gradbena dovoljenja predložena tudi s 
strani udeležencev iz postopka. In v tem primeru 
vpogled v uradne evidence niti ni potreben. 
Druga rešitev pa bi bila, da se osebam, ki 
morajo to preverjanje izvajati, omogoči vpogled v 
uradne evidence. Karkoli od tega je bolje, kot 
preprosto črtanje obveznosti preverjanja zakona, 
ki gre na škodo, kot sem že prej rekel, šibkejših 
v pravnih poslih z nepremičninami.  
Predlagatelji tudi pravijo, da ni jasno določeno, 
kaj naj se preverja, ali je za objekt izdano ali ni 
izdano gradbeno dovoljenje, čeprav mi je 
resorno ministrstvo večkrat pisno pojasnilo, da 
se od njih pričakuje samo to, da v zemljiški knjigi 
preverijo, ali je za objekt izdana zaznamba. Res 
je, da bi morali imeti vpogled v evidence, a 
dokler ga nimajo, naj delajo vsaj to. 
Predlagatelji tudi pravijo, da tudi če je za objekt 
izdano gradbeno dovoljenje, niso pristojni, da 
preverjajo, ali je objekt tudi zgrajen v skladu z 
njimi in ali gre za neskladno gradnjo. Vendar 
tega zakon od njih ne zahteva. Zahteva samo, 
da preverijo, ali je gradbeno dovoljenje izdano in 
še to, po navodilih ministrstva, samo s preverbo 
v zemljiški knjigi.  
V Levici menimo, da predlagane spremembe ne 
večajo pravne varnosti v prometu z 
nepremičninami. Nasprotno. Pravno varnost 
nižajo, in to pravno varnost tistih, ki so v teh 
postopkih najšibkejša stran, tistih, ki se ne 
ukvarjajo vsakodnevno z nakupom in prodajo 
nepremičnin, ampak to počnejo enkrat v 
življenju, če imajo pač to srečo.  
 Zato bomo v Levici podprli sklep o 
neprimernosti zakona za nadaljnjo obravnavo. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
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 Stališče Poslanske skupine Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov bo predstavil 
gospod Aleksander Reberšek. 
 Izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovani podpredsednik, spoštovani kolegice 
poslanke in poslanci! 
 V Novi Sloveniji smo imeli ob sprejemu 
Gradbenega zakona številne pomisleke. Danes 
po komaj 5 mesecih, odkar se je zakon začel 
uporabljati, se v praksi srečujemo z 
neživljenjskimi in togimi določbami, ki ne 
pomenijo poenostavitve postopkov. Obratno, 
nalagajo številne nove obveznosti investitorjem 
ter posameznim zavezancem, ki vodijo postopke 
po tem zakonu.  
 Prav je, da zakon skuša čim bolj 
zaščititi državljane v postopkih prometa z 
nepremičninami. Kupec je vedno šibkejša 
stranka. Pa vendar ni potrebno, da v fazi 
sklepanja kupoprodajne pogodbe toliko 
zavezancev pregleduje in ugotavlja, ali ima 
objekt gradbeno dovoljenje. Kako in predvsem 
na podlagi katerih evidenc naj to ugotavlja 
banka, notar ali nepremičninski posrednik. 
Javnih evidenc, kjer bi to lahko preverili, ni. Pa 
tudi, če bi obstajale, te obveznosti ne morejo biti 
naložene v enaki meri banki, notarju ali 
gradbenemu inšpektorju. Le inšpekcijske službe 
so namreč strokovno usposobljene za te 
postopke.  
 V Novi Sloveniji poudarjamo, da mora 
vsak prevzeti odgovornost za delo, ki ga opravlja 
kot strokovnjak, toda predstavljajte si, da mora 
banka, notar ali nepremičninski posrednik 
odgovarjati za prekršek, če ne ugotovi, da objekt 
nima gradbenega dovoljenja. Notar mora v 
postopku sklepanja kupoprodajne pogodbe 
preveriti in opozarjati na druga dejstva in ne, ali 
ima objekt, ki je predmet prodaje, gradbeno 
dovoljenje. Enako velja za banke.  
 Vlada seveda kot po navadi predlogu 
predlagatelja nasprotuje, pa ne zato, ker se s 
tem ne bi strinjala, ampak zato, ker gre za 
nesistemsko ureditev, ker naj bi po opravljeni 
evalvaciji izvajanja zakona v praksi sama 
pripravila celovit predlog sprememb in 
dopolnitev. Torej se Vlada po 5 mesecih, odkar 
je zakon stopil v veljavo, že zaveda, da bodo 
potrebne spremembe. Tega smo v veseli in 
upamo, da bo zakon takrat spremenila tudi v 
delu, ki govori o obveznem uporabnem 
dovoljenju za stanovanjski objekt. Tega 
investitor zdaj ne more pridobiti, dokler hiša 
nima zunanje fasade. Do takrat pa objekt tudi ne 
more dobiti hišne številke oziroma v njem ni 
mogoče prijaviti prebivališča. Kakšen nesmisel. 
Veliko družin težko pride do svoje hiše, ko pa se 
to zgodi, se vanjo ne sme vseliti, ker objekt ni 
skladen z gradbenim dovoljenjem. Skladen 
seveda je, res pa, da nima zunanje fasade, saj 
jo lastniki velikokrat naredijo po tem, ko so že 
vseljeni in ko spet prihranijo nekaj denarja.  

 V Novi Sloveniji predlog Državnega 
sveta podpiramo, zato bomo predlogu, da 
Predlog novele Gradbenega zakona ni primeren 
za nadaljnjo obravnavo, nasprotovali. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

predsedujoči in ostali kolegi! 
 V Poslanski skupini Stranke Alenke 
Bratušek vseskozi ponavljamo, da ne podpiramo 
parcialnih spreminjanj zakonov in da se je treba 
projektov, ki kličejo po prenovi iz več vidikov, 
lotiti celovito. Pri predlogu zakona, ki ga 
obravnavamo danes, smo znova priča le delni 
obravnavi, ki nikakor ne zajema celotne 
problematike. Državni svet se je namreč v 
svojem predlogu osredotočil le na 93. in 103. 
člen obstoječega Gradbenega zakona. S 
predlaganimi spremembami in dopolnitvami pa 
naj bi se odpravila notranja neskladna določila in 
povečala jasnost pravnih norm. Zavezancem, ki 
jih 93. člen naslavlja, bi se tako namesto 
obveznega preverjanja, ali je za določen objekt 
izdano gradbeno dovoljenje, naložilo, da se 
skladnost gradnje preverja preko vpisa 
zaznambe inšpekcijskega ukrepa v zemljiško 
knjigo.  
 Na samem začetku moram izpostaviti, 
da me je dogajanje v zvezi s tem zakonom in 
natanko tem členom že v preteklosti nekoliko 
začudilo. V prejšnjem mandatu je Ministrstvo za 
okolje in prostor že pripravilo novelo zakona, ki 
je bila po njihovih besedah usklajena z vsemi 
zainteresiranimi deležniki, torej tudi z Notarsko 
zbornico. Takrat je ministrstvo povedalo, da je 
treba 93. člen zakona razlagati tako, da morajo 
vsi, ki jih člen naslavlja, obstoj pravnega dejstva 
prepovedi zaradi nedovoljenega objekta ali 
neskladne uporabe preveriti tako, da preverijo, 
ali je v zemljiški knjigi zapisana zaznamba 
prepovedi s strani inšpektorja. To se z 
vsebinskega vidika ujema s tem, kar skuša 
danes s svojim predlogom doseči Državni svet. 
Prav tako je v omenjeni noveli črtan del člena, ki 
odpravlja obveznost notarjev, da preverijo, ali je 
za objekt izdano gradbeno dovoljenje. Kar je 
spet natanko to, kar je že predlagal Državni 
svet. 
 Takrat sem se najprej, kot pooblaščeni 
inženir gradbeništva spomnil na nezaščitenost 
kupcev in na negativne posledice, ki jih to 
dejstvo lahko ima prav na njih. 
 Državni svet je v sklopu svojega 
predloga spremembe zakona torej poudaril, da 
bi predlagana rešitev trenutne zavezance, med 
njimi tudi notarje, razbremenila preverjanja, ali je 
za določen objekt izdano gradbeno dovoljenje. 
Po mnenju predlagatelja ti za kaj takega nimajo 
ustreznega znanja. To drži. Notar ne more 
preverjati skladnosti izvedene gradnje z izdanim 
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gradbenim dovoljenjem – to preverja inšpekcija, 
ki neskladnost zabeleži v zemljiško knjigo –, 
lahko pa preveri obstoj gradbenega dovoljenja in 
ostalih vpisov v Zemljiško knjigo. Torej, na 
zadeve, ki jih je notar v stanju preveriti, mora 
opozoriti kupca. Njegova vloga kot šibkejšega je 
namreč eden izmed ključnih razlogov, zakaj je 
tak člen sploh bil sprejet. 
 Naj pa ob tej priložnosti opozorim tudi 
na nalogo nepremičninskega posrednika. 
Postavil bom retorično vprašanje. Pri kolikih 
nepremičninskih oglasih ste sploh opazili tloris 
ali pa izmere objektov? Pri redkokaterem. 
Včasih se je skladnost izvedenega stanja z 
gradbenim dovoljenjem izkazovala v tehničnem 
pregledu. V preteklosti je bilo to zaradi všečnih 
in populističnih razlogov odpravljeno. Še enkrat 
pa poudarjam, da je nesmiselno predvsem 
takšno delno popravljanje zakonov in to 
tolikokrat. Predlogi so različni, utemeljeni, 
neutemeljeni, strokovno podkrepljeni ali pa 
neargumentirani. Na tem mestu jih ne bi 
vrednotil, je pa nemogoče spregledati dejstvo, 
da jih je ogromno. 
 Problematičnost nekaterih določb, kot 
rečeno, izpostavljajo notarji, na drugi strani na 
nujne spremembe zakona opozarjajo bančniki. 
Glasna so opozorila javnosti, ki gradbeni 
zakonodaji očita, da namesto večje preglednosti 
in pohitritve nekaterih postopkov, povzroča 
zmedo, stvari zapleta, postopki pa so vse prej 
kot krajši. 
Pred nekaj dnevi je Predlog za spremembo 
Gradbenega zakona vložil še SDS. Vsak med 
njimi bi spremenil košček zakona, dodal besedo, 
vejico, črtal stavek ali dva. Četudi bi en predlog 
podprli, je sodeč po dogajanju v zvezi s tem 
zakonom precej verjetno, da bi se čez teden ali 
dva na mizi znašel nov predlog. Ima to kak 
smisel? Do samih predlogov, z izjemo 
obravnavanega, se na tem mestu, kot rečeno, 
ne želim opredeljevati, opozoriti želim predvsem 
na parcialnost.  
Sklenem torej lahko, da moramo v Stranki 
Alenke Bratušek v zvezi s predlaganim zakonom 
pritrditi Vladi, ki se jih zdita vložitev in sprejetje 
predlaganega zakona preuranjena. Zato bomo 
podprli sklep, da zakon ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališča Poslanske skupine stranke 
DeSUS bo predstavil Ivan Hršak.  
 Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani podpredsednik, spoštovani državni 
sekretar in članice Državnega sveta, kolegice in 
kolegi! 
 Predlog novele Gradbenega zakona, ki 
ga je predlagal Državni svet, se nanaša na 93. 
člen veljavnega zakona, katerega namen je, da 
so naši državljani in državljanke pravno 
zaščiteni, kadar so udeleženi v prometu z 

nepremičninami, kar za večino predstavlja 
izjemen dogodek, ki ima zanje, po navadi, tudi 
zelo visoke finančne posledice. Govorim seveda 
o nakupu nepremičnine, za kar se večina odloči, 
po navadi, enkrat v življenju, za ta nakup pa 
namenijo vse svoje prihranke, mnogi pa se tudi 
zakreditirajo, praktično do konca svojega 
življenja. 93. člen namreč določa, da morajo 
ostali udeleženci v prometu z nepremičninami, 
torej notarji, banke, nepremičninski agenti in 
tako naprej, preveriti, kakšen je status 
nepremičnine, ali gre za legalno ali črno gradnjo. 
Vsi prej našteti so namreč kvalificirani in 
usposobljeni za takšno dejanje, medtem ko je 
kupec šibkejša stran in ne more in pogosto ne 
zna sam preveriti, ali gre za legalno ali 
nelegalno gradnjo.  
 Prav zaradi zaščite kupcev, ki so v 
izrazito neenakopravnem položaju nasproti 
vsem prej naštetim udeležencev v pravnem 
prometu, se je ministrstvo tudi odločilo za takšno 
določbo, ki jo vsebuje že omenjeni 93. člen. 
Torej, vsi prej našteti morajo zgolj preveriti, ali 
ima objekt gradbeno dovoljenje. Gradbeno 
dovoljenje je javna listina, za vsak objekt se ve, 
ali je izdano ali ne. S tem podatkom razpolagajo 
vse upravne enote, tako da je ta preverba za 
vse kvalificirane zelo zelo enostavna. 
 V Poslanski skupini Desus se strinjamo 
z mnenjem vlade, da bi črtanje omenjene 
določbe bilo neprimerno in celo krivično do naših 
državljanov. Državni sekretar je na seji odbora 
povedal, da ministrstvo celo razmišlja o zaostritvi 
zahtev, ki jih 93. člen že vsebuje. Na primer, da 
bi morali preveriti tudi druge stvari, ne samo ali 
je objekt legalen, temveč tudi, recimo, ali je 
izdano uporabno dovoljenje in podobno, vse z 
namenom, da bi se pravna varnost državljanov 
še povečala. Državni sekretar je še povedal, da 
pristojno ministrstvo izvaja evalvacijo nedavno 
sprejete gradbene zakonodaje ter da bodo 
rezultati le-te upoštevani v morebitni prenovitvi 
Gradbenega zakona.  
 Poslanci Poslanske skupine Desus 
bomo podprli sklep matičnega delovnega telesa, 
da predlog zakona ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Tako, končali smo s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin.  
 O predlogu sklepa, da predlog zakona 
ni primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora odločali v 
torek, 27. novembra 2018, v okviru glasovanj. 
 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in 2. sejo Državnega zbora, ki jo bomo 
nadaljevali v petek, 23. novembra 2018, ob 10. 
uri.  
 Hvala lepa. 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 22. 
NOVEMBRA 2018 OB 15.07 IN SE JE 
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NADALJEVALA 23. NOVEMBRA 2018 OB 10. 
URI.)  

 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Spoštovani 

kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in 
gospodje!  
 Začenjam z nadaljevanjem 2. redne 
seje Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: 
Monika Gregorčič, Andrej Šircelj, Branislav 
Rajić, Samo Bevk, Franc Trček, Bojana Muršič 
od 13. ure dalje, Franc Breznik, Marijan Pojbič, 
Lidija Divjak Mirnik, Predrag Baković do 12. ure, 
Ferenc Horváth od 12. ure dalje, Felice Žiža, 
Suzana Lep Šimenko, Branko Simonovič od 
11.30 do 17.30, Violeta Tomić, Franc Jurša od 
11.30 dalje, Ivan Hršak od 13.30, Ljudmila 
Novak od 17.30 dalje in Iva Dimic. 
 Vse prisotne lepo pozdravljam! 
 
 Prehajamo na 21. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA SKLEPA O SOGLASJU K 
PROGRAMU DELA IN FINANČNEMU 
NAČRTU AGENCIJE ZA ENERGIJO ZA LETO 
2019. 

 Program dela in finančni načrt Agencije 
za energijo za leto 2019 je na podlagi petega 
odstavka 399. člena Energetskega zakona v 
soglasje Državnemu zboru predložila Agencija 
za energijo. Za dopolnilno obrazložitev 
programa dela in finančnega načrta dajem 
besedo predstavnici predlagatelja direktorici 
Agencije za energijo mag. Duški Godina. 
 Izvolite. 
 
MAG. DUŠKA GODINA: Spoštovane poslanke, 

spoštovani poslanci, lepo pozdravljeni! 
 Energetika se zaradi obveznosti 
izpolnjevanja okoljskih ciljev in tehnološkega 
napredka nahaja pred velikimi izzivi in nalogami, 
ki morajo omogočiti trajnostno rabo naravnih 
virov, obenem pa tudi konkurenčnost in 
zanesljivost oskrbe z energijo. To se odraža v 
povečani rabi obnovljivih virov, večji energetski 
učinkovitosti ter uporabi novih tehnologij. 
Digitalizacija in informatizacija upravljanja z 
energijo ter odprti trgi čedalje bolj vključujejo 
končnega odjemalca, saj mu nove tehnologije 
omogočajo sodelovanje pri aktivnem ravnanju z 
električno energijo, tako pri njeni proizvodnji kot 
tudi v procesu prilagajanja odjema.  
 Nedavno izdana ocena Svetovnega 
energetskega sveta za leto 2018 Slovenijo 
uvršča na visoko 6. mesto na lestvici držav 
glede uspešnosti pri zagotavljanju varnega in 
cenovno dostopnega energetskega sistema, ki 
upošteva tudi načela okoljske trajnosti, pri sami 
energetski varnosti pa celo na 2. mesto. Vendar 
je pred nami še mnogo izzivov za doseganje 
takšne poti razvoja, ki bo usmerjena v učinkovito 
rabo novih tehnologij za uspešno doseganje 
zadanih ciljev. Pri razvoju energetskega trga in 
uresničevanju energetske politike ima Agencija 

za energijo kot nacionalni regulativni organ na 
področju trga z električno energijo in zemeljskim 
plinom pomembno vlogo. S svojimi pristojnostmi 
vplivamo na razvoj varnih, zanesljivih in 
učinkovitih sistemov za prenos in distribucijo 
električne energije in zemeljskega plina. 
Spremljamo in nadziramo delovanje trga, 
reguliramo distribucijska omrežja toplote in 
spodbujamo proizvodnjo elektrike iz obnovljivih 
virov. Pri tem moramo upoštevati cilje 
energetske politike in iskati najboljše rešitve ter 
koristi za vse udeležence trga z energijo, seveda 
izhajajoč iz sedanjih ter pričakovanih prihodnih 
razmer. 
 Tudi program dela za leto 2019 smo 
pripravili na podlagi strateških ciljev in usmeritev. 
Vsaka v programu načrtovana naloga vsebuje 
opis zakonskih podlag, vsebine, namena in 
ciljev, kazalnikov učinkovitosti, rokov ter tveganj, 
ki nas spremljajo ob izvajanju vseh nalog. 
Skladno z letnimi cilji agencije so opredeljene 
prioritete začrtanih nalog in glavni poudarki 
delovanja v naslednjem letu. Med njimi 
predvsem: spremljanje in analiziranje poslovanja 
ter ukrepanje v primeru ugotavljanja morebitnih 
odstopanj od regulativnega okvira agencije tako 
na področju oskrbe z električno energijo kot z 
zemeljskim plinom, analiziranje poslovanja in 
morebitno odločanje o novih izhodiščnih cenah 
oskrbe s toploto, izdajanje soglasij k sistemskim 
obratovalnim navodilom operaterjev, izvedba 
dveh javnih pozivov za subvencioniranje 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih 
virov, izvajanje nadzora v smislu preprečevanja 
navzkrižnega subvencioniranja, tržnih zlorab ali 
manipulacij na trgu z električno energijo in 
zemeljskim plinom, stalni monitoring trga, 
katerega cilj je ažurno obveščanje udeležencev 
trga o najpomembnejših kazalnikih in priprava 
poročila o stanju na področju energetike, ki ga v 
seznanitev in obravnavo vsako leto prejme tudi 
Državni zbor.  
 Agencija za energijo kot neodvisni 
energetski regulator se financira iz letnih 
nadomestil prenosnih operaterjev električne 
energije in zemeljskega plina ter iz drugih virov. 
Glede na napovedano rast porabe električne 
energije stroški za poslovanje agencije ne bodo 
dodatno obremenili odjemalcev, agencija tudi ne 
načrtuje dodatnih zaposlitev. Tako bomo tudi v 
letu 2019 svoje naloge izvajali stroškovno 
učinkovito in varčno ter v interesu vseh 
udeležencev energetskega trga. Delovanje in 
usposabljanje zaposlenih bo usmerjeno v 
proaktivno vlogo na vseh področjih delovanja 
energetskega trga, zato smo prepričani, da 
bomo dosegli zastavljene cilje in uspešno izvedli 
začrtane naloge.  
 Državnemu zboru zato predlagamo, da 
program dela in finančni načrt Agencije za 
energijo za leto 2019 potrdi. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Program dela in finančni načrt agencije 
je obravnaval Odbor za infrastrukturo, okolje in 
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prostor kot matično delovno telo, ki Državnemu 
zboru predlaga, da sprejeme Predlog sklepa o 
soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu 
Agencije za energijo za leto 2019. Za 
predstavitev poročila odbora dajem besedo 
predsedniku Edvardu Pauliču 
 Izvolite. 
 
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice in kolegi! 
 Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor je na 4. seji z dne 7. 11. 2018 kot 
matično delovno telo obravnaval program dela in 
finančni načrt Agencije za energijo za leto 2019, 
ki ga je Državnemu zboru posredovala Agencija 
za energijo. Uvodno obrazložitev je podala 
direktorica agencije mag. Duška Godina in 
podobno kot danes predstavila glavne poudarke 
delovanja agencije ter podrobnosti v zvezi z 
njenim finančnim načrtom. Program dela in 
finančni načrt Agencije za energijo za leto 2019 
je obravnavala tudi Komisija Državnega sveta za 
lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ga 
podprla in ocenila kot preglednega in 
razumljivega.  
 V razpravi članic in članov odbora je 
bila s strani vseh razpravljavcev izražena 
podpora programu dela, saj je po njihovem 
mnenju pripravljen pregledno in ustrezno 
zasleduje cilje agencije. V razpravi pa so bila 
izpostavljena nekatera vprašanja, na katera je 
dodatna pojasnila podala direktorica agencije.  
 V zvezi z oceno tveganj v programu 
dela je bilo izpostavljeno vprašanje, katera 
konkretno so ta tveganja, in izraženo mnenje, da 
bi jih bilo v bodoče smiselno bolj natančno 
opredeliti ter navesti ukrepe za njihovo merjenje. 
Direktorica agencije je pojasnila, da 
predstavljajo največje tveganje pri delu agencije 
nenačrtovane naloge oziroma povečan obseg 
dela na posameznem področju in pa omejenost 
agencije pri novih zaposlitvah. Agencija se kot 
analitična institucija občasno srečuje z veliko 
količino podatkov, to pa zahteva tudi povečan 
obseg kadrovskih resursov.  
 Glede mnenja, da bi morala agencija 
več pozornosti nameniti trgu biomase, je bilo 
pojasnjeno, da agencija ne regulira celotnega 
trga, ampak le dejavnosti, ki imajo status 
naravnega monopola. Gre torej za podjetja, ki 
imajo v lasti infrastrukturo za prenos in 
distribucijo električne energije in pa zemeljskega 
plina. Agencija je zadolžena samo za izvajanje 
tistih nalog, ki ji jih nalaga Energetski zakon. Za 
kakršnokoli širitev obsega nalog agencije bi bilo 
treba zakon spremeniti.  
 Na vprašanje, ali je na položnici za 
električno energijo in zemeljski plin razviden 
strošek, namenjen delovanju agencije, je bilo 
pojasnjeno, da le-ta neposredno ni razviden. 
Agencija se financira pretežno iz nadomestil 
obeh sistemskih operaterjev, nadomestilo za 
delovanje agencije pa je zajeto znotraj stroška 
za omrežnino. 

 Glede vprašanja o visokih stroških 
računalniške opreme v preteklih letih je 
direktorica pojasnila, da je šlo za obdobje 
intenzivnih vlaganj v računalniško opremo in 
programe. Z uveljavitvijo Energetskega zakona, 
ki je agenciji naložil obsežne pristojnosti in 
naloge, ter uredbe, ki zavezuje agencijo na 
področju spremljanja zlorab in manipulacij na 
trgu, je bilo nujno posodobiti informacijski 
sistem. S tem je bila zagotovljena višja stopnja 
varnosti. Agencija je na ta način pridobila tudi 
dostop do centralnega registra evropske 
Agencije za sodelovanje energetskih 
regulatorjev in s tem do vseh podatkov o 
energetskem trgu. Tako je omogočeno 
spremljanje in analiza trgovalnih podatkov, 
posledično pa tudi enostavnejše izvajanje 
nadzornih postopkov. V programu dela agencije 
za leto 2019 je obseg investicij v računalniško 
opremo nižji, takšen trend pa se pričakuje tudi v 
prihodnje. 
 Po razpravi je odbor s 14 glasovi za in 
nobenim proti izglasoval sklep, s katerim 
Državnemu zboru predlaga, da sprejme sklep o 
soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu 
Agencije za energijo za leto 2019. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. Besedo ima Poslanska skupina 
Slovenske demokratske stranke, zanjo Franc 
Rosec.  
 Izvolite. 
 
FRANC ROSEC (PS SDS): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Spoštovana direktorica agencije, 
kolegice in kolegi! 
 Agencija je nacionalni regulativni organ 
na področju trga z električno energijo, 
zemeljskim plinom ter na področju regulacije 
oskrbe s toploto. Program dela agencije za 2019 
na področju ekonomske regulacije je usmerjen v 
analiziranje in spremljanje skladnosti poslovanja 
podjetij s pravili agencije, ki so bila sprejeta v 
letošnjem letu. Prav tako pa bo agencija 
spremljala in izvajala monitoring energetskega 
trga, njene ugotovitve pa bodo v pomoč 
energetskim podjetjem pri odločanju za 
investicije. 
 Na področju proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov bo agencija še 
naprej izvajala podporno shemo in objavila dva 
razpisa za vstop naprav, ki proizvajajo električno 
energijo iz obnovljivih virov. 
Kar zadeva finančno poslovanje, je razvidno, da 
se viri, ki so namenjeni financiranju, ne 
povečujejo, prav tako ni predvidenih novih 
zaposlitev. 
 V Slovenski demokratski stranki bomo 
program dela in finančne načrte Agencije za 
energijo podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca bo predstavil Igor Peček. 
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 Izvolite. 
 
IGOR PEČEK (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice in kolegi, spoštovana 
direktorica! 
 Agencija je v letu 2018 sprejela nova 
pravila za določevanje stroškov omrežnine. Ta 
določajo upravičene stroške ter prihodke 
elektrooperaterjev in operaterjev, ki dobavljajo 
zemeljski plin. Delo agencije bo tako usmerjeno 
na področje ekonomske regulacije in v 
spremljanje skladnosti poslovanja podjetij z novo 
sprejetimi pravili. Na področju spodbujanja 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih 
virov podpiramo aktivnosti agencije pri izvajanju 
podporne sheme. Več aktivnosti v letu 2019 
pričakujejo na področju oskrbe s toplo vodo, saj 
bodo distributerji morali urediti nove vloge za 
izdajo soglasja k izhodiščnim cenam. Veseli nas 
tudi napoved, da bo agencija v naslednjem letu 
prvič pridobila tudi nepovratna evropska 
sredstva. Ta bodo namenjena nadzoru izvajanja 
novih tehnoloških rešitev pri razvoju pametnih 
omrežij. V poročilu je tudi navedeno, da bo 
agencija na stroškovnem področju v letu 2019 
sledila usmeritvam preteklih let. 
 Iz finančnega načrta za leto 2019 je 
razvidno 7-procentno povečanje prihodkov in 
manjši odhodki v primerjavi z letom 2018. 
Istočasno pa je predvideno povečanje stroškov 
dela za skoraj 9 %, ki v strukturi prihodkov 
predstavljajo 73-procentni delež. Pričakujemo, 
da bo delo agencije učinkovito in da se bodo 
stroški poslovanja na račun predvidenega 
povečanega obsega aktivnosti nespreminjali in 
da bodo sledili ciljem, ki so zapisani v programu 
dela. 
 V stranki Lista Marjana Šarca s 
programom dela soglašamo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil Soniboj Knežak. 
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoči. Spoštovani kolegice, kolegi, 
direktorica agencije! 
 Agencija za energijo kot nacionalni 
regulator na področju trga z energijo ima zelo 
pomembno nalogo in pristojnosti, ki so se ji v 
pomembni meri povečale s sprejetjem 
Energetskega zakona v letu 2014. Naloge 
agencije, ki so predvidene v programu dela in pa 
v finančnem načrtu agencije za leto 2019, bi 
lahko umestili v več sklopov. Agencija ima 
pomembno vlogo pri reguliranju omrežnih 
dejavnosti z nadzorom nad pravilnostjo 
obračunavanja omrežnin operaterjev pri dobavi 
električne energije. Pri tem je najpomembnejše, 
da se omrežnine ne zaračunavajo nad 
upravičenimi stroški, saj končni uporabniki na 
koncu pokrijejo višjo ceno dobave energije. 
Agencija izvaja nadzor, ki preverja, da operaterji 
v zadostni meri vlagajo v zmogljivost 

distribucijskih omrežij ter na ta način omogočajo 
učinkovito dobavo ter ustrezno kakovost 
električne energije in zemeljskega plina, 
spodbujanje proizvodnje elektrike iz obnovljivih 
virov energije, kjer ima agencija javno 
pooblastilo za izdajo deklaracij investitorjem 
proizvodnih naprav za proizvajanje elektrike iz 
obnovljivih virov energije, odloča pa tudi o 
pridobitvi podpor tovrstnih proizvajalcev 
električne energije.  
 Nadzor nad delovanjem trga z 
električno energijo in zemeljskim plinom je zelo 
pomembna naloga. Na tem področju so 
deležniki neposredno zavezani k tako imenovani 
uredbi REMIT, po kateri ima agencija pristojnosti 
in dolžnost stalnega monitoringa trga ter 
izvajanja ukrepov, če ugotovi kršitev. Skrbi za 
varstvo pravic odjemalcev, kjer je ključna vloga 
agencije, da odloča o sporih med uporabniki in 
operaterji, med drugim pa skrbi tudi za ustrezno 
obveščenost odjemalcev, predvsem v svojih 
možnostih in ob pravicah. Agencija za energijo 
pri svojem delovanju upošteva interese in 
pravice tako operaterjev kot tudi končnih 
potrošnikov, pa vendar Socialni demokrati 
menimo, da mora biti njena vloga bolj 
poudarjena pri zaščiti šibkejše kategorije, to so 
nedvomno končni uporabniki. Potrošnika bo 
praviloma na koncu bremenil vsak neupravičeno 
zaračunan evro v primerih, ko bo šla vsaka 
motnja pri dobavi energije ali dostavljanja slabše 
kakovosti energije predvsem v njegovo škodo, 
zato je vloga agencije v tem oziru zelo 
pomembna. 
 Na koncu bi želeli izpostaviti, da bo v 
prihodnosti pomembno energetiko na neki ravni 
tesneje povezati tudi s socialno politiko, ko 
govorimo o dobavi različnih oblik energije 
ranljivejšim skupinam odjemalcev. V mislih 
imamo seveda tiste, ki si tovrstne storitve res 
težko privoščijo ali pa si jih sploh ne morejo 
privoščiti, jih pa nujno potrebujejo za doseganje 
nekega minimalnega in dostojnega življenja.  
 Socialni demokrati bomo sklep o 
soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu 
Agencije za energijo za leto 2019 podprli. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavil Gregor Perič. 
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa, 

spoštovani predsedujoči. Predstavniki Vlade, 
poslanke in poslanci! 
 V skladu z Energetskim zakonom mora 
svet Agencije za energijo do 30. septembra 
tekočega leta sprejeti program dela in finančni 
načrt agencije za prihodnje leto. K temu 
programu dela in finančnemu načrtu agencije pa 
mora dati soglasje Državni zbor. Zadnje 
spremembe Energetskega zakona so agenciji 
opredelile neodvisni status regulatorne Agencije 
za energijo, ki ni več določena kot javna 
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agencija in kjer ustanoviteljske pravice izvršuje 
Državni zbor Republike Slovenije. Agencija za 
energijo kot regulativni organ spremlja, usmerja 
in nadzira izvajalce energetskih dejavnosti na 
področju elektrike in zemeljskega plina ter 
opravlja z zakonom določene naloge reguliranja 
izvajalcev energetskih dejavnosti na področju 
toplote in drugih energetskih plinov. Pri tem pa 
mora upoštevati cilje energetske politike.  
 Ob obravnavi programa in dela 
finančnega načrta na seji Odbora za 
infrastrukturo, okolje in prostor je bilo 
pojasnjeno, da bo agencija tudi v letu 2019 
skrbno spremljala poslovanje reguliranih podjetij 
ter s svojimi stališči in odločitvami skrbela, da bo 
to poslovanje zakonito in tudi stroškovno 
učinkovito. V letu 2019 bo agencija spremljala 
delovanje trga z električno energijo in 
zemeljskim plinom, s svojimi ukrepi pa 
preprečevala dejanja, ki zmanjšujejo 
konkurenčnost trga ali posegajo v pravice 
odjemalcev. V letu 2019 bo izvedla 2 javna 
poziva za dodelitev pomoči, namen teh je 
spodbuditi odločitve za nove investicije v 
proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov energije. Vsi prihodki, ki jih agencija 
načrtuje za leto 2019, bodo iz naslova izvajanja 
javne službe agencije, pri čemer kar 98 % 
prihodkov agencije predstavlja letno nadomestilo 
sistemskega operaterja in letno nadomestilo 
operaterja prenosnega sistema. Dodatnih 
zaposlitev pa se ne načrtuje. Preostala 2 % 
predstavljajo nepovratna evropska sredstva.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra menimo, da je Program dela 
in finančni načrt Agencije za energijo za leto 
2019 zastavljen ambiciozno in da agencija 
skrbno načrtuje finančna sredstva za izvajanje 
svojih nalog, zato bomo Predlog sklepa o 
soglasju k Programu dela in finančnem načrtu 
Agencije za energijo za leto 2019 podprli. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala.  

 Stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil 
Aleksander Reberšek. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovani predsedujoči, spoštovani poslanke in 
poslanci! 
 Agencija za energijo kot nacionalni 
energetski regulativni organ na področju trga z 
energijo predstavlja pomemben člen v verigi 
izvrševalcev nalog energetske zakonodaje. 
Pretežni vir prihodkov agencije predstavlja letno 
nadomestilo operaterja prenosnega sistema 
Plinovodi, d. o. o., in nadomestilo sistemskega 
operaterja ELES, d. o. o. Glede na to, da se 
financira iz proračunskih sredstev, je dobrodošel 
podatek, da bo agencija v letu 2019 prvič 
pridobila tudi nepovratna evropska sredstva za 
projekt regulatornega nadzora pri izvajanju novih 
tehnoloških rešitev pri razvoju pametnih omrežij. 
Stroški poslovanja se ne bodo povečali, tudi 

novih zaposlitev ne bo. To namreč pomeni, da 
poslovanje Agencije za energijo ne bo dodatno 
bremenilo odjemalcev električne energije in 
zemeljskega plina, zato bomo v Novi Sloveniji 
podali soglasje k njenemu programu dela in 
finančnemu načrtu.  
 Ne glede na to pa izpostavljamo 
dejstvo, da Slovenija premalo naredi na 
področju samooskrbe z električno energijo in 
obnovljivih virov energije. Raba obnovljivih virov 
energije postaja tako na svetovni kot tudi na 
evropski nacionalni ravni vse bolj pomembna, 
saj se večina držav zaveda omejenosti zalog 
neobnovljivih virov energije in njihovega vpliva 
na podnebne spremembe. Za doseganje 
varnosti oskrbe z energijo, zmanjšanje izpustov 
plinov in sorazmernega razvoja si je Evropska 
unija zastavila cilj, da bo do leta 2020 delež 
energije iz obnovljivih virov energij v bruto 
končni porabi energije povečala na 20 %. 
Slovenija si je v okviru tega projekta zastavila 
cilje, zapisane v Akcijskem načrtu za obnovljive 
vire energije za obdobje 2010–2020 in v 
Nacionalnem energetskem programu, ki 
predvidevata 25 % deleža energije iz obnovljivih 
virov energij v bruto končni porabi energije do 
leta 2020. Ker smo od tega cilja še zelo 
oddaljeni, je slabo delovanje na tem področju 
zaskrbljujoče. Agencija za energijo je pristojna 
za izvajanje podporne sheme in izvedba dveh 
javnih razpisov po 10 milijonov evrov v 
naslednjem letu bo majhen korak naprej. Da se 
gospodinjstva in mali poslovni odjemalci ne 
odločajo v večjem številu za to vrsto energije, je 
tudi odgovornost Vlade. Še vedno dolgi in 
zapleteni administrativni postopki, ki med drugim 
niso poceni, so brez dvoma glavni razlog, da na 
tem področju Slovenija zaostaja. 
 V Novi Sloveniji bomo Predlog sklepa o 
soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu 
Agencije za energijo za leto 2019 podprli.  
  
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Stranke 
Alenke Bratušek bo predstavil mag. Andrej Rajh. 
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice in kolegi! 
 Agencija za energijo, ki s svojimi 
pristojnostmi vpliva na razvoj varnih, zanesljivih 
in učinkovitih sistemov za prenos in distribucijo 
električne energije ter zemeljskega plina, je 
predstavila svoj program dela in finančni načrt 
za leto 2019. Na podlagi slednjega je po našem 
mnenju mogoče pričakovati, da bo agencija kot 
doslej odgovorno izvajala naloge nadziranja 
delovanja trga z električno energijo in 
zemeljskim plinom, s svojimi ukrepi preprečevala 
dejanja, ki zmanjšujejo konkurenčnost trga ali pa 
posegajo v pravice odjemalcev, ter z zahtevnimi 
preiskavami ves čas budno bdela nad stanjem 
glede morebitnih tržnih zlorab in manipulacij 
trga.  
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 Veseli nas, da na agenciji poudarjajo, 
da je v ospredju vseh odločitev agencije 
odjemalec, ki mu ni treba zagotoviti le varne, 
zanesljive in trajnostne oskrbe, temveč tudi 
povrniti zaupanje v trg. Prav je, da se takšen 
organ tega zaveda in k temu v okviru svojih 
pristojnosti in nalog stremi. Menimo, da je iz 
same zasnove programa dejansko opaziti, da je 
agencija na prvo mesto postavila aktivnega 
odjemalca, prosumerja, obenem pa ima pri 
svojem delu v mislih koristi in dobrobit vseh 
udeležencev trga z energijo.  
 Agencija je v programu dela in v 
finančnem načrtu na izjemno nazoren in dobro 
pregleden način predstavila svoje naloge, 
poslanstvo in dolgoročne cilje. Pozdravljamo 
način prikaza izvajanja določenih nalog, 
sprotnega spreminjanja izvajanja regulativnega 
okvira, v okviru katerega je agencija določila 
prioritetnost same naloge, stanje, cilje, 
kazalnosti učinkovitosti, roke, potrebne vire in 
tveganja njihove izvedbe. Vse naštete 
komponente so tako podane nadvse pregledno 
in jasno. Veseli nas, da se visoko tveganje pri 
samih nalogah ne pojavi niti enkrat, si pa morda 
v prihodnosti želimo, da se vsaj pri sedanjem 
tveganju opredeli, kako je agencija nanj 
pripravljena in kaj bo storila, če se tveganje 
uresniči. Prav tako pozdravljamo dva jasna 
poziva za dodelitev državne pomoči, ki jo 
agencija načrtuje na podlagi akcijskega načrta 
Vlade za spodbujanje proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov. Nove investicije, ki 
bodo za proizvodnjo električne energije 
izkoriščale sonce, veter, vodo in druge 
obnovljive vire, so seveda neprecenljivega 
pomena. Vsi se zavedamo, da so ravno ti v 
prihodnosti in da bo treba delež energije, 
pridobljene na ta način, kar se da povečati. Za 
vsak razpis je predvidenih 10 milijonov evrov.  
 S finančnega vidika je agencija 
poudarila predvsem, da že vsa leta poslujejo 
stroškovno učinkovito in skrbijo za to, da se 
stroški poslovanja agencije ne povečujejo. V 
skladu s tem tudi v letu 2019 se ne načrtuje 
dodatnih zaposlitev, čeprav se je obseg njihovih 
obveznosti povečal. Pretežni viri prihodkov 
agencije še vedno predstavljata letni nadomestili 
sistemskega operaterja ELES in operaterja 
prenosnega sistema Plinovodi, pri 2 % 
prihodkov pa gre za nepovratna evropska 
sredstva. Odjemalce bo zagotovo razveselil 
podatek, da se poslovanje agencije ne bo 
odrazilo v povišanju cene oziroma stroškov, in to 
velja tako za oskrbovance z električno energijo 
kot za odjemalce zemeljskega plina. 
 Zaključim lahko, da je predstavitev 
agencije temeljita, natančna in tudi laiku 
razumljiva. Posebej pa nas veseli, da je bilo to 
prepoznavno že na obravnavi na odboru 
matičnega delovnega telesa in da smo si bili 
tako glede kakovosti kot glede preglednosti člani 
odbora soglasni, da gre za zelo dobro 
opravljeno delo.  

 Dodam lahko torej še, da bomo v 
Stranki Alenke Bratušek finančni načrt dela 
podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil Ivan Hršak.  
 Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Spoštovana direktorica, 
spoštovane kolegice in kolegi!  
 Poslanci Poslanke skupine Desus 
bomo podprli sklep o soglasju k Programu dela 
in finančnemu načrtu Agencije za energijo za 
leto 2019. Tako kot vsako leto je agencija tudi 
letos pripravila pregleden in jasen program dela 
in načrte za prihodnje leto. Ne pričakuje se 
nobenih posebnosti, zato se bo agencija lahko 
brez pretresov posvetila nalogam, ki jih opravlja 
kot nacionalni regulativni organ na področju trga 
z električno energijo in zemeljskim plinom.  
 Kot je na matičnem delovnem telesu 
povedala direktorica agencije, je ta trenutno v 
fazi izdajanja odločb ter objave novih tarifnih 
postavk, ki bodo veljale za naslednje triletno 
regulativno obdobje, tako da bo agencija v letu 
2019 glavnino na področju ekonomske 
regulative usmerjala v analiziranje in spremljanje 
skladnosti poslovanja podjetij s pravili agencije. 
Agencija za energijo ima v okviru področja 
stalnega spremljanja in monitoringa 
energetskega trga pooblastilo za izdajanje 
energetskega poročila, ki ga v Državnem zboru 
obravnava pristojno delovno telo. Seveda bo to 
nalogo agencija opravljala tudi v prihodnjem 
letu, ter kot je povedala direktorica, sproti 
objavljala aktualne informacije o delovanju 
energetskega trga v Sloveniji. Te informacije so 
zelo pomembne za podjetja, ko se odločajo za 
investicije, za državo pri snovanju energetske 
politike pa tudi za posameznike uporabnike 
energetskih storitev.  
 Agencija na področju spodbujanja 
proizvodnje električne energije iz obnovljivih 
virov ni snovalec energetske politike, to je v 
domeni države, ima pa na tem področju agencija 
pristojnost, da izvaja podporno shemo. Tako bo 
tudi v letu 2019 na podlagi akcijskega načrta 
Vlade za spodbujanje proizvodnje električne 
energije iz obnovljivih virov izvedla dva javna 
razpisa. Za vsak razpis je predvidenih 10 
milijonov evrov. Na tem mestu želim povedati, 
da v Poslanski skupini Desus pričakujemo, da 
bomo realizirali zaveze Republike Slovenije, da 
do leta 2025 dosežemo 25-procentni delež 
energije iz obnovljivih virov. Eden od načinov, 
kako bi to lahko dosegli, je tudi izgradnja 
hidroelektrarn na srednji Savi, za kar si bomo v 
Poslanski skupini Desus prizadevali tudi v tem 
mandatu, seveda če bo nova lokalna skupnost 
imela interes za realizacijo določenih že začetih 
infrastrukturnih projektov. Če primerjamo 
poročilo o delu agencije za pretekla leta ter 
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finančne načrte za naprej, lahko ugotovimo, da 
agencija posluje stroškovno učinkovito, saj 
stroškov poslovanja ne povečuje. Navkljub 
povečanemu obsegu aktivnosti agencije le-ta ne 
načrtuje dodatnih zaposlitev.  
 Naj na koncu še enkrat ponovim, da 
bomo poslanci Poslanske skupine Desus podprli 
sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu 
načrtu Agencije za energijo za leto 2019. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško.  
 Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Podpredsednik, 

hvala za besedo. Spoštovana gospa Duška 
Godina, spoštovani kolegice in kolegi! 
 V Slovenski nacionalni stranki smo 
pregledali poročilo in nimamo pripomb na 
poročilo. Imamo pa vsekakor priporočilo, da bi 
bilo treba ob hidroelektrarnah razmisliti o plovni 
poti od Ljubljane do Zagreba, ker vemo, da se 
bo v Zagrebu začelo delati pristanišče. Ta 
znesek bi se po nekaterih ocenah povečal ob 
izgradnji hidroelektrarne za cirka 5 %. Sam 
namreč prihajam iz Posavja, kjer imamo zelo 
veliko hidroelektrarn in dosti je prostora okoli 
njih, da bi se ta plovna pot enkrat uredila in bi 
imeli potem plovno pot od Ljubljane do Zagreba.  
 V Slovenski nacionalni stranki bomo 
podprli poročilo za leto 2019. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. O Predlogu sklepa o soglasju 
k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije 
za energijo za leto 2019 bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali v torek, 
27. novembra 2018, v okviru glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 22. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PREDLOGA SKLEPA O SOGLASJU K 
SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM 
POSLOVNIKA DRŽAVNE REVIZIJSKE 
KOMISIJE ZA REVIZIJO POSTOPKOV 
ODDAJE JAVNIH NAROČIL. 

 Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil je Državna revizijska 
komisija predložila Državnemu zboru v soglasje 
na podlagi drugega odstavka 64. člena Zakona 
o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja.  
 Za dodatno obrazložitev dajem besedo 
predstavniku predlagatelja predsedniku Državne 
revizijske komisije gospodu Borutu Smrdelu. 
 Izvolite. 
 
BORUT SMRDEL: Spoštovani predsedujoči, 

spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! 

 Državni zbor je oktobra 2017 sprejel 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja, 
ki je prinesel več sprememb na področju 
pravnega varstva v postopkih oddaje javnih 
naročil. Novela ZPVPJN-B je tako med drugim 
na nivoju zakona uredila institut občne seje 
Državne revizijske komisije, ki je bil predhodno 
urejen zgolj na nivoju poslovnika, uvedla 
senatno odločanje o vseh zahtevkih – prej je 
namreč o nekaterih zahtevkih, pritožbah in pa o 
zahtevkih, vloženih v zvezi z naročili male 
vrednosti, lahko odločal član posameznik – 
spremenila institut razjasnjevalnega sestanka, 
predvidela vzpostavitev sistem eRevizija s 
prihodnjim letom in tako dalje. Z vsemi 
navedenimi spremembami je bilo treba uskladiti 
tudi Poslovnik Državne revizijske komisije za 
revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Predlog 
sprememb in dopolnitev poslovnika, ki ga 
obravnavate danes, tako sledi zahtevanim 
zakonskim spremembam, uvaja pa tudi nekatere 
druge novosti, potrebne za učinkovito delovanje 
Državne revizijske komisije.  
 Novelirani poslovnik tako dodatno ureja 
nekatere pristojnosti občne seje, ki niso predmet 
zakonskega urejanja. Kot veste, je po zakonu 
osnovna pristojnost občne seje Državne 
revizijske komisije enotna obravnava vprašanj, ki 
so pomembna za enotno uporabo zakonov in 
prakso Državne revizijske komisije. S 
poslovnikom pa se Državni revizijski komisiji 
dajejo tudi nekatere druge pomembnejše 
pristojnosti, in sicer pristojnost sprejemanja 
letnega poročila, pristojnost obravnave predloga 
sprememb in pa obravnava predlogov in pobud 
za spremembo področnih predpisov. Z 
noveliranim poslovnikom se ravno tako uvaja 
nov institut kolegija predsednika in članov, na 
katerem se obravnavajo vse druge 
pomembnejše teme, ki niso predmet občne seje. 
Uvaja se podlaga za nadomestno imenovanje 
članov senata v primeru načrtovane ali 
nenačrtovane odsotnosti. Take podlage doslej v 
poslovniku ni bilo, je pa nujna, da se lahko 
zagotovi nemoteno delo Državne revizijske 
komisije, ko pride do bolniških ali pa kakršnihkoli 
drugih odsotnosti članov. Z noveliranim 
poslovnikom se vzpostavlja pravna podlaga za 
izvedbo seje senata v razširjeni obliki. To je seja 
senata, na katero se lahko poleg članov senata, 
ki so imenovani v posamezni senat, in pa 
svetovalcev vabi tudi druge člane komisije 
oziroma druge zaposlene na komisiji, da bi se 
na ta način lahko obravnavala v širšem krogu 
pomembnejša pravna vprašanja, kar bo še 
dodatno prispevalo k enotni pravni praksi tega 
organa. In pa nazadnje, novelirani poslovnik 
ravno tako ureja ustrezne podlage, ki jih ravno 
tako doslej v poslovniku ni bilo, za dodeljevanje 
zadev na področju prekrškov.  
 Ob Zakonu o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja je poslovnik 
najpomembnejši pravni akt, ki ureja delovanje 
Državne revizijske komisije. Menimo, da se s 
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pripravljenimi spremembami in dopolnitvami 
poslovnika slednjega ustrezno usklajuje z 
noveliranim Zakonom o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja, obenem pa, kot 
rečeno, se z njim uvajajo tudi nekateri instituti, ki 
bodo dodatno prispevali k učinkovitosti dela tega 
organa.  
 Zato predlagam, da Državni zbor poda 
soglasje k temu aktu. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Spremembe in dopolnitve Poslovnika 
Državne revizijske komisije je obravnaval Odbor 
za notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo kot matično delovno telo in pripravil 
predlog sklepa o soglasju.  
 Besedo dajem podpredsedniku odbora 
Igorju Pečku za dopolnitev predstavitve predloga 
sklepa.  
 Izvolite.  
 
IGOR PEČEK (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice in kolegi, spoštovani 
gostje! 
 Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je na 3. seji dne 
7. 11. 2018 kot matično delovno telo obravnaval 
Spremembe in dopolnitve Poslovnika Državne 
revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil, ki jih je Državnemu zboru 
predložila komisija. Predstavnik predlagatelja 
predsednik komisije Borut Smrdel je v uvodni 
predstavitvi najprej opozoril na dejstvo, da so 
predlagane spremembe in dopolnitve poslovnika 
komisije posledica dejstva, da je Državni zbor 
dne 18. oktobra 2017 sprejel Zakon o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja. Ta 
novela je v 43. členu določila, da mora komisija 
v treh mesecih od njene uveljavitve uskladiti 
poslovnik komisije s spremembami in 
dopolnitvami.  
 Med temi velja omeniti predvsem 
uvedbo spletnega portala eRevizija z letom 
2019, ki bo omogočal elektronsko izmenjavo 
vlog v postopkih pravnega varstva, ki jih vodi 
komisija. Sledijo novosti glede ureditve 
razjasnjevalnega sestanka ter uvedba 
obveznega senatnega odločanja o vseh vlogah, 
ki jih obravnava komisija, kar vključuje tudi 
odločanje v pritožbenem postopku ter v 
revizijskem postopku glede naročil male 
vrednosti. Naslednja pomembna novost je tudi 
podrobnejša ureditev pristojnosti občne seje 
komisije, kar je posledica prenosa te materije z 
novelo s poslovniške na zakonsko raven. Ostale 
spremembe in dopolnitve se nanašajo na 
ureditev instituta kolegija predsednika komisije 
ter določitev pogojev za sejo senata komisije v 
razširjeni obliki. Spremenjena poslovniška 
ureditev določa tudi pravno podlago za primere, 
ki upravičujejo imenovanje nadomestnih članov 
senatov komisije.  
 Predstavnik Vlade državni sekretar na 
Ministrstvu za javno upravo Leon Behin je k že 

povedanemu dodal prepričanje, da so 
predložene rešitve v okviru obravnavanih 
sprememb in dopolnitev poslovnika komisije 
dobro pripravljene. Upoštevajo namreč tako vse 
spremembe, ki jih je s seboj prinesla uveljavitev 
novele, kot tudi razvojne prakse, ki so se na tem 
področju vzpostavile od uveljavitve prvotnega 
poslovnika komisije v letu 2012. Predstavnica 
Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora 
mag. Metoda Hrovat Pirnat je najprej pojasnila, 
da je akt proučila z vidika svojih pristojnosti. K 
temu je dodala, da tokrat k predloženim 
spremembam in dopolnitvam poslovnika 
komisije nima pripomb. Članice in člani odbora o 
vsebini predloženih sprememb in dopolnitev 
poslovnika komisije niso razpravljali.  
 Odbor je z 8 glasovi za in 0 glasovi 
proti sprejel naslednji sklep: Odbor za notranje 
zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo 
predlaga Državnemu zboru, da sprejme sklep o 
soglasju k Spremembam in dopolnitvam 
Poslovnika Državne revizijske komisije za 
revizijo postopkov oddaje javnih naročil z dne 
23. 3. 2018. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. 
 Besedo ima Poslanska skupina Liste 
Marjana Šarca, zanjo Tina Heferle. 
 Izvolite. 
 
TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. Spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci! 
 V Poslanski skupini LMŠ smo se 
poslanci pridružili ugotovitvi, da so predložene 
rešitve v okviru obravnavanja Sprememb in 
dopolnitev Poslovnika Državne revizijske 
komisije za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil dobro pripravljene. Gre za spremembe in 
dopolnitve, ki jih je bilo treba pripraviti zaradi 
uskladitve poslovnika komisije z veljavno 
zakonodajo, ki je bila sprejeta v oktobru leta 
2017. Prav tako pa se strinjamo tudi z 
ugotovitvijo, ki smo jo pravkar slišali v poročilu 
odbora – da so v spremembah in dopolnitvah 
upoštevane tudi prakse, ki so se na tem 
področju vzpostavile od uveljavitve prvotne 
poslovne … prvotnega poslovnika komisije. Se 
opravičujem. 
 Mnenje je podala tudi 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, in 
sicer k predloženim spremembam in 
dopolnitvam ni imela pripomb, zato bomo tudi v 
naši poslanski skupini Predlog sklepa o soglasju 
k Spremembam in dopolnitvam Poslovnika 
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil seveda podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil Robert Polnar. 
 Izvolite. 
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ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

podpredsednik Državnega zbora, gospe 
poslanke, gospodje poslanci! 
 Poslovnik Državne revizijske komisije je 
treba dopolniti zaradi sprememb Zakona o 
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. 
To je Državna revizijska komisija tudi storila, jaz 
pa danes posebej izpostavljam besedno zvezo 
pravno varstvo. Državna revizijska komisija je 
namreč dopolnila k poslovniku posredovala v 
potrditev Državnemu zboru 23. februarja 2018, 
se pravi spomladi letošnjega leta. Tisto, kar se je 
izkazalo, da je pomembno, je, da se je čisto 
formalen postopek na podlagi tega, kar je bilo 
poslano Državnemu zboru, pravzaprav sprevrgel 
v svojevrstno nenavadnost. 
 Zakonodajno-pravna služba Državnega 
zbora je namreč ugotovila vsaj 2 bistveni 
pomanjkljivosti pri poslanem gradivu, in sicer da 
gradivo ne le dopolnjuje akt, ampak ga tudi 
spreminja, predvsem pa tisto, kar je še veliko 
bolj pomenljivo – da gradivo vsebuje relativno 
veliko število pravnotehničnih pomanjkljivosti. In 
tukaj je seveda zopet treba poudariti besedno 
zvezo pravno varstvo. Kako namreč inštitucija – 
in Državna revizijska komisija je paradržavna 
inštitucija, ki je zadolžena za pravno varstvo v 
postopkih javnega naročanja – opravlja svoje 
poslanstvo, če pa ima tako nespregledljive 
težave že pri tem, ko je treba dopolniti lasten 
poslovnik o delu? To je vprašanje, ki nikakor ni 
samo retorično. Kakorkoli, oba organa, tako 
Državna revizijska komisija kot 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora, 
sta v nadaljevanju dokument uskladila, tako da 
je tisto, o čemer danes odločamo, pravno 
korektno.  
 Zato bomo v Poslanski skupini 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije 
dokument podprli. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin.  
 O Predlogu sklepa o soglasju k 
Spremembam in dopolnitvam Poslovnika 
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil bomo v skladu s časovnim 
potekom seje zbora odločali v torek, 27. 
novembra 2018, v okviru glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 15. IN 17. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVI 
OBRAVNAVI PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN 
ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU IN 
PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH. 

 Predloga zakonov je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina sedmih 
poslancev in poslank s prvopodpisanim Jožetom 
Horvatom. V zvezi s predlogoma zakonov je 

skupina enajstih poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Jožetom Horvatom oziroma 
prvopodpisanim mag. Matejem Toninom 
zahtevala, da Državni zbor opravi splošno 
obravnavo. 
 Za dopolnilno obrazložitev obeh 
predlogov zakona dajem besedo predstavniku 
predlagatelja Jerneju Vrtovcu.  
 Izvolite. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Dober dan želim 

vsem skupaj! 
 Nova Slovenija s tem paketom zakonov 
predlaga nekaj, kar je v dobrobit podjetnikom, 
obrtnikom, slovenskemu gospodarstvu, nekaj, 
kar izboljšuje poslovno okolje. Pripravili smo 
novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in novelo Zakona o 
delovnih razmerjih in predlagamo skupno 
obravnavo v delu, ki se nanaša na uveljavljanje 
pravice do bolniške odsotnosti. S predlagano 
spremembo se skrajšuje obdobje, ko 
delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz 
lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca 
za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki 
ni povezana z delom. Začetek prejemanja 
nadomestila med zadržanostjo od dela, ki ga 
krije Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, se spremeni z 31. dne zadržanosti od 
dela na 16. dan. Predlog zakona o spremembi 
Zakona o delovnih razmerjih torej uveljavlja 
naslednjo rešitev: skrajšanje obdobja 
nadomestila za bolezen oziroma poškodbo, ki se 
izplačuje v breme delodajalca, s sedanjih 30 
delovnih dni na posamezno odsotnost iz dela, 
vendar največ na 120 delovnih dni v 
koledarskem letu, na 15 dni za posamezno 
odsotnost z dela, vendar največ na 60 delovnih 
dni v koledarskem letu. 
 Za kaj gre, gospe in gospodje? Obrtniki 
in podjetniki v okviru zahtev slovenske obrti in 
podjetništva že vrsto let pozivajo k spremembi 
Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju v zvezi z dolžino obdobja, ko 
delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz 
lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca 
za delo zaradi njegove bolezni, poškodbe, ki ni 
povezana z delom. Obdobje po zdajšnji 
zakonski ureditvi, ko gredo nadomestila v breme 
podjetnika 30 delovnih dni, kar praktično pomeni 
40 koledarskih dni, je absolutno predolgo. Trdim, 
da se v tej točki strinjamo. To vse plača – kdo? 
Delodajalec, čeprav za poškodbo ni nič kriv. Ne 
glede na to, da se delavec ni poškodoval na 
delovnem mestu. Pri samozaposlenih pa se 
pogosto zgodi, da si za zagotovitev 
eksistenčnega minimuma podjetnik sam skrajša 
bolniško in začne poslovati, čeprav še ni zdrav. 
To se nam dogaja. Samozaposlene osebe si 
skrajšajo bolniško in gredo delat, kajti sicer jim 
pade posel. Delajo pa bolni. In ker zaradi 
bolniškega staleža podjetnik ne more ustvarjati 
prihodkov, naj plačuje prispevke tudi od znižane 
zavarovalne osnove. V času bolniškega staleža 
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podjetnika mora Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije breme nadomestil 
prevzeti bistveno prej, in sicer predlagamo po 15 
delovnih dneh.  
 Predlagana novela torej skrajšuje 
obdobje, ko delodajalec izplačuje nadomestilo 
plače iz lastnih sredstev v primerih nezmožnosti 
delavca za delo zaradi njegove bolezni ali 
poškodbe, ki ni povezana z delom, in s tem 
odpravlja temeljni vzrok za mnoge težave 
slovenskih podjetnikov in obrtnikov. Druga 
rešitev, ki pa jo prinaša novela Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, pa je pravičen način ureditve tako 
imenovanih regresnih zahtevkov, ki jih Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije v primeru 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni uveljavlja 
od delodajalcev.  
 Regresne zahtevke oziroma zahtevke 
za povračilo škode, nastale zaradi nezgode pri 
delu ali poklicne bolezni, lahko proti osebam, 
odgovornim za povzročeno škodo, v skladu s 
slovensko zakonodajo vlagata tako Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije kot tudi 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Obligacijski zakonik Republike Slovenije 
odškodninsko odgovornost opredeljuje kot 
obveznost posameznika poravnati škodo, za 
nastanek katere je odgovoren in ki nastane le, 
če so izpolnjeni štirje pogoji: nedopustno 
ravnanje, škoda, vzorčna zveza – in četrtič – 
sama odgovornost. Odškodninska odgovornost 
je za področje zdravstvenega zavarovanja 
natančneje urejena v Zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. ZZZS ima 
od delodajalca pravico zahtevati povračilo 
škode, torej izplačanih zneskov, če je poškodba, 
bolezen ali smrt delavca posledica tega, da 
delodajalec ni izvedel ustreznih ukrepov za 
varno delovno okolje in varnost oseb. 
Obligacijski zakonik določa, da lahko sodišče ob 
upoštevanju premoženjskega stanja 
oškodovanca odgovorni osebi naloži, da plača 
manjšo odškodnino kot znaša škoda, če škoda 
ni bila povzročena namenoma in tudi ne iz hude 
malomarnosti, odgovorna oseba pa je šibkega 
premoženjskega stanja in bi jo plačilo popolne 
odškodnine spravilo v pomanjkanje.  
 In predlog Nove Slovenije. Predlog 
Nove Slovenije ureja odškodninske zahtevke 
delodajalcev na način, da so ti odgovorni za 
poškodbo pri delu in poklicno bolezen – bodite 
pozorni – samo v primeru hude malomarnosti, 
medtem ko v drugih primerih stroške povrne 
Zavod za zaposlovanje, kamor delodajalci že 
vplačujejo prispevke iz tega naslova v višini 
0,53 %. Namen ureditve varnega in zdravega 
dela je preprečevanje poškodb pri delu in 
poklicnih bolezni ter zagotavljanje socialne 
varnosti tistim, ki se poškodujejo pri delu ali 
zbolijo za poklicno boleznijo, a hkrati v 
predvidljivem pravnem in poslovnem okolju, ki 
ne ogrozi obstoja povzročitelja škode. 
Krščanskim demokratom se zdi sedanja 
zakonodaja nepravična predvsem do malega 

delodajalca, samozaposlenih oseb, ki 
odgovarjajo neomejeno, samostojni podjetniki 
celo s svojim osebnim premoženjem, četudi je 
do škodnega dogodka z visoko materialno 
škodo prišlo zaradi kakega malega spregleda 
obveznosti, ki mu je moč očitati le malomarnost. 
Odškodninski zahtevki lahko ogrozijo poslovanje 
nekaterih delodajalcev, predvsem ekonomsko 
šibkejših, malih in srednje velikih podjetij. Prav 
tako delodajalci ne morejo tveganja, 
povezanega z regresnimi zahtevki, zavarovati pri 
komercialnih zavarovalnicah, ker teh storitev 
enostavno ne ponujajo, ker zneski navzgor niso 
omejeni. ZZZS je v letu 2015 iz naslova 
regresnih zahtevkov beležil priliv v višini 1 milijon 
176 tisoč evrov, v letu 2016 v višini 1 milijon 264 
tisoč evrov, v letu 2017 v višini 1 milijon 326 
tisoč evrov – podjetniki tega denarja iz naslova 
regresnih zahtevkov ne vidijo, pa vplačujejo.  
 V Novi Sloveniji torej predlagamo, da je 
ta odgovornost na strani delodajalca samo v 
primeru, da je poklicna bolezen, poškodba na 
delu ali smrt nastala zaradi hude malomarnosti 
delodajalca ali namerno, medtem ko se v 
primeru male malomarnosti regresni zahtevek 
ne uveljavlja, saj, ponavljam, delodajalci 
vplačujejo prispevek v višini 0,53 % za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni pri 
obveznem zdravstvenem zavarovanju. 
Odgovornost delodajalcev za povrnitev škode je 
po predlogu te novele zakona limitirana na 
dvajsetkratnik, če je škodni dogodek posledica 
velike malomarnosti, in neomejena, če gre za 
namenoma povzročeno škodo. Smisel te 
omejitve je praktično v tem, da se ne ogrozi 
obstoja povzročitelja škode, predvsem malih in 
srednje velikih delodajalcev, saj ne omogoča 
njihovega stabilnega in predvidljivega 
poslovanja. Pa pozor – to velja tudi za 
samostojne podjetnike posameznike, ki nimajo 
zaposlenih. V nadaljevanju bom pojasnil in 
prebral en primer samozaposlene osebe, ki je 
praktično invalid pa mora povzročiti … sam sebi 
plačevati to škodo, ki je nastala v okviru 
regresnih zahtevkov. Ta predlog novele zakona 
Nove Slovenije nikakor ne gre v smer – kar 
boste v nadaljevanju nekateri trdili tako kot v 
preteklem mandatu – zmanjševanja pomena 
varnosti in zdravja pri delu in tudi ne 
zmanjševanja standarda odgovornosti 
delodajalca, ampak gre za pravičnejšo 
porazdelitev bremen med vsemi deležniki. Ta 
zakon je tudi primerljiv z nekaterimi ureditvami, 
ki so v naših okoliških državah, Nemčiji, Avstriji 
in Italiji. Več pa v nadaljevanju. Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Od predstavnikov Vlade dajem besedo 
za uvodno obrazložitev mnenja najprej 
predstavniku Ministrstva za zdravje ministru 
Samu Fakinu. 
 Izvolite. 
 
SAMO FAKIN: Lepo pozdravljeni, poslanke in 

poslanci! 
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 Naj za začetek povem, da se ta in 
podobne tematike pojavljajo na skupščini 
zdravstvenega zavarovanja že zadnjih 15 let, 
vključno s problematiko 0,53-odstotnega deleža, 
ki ga delodajalci dajejo več za obvladovanje 
poškodb in bolezni, pa zaenkrat med delodajalci 
in sindikati ni prišlo do soglasja. Naj povem tudi, 
da se v novem Zakonu o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju, ki je spisan in bi 
moral konec prejšnjega mandata zagledati luč 
sveta, prispevne stopnje obravnavajo drugače. 
Naj povem tudi, da se zavedamo, da ima 
Nemčija zdravstveno zavarovanje za poškodbe 
in bolezni pri delu zavarovano po posebnem 
zakonu in se iz tistega črpa tudi denar za vse te 
poklicne bolezni. Ta problematika malih 
delodajalcev se je že poskušala reševati skozi 
zavarovalni sklad, vendar pa komercialne 
zavarovalnice nekako ne pristanejo, da bi 
ustanovile poseben sklad, ki bi kril te rizike 
malomarnosti in poškodb pri delu. 
 Vlada je tako še enkrat proučila 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in po obravnavi 
sprejela stališče, da nasprotuje predlaganim 
spremembam, in sicer zato ker predlagani ukrep 
skrajšanja obdobja izplačevanja denarnega 
nadomestila iz sredstev delodajalca zaradi 
začasne nezmožnosti za delo v breme 
delodajalca od 16. dne pomeni zmanjševanje 
pravic do zdravstvenih storitev v sklopu 
obveznega zdravstvenega zavarovanja. V 
predlogu sprememb in dopolnitev zakona 
namreč hkrati s predlogom sprememb ni 
predlagan nov vir sredstev za obvezno 
zdravstveno zavarovanje, prav tako gre za 
sistemsko spremembo, zato menimo, da mora 
biti tak predlog rezultat konstruktivnega 
socialnega dialoga in doseženo najširše 
soglasje vseh vpletenih. Naj vas opozorim, da 
imamo 25 zavarovalnih osnov in 121 podlag za 
plačilo zdravstvenega zavarovanja, da boste 
videli, na kaj se vse lahko aplicira. Tu so poleg 
espejev še kmetje, male družbe – in vsi imajo 
podoben problem.  
 V zvezi s finančno oceno tega dela 
sprememb in dopolnitev zakona je predlagatelj 
podal oceno za okoli 50 milijonov evrov, če bi se 
število zahtevkov za bolniška nadomestila v 
breme ZZZS zvišala na osnovi predlagane 
novele za približno 10 tisoč primerov. Dnevno 
imamo na bolniški približno 32 tisoč bolnikov, 
polovico od tega nad 30 dni, polovico pod 30 
dni, in zdaj bi se to premaknilo nad 30 dni. Že 
zdaj je nadomestilo 350 milijonov, ki bremeni 
potem seveda zdravstvene storitve ali pa 
nezmožnost, da ta denar porabimo za 
zdravstvene storitve, čakalne dobe pa veste, 
kakšne so. Po oceni zavoda bi finančne 
posledice predlaganega zakona za sredstva 
obveznega zavarovanja pomenile približno 70 
milijonov evrov višje odhodke. Zavod je v svojem 
mnenju, ki ga je poslal tudi Državnemu zboru in 
ste ga prejeli v sklopu gradiv za današnjo sejo, 

natančno pojasnil tudi metodologijo izračuna 
finančnih projekcij.  
 Vlada Republike Slovenije prav tako 
nasprotuje predlagani spremembi v sklopu 
predlaganega zakona, ki se nanaša na tako 
imenovane regresne zahtevke. S predlaganimi 
spremembami se namreč ustvari odstop od 
temeljnega načela odškodninskega prava, naj 
škodo v povzročeni višini povrne tisti, ki jo je 
povzročil. Nadalje bi predlagana sprememba po 
naši oceni dala tudi napačne signale, kar zadeva 
varnost in zdravje na delovnem mestu. Na 
področju slednjega so bili v zadnjem desetletju 
izvedeni pomembni koraki v smeri večjega 
zavedanja delodajalcev in pomembnosti 
področja, so pa poškodbe pri delu in izven dela 
eden izmed vodilnih treh vzrokov. Dodatno lahko 
v tej zvezi pojasnimo še, da je zavod leta 2015 
iz naslova regresnih zahtevkov beležil za milijon 
170 tisoč evrov regresnih zahtevkov, 2016 
milijon 200 in tako naprej. Izpad teh sredstev na 
račun nižje odgovornosti delodajalcev bi imel 
vpliv na zdravstveno blagajno kot javnofinančna 
sredstva. 
 Glede na vse navedeno menimo, da 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ni primeren za 
nadaljnjo obravnavano, saj je treba tako 
kompleksna področja obravnavati celostno ob 
zavedanju multiplikativnih učinkov, ki jih 
posamezna delna sprememba lahko povzroči v 
sistemu obveznega zavarovanja. Sam sem bil 
priča navdušenju, da zavarovalne osnove 
poenostavimo, pa moram reči, da smo jih v 
devetih letih, kar sem vodil zavod, samo še 
razširili in zakomplicirali. Tako da, zavedati se je 
treba tudi tega, da če odpremo eno 
problematiko, jih bomo odprli dvajset, trideset, in 
dokler ni jasnega stališča, kaj se bo zgodilo, se 
nam lahko zgodi domino efekt. Kar se tiče 
zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, ki ga boste dobili v ta parlament v 
tem mandatu, bo pa tam notri dovolj prostora za 
te debate, če bomo – po mojem skromnem 
mnenju – ob tako kompleksni materiji, ki jo boste 
obravnavali, to lahko v doglednem času 
zaključili. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 V okviru preostanka časa Vlade dajem 
besedo za uvodno predstavitev mnenja še 
predstavniku Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti Tilnu Božiču.  
 Izvolite. 
 
TILEN BOŽIČ: Spoštovani predsedujoči, 

spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, lepo 
pozdravljeni! 
 Vlada Republike Slovenije je sprejela 
tudi mnenje k Predlogu zakona o spremembi 
Zakona o delovnih razmerjih, ki ga je vložila 
skupina poslank in poslancev s strani 
prvopodpisanega gospoda Horvata, in sicer 
zakona Vlada ne podpira. 
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 Vlada je mnenja, da je treba vsem 
delavcem zagotoviti enakopraven položaj pri 
uživanju delovnopravnih pravic, tudi v primeru 
nezmožnosti delavca za delo zaradi njegove 
bolezni ali poškodbe, a hkrati tudi izpostavlja, da 
je predlog usmerjen na samozaposlene oziroma 
obrtnike. Vlada v zvezi s predlogom zakona 
ugotavlja, da skrajšuje obdobje nadomestila za 
bolezen oziroma poškodbo, ki se izplačuje v 
breme delodajalca, s čimer domnevno zasleduje 
dva cilja, in sicer razbremeniti gospodarstvo 
finančnih bremen in omogočiti obrtnikom, se 
pravi samozaposlenim, primerljiv položaj pri 
uživanju pravic iz naslova zdravstvenega 
zavarovanja v primeru bolniške odsotnosti. S 
spremembo zakona, ki ureja delovna razmerja, 
ni mogoče doseči ciljne skupine predlagatelja, 
torej samozaposlenih, oziroma vplivati na 
področje uživanja socialnih pravic samostojnih 
podjetnikov, ki ne zaposlujejo delavcev. 
Nadomestila plače oziroma plačila za te 
kategorije delavcev so predmet drugega 
predpisa. 
 Izpostavljam tudi, da je treba v zvezi z 
vprašanjem razbremenitve delodajalca za 
nadomestilo plač delavcem v kontekstu 
obvladovanja zdravstvenega absentizma 
upoštevati tudi uravnoteženost upravičenih 
sistema zdravstvenega zavarovanja. Nadalje naj 
posebej izpostavim vlogo in dolžnosti 
delodajalcev v zvezi z zagotavljanjem varnosti in 
zdravja pri delu, njihovo pričakovano primarno 
zainteresiranost, da zagotovijo zdravo, varno in 
seveda tudi prijazno delovno okolje pri delu in da 
v čim večji meri zagotavljajo usklajevanje 
delavčevih delovnih in družinskih obveznosti. 
Upoštevati je treba tudi obveznosti delavcev, da 
upoštevajo predpisane varnostne ukrepe, ter 
njihov interes in motivacijo, da skrbijo za svoje 
zdravje, da bi lahko uspešno opravljali svoje 
delovne obveznosti. Po mnenju Vlade je treba k 
tovrstnim vprašanjem, kot je sprememba 
obdobja posameznega zavezanca za plačilo 
nadomestila plače v času nezmožnosti za delo, 
pristopiti sistematično ter vprašanje preučiti tako 
z vidika posledic za gospodarstvo kot tudi z 
vidika socialne pravičnosti in učinka na trg dela 
ter seveda natančno proučiti finančno vzdržnost 
predlagane spremembe. Prav tako je ključno, 
kot že omenjeno, da predlagane spremembe 
sledijo zastavljenim ciljem in da se tovrstna 
materija uredi v okviru ustreznih predpisov. Naj 
ne nazadnje poudarim še, da morajo biti 
tovrstne spremembe tudi rezultat 
konstruktivnega socialnega dialoga. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Najprej ima besedo Poslanska skupina 
Socialnih demokratov, zanjo mag. Bojana 
Muršič.  
 Izvolite.  
 

MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednik, za besedo. Spoštovani minister, 
spoštovani državni sekretar, kolegice in kolegi! 
 V obravnavi imamo noveli Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju in Zakona o delovnih razmerjih, ki 
ga je v obravnavo predložila Poslanska skupina 
Nova Slovenija – krščanski demokrati s 
prvopodpisanim gospodom Jožetom Horvatom. 
Res je, kot je že predlagatelj povedal, danes 
bomo Socialni demokrati ponovno ponovili nekaj 
naših misli, ki smo jih že podelili v prejšnjem 
mandatu. Oba zakona sta po vsebini identična, 
zato bo tudi naše stališče združeno. Osnovni 
namen predloga zakona je skrajšati obdobje, v 
katerem delodajalec iz lastnih sredstev izplačuje 
nadomestilo plače za čas zadržanosti delavcev 
od dela zaradi bolezenskih razlogov ali poškodb, 
ki niso povezane z delom, in sicer z 31. na 16. 
dan. Predlagatelji želijo na tak način 
razbremeniti gospodarstvo dela finančnih 
bremen ter obrtnikom in samozaposlenim 
zagotoviti enakopraven položaj pri uživanju 
pravice do bolniške odsotnosti.  
 V tem delu se sicer s predlagatelji mi 
lahko strinjamo in temu tudi pritrdimo, a predlog 
je treba pogledati celostno. Krajše obdobje 
izplačevanja nadomestila v breme delodajalca, 
samozaposlene osebe ali družbenika bi 
pomenilo širitev pravice obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, a ob tem ne smemo 
pozabiti, da so sredstva obveznega 
zdravstvenega zavarovana omejena, 
predlagatelj pa ne navaja novega vira prilivov 
sredstev v obvezno zdravstveno zavarovanje. V 
primeru takšne podpore zakonu bi to pomenilo 
krčenje že obstoječih zdravstvenih storitev, ki so 
pravica sedaj novih metod zdravljenja, novih 
zdravil, novih medicinskih pripomočkov, 
posledično pa bi se lahko tudi podaljšale 
čakalne dobe zaradi pomanjkanja sredstev. 
Socialni demokrati poudarjamo, da mora biti 
vsaka sprememba rezultat konstruktivnega 
dialoga in doseženega najširšega soglasja 
socialnih partnerjev. Strinjamo se, da trenutna 
ureditev nadomestila plače za čas zadržanosti z 
dela za določene skupine predstavlja resno 
težavo, a tako kot smo različni ljudje, tako so 
specifični tudi položaji, v katerih smo. To je tudi 
razlog, zakaj ne gre vseh metati v isti koš, saj v 
tem segmentu obstaja veliko različnih skupin, ki 
jih zaradi specifike dela in statusa ne moremo 
enačiti. Ravno zaradi tega bi jih bilo treba 
reševati tako, da bo sistem pravično naslovil 
težave po skupinah primerljivih primerov. 
 Socialni demokrati smo prepričani, da 
je socialni dialog, skozi katerega mora biti 
dosežen dogovor, nujen, saj je ravno socialni 
dialog tista pomembna niansa, ki bo omogočala 
tudi, da se bodo dogovori spoštovali – to smo že 
tudi dokazali. Samo socialni dialog je lahko 
porok, da se v postopku iskanja rešitev v 
ospredje postavlja vprašanje, kako sistem 
spremeniti, a hkrati zaščiti pravice delavcev. 
Omejitev regresnih zahtevkov za delodajalce je 
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predlog, s katerim je predlagatelj večkrat 
neuspešno že poskušal v prejšnjem mandatu 
Državnega zbora in podpore zanj ni dobil. Enako 
se poskuša tudi v tem mandatu. Rešitev pa ne 
dobi podpore, ker je v elementarnem nasprotju z 
osnovnim načelom odgovornosti, skregana pa je 
tudi z logiko o odgovornem podjetniku, ki ga 
skrbita dobrobit in zdravje njegovih zaposlenih, 
in zato mora storiti vse, kar je v njegovi moči, da 
prepreči nastanek poklicnih bolezni, poškodb pri 
delu in delovnih nesreč. 
 Bistvo regresnih zahtevkov, s katerimi 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
od delodajalcev terja povrnitev stroškov 
zdravljenja, invalidnin in pokojnin za delavce, ki 
so zboleli ali se poškodovali pri delu zaradi 
naklepa ali malomarnosti delodajalca, je namreč 
prav v odgovornosti. Delodajalec, ki namenoma 
ali zaradi malomarnosti povzroči poškodbo, 
poklicno bolezen ali pa celo smrt delavca, je že 
v skladu s splošnimi predpisi odškodninsko 
odgovoren za škodo, ki jo je povzročil. 
Predlagateljem se zdi to sporno, saj menijo, da 
bi se morali vrniti v čase, ko bi bil delodajalec 
odgovoren samo za naklepno ravnanje ali pa za 
svojo veliko malomarnost. Menijo, da v primeru 
male malomarnosti delodajalec ne bi smel nositi 
odgovornosti za povzročeno škodo. Še zlasti se 
jim zdi sporno, ker tovrstne odgovornosti ni 
mogoče zavarovati. Tudi majhna odgovornost 
delodajalca lahko povzroči velike in hude 
posledice. Napačno montirana ali odprta 
električna omarica ali neuporaba čelade, ki je 
lahko tudi poškodovana, sta lahko vzrok za smrt 
ali trajno invalidnost. Naj mi kot družba nosimo 
posledice in plačujemo zaradi posledic take 
malomarnosti ali naj zahtevamo, da škodo 
povrne tisti, ki jo je povzročil? Ko gre za življenje 
in zdravje zaposlenih ljudi, mala malomarnost ne 
more in ne sme obstajati. In seveda, res je, da 
se delodajalec ne more zavarovati za take 
primere – in prav je tako – kot ni mogoče 
zavarovati hiše proti požaru, ki bi ga lahko z 
odgovornim ravnanjem sam preprečil. Dokler se 
bomo srečevali s takšnimi predlogi, ni mogoče 
pričakovati, da se bodo delodajalci vedli 
odgovorno, kot se v drugih državah v razvitem 
svetu tudi od njih pričakuje.  
 Zato ponovno, vnovič Socialni 
demokrati zavračamo takšen predlog zakona. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa 

za besedo. 
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavil Jani 
Möderndorfer. 
 Izvolite. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Dober dan! 
 Tema je, kako zmanjšati tisto, česar se 
delodajalci vedno otepajo, to pa so nepredvidljivi 
stroški, ki največkrat nastanejo prav zaradi 
določene malomarnosti ali pa neresnega 

jemanja vlaganja v zdrav način delovnih 
pogojev, ki jih ima delavec na delovnem mestu. 
To so poskusi, ki so ne samo predmet 
prejšnjega mandata, ampak več mandatov. Naj 
povem, da so predlagatelji to v resnici ne samo 
večkrat, dajmo si kar naliti čistega vina, 
predlagali samo v zadnjem obdobju v zakonu, 
kar se tiče v zvezi z bolniškimi odsotnostmi, 
štirikrat, regresni zahtevek v okviru Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je bil predlagan trikrat, še večkrat 
pa v okviru Zpiza, kar pomeni, da smo te debate 
in te diskusije imeli v tem prostoru velikokrat. In 
odgovori so bili vedno eni in isti in trditve na 
drugi strani ene in iste. In danes ne bo nič 
drugače. Pogovarjali se bomo o tem, kako 
zmanjšati obveznosti delodajalca – to, kar si želi 
ena majhna ciljna skupina na področju, ki se mu 
reče obrtniki in pa samostojni podjetniki ali pa 
podjetniki, dajmo raje, lepše reči, zaradi tega ker 
gre lahko tudi za tiste, ki imajo več zaposlenih. A 
je to legitimno? Seveda je legitimno. Takšna 
diskusija je vedno legitimna in upravičena, zato 
v bistvu mi sami tega predloga ne jemljemo 
zlonamerno, daleč od tega. Primerjava z 
mednarodnimi standardi pa je neprimerljiva, kajti 
v tujini imajo drugačen zdravstveni sistem, 
drugačen način zavarovanja in seveda tudi 
drugače zakonsko urejene te rešitve.  
 Ampak dajmo pogledati, kaj to v resnici 
pomeni pri nas, v naši državi. Če bi v naši državi 
gledali, koliko smo mi denarja porabili že recimo 
samo za bolniške, bi lahko ugotovili, da smo v 
resnici v letu 2013, zato da bomo imeli to 
primerjavo, porabili 224 milijonov samo za 
bolniške odsotnosti. V letu 2017 smo jih porabili 
oziroma recimo eno leto prej, da bo bolj jasno 
2016, da bomo videli, kako to narašča, okoli 285 
milijonov. V letu 2017 pa že 317 oziroma 314 
milijonov evrov. Če bi seveda uveljavili takšno 
rešitev, kot jo predlagajo predlagatelji, to pomeni 
na to vsoto še dodatnih 70 milijonov. 
Namenoma vam govorim številke, kajti ko se 
začnemo pogovarjati o številkah, bomo razumeli, 
o čem se v resnici pogovarjamo. In 70 milijonov 
so sicer sredstva, ki jih je treba predvideti, in 
nikjer drugje, seveda, kot pri tistem, ki jih plačuje 
danes – to je zdravstvena blagajna. Noben 
problem. Vendar nekaj se bo potem v tej vreči, ki 
je danes z vidika obveznega zdravstvenega 
zavarovanja velika približno – glede na to, da 
imamo gospodarsko rast in je več vplačil, več 
zaposlenih – tam nekje okoli 2 milijardi 800 … 
To pomeni, da bomo morali zmanjšati 
obveznosti iz naslova obveznega zdravstvenega 
zavarovanja ali pa povečati prispevno stopnjo ali 
pa najti tretjo pot. Isti predlagatelj se seveda 
zavzema za neko tretjo zadevo, in to je treba 
omeniti ob tej diskusiji – da hoče imeti tudi več 
zasebnih zavarovalnic, ki bi urejale zdravstveno 
zavarovanje.  
 To so pač različni poizkusi, kako na ta 
način v bistvu razbiti ta sistem. Tudi to je 
legitimno, da se ne bomo narobe razumeli. 
Vendar, to so prevelika in preresna vprašanja, 
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da bi jih z majhnimi spremembami delali znotraj 
enega ali dveh zakonov. To so vprašanja, ki jih 
mora, tako kot je rekel minister, obravnavati 
bistveno več deležnikov, ne nazadnje tudi tisti, ki 
jim bodo te pravice odvzete, to so delavci, in ne 
nazadnje tudi vsi tisti, ki nimajo enako urejenega 
tega vprašanja. Načeloma imamo danes vsi 
enako rešena vprašanja, z izjemo kulturnikov kot 
samostojnih podjetnikov, ki imajo seveda to 
vprašanje bistveno drugače. Dejstvo je, da 
seveda na ta način ne bomo mogli rešiti tako 
preprosto tega vprašanja.  
 Druga zadeva, ki jo tudi danes 
predlagajo, pa je ta, da v resnici predlagajo 
rešitve tudi znotraj Zakona o delovnih razmerjih, 
kar se tiče obveznosti z vidika regresnih 
zahtevkov, kar pomeni bistveno spremembo 
načina logike, kaj pravzaprav ta zakon sploh 
obravnava. Zakon obravnava v bistvu odnos 
med delavcem in delodajalcem, nikakor pa ne 
obveznosti določene ciljne skupine, kajti s tem 
bomo seveda porušili razmerja vprašanja, kako 
se te stvari rešujejo znotraj enega zakona. Kajti 
v resnici bi Zakon o delovnih razmerjih začel kar 
naenkrat obravnavati samo eno ciljno skupino in 
njihove osebne pravice. To preprosto v ta zakon 
ne paše. 
 Na koncu naj rečem, da je seveda zelo 
pomembno, da se vedno vprašamo tisto, kar je 
najbolj pomembno in kar predlagatelje zanima: 
Ali je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo? 
Do danes so prišli z istimi predlogi in enakimi 
rešitvami, kar pomeni, da se seveda tudi stališče 
znotraj Poslanske skupine SMC ni spremenilo 
prav nič, in zato bomo žal morali reči, zelo 
dobronamerno, da ne podpiramo nadaljnje 
obravnave. Istočasno pa seveda pričakujemo od 
Vlade smele rešitve s skupnim dogovorom. Ne 
na enak način, vendar z neko višjo kvaliteto, kot 
jo imamo danes, s poudarkom, da smo vsi enaki 
pred zakonom in ne različni. Upam, da se 
zavedajo tega tudi predlagatelji. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Levica bo 
predstavil Luka Mesec.  
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in 

lep pozdrav! 
 Zdravstveno zavarovanje je ena od 
temeljnih pravic, ki izhajajo iz zaposlitve. 
Urejeno je zakonsko in kolektivno, njegov 
namen pa je zaščititi delavke in delavce, med 
drugim tudi v primerih nezgod in bolezni. Do tu 
se verjetno vsi strinjamo. Težje pa očitno 
dosežemo strinjanje glede tega, kdo bi moral 
nositi finančno odgovornost za to. Zanimivo, 
stranka, ki je po navadi prva pri rezanju stroškov 
države, varčevalnih ukrepih, nižaju davkov, 
tokrat pravi: »Da država.« Zakon, ki ga 
predlaga, bi namreč državni proračun, kot je 
opozorila Vlada, oziroma zdravstveno 
zavarovalnico dodatno obremenil za 70 milijonov 
evrov letno. Kaj bi s tem dosegli na drugi strani? 

Razbremenili bi delodajalce, ki morajo zdaj 
plačevati bolniško odsotnost do vključno 30. 
dneva odsotnosti, na način, da bi plačevali samo 
še 15 dni. To je treba nekoliko postaviti v 
kontekst. Namreč, v kapitalizmu, družbenem 
sistemu, ki ga imamo tudi v Sloveniji, obstaja 
pogodbeno razmerje med delavcem in 
kapitalistom, med delavcem in delodajalcem. 
Delavec se s tem pogodbenim razmerjem na eni 
strani obveže, da bo delal 8 ur na dan, da bo 
vse produkte, ki jih bo ob tem delu ustvaril, 
prepustil svojemu delodajalcu, da z njimi prosto 
razpolaga, in seveda k vsem drugim 
obveznostim, ki iz te pogodbe izhajajo. Na drugi 
strani pa se delodajalec obveže, da bo delavcu 
za to dal pač neko plačilo in da bo poskrbel 
skozi davke za njegovo reprodukcijo, se pravi, 
da bo poskrbel za to, da bo delavec deležen 
zdravstvenega zavarovanja, da bo lahko 
brezplačno šolal svoje otroke, da bo plačeval za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  
 V celotni zgodovini kapitalizma so 
kapital, delodajalci na različne načine poskušali 
zniževati svoj strošek oziroma svoj del 
pogodbene obveznosti. Najbolj očiten način je 
seveda zniževanje plač – znižaš plače, dobi 
manj delavska stran, dobi več kapital. Drug zelo 
očiten način, ki se ga sploh pri nas zadnje čase 
pogosto poslužujejo oziroma pritiskajo, je 
zniževanje davkov – znižamo davke, dobi manj 
država, posredno manj dobijo zdravstvo in 
pokojninski sistem, šole, sociala, več ostane 
kapitalu. In kar dejansko poskuša NSi narediti, 
je, skozi zadnja vrata, ne preko znižanja davkov, 
ampak skozi znižanje nekih obveznosti 
delodajalcev pripeljati v resnici davčno 
razbremenitev. 70 milijonov evrov letno plačanih 
bolniških dopustov, ki jih zdaj plačujejo 
delodajalci, bi enostavno prestavili na državo. 
Seveda ob tem ne predlagajo nobenega 
drugega vira za zdravstveno zavarovalnico, ker 
bo »država že našla ta denar, saj ga veliko 
ima«. Po drugi strani jih bomo verjetno že čez 
kakšen teden spet poslušali, kako so čakalne 
vrste v zdravstvu predolge, kako imamo zastarel 
zdravstveni sistem, kako je zdravstvena oskrba 
neprimerna … Ampak danes to ni pomembno, 
danes – pač, bo že država našla način, kako bo 
iz zdravstvenega sistema vzela še dodatnih 70 
milijonov evrov, da bo razbremenila delodajalce. 
To je prvi del te zgodbe. 
 Drugi ukrep, ki ga predlagajo, pa je, da 
delodajalci ne bi bili več odgovorni za 
odškodnine v primerih delovnih nesreč, ampak 
bi bili odgovorni samo še v primerih hude 
malomarnosti. Tukaj je treba najprej opozoriti, da 
naše pravo ne pozna pojma huda malomarnost. 
To je zgolj pravni standard, ki ga napolnjuje 
sodna praksa, ampak pravnega standarda huda 
malomarnost pa ni. Ampak spet – kaj želijo s 
tem doseči? S tem želijo doseči, da delodajalci 
lahko začnejo bolj malomarno ravnati pri 
zagotavljanju delovnih pogojev za svoje 
zaposlene, ker bodo pričakovali, da bodo morali 
plačati odškodnine samo še v primeru hude 
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malomarnosti. Tudi majhna malomarnost lahko 
povzroči smrtno nesrečo, ampak v tem primeru 
ne bo kriv delodajalec, samo še v primeru hude. 
Kar pomeni, da jim dajemo v resnici 
biankomenico za to, da poslabšajo varnost pri 
delu in delovne pogoje za svoje zaposlene. Tudi 
proti temu bomo glasovali.  
 Bi pa samo še na nekaj številk opozoril. 
Lani so delodajalci v Sloveniji prijavili skoraj 10 
tisoč nesreč pri delu. Inšpekcija Republike 
Slovenije za delo je raziskala 66 teh nesreč, kar 
je manj kot 1 % teh nesreč. Od tega jih je bilo 
raziskanih 10 smrtnih, 37 težjih, 17 lažjih in 2 
kolektivni nezgodi. V letu 2017 so inšpektorji 
ugotovili 17 tisoč 900 kršitev s področja varnosti 
in zdravja pri delu. Med temi kršitvami izstopajo 
tiste, povezane z zagotavljanjem zdravstvenega 
varstva delavcem ter usposabljanjem delavcev 
za varno delo. V 8 % ugotovljenih kršitev 
delodajalci niso zagotavljali varne opreme, na 
področju zagotavljanja delavcev je bilo 17 % od 
vseh kršitev, kot poroča delovna inšpekcija, takih 
in se razmere ne izboljšujejo oziroma nasprotno, 
se iz leta v leto slabšajo. Mi bi pa zdaj še 
zniževali standarde. Mislim, da je to popolnoma 
skregano z zdravim razumom. 
 Na zadnje bi pa opozoril še na to, na 
kar je pred mano že opozoril Jani Möderndorfer. 
Cilj v bistvu teh ukrepov je to, kar je programski 
cilj stranke, ki ga predlaga. Namreč ta stranka, o 
NSi govorim, ima za eno svojih glavnih 
programskih postavk razbitje tako imenovanega 
monopola javne zdravstvene zavarovalnice z 
namenom komercializacije zdravstvenih 
zavarovanj. Tukaj želim opozoriti na to, da take 
primere v tujini že imajo. Najdlje so s tem 
eksperimentom šli v ZDA in v ZDA obstajajo 
nešteta gibanja proti takemu sistemu, ker se je 
izkazalo – kaj? Da Slovenija trenutno plača 
polovico manj na prebivalca v odstotkih BDP za 
zdravstveni sistem, kot plačajo Američani. Oni 
imajo najdražje zdravstvo na svetu, ki je manj 
učinkovito od slovenskega, plačajo pa 17 % 
svojega BDP za zdravstvena zavarovanja – 
pomeni, da čeprav so obveznosti delodajalcev 
nižje, na koncu delavec od svoje plače nameni 
toliko za zdravstvena zavarovanja, da jih od 100 
dolarjev, ki jih zasluži, 17 nameni za svoje 
zdravstvo, zdravila, zavarovanja. In po 
raziskavah – prej sem šel malo poguglati, 28. 
avgusta je delal Reuters v ZDA raziskavo, koliko 
ljudi še tak sistem podpira – so ugotovili, da bi 
tako imenovani single-payer sistem, to je državni 
monopol ene zavarovalnice, podprlo 70 % 
vprašanih Američanov oziroma 85 % volivcev 
demokratske stranke in 52 % volivcev 
republikanske stranke. Zato, spoštovani kolegi in 
kolegice iz NSi, mislim, da morate malo 
posodobiti svojo agendo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil 
mag. Matej Tonin.  
 Izvolite. 

MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Drage poslanke 

in poslanci, dober dan! 
 Danes sta pred nami novela Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju in pa novela Zakona o delovnih 
razmerjih. Oba zakona prinašata rešitvi pri dveh 
ključnih zadevah. Eno je večja solidarnost pri 
bolniških in drugo je pravičnejša ureditev 
povrnitev stroškov v primeru zdravljenja. Večkrat 
je bilo izpostavljeno, zakaj smo ta dva zakona že 
večkrat vložili v parlamentarno proceduro. 
Razlog je zelo preprost – zaradi tega, ker so to 
težave, na katere nas konstantno opozarjajo 
podjetniki in podjetnice, predvsem pa mali 
espeji.  
 Zanimivo je, da ko na primer obrtna 
zbornica Slovenije ali pa druga gospodarska 
združenja organizirajo razna soočanja ali 
posvete ali predstavitve svojih problemov in ko 
so na teh aktivnostih prisotni tudi koalicijski 
poslanci, njihovim težavam pritrjujejo in se s tem 
celo strinjajo, da je te zadeve treba urediti. Da je 
treba urediti večjo solidarnost pri bolniških in da 
je potrebna pravičnejša ureditev pri povrnitvah 
stroškov zdravljenja. Na slovenski obali sem bil 
pred zadnjimi državnozborskimi volitvami na 
srečanju obrtne zbornice Slovenije, kjer je poleg 
mene sedel sedanji premier in tudi ostali 
predsedniki koalicijskih strank, kjer so vsi 
zatrjevali, da se s temi stvarmi strinjajo, da je to 
treba popraviti in da je to nujno treba urediti, 
zato da dobimo boljše poslovno okolje, bolj 
predvidljivo. Vprašam se, kaj se zgodi od tistega 
pred volitvami, potem ko so volitve mimo, ko 
zasedejo položaje, ko na vse te stvari pozabijo. 
Upam, da si te zadeve ljudje, predvsem pa tisti, 
ki jih konstantno naplahtajo, dobro zapomnijo. 
Ker eno je, kaj govorijo pred volitvami, drugo pa 
je, kaj potem realizirajo po volitvah. Danes pri 
teh dveh zakonih imajo enkratno priložnost, da 
tisto, kar so obljubljali na teh srečanjih, tudi 
konkretno udejanjijo v praksi. Bom zelo 
konkreten, o čem govorimo. Eno je rešitev 
bolniške, kjer bi pričakoval od Levice, da 
absolutno podprejo večjo solidarnost na 
področju bolniških, in je nepredstavljivo, da je 
stranka, ki pravi, da je za solidarnost, tako 
ideološko zaslepljena, da samo zaradi tega, ker 
je to predlagala Nova Slovenija, ne želi 
pomagati espejem in malim podjetnikom, da bi 
prišlo do večje solidarnosti pri bolniški.  
 Konkretno so bolniške danes urejene 
na način, da bolniško plačuje delodajalec 30 dni. 
V praksi to pomeni, da če nek zaposleni zboli, 
mesec in pol delodajalec plačuje bolniško. 
Mesec in pol. Zdaj si vi predstavljajte enega 
espejevca, ki nima nobenega zaposlenega, ki je 
sam. Če je mesec in pol brez kakršnihkoli 
prihodkov, kako naj si plačuje bolniško? Kako? 
Kaj se zgodi? Seveda ti ljudje potem delajo 
bolni, se ne pozdravijo do konca in iz tega 
potem nastajajo dolgotrajne bolniške in zato nas 
ne preseneča podatek, da smo za bolniške v 
letu 2017 namenili 317 milijonov evrov. Mnogo 
izmed tega denarja je bilo porabljenega tudi 
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zato, ker se ljudje ne pozdravijo do konca in 
potem za tem sledijo še hujše poškodbe in 
bolezni. Ne pozdravijo se pa ne do konca, zato 
ker si enostavno ne morejo tega privoščiti.  
 Kaj konkretno torej predlaga Nova 
Slovenija in kaj je predlog? Da zdravstvena 
zavarovalnica, torej Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, prevzame bolniško od 
16. dneva dalje. Torej da so delodajalci 
zadolženi, da plačujejo bolniško 15 delovnih dni 
namesto sedanjih 30. To pomeni, da bo še 
vedno delodajalec odgovoren za bolniško tri 
tedne, namesto sedanjega meseca in pol. V teh 
treh tednih so vključene recimo bolj ali manj vse 
te sezonske bolezni, gripe in podobne stvari, 
kakšne manjše poškodbe. S temi nimamo 
problema, da so še vedno na plečih 
delodajalcev. Ampak če je pa nekdo bolan več 
kot 15 delovnih dni, gre pa očitno za hujše 
bolezensko stanje in je pravilno in pošteno, da 
se vklopi solidarnost in da to prevzame ZZZS. 
Neverjetno je, da stranke, ki naj bi zagovarjale 
solidarnost in večjo pomoč ljudem, temu zakonu 
nasprotujejo. Še enkrat, eno so vaše besede, 
drugo so vaša konkretna dejanja. Ena rešitev 
bolniške.  
 Naprej. Pravičnejša ureditev povračila 
stroškov za zdravljenje. V obrtni zbornici 
Slovenije to poimenujejo: dajmo urediti regresne 
zahtevke. To pomeni, ko se nek delavec 
poškoduje, ga naš zdravstveni sistem pozdravi 
in potem seveda od delodajalca terja stroške 
tega zdravljenja nazaj, in temu se reče regresni 
zahtevek, da bo zadeva popolnoma jasna. Tukaj 
je pa resnično neverjetno veliko manipulacij, 
kako zlasti na levi strani s to stvarjo manipulirajo. 
Na vseh srečanjih gospodarskih, obrtniških 
organizacij je bilo povedano, da je to eden 
izmed temeljnih problemov. Neverjetno smešno 
je, ko se pelješ na kakšno zunanjo sejo tega ali 
pa odbora Državnega zbora in ko sediš s 
koalicijskimi poslanci, ki ti sami povedo, primer, 
kako se je to res krivično zgodilo in neprimerno, 
ampak ko pa pride do konkretnega glasovanja, 
pa ne duha ne sluha o tem, da bi ta zakon 
podprli.  
 O čem konkretno govorim? Mi 
predlagamo naslednje, da če se je delavec 
poškodoval ali pa če je namerno prišlo do 
poškodbe zaradi tega, ker se namerno niso 
spoštovala določena pravila, kako se ohranja ali 
zagotavlja neka varnost pri delu, torej če je 
prišlo do namerne malomarnosti, do namerne 
poškodbe, je takšen delodajalec dolžan v celoti, 
poudarjam, v celoti brez kakršnihkoli omejitev 
kriti stroške zdravljenja. Drugič, predlagamo, če 
se je zgodila hujša malomarnost, ker delodajalec 
ni zagotovil ustreznih standardov varnosti pri 
delu in se je zaradi tega zgodila huda 
malomarnost – tudi trdimo, da je dolžan povrniti 
stroške zdravljenja do višine 15 tisoč evrov. Do 
višine 15 tisoč evrov. To je naš predlog. Če pa 
gre za manjše napake, da so se zgodile manjše 
napake pri zagotavljanju varnosti pri delu, pa 
predlagamo, da se zdravljenje krije iz tistega 

zavarovanja, ki ga delodajalci plačujejo pri naših 
plačah. Poglejte si naše plačilne liste, 0,53 % 
naših bruto plač se vsak mesec namenja za 
posebno stvar, kot se reče, poškodbe pri delu iz 
zdravljenja in te zadeve. In iz tega naslova se 
vsako leto zbere okoli 70 milijonov evrov. Mi 
torej stopnjujemo, če si sam v celoti kriv in 
malomaren, v celoti, če gre za hujšo napako, do 
15 tisoč evrov, če gre za manjše zadeve, se 
plača iz tistega zavarovanja, ki ga delodajalci že 
plačujejo. To je predlog Nove Slovenije.  
 Ampak ta koalicija pravi ne, ta vlada 
pravi ne, čeprav so vsi njeni predstavniki na 
srečanjih obrtne zbornice Slovenije trdili, da je to 
treba urediti, da ta stvar škoduje našemu 
poslovnemu okolju in da je nemogoča. Zakaj je 
nemogoča? Nemogoča je zato, ker imate 
primere, da od majhnega delodajalca zahtevajo 
stroške zdravljenja tudi po 70, 80 in 100 tisoč 
evrov. Predstavljajte si, da ste delodajalec, ki 
ima 4 ali 5 zaposlenih ljudi, in se eden od teh 5 
poškoduje in dobite položnico, da morate plačati 
100 tisoč evrov za zdravljenje tega delavca – 
veste, kaj sledi? Sledi potop in zaprtje tega 
podjetja. To je končni rezultat. In zato je treba to 
urediti. Ne zaradi tega, da se bo varnost delavcu 
zmanjšala. V teh zakonih enega primera ni, da 
bi se varnost delavcu zmanjševala. Gre samo za 
neko razumsko ureditev. Če si kriv, plačaj vse, 
če si naredil večjo napako, plačaj 15 tisoč evrov 
– ogromno boš plačal, veliko te bo po žepu 
udarilo. 15 tisoč evrov je še vedno veliko 
denarja. Veliko denarja. Ampak teh 15 tisoč 
evrov vsaj ne bo povzročilo tega, da se bo tvoja 
firma potopila. Ker ne pozabite, da ti ljudje, ki so 
zaposleni, vsak mesec plačujejo prispevke, 
davke in tako naprej. In če potopimo tako 
podjetje, ti ljudje pristanejo na državnem 
proračunu. In to želimo preprečiti.  
 Če bi se poslušali in če bi koalicija 
delala tudi tisto, kar govori, potem absolutno ta 
dva naša zakona ne bi bila v ničemer 
problematična in bi imela soglasno podporo. 
Soglasno podporo. Ker v ničemer ne ogrozimo 
ne stabilnosti zdravstvenega sistema ne 
kakršnihkoli drugih zadev. Predvsem pa 
prispevamo k temu, da bo naše poslovno okolje 
mnogo bolj predvidljivo, jasno in ne usmerjeno 
na način, da bomo lahko z določenimi 
nepremišljenimi stvarmi dejansko prispevali k 
temu, da se bodo podjetja v Sloveniji zapirala. In 
še enkrat, če imate vi kakršnekoli probleme s 
temi zakoni, imate še vedno možnost, da jih v 
drugi obravnavi popravite. Resnično nesramno 
je, da že v prvi obravnavi glasujete, da je ta 
zakon neprimeren za nadaljnjo obravnavo. Če 
imate recimo, dam konkreten primer, pri 
bolniških problem, da je 15, ne vem, boste 
predlagali neko drugo številko. Če imate pri 
regresnih zahtevkih problem, da je 15 tisoč 
evrov premajhna kazen, boste to kazen, ne vem, 
povečali na 30 tisoč evrov. Neodgovorno pa je, 
da z eno roko zamahnete in rečete, da je zakon 
neprimeren za nadaljnjo obravnavo, kljub temu 
da opozorila s strani organizacij, ki se ukvarjajo 
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s temi stvarmi, prihajajo ves čas. Če nam v 
opoziciji ne verjamete, si vsaj preberite knjižice, 
ki jih izdajajo na primer v obrtni zbornici 
Slovenije, zahteve obrti in podjetništva, kjer je ta 
stvar ena izmed temeljnih in ključnih stvari. In če 
ta stvar na terenu ne bi bila tako pereča, 
verjemite mi, da se ne bi zaganjali in ves čas to 
stvar vlagali. Ampak to počnemo ravno zato, ker 
kamorkoli na teren pridemo, nas zlasti mali 
espejevci na te stvari ves čas opozarjajo. Danes 
imamo konkretno in lepo priložnost, da preidemo 
od besed h konkretnim dejanjem. Pa da vas 
vidimo.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil Jurij Lep. 
 Izvolite. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Gospod predsednik, 

minister, državni sekretar, kolegice in kolegi! 
 Zdaj bom predstavil mnenje Poslanske 
skupine Desus, čeravno moram povedati, da se 
s predlagatelji, kar se tega tiče, lahko v nekih 
tezah vsekakor strinjam. Samo osnovna težava, 
osnovna težava, ki jo pa jaz imam, je pa ta, da 
kljub temu ta zakon ne rešuje, bom rekel, vsega 
skupaj celovito, gospodarstva in pa ljudi v 
Sloveniji. Vi morate vedeti, da ne glede na to, da 
tudi sam predstavljam del obrtništva, bi rad tu 
kot poslanec deloval kot predstavnik vseh ljudi, 
in vseh enakopravnih. Tudi recimo ta zakon – 
sem ga zdaj malo bolj predelal pa tudi prebral in 
tudi vem, da ste ga že predlagali nekajkrat. To 
se pravi, da iz tega sledi, da bo potrebno večje 
sodelovanje s socialnimi partnerji, tudi s 
poslanci, tudi z ostalimi, z Vlado. In mislim, da je 
danes minister povedal, da bo v bližnji 
prihodnosti dal nek podoben zakon v našo 
proceduro.  
 Torej mi, prosim, dovolite, da 
predstavim stališče Poslanske skupine Desus. 
Današnji 2 točki dnevnega reda, ki se obe 
nanašata na skrajšanje obdobja, ko delodajalci 
plačujejo delavcu nadomestilo plače zaradi 
začasne zadržanosti z dela zaradi bolezni in 
poškodbe, zaradi iste tematike obravnavamo 
skupaj. Predlagatelj na pobudo podjetnikov in 
obrtnikov meni, da bi nadomestilo za bolniško 
odsotnost iz zdravstvene blagajne v prid 
gospodarstva morali namenjati že po 15. dnevu 
odsotnosti in ne po enomesečni odsotnosti, 
30-dnevni, kot je to sedaj. Dovolite mi, da 
stališče Poslanske skupine Desus pričnem z 
vprašanjem, ali predlagatelj ve, da raziskave 
pravijo, da smo Slovenci v samem vrhu po 
številu opravljenih delovnih ur. Pri tem pa ne 
pozabimo, da je minimalna plača – pa 
verjamem, da velika večina prejemnikov 
minimalne plače dela več kot 40 ur na teden – 
znaša trenutno 2 evra nad pragom revščine, pri 
čemer mnogokrat ti delavci za povrh delajo še 
bolni.  

 V zadnjih letih se soočamo z visokim 
porastom odsotnosti z dela ali absentizma. V 
mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije smo lahko prebrali, da je številka 
vrednosti izplačanih nadomestil narasla za več 
kot 90 milijonov v zadnjih 5 letih. In roko na srce, 
razlogi začasne zadržanosti z dela so dostikrat 
tudi na strani delodajalca. Na zvišanje 
odsotnosti z dela vpliva med drugim tudi 
odsotnost ustreznih ukrepov za prilagoditev 
delovnih mest starajoči se populaciji, ki je 
evidentno tudi več časa v bolniškem staležu. 
Marsikje se pogrešajo tudi ustrezni ukrepi za 
izboljševanje pogojev dela in delovnih razmer in 
še bi lahko našteval. Ne dovolj velika skrb 
delodajalcev nosi svoje posledice na ljudeh, na 
delavcih. Še dodatno manjša skrb in manjše 
obveznosti delodajalcev v predlogu obeh 
zakonov pa bi se negativno odrazile tudi v 
solidarnostnem sistemu obveznega 
zdravstvenega zavarovanja za vse nas. To 
preprosto pomeni, da bi se breme manka v 
zdravstveni blagajni preneslo na zavarovance, 
na delavce, upokojence, na otroke, ki bodo 
posledično imeli še manj pravic iz naslova 
zdravstvenega zavarovanja, še dlje bi ljudje 
čakali v vrstah za preglede ali operacije in s 
seznama zdravil ali zdravstvenih pripomočkov 
na recept, ki bi se jih črtalo, znižalo bi se 
bolniško nadomestilo za bolnega delavca ali za 
njegovega otroka in tako dalje oziroma bi se ta 
manko v zdravstveni blagajni moral pokriti 
verjetno z višjimi prispevki, kar pa tudi mislim, da 
ni v dobro delodajalca. Ne nazadnje pa je 
povezavi s finančnimi posledicami predlagane 
spremembe na mestu tudi vprašanje o odprtih 
terjatvah iz naslova zdravstvenega zavarovanja, 
kjer številke tudi marsikaj povedo. Prosim, če 
nam lahko predstavnik Vlade predstavi te 
podatke, koliko je teh zaostankov. 
 Ne glede na povedano pa seveda v 
Poslanski skupni Desus razumemo problematiko 
bolniških staležev pri samozaposlenih. V končni 
fazi tudi pojav, da so zaposleni na delovnem 
mestu v bolezenskem stanju, v kar so podjetniki 
sami in tudi delavci dostikrat preprosto prisiljeni. 
Ni dobro, da se bolezensko stanje lahko krepko 
podaljša in ima daljnosežne posledice na 
človekovo zdravje. In res je, predvsem 
samostojni podjetniki v eni osebi nosijo pri tem 
res veliko breme. V povezavi s tem bi želel 
izpostaviti veliko pojavnost prekarnih delavcev, 
saj je zaznati, da so slednji s to težavo še 
posebej obremenjeni. Številni espeji, ki imajo 
resnične težave, so namreč ustanovljeni na silo, 
hote ali nehote, saj jih v to silijo trg dela in pritiski 
naročnikov, ki pa so praktično njihovi delodajalci 
in jih silijo v tako obliko sodelovanja.  
 Po oceni Poslanske skupine Desus je 
zato treba pristopiti k reševanju tega pojava. V 
naši poslanski skupini se zavedamo 
izpostavljenih težav, vendar ocenjujemo, da 
predloga obeh teh zakonov nista naslovila prave 
problematike. Gre za širši problem, kot je le 
skrajševanje obdobja nadomestila v breme 
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delodajalca, zato se ga je po naši oceni 
primerneje lotiti celovito. Ker gre za sistemsko 
vprašanje, ga je treba preučiti tako z vidika 
posledic za gospodarstvo kot tudi z vidika 
socialne pravičnosti ter seveda natančno preučiti 
finančne vzdržnosti blagajne, tako da ne bodo 
škode utrpeli vsi ostali zavarovanci. Prav tako 
mora biti sprememba rezultat konstruktivnega 
socialnega dialoga in doseženega najširšega 
soglasja socialnih partnerjev. Verjemite pa tudi, 
da bi tudi sami espeji pa podjetniki ne želeli, da 
bi bili nekaj zasebnega v naši družbi.  
 Naj zaključim naše mnenje. V 
Poslanski skupini Desus te parcialne rešitve ne 
moremo podpreti, zato se strinjamo, da 
predloga, ki ju imamo danes pred seboj, nista 
primera za nadaljnjo obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavila Lidija Ivanuša.  
 Izvolite. 
 
LIDIJA IVANUŠA (PS SNS): Spoštovani, lepo 

pozdravljeni vsi skupaj! 
 V Slovenski nacionalni stranki bomo 
podprli zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, saj v poslanski 
skupini menimo, da je predlog zakona dober in 
koristen tako za državljane kot tudi za 
delodajalce. V poslanski skupini se nam zdi 
trenutna ureditev sporna v tej smeri, da trenutna 
zakonodaja določa, da prvih 30 delovnih dni 
odsotnosti zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni 
povezana z delom, izplača delodajalec. Obdobje 
je predolgo in nalaga nepotrebno breme na 
pleča delodajalca.  
 Predlog po skrajšanju tega obdobja na 
15 dni je dober. Predlog zakona torej ne 
odpravlja obveznosti delodajalcev, temveč jih le 
skrajšuje. To je zelo majhen korak k temu, da 
država pride naproti gospodarstvu in ga pomaga 
razbremeniti nepotrebnih finančnih bremen. 
15-dnevni rok je pravično obdobje, za katero 
morajo prispevke plačati delodajalci. Prav tako je 
dobra predlagana sprememba v zvezi s 
standardom malomarnosti. Malomarnost se po 
novem klasificira s hudo malomarnostjo. S tem 
predlogom se izključujejo vzroki poškodbe, 
izvršeni v krivdni obliki lahke malomarnosti. V 
praksi je zelo tanka meja pri odločanju, kaj je 
lahko malomarnost in naključje, zato je dobro, 
da se standard odgovornosti pomakne višje, na 
nivo hude malomarnosti, in ureja le te dejanske 
stanove ter se lahka malomarnost popolnoma 
izključi iz zakonske dikcije. S predlogom se 
potemtakem uzakonja načelo jasnosti zakona, 
kar pomeni, da bodo tudi sodišča v primeru 
morebitnih sporov lahko odločala bolje 
argumentirano. 
 Kot že navedeno, v Poslanski skupini 
Slovenske nacionalne stranke menimo, da je 
predlog zakona dober, da so se predlagatelji 
potrudili analizirati težave, s katerimi se sooča 

slovensko gospodarstvo, in so pripravili pameten 
predlog, kako gospodarstvu pomagati. Glede na 
socialno obarvano koalicijo plus ena si želimo, 
da tokrat dosežemo složnost in predlog, ki je 
danes pred nami, skupaj podpremo. 
Spremembo bo prej ko slej občutil vsak 
zaposleni. Zavedamo se, da je obdobja, ko smo 
jemali, konec in je treba začeti gospodarstvu 
vračati. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil mag. Dejan 
Kaloh. 
 Izvolite. 
 
MAG. DEJAN KALOH (PS SDS): 

Podpredsednik, hvala za besedo. Spoštovani 
kolegi, spoštovane kolegice! 
 Tudi v Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke podajamo skupno stališče 
za oba predloga novel dveh zakonov, ki ju 
imamo danes v prvi obravnavi. Mene veseli, da 
tudi koalicijski poslanci kot prej gospod Jurij Lep 
nekako čez besede priznavajo, da je na tem 
področju treba spremeniti oba zakona. On je 
sicer obrtnik, hkrati pa tudi koalicijski poslanec, 
tako da, bom rekel, začel je dobro, končal pa je 
seveda kot koalicijski poslanec. 
 Obrtniki in podjetniki v okviru zahtev 
slovenske obrti in podjetništva, kot je bilo 
rečeno, že vrsto let pozivajo k spremembi določb 
Zakona o delovnih razmerjih in Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju v zvezi z dolžino obdobja, ko 
delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz 
lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca 
za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki 
ni povezana z delom. Obdobje po zdajšnji 
zakonski ureditvi, ko gredo nadomestila v breme 
podjetnika 30 delovnih dni, mesec dni, kar 
praktično pomeni 40 koledarskih dni, je 
absolutno predolgo. Ker zaradi bolniškega 
staleža podjetnik ne more ustvarjati prihodkov, 
naj plačuje prispevke od znižane zavarovalne 
osnove. V času bolniškega staleža podjetnika 
mora Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije breme nadomestil prevzeti bistveno 
prej, in sicer, predlagamo, že po 15 delovnih 
dneh. Predlagani noveli skrajšujeta obdobje, ko 
delodajalec izplačuje nadomestilo plače iz 
lastnih sredstev v primerih nezmožnosti delavca 
za delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ki 
ni povezana z delom, in s tem odpravljata 
temeljni vzrok za mnoge težave slovenskih 
obrtnikov in podjetnikov.  
 Odškodninski zahtevek v primeru 
poškodbe pri delu je zahtevek za povrnitev 
stroškov zdravljenja, ki ga lahko uveljavlja Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 
podlagi 87. člena Zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije ima pravico 
zahtevati povrnitev povzročene škode od 
zavarovalnice, ki je opravila obvezno 
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avtomobilsko zavarovanje, v vseh drugih 
primerih pa od tistega, ki je namenoma ali pa z 
malomarnostjo povzročil okvaro zdravja 
zavarovane osebe. Prav tako je ZZZS upravičen 
do zahteve za povrnitev stroškov zdravljenja od 
delodajalca v primerih, ko je bolezen, poškodba 
ali smrt zavarovane osebe nastala kot posledica 
tega, ker niso bili izvedeni ustrezni 
higiensko-sanitarni ukrepi, ukrepi varstva pri 
delu ali drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za 
varnost ljudi. Zakona še posebej izpostavljata 
odgovornost delodajalcev v primeru kršitve 
predpisa varnosti in zdravja pri delu ter 
neposredovanja resničnih podatkov. Delodajalec 
bi odgovarjal za namen in hudo malomarnost, 
lahka malomarnost pa bi šla v breme obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, kamor poseben 
prispevek za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni vplačujejo delodajalci. 
 Namen ureditve varnega in zdravega 
dela je preprečevanje poškodb pri delu in 
poklicnih bolezni ter zagotavljanje socialne 
varnosti tistim, ki se poškodujejo pri delu ali 
zbolijo za poklicno boleznijo, a hkrati v 
predvidljivem pravnem in poslovnem okolju, ki 
ne ogrozi obstoja povzročitelja škode. 
Odškodninski zahtevki lahko ogrozijo poslovanje 
nekaterih delodajalcev, predvsem ekonomsko 
šibkejših delodajalcev, malih in srednje velikih. 
Prav tako delodajalci ne morejo tveganja, 
povezanega z regresnimi zahtevki, zavarovati pri 
komercialnih zavarovalnicah, ker teh storitev 
enostavno ne ponujajo. Zaradi navedenega se 
področje ureja tako, da so odškodninski zahtevki 
mogoči samo, če je poklicna bolezen, poškodba 
na delu ali smrt nastala zaradi velike 
malomarnosti delodajalca.  
 Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter Predlog zakona o 
spremembi Zakona o delovnih razmerjih 
zasledujeta načela pravičnosti, pravico do 
osebnega dostojanstva in varnosti, 
nedotakljivost človekove telesne in duševne 
celovitosti ter tudi pravico do zdravega 
življenjskega okolja. Prav tako zasledujeta 
ustavno načelo do svobodne gospodarske 
pobude, ki omogoča normalno poslovanje 
gospodarskih subjektov, tudi malih in srednje 
velikih delodajalcev. S spremembami in 
dopolnitvami zakonov se predlaga rešitev glede 
odškodninske odgovornosti delodajalca, ko pride 
do poškodbe pri delu ali poklicne bolezni zaradi 
neupoštevanja predpisov s področja varnosti in 
zdravja pri delu. Odškodninska odgovornost 
delodajalca naj bi bila sprejemljiva, če 
delodajalec krši predpise namenoma ali iz velike 
malomarnosti, v primerih, ko pa je vzrok za 
poškodbo na strani delavca, ali v primerih lahke 
malomarnosti pa ne. S predlagano rešitvijo 
predlagatelj izključuje odgovornost delodajalca v 
primeru njegove lažje malomarnosti in omejitve 
odgovornosti, ko je škoda povzročena zaradi 
delodajalčeve malomarnosti. Zakona ne 
predvidevata porabe proračunskih sredstev v 

obdobju, za katero je bil državni proračun že 
sprejet, saj je začetek uporabe predviden za 1. 
januar 2019. Predloga zakonov prinašata 
dolgoročne pozitivne posledice za gospodarstvo. 
Predloga zakonov bosta pozitivno vplivala na 
področje uživanja socialnih pravic samostojnih 
podjetnikov, ki ne bodo več prisiljeni v 
skrajševanje bolniškega staleža.  
 V Poslanski skupini Slovenske 
demokratske stranke bomo predloga, da sta 
zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju ter o spremembi Zakona o delovnih 
razmerjih primerna za nadaljnjo obravnavo, 
seveda podprli, ker si podjetniki in obrtniki to 
enostavno zaslužijo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Še zadnje stališče poslanske skupine, 
in sicer Poslanske skupine Liste Marjana Šarca, 
zanjo Jože Lenart. 
 Izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

predsedujoči. Spoštovani vabljeni! 
 V obeh predlaganih novelah gre za 
interesni predlog zakona, ki zasleduje predvsem 
cilj razbremenitve delodajalca finančnih bremen 
kritja nadomestil za bolniško odsotnost, za 
zaposlenega pa to dejansko ne prinese nobene 
spremembe na bolje. Delodajalčevo obdobje, ko 
je dolžan izplačevati nadomestilo, naj bi tudi 
omejila, vendar je to že sedaj omejeno na 
največ 120 delovnih dni v koledarskem letu – za 
kar je več od tega, stroške nadomestil tako krije 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.  
 Odgovornost iz lažje malomarnosti, 
odgovornost iz težje malomarnosti … 
Spoštovani, kako bi tu razmejili – lažje sem te 
poškodoval, težje sem te poškodoval? Tej teži 
sledi primerna odgovornost, tukaj si drugače ne 
znam razlagati. Dodatna finančna obremenitev, 
ki ni majhna in naj bi znašala okoli 70 milijonov 
evrov, bi zmanjšala pravice za vse zavarovance. 
Zmanjšala bi jim pravice do zdravstvenih storitev 
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in to 
bi privedlo do krčenja zdravstvenih storitev, ker 
so sredstva obveznega zdravstvenega 
zavarovanja pač omejena oziroma temu 
primerno skrčena. Posledično bi to za 
zavarovance pomenilo podaljšanje čakalnih dob, 
opustitev novih zdravil in opustitev določenih 
metod zdravljenja. 
 Zakon o delovnih razmerjih ureja 
delovna razmerja med delavcem in 
delodajalcem na podlagi sklenjene pogodbe o 
zaposlitvi ter posledično nadomestilo plače za 
čas odsotnosti z dela v času trajanja delovnega 
razmerja, predlagatelj pa z novelo želi doseči 
predvsem samozaposlene, ki pa niso delavci v 
smislu delovnopravne zakonodaje. K spremembi 
obdobja posameznega zavezanca za plačilo 
nadomestila plače v času nezmožnosti za delo 
bi se moralo pristopiti sistematično in vprašanje 
preučiti tako z vidika posledic za gospodarstvo 
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kot tudi z vidika socialne pravičnosti in pri tem 
upoštevati tudi finančno vzdržanost predlagane 
spremembe. O tej kompetentnosti je danes 
komentiral in govoril minister za zdravje, gospod 
Fakin. Že sedaj ugotavljamo, da se tudi iz drugih 
razlogov povečujejo obremenitve zdravstvene 
blagajne iz kritja nadomestil za bolniško 
odsotnost. To pomeni, da si z vidika finančne 
vzdržnosti in omejevanja pravic za zavarovance 
dodatnih obremenitev zdravstvene blagajne ne 
moremo privoščiti.  
 Poslanska skupina LMŠ predlagane 
novele ne bo podprla.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 S tem smo zaključili predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Prehajamo na splošno razpravo 
poslank in poslancev. Prvi ima besedo …  
 Se opravičujem. Izvolite, beseda je 
vaša.  
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala. 

Spoštovani zbrani, gospe in gospodje!  
 Na začetku v stališču poslanskih skupin 
se je odvila polemika, da Nova Slovenija ta 
predlog sprememb zakonodaje, ki so v dobrobit 
podjetnikom, obrtnikom, samozaposlenim, v 
Levici bodo rekli prekercem, vlaga že desetič ali 
ne vem kolikokrat. Jaz obljubljam še eno stvar, 
še večkrat bomo to vložili – dokler nekoč to ne 
bo sprejeto. Tokrat smo dobili še en argument 
več, zakaj smo v Novi Sloveniji te spremembe 
zakona predlagali. Veste, zakaj? Zato ker 
politične stranke SMC, LMŠ, SD, Desus in 
Stranka Alenke Bratušek – s temi političnimi 
strankami je bila ta zakonodaja, tako regresni 
zahtevki kot bolniške, usklajena v predlogu 
koalicijske pogodbe takrat letos poleti z Novo 
Slovenijo. Mi smo to že vse uskladili! In jaz 
zdajle dejansko razumem Alenko Bratušek, da 
kar se dogovoriš s to vladajočo koalicijo, očitno 
popolnoma nič ne drži.  
 Gospod minister je dejal, da dajemo 
napačne signale. Ni res. Nova Slovenija s tem 
ne daje napačnih signalov, ampak da pozitivne 
signale za pomoč podjetnikom in obrtnikom. Ob 
tem naj navedem nekaj podatkov. Gospodarstvo 
se ohlaja, gospodarska rast bo po napovedih 
OECD, tudi v Sloveniji, za naslednja tri leta 
padla. Kaj lahko torej mi danes naredimo, ko 
nam gre še dobro? Ravno to, da izboljšamo 
poslovno okolje za naše gospodarstvo. Državni 
sekretar z ministrstva za delo je dejal, da ni 
mogoče doseči samozaposlenih oseb z našimi 
ukrepi. Seveda jih je mogoče. Ravno z našimi 
ukrepi bomo dosegli samozaposlene osebe, 
prekerce, najbolj ranljive. Mnogokrat tudi tiste, ki 
se zaradi tega, da več zaslužijo, odpovedo svoji 
socialni varnosti, svojim prispevkom in odprejo 
raje espe, kot da so zaposleni. Torej, koalicijska 
pogodba, ko je bilo že vse usklajeno, je bila 
pomemben razlog, da smo v Novi Sloveniji 

ponovno rekli, morda pa tokrat bo, ker ta 
koalicija besedo drži – pa figo, temu ni bilo tako.  
 Nadalje, če grem najprej k regresnim 
zahtevkom, kar predlagamo, pa bolj podrobno. 
Najprej dajmo razločiti, kaj je nekaj, kar je 
namenoma, namerno, in nekaj, kar je 
malomarnost. Kar so škoda oziroma poškodbe, 
ki so plod namernosti, da so se povzročile 
namenoma, se pravi da je … Jih bo nosil tudi 
naprej delodajalec, celotno škodo. Ko pa gre za 
malomarnost, je pa razlika. In predlagamo tukaj: 
malomarnost, 20-kratnik najnižje pokojninske 
osnove, kar znese ta trenutek 15 tisoč evrov, ali 
pa povračilo iz tistega bazena 0,53 %, kar 
delodajalci že zdaj vplačujejo v obvezno 
zdravstveno zavarovanje. In zdaj vas jaz nekaj 
vprašam. Če vi nekaj vplačate, v tem primeru 
gre za 0,53 %, v zdravstveno blagajno, zakaj 
potem do tega zneska niste upravičeni? Gospod 
minister, ki ga zdaj ni več z nami, sprašujem 
vas, zakaj ta denar ni namenjen podjetnikom in 
obrtnikom za poškodbe pri delu. Zakaj ne, če 
vplačujejo za ta namen? V čem je tukaj 
problem? In ko govori minister o dolgoročni 
rešitvi z naslednjo zakonodajo – to je vedno 
tako, ko se z ničimer ne strinjaš, potem rečeš, 
bomo nekje sistemsko nekoč uredili.  
 Ampak jaz bom šel tokrat naprej, do 
samih primerov. Prvi primer: podjetnik, espe, 
brez zaposlenih. Govorimo o samozaposleni 
osebi, o najranljivejših, ki so mnogokrat 
primorani k temu, da odprejo espe. No, ta 
podjetnik, ki se je ukvarjal s slikopleskarsko 
oziroma fasadersko dejavnostjo, je od Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije prejel 
regresni zahtevek za 75 tisoč evrov. 75 tisoč 
evrov! Zakaj? Namreč, pri opravljanju 
slikopleskarskih del je padel z lestve, pri čemer 
ne zna pojasniti razloga, zakaj se je to zgodilo. 
Tudi rekonstrukcije dogodka ni bil sposoben 
narediti, saj je bil en mesec v komi. Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije mu sedaj 
očita, da ni imel ustrezno fiksirane lestve. Zaradi 
poškodbe se je invalidsko upokojil, njegova 
pokojnina pa znaša – koliko? Borih 400 evrov. In 
zato mu zahtevek v višini 75 tisoč evrov 
predstavlja – kaj, po vašem mnenju? Tistih, ki 
nasprotujete spremembi te zakonodaje. Kaj? 
Nekaj, kar je nemogoče, da bo izplačal. Predmet 
tega je nepremostljiva ovira in edino 
premoženje, ki ga ta nekoč podjetnik ima, je 
manjša hiša na podeželju, ki je sedaj predmet 
izvršbe, saj kot podjetnik odgovarja z vsem 
svojim premoženjem kot espe, kot 
samozaposlena fizična oseba. Na ta način bo ta 
človek postal – kaj? Socialni problem države. 
Povejte mi, nasprotniki teh sprememb zakona, 
eno stvar, pričakujem v nadaljevanju diskusije – 
kako drugače temu človeku pomagati kot pa po 
predlogu Nove Slovenije? Strinjam se z vsemi 
tistimi, ki pravijo, da so kočevski medvedi bolj 
zaščiteni kot pa podjetniki espeji, 
samozaposlene osebe ali pa, v Levici rečejo, 
prekerci. Mnogi morajo iti tudi na socialno 
pomoč zaradi tega, ker je ta sistem neurejen.  
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 Drug primer se je zgodil pred petimi leti. 
V podjetju, ki se ukvarja s strojnimi instalacijami, 
se je delavec poškodoval pri delu. Zaposleni je 
imel opravljen izpit iz varstva pri delu in je bil 
poučen o vseh napravah, ki jih je uporabljal, a 
nesreča naj bi se zgodila zaradi malomarnosti 
delavca, ki je padel čez nižji zid. Podjetnik je 
seveda prejel regresni zahtevek Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije v vrednosti 
več kot 70 tisoč evrov. Zadeva je še danes na 
sodišču, ampak ta podjetnik mora sedaj plačati 
vse stroške od povoja, bolnišnične oskrbe do 
prevoznih stroškov. V podjetje je prišla tudi 
policija in direktorja podjetja kazensko ovadila. 
Zaradi kazenske ovadbe podjetje zdaj ne more 
več sodelovati niti pri javnih razpisih, pa čeprav 
za nesrečo ni kriv direktor. Kaj sledi temu 
podjetju? Temu podjetju sledi zdaj stečaj. In jaz 
vas sprašujem: Ali je to pošteno? Ali je to 
pravično? Mi s to zakonodajo želimo urediti, da 
podjetja zaradi regresnih zahtevkov, ki navzgor 
niso omejeni, in lahko so nekaj deset tisoč 
evrov, ne bodo propadala. In ko LMŠ govori, kaj 
imajo zaposleni v teh podjetjih od tega – ja, 
ravno to, da imajo tudi varnost, ki jim jo nudi 
delo, zmožnost dela. Zaposleni v tem podjetju 
bodo šli na Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje. Na cesto bodo šli! Ali je to ta 
varnost, o kateri govorimo?  
 Kako je to urejeno v tujini? Zaradi tega 
ker prej je kolega Mesec – jaz sem vesel, da je 
prišel nazaj v dvorano – dejal, da v bistvu mi 
želimo odpreti tukaj trg zavarovalnic in tako 
dalje. Ja, mi seveda želimo konkurenčnost na 
področju sklepanja zavarovanj, tudi obveznega 
zavarovanja. Mi to odkrito povemo, zaradi tega 
ker je vsaka konkurenčnost dobrodošla tudi na 
tem področju, ampak prosim pa vas eno stvar: 
ne primerjati sistema v Združenih državah 
Amerike s slovenskim sistemom, zaradi tega ker 
jaz ne poznam niti enega Slovenca, ki je šel v 
Združene države Amerike, pa se sedaj želi iz 
tistega bednega sistema vračati nazaj. Ali pa ne 
vidim gruč ljudi, ki bi čakale na zdravstvene 
oskrbe, iz Amerike tukaj v Sloveniji. Povejte mi, 
koliko ameriških državljanov prihaja v Slovenijo 
po zdravstveno oskrbo ali pa v Venezuelo, 
kamorkoli.  
 Kako je to urejeno v tujini? V nemški 
ureditvi zavarovanja za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni delodajalec praviloma ne 
odgovarja delavcu za škodo, nastalo s poškodbo 
pri delu ali poklicno boleznijo. Argumentov ob 
tem je več, in sicer da je delavec popolnoma 
oškodovan z dajatvami iz omenjenega 
socialnega zavarovanja, da bi odškodninski 
zahtevek lahko našel socialni mir v podjetju in 
da ne bi prišlo do dvojnega oškodovanja. Izjema 
obstaja le, če je poškodba pri delu povzročena 
namenoma – torej kar mi govorimo – kar pa je 
seveda redek primer. Tudi ne poznam 
delodajalcev, ki bi namenoma nekaj naredili, da 
bi se delavcem potem zgodilo. Kdor takega 
delodajalca pozna, naj dvigne roko in naj ga 
takoj prijavi inšpekciji. Takoj. Iz odgovornosti 

delodajalca so tudi v Nemčiji izključene vse 
oblike malomarnosti. Podobno je v avstrijski 
ureditvi, kjer delodajalec odškodninsko 
odgovarja delavcu le v primeru namena, v 
primeru malomarnosti se zagotavljajo dajatve iz 
obveznega zavarovanja za poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni brez kratne odgovornosti 
delodajalca. Tudi v italijanski ureditvi je 
delodajalec oproščen civilne odgovornosti za 
poškodbo pri delu ali poklicno bolezen svojega 
delavca. Ta ne more biti oškodovan – v Italiji 
govorim – od svojega delodajalca za škodo, ki bi 
presegala dajatve iz socialnega zavarovanja. To 
velja tudi, če je delodajalec kriv za povzročeno 
škodo. Oprostitev odgovornosti pa ne velja, če 
sodišče ugotovi, da je škoda povzročena s 
kaznivim dejanjem delodajalca ali pa njegovega 
delavca. Posebnost italijanske ureditve pa je, da 
se pogosto ugotavlja, da je poškodba pri delu ali 
poklicna bolezen povzročena s kaznivim 
dejanjem, zato je pomen oprostitve 
delodajalčeve odgovornosti v praksi manjši.  
 Urejeni so tudi regresni zahtevki nosilca 
zdravstvenega zavarovanja za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni proti delodajalcu, 
povzročitelju škode. Pa gremo, recimo v nemški 
ureditvi je regres možen le, če je delodajalec 
škodo povzročil namenoma ali iz hude 
malomarnosti. Upoštevano je tudi, da lahko 
neomejen regres, še posebej pri težjih 
poškodbah pri delu, ogrozi obstoj povzročitelja 
škode. Ker ravno to je bistvo, se pravi, da 
nekdo, ki dobi kazen – primer kakor ta podjetnik, 
ki sem ga prej omenil – 75 tisoč evrov, ne 
propade, ampak da plača 15 tisoč evrov, da je 
omejeno navzgor in da podjetje funkcionira 
naprej. Kajti če podjetje propade, kdo je na 
slabšem? Vsi. Ta podjetnik, zaposleni, ki nimajo 
več zaposlitve, in država, ker ne dobi več 
prispevkov pa davkov od tega podjetnika. Če 
želimo pripeljati v to državo tuje investicije, tuje 
investitorje, potem je prav, da to uredimo. Vesel 
sem stališča ministra za zdravje, ki pravi, da 
bomo to nekoč nekje uredili – nekaj se premika. 
Res pa ne razumem poslanskih skupin, ki ste se 
z nami že dogovorile, oziroma strank, ki ste se z 
nami julija in avgusta že dogovorile, da bo to 
urejeno, sedaj pa pravite, da to ni v redu. Zlasti 
LMŠ ne razumem, SMC – vi ste v pogajanjih 
govorili, da je to treba urediti, ta del glede 
regresnih zahtevkov. 
 Kar se pa tiče drugega ukrepa, ki ga 
predlagamo, to pa je skrajšanje bolniškega 
nadomestila oziroma plačevanja za bolniško 
nadomestilo, problem je v tem, da so 
samozaposlene osebe primorane delati bolne, 
dobesedno. Za espeje posameznike, verjemite, 
bolniških ni, ker imajo vsak dan, ko so na 
bolniški, izpad, izpad iz prometa, izpad 
konkurenčnosti. A mislite, da bo nekoga, ki je 
espe posameznik pa je podizvajalec nekemu 
velikemu podjetju ali pa pač podizvajalec, čakal 
ta naročnik, da bo on ozdravel? Ne, ne bo ga 
čakal, dobil bo drugega podizvajalca. In ti ljudje 
delajo bolni, poznamo veliko teh primerov. 
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Potem, na primer, če gredo na bolniško in potem 
ZZZS bolniško odpre, po 30 dneh pridejo spet 
delat in tako dalje. Tudi nekateri delodajalci tukaj 
pa res lahko potem izkoriščajo delavce, tudi na 
te načine. Mi, kar želimo, je samo skrajšanje. Od 
kod bi ta prispevek nadomestili? Po drugi strani 
jaz Levice res ne razumem – govorite v pomoč 
delavcem, tukaj pa jim krajšate celotno zgodbo. 
In tudi glede financ v ZZZS, tam je proračun zelo 
velik, so tudi možnosti drugih prilivov, kjer bi 
lahko dobili to nadomestilo. Zlasti pa je ta stvar v 
dobrobit delavcem. Tisti, ki govorite v svojih 
stališčih, in govorili ste, da nimajo nič od teh 
sprememb zakona zlasti zaposleni – s temi 
spremembami zakona so na boljšem tako 
delodajalci kot tudi sami zaposleni. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo ima gospod Luka Mesec, 
pripravi pa se gospod Jožef Horvat.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala lepa.  

 V bistvu sem se želel oglasiti glede ene 
stvari, pa se bom še glede druge, ker sem bil 
izzvan. Najprej glede stališča Levice do 
prekarcev. To, kar Nova Slovenija predlaga, ni 
ukrep, ki bi koristil prekarcem, vi ne targetirate 
posebej samozaposlenih, vi targetirate vse; od 
Dušana Šešoka do gazde podizvajalcev Luke 
Koper do samozaposlenega. Pač vsi bodo 
razbremenjeni s tem vašim predlogom, ampak 
najbolj bodo razbremenjeni ravno veliki kršitelji, 
ki bodo oproščeni odškodnin v primeru 
malomarnosti, in tisti delodajalci, ki, bom tako 
rekel, svoje zaposlene najbolj terajo in imajo 
največ bolniških. Mi smo predlagali lani zakon, ki 
bi pa targetiral posebej prekarce. Mi smo 
predlagali takole: da se Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju spremeni 
na način, da zdravstvena zavarovalnica 
samozaposlenim, ki ne zaposlujejo delavcev, se 
pravi samozaposlenim, in teh je 74 % vseh 
espejev, izplača bolniško nadomestilo s četrtim 
dnem zadržanosti od dela. Zdaj velja, tako kot je 
tukaj zapisano, po tridesetem, mi pravimo s 
četrtim. Tudi v novi koalicijski pogodbi je ta 
ukrep opisan, in sicer piše: »Našli bomo rešitev 
za zagotavljanje socialne in zdravstvene 
varnosti samozaposlenih oseb v primeru 
bolniškega dopusta v prvih tridesetih dneh na 
način, da ne bo prihajalo do zlorab.« Torej se 
koalicija s tem strinja, samo treba je najti način, 
da se tega sistema ne bo zlorabljalo. To bomo 
mi v najkrajšem možnem času tudi pripravili in 
takrat seveda računamo na podporo. Ampak 
poudarjamo, treba je targetirati res 
samozaposlene, ker tukaj se z Novo Slovenijo 
strinjam, da dostikrat prihaja do primerov, da ti 
ljudje, ki so kot samozaposleni podizvajalci 
večjih firm, delajo bolni, zato da jih ne bi te firme 
nadomestile, če gredo na bolniško; in imajo 
izpad dohodka, če ne delajo, ker zanje ni 
bolniških dopustov, nimajo delodajalca, ki bi jim 

do 31. dneva plačal, in to je absolutno treba 
urediti, tako da to bomo in pričakujem podporo.  
 Drugo. Moram odgovoriti glede te 
polemike o Ameriki. Naprej, gospod Vrtovec me 
sprašuje, zakaj mladi Slovenci, ki odhajajo v 
Ameriko, potem ne prihajajo nazaj, če je tam 
tako grozno. Takole vam bom rekel. V Ameriko 
po večini odhajajo mladi in zdravi izobraženi 
ljudje in Amerika je zelo dobra država, če si ti 
mlad, zdrav in izobražen, problem pa nastane, 
ko zboliš. Takrat nastane hud problem. Ti ljudje, 
ki odhajajo tja, se seveda na kratek rok ne 
vračajo, ker je za to njihovo osebno situacijo ta 
država dobra, ampak zavarovanja, ki ti jih nudi, 
so pa nekaj drugega. Če vam dam drug primer, 
ker me sprašujete, če poznam koga, ki živi tukaj 
in je iz Amerike in bi na enak način to videl, kot 
vidimo mi. Pred enim letom je Noah Charney, 
Američan, ki živi v Kamniku, napisal knjigo 
Slovenologija oziroma Slovenology, ki je 
bestseler, mislim, da je že preko 10 tisoč 
izvodov prodal. V njej pravi tole, nimam knjige 
tukaj, tako da vam bom prebral, kaj je povedal v 
intervjuju za Delo. Pravi, da je Slovenija 
najboljša država na svetu, in potem ga 
novinarka vpraša, če misli to resno, in on reče: 
»Ja, to povsem resno mislim, to je raziskano, ne 
govorim na pamet. Vsaj po mesec dni sem živel 
v 8 evropskih državah in opažam, da ima 
Slovenija najboljši celoten življenjski paket, 
denimo razmerje med kakovostjo in stroški dela, 
pa tudi druge stvari, kot so narava, kakovost 
zavarovanj, zdravstveni sistem, vrtci, odnos do 
nosečih mamic. Če vidiš, kaj ljudje dobijo za 
svoje davke v primerjavi z drugimi državami, je 
to veliko bolje.« To je povedal Američan, ki živi 
tukaj. Mislim, da se lahko pod to mnenje samo 
podpišemo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Vidim, vidim. Gospod Vrtovec, beseda 
je vaša. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala. 

 Lansko leto je res Poslanska skupina 
Levica predlagala spremembo zakonodaje glede 
bolniških za prekarce in v Novi Sloveniji smo 
takrat te spremembe zakonodaje podprli in jih 
bomo tudi v bodoče. Kot kaže, imate pri tej vladi 
kot del koalicije večje privilegije kot pa mi, ne 
glede na to, kaj se predlaga. Ampak še enkrat 
poudarjam, razlika tukaj z Novo Slovenijo je, da 
tudi veliki delodajalci ali pa delodajalci, ki imajo, 
ne vem, nekaj zaposlenih, 4-5, da ne gre za 
nobene grde kapitaliste, da ne gre za nobene 
izkoriščevalce sistema ali česarkoli, ampak gre 
za tiste ljudi, ki resnično so dodana vrednost in 
ki odgovarjajo ne samo za delavce, ampak 
odgovarjajo tudi za posel v tem podjetju, 
odgovarjajo tudi za plačevanje davkov, 
prispevkov zaposlenih. Se pa strinjam, da tisti, ki 
krši pravice delavcem, tiste delodajalce moramo 
sankcionirati in morajo biti kazensko in 
odškodninsko odgovorni, ampak tega ni dolžan 



                                                                                                                          

  174  

Državni zbor, za to so zadolžene inšpekcijske 
službe, da te stvari uredijo. In ne trdim, da se ne 
dogajajo krivice, da se ne dogajajo kršenja 
pravic zaposlenim. Se dogajajo, ampak naloga 
inšpekcijskih služb je, da te delodajalce potem 
kaznujejo. Ampak zakaj bi imeli palico za vse 
delodajalce, kajti sem prepričan, da 99,7 % 
delodajalcev je poštenjakarjev, da so to pošteni 
ljudje, ne pa tisti, ki izkoriščajo zaposlene, ki jim 
ne nudijo pogojev za delo, varnosti, ampak da 
so to pošteni ljudje, ki skrbijo za razvoj podjetja, 
ki skrbijo za dobre plače, zato da delavci so 
zaščiteni tudi zdravstveno. Tem ljudem je treba 
pomagati, kajti le tako bomo izboljšali poslovno 
okolje in le tako bomo prišli v čas suhih krav 
pripravljeni. Če mi gospodarstvu ne bomo 
pomagali, potem mu ne bo noben, ampak potem 
si ne moremo obetati, da bomo bili družba z 
dodano vrednostjo. 
 Glede polemik z Združenimi državami 
Amerike bodo imeli tudi vsi ti verjetno nekoč še 
dovolj prostora. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vašo intervencijo, gospod poslanec. 
 Sedaj ima besedo gospod Jožef 
Horvat, pripravi pa se gospod Vojko Starović. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala za besedo, 

gospod predsednik. Spoštovani predstavniki 
Vlade, dragi kolegice in kolegi! 
 Demokracija je čudovit sistem; ni 
popoln, je pa čudovit, najboljši, kar ga poznamo. 
Tukaj prav v tem hramu demokracije soočamo 
različna mnenja. A ne samo da soočamo, ne 
samo da se napadamo, tega bi moralo biti 
najmanj, da poskušamo biti pozorni do vsake 
rešitve, od koderkoli prihaja, po ustavi seveda. 
Nekdo se je ukvarjal ne vem kako dolgo z 
analizo, statistiko, kolikokrat smo že ta zakon ali 
katerega podobnega vlagali. Sploh ni 
pomembno. Pomembno je, da ga vlagamo prvič; 
prvič, odkar imamo to vlado in odkar imamo to 
sestavo Državnega zbora. Prvič. Če kdo, potem 
je gospod Fakin, ki je danes odgovoren, prvi 
odgovoren državi za zdravje vseh nas, 
državljank in državljanov te države, tisti, ki lahko 
pove in kompetentno pove in je povedal, da je ta 
problematika že 15 let na skupščinah Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta 
problematika je že 15 let na skupščinah Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije! In v tej 
državi se 15 let nič ne zgodi! Glejte, če je na nek 
problem nekdo, kdorkoli, lahko bo kdo rekel – 
recimo Jani Möderndorfer –, gre za neko malo 
skupino. Če 15 let na to opozarjajo in se nič ne 
zgodi, potem je s to državo, ja, s to demokracijo 
nekaj narobe. Za nas v Sloveniji in za nas v Novi 
Sloveniji je vsak posameznik pomemben. Je 
dragocen. Gospe in gospodje, nismo enaki, 
nismo enakopravni, smo pa enakovredni v tej 
državi in v človeški družbi.  
 Nadaljujem s tem, da odgovarjam, 
zakaj se ukvarjamo s to tematiko. Ni nas sram, 

če nam kdo pravi, da smo mi dober glas 
gospodarstva v Državnem zboru. Mi, Nova 
Slovenija, zagovarjamo socialno tržni model 
gospodarstva. Socialno tržni model 
gospodarstva. V tem nazivu gospodarskega 
modela je vsebovano naše razumevanje 
gospodarstva. Kdo je gospodarstvo? 
Gospodarstvo so delodajalci in so predvsem 
delojemalci, delavci. Zato so napačni očitki, da si 
mi prizadevamo za kapitaliste. Sploh ne, za 
delavce si prizadevamo! In si prizadevamo za 
takšno okolje, takšno poslovno okolje, ki bi 
omogočalo tistim, ki imajo ta potencial, umski, 
finančni, ne vem kakšen še, da ustvarijo 
podjetja, več podjetij in čim več ljudi zaposlijo in 
to na takšnih delovnih mestih, ki dajejo visoke 
plače, da direktno povem.  
 Veliko hodimo po terenu, to že vsi 
veste. Ja, bili smo tudi tako, kot mislim, da 
večina šefov strank, parlamentarnih strank, bili 
smo tudi letos na Mednarodnem obrtnem sejmu 
v Celju. Tam ste vsi ali pa smo vsi prikimavali 
zahtevam slovenske obrti in vsi smo dobili to 
knjižico Program za razvoj malega gospodarstva 
in tu notri 114 zahtev. In še takšen kartonček s 
top 20 zahtevami slovenske obrti in podjetništva. 
Lahko, da to vržemo v koš, kakšna poslanska 
skupina to naredi in reče, eh, saj malo 
gospodarstvo, obrtniško je itak kramarsko 
gospodarstvo. To poznamo, a ne? In še več; 
podjetniki, delodajalci so itak utajevalci davka. In 
še več podobne terminologije; vajenci so itak 
fahidioti. To smo slišali s strani Levice. O. K., to 
je pač njihova retorika, to je pač njihov pogled 
na gospodarstvo in potem je logično, povsem 
normalno, da bodo prav sistematično prav vse 
predloge Nove Slovenije zavrnili. 
 Ko sem govoril o demokraciji, seveda je 
povsem legitimno, da nekatere politične stranke 
zahtevajo več države tudi na področju 
gospodarstva, mi v Novi Sloveniji, krščanski 
demokrati, želimo čim manj države. Čim več 
svobode. Ampak naša svoboda je tista, ki je 
takole, kot siamski dvojček povezana z 
odgovornostjo. Odgovornost! Tako mi je zelo 
težko, da sočustvujem na nek način s 
poslancem, ki je sam povedal, da je njegovo 
mnenje takšno, da pa pač mora glasovati tako, 
kot je poslanska sklenila, kar je na nek način v 
nasprotju z ustavo. Ampak pustimo zdaj to. 
 Očitek je bil, da je za takšne rešitve 
potreben socialni dialog. Mi, poslanska skupina, 
najbrž tudi nobena izmed vas, posamična, ne 
more vzdrževati ali pa inicirati socialnega 
dialoga na to temo. Vprašanje, kdo bo prišel in 
kaj bi to pomenilo. Vlada je tista, ki to mora 
narediti. Jaz bom ministra, če sem ga pravilno 
razumel, ko je optimistično napovedal in 
povedal, da problem je, 15 let se že rola – še 
enkrat ponavljam –, pozval, da bo prinesel 
rešitve, ki bodo celovite, ker ta menda ni, ki 
bodo sistemske, ker ta menda ni. To je seveda 
že sto let odgovor vlade, če poslanska skupina 
ali posamezni poslanec vloži zakon. Najprej 
boste v mnenju vlade zasledili, »rešitev ni 
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celovita, rešitev ni sistemska«. In kaj smo si 
želeli, drage kolegice in kolegi – da bi pa morda 
v tem mandatu bilo malo drugače; da bi dovolili 
razpravo o nekih rešitvah. Popolnoma nobene 
zamere, popolnoma nobene slabe volje ne bi 
imel in ne bi mi imeli v naši poslanski skupini, če 
bi v drugi obravnavi ta zakon zrušili. Ker šele – 
tako je zadeva narejena – v drugi obravnavi, 
šele na pristojnih odborih lahko povabimo tudi 
zainteresirano javnost. Tja naj bi prišel Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, najbrž tudi 
predstavniki malega podjetništva, Obrtno-
podjetniške zbornice in tako naprej. Da jih 
slišimo, da jih poslušamo. Najbrž niso vse 
njihove ideje bedaste. Pravite, ja, druge države 
imajo to drugače rešeno. Seveda! Veste, kako? 
Boljše! Boljše. Mi smo leta 2015 naročili pri naši 
odlični službi, pri odličnem Raziskovalno-
dokumentacijskem sektorju, raziskavo samo 
glede regresnega zahtevka. Preberite. Ampak 
zdaj je brez zveze, rekli ste, da boste zakon 
vrgli, se pravi, druge obravnave ne bo, zakaj bi 
se s tem zdaj obremenjevali. Bolje je ubrati 
taktiko: udari in beži. Udariš in rečeš, ne, ne, to 
ni dobro, nisem prebral, ampak vem, da ni 
dobro. In potem zbežiš. Seveda, ker je petek in 
je treba iti domov; veste, tudi jaz se veselim, ko 
bom po petih dneh danes zopet doma. Ampak tu 
smo zato, da ustvarjamo, kreiramo najboljše 
rešitve za naše ljudi, tudi za gospodarstvo. V 
Sloveniji je okrog 200 tisoč gospodarskih 
subjektov, v Sloveniji je čez 95 % malih 
gospodarskih subjektov, ki so hrbtenica 
slovenskega gospodarstva. Mala podjetja in 
srednja podjetja so prav tako tudi hrbtenica 
evropskega gospodarstva. 
 Drage kolegice in kolegi, enostavno ne 
razumem te dvoličnosti – na obrtnem sejmu vsi 
vaši šefi kimajo vodstvu Obrtno-podjetniške 
zbornice, ki nas je počastila s kavo, s pecivom. 
Kakšen predstavnik Vlade celo pravi: »Pa 
nemogoče! A to je tako?« Veste, tu je zdaj 
dokaz, da se mi dejansko ne poslušamo. Mi 
naših ljudi ne poslušamo. Jaz sem neverjetno 
navdušen, ko hodimo po terenu in ugotavljamo, 
kaj vse znajo naši ljudje narediti. Ne samo 
delodajalci, njihovi timi, delodajalci, lastniki 
družinskih podjetij nam pravijo približno tako, če 
dam nek skupni imenovalec: mi smo malo 
družinsko podjetje, zdaj ga vodi tretja 
generacija. Imamo 60 zaposlenih, moji delavci 
nimajo pravice, da meni kupijo jahto, in moji 
delavci, moj tim, to je moj, naš največji kapital. 
Ja, seveda, ljudje so največji kapital! Ljudje so 
največji kapital in za njih gre. Včasih bi bilo 
dobro, da bi kakšno rešitev tudi simulirali. Nek 
samostojni podjetnik, sam zaposlen, lahko je 
novinarka, novinar, lahko kakšen drug, 
kakorkoli, zboli in je za tri tedne, za štiri tedne ali 
– bože ne daj – več, vržen iz proizvodnje. O. K., 
morda ima toliko v denarnici, da brez problemov 
ta čas preživi, ta čas, ko ni proizvodnje, če 
smem tako reči, ta čas ko ne ustvarja, ko ne piše 
faktur za opravljeno delo. Kakšni so pa tudi 
takšni, da enostavno ne morejo, da nimajo na 

zalogi toliko finančnih sredstev in tega obdobja 
ne morejo preživeti. Zato je ta naš predlog o 
skrajšanju plačila za odsotnost zaradi bolniške. 
 Česar minister ni povedal, smo pa 
enkrat v prejšnjem mandatu razpravljali z 
vodstvom Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije je pa tako imenovani prezentizem. 
Tukaj ste vsi govorili o odsotnosti zaradi 
bolniške, slovenska družba je očitno zelo bolna, 
ali o absentizmu. Prezentizem pa pomeni, da 
dejansko ti sam, ker ni drugega izhoda, bolan 
delaš. Kaj se potem zgodi? Dolga bolniška in 
tako naprej, to ve najbolj gospod minister. Takrat 
sem vprašal predstavnika zavoda, koliko pa 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
stane prezentizem. Bom vesel, gospod minister, 
če nam boste postregli vsaj s približno številko, 
ker vsi govorite o 70 milijonih. Glejte, imate 
strokovnjake, povejte nam, koliko pa stane 
prezentizem. Veste, kaj to pomeni, bolj kot jaz. 
Kar se tiče še naprej, o tem bomo sicer govorili 
tudi pri naslednji točki, glede regresnih 
zahtevkov. Moram povedati, drage kolegice in 
kolegi, da zdaj, ko bom šel ven, ko bom šel med 
ljudi – ja tudi med podjetnike –, se bom nerodno 
počutil. Danes je iz stališč, predvsem vladne 
koalicije – tukaj se moram zahvaliti stališču 
Slovenske demokratske stranke in stališču 
Slovenske nacionalne stranke, ki oba ta dva 
zakona podpirata –, ampak kot rečeno, ko bom 
šel ven, mi bodo gospodarstveniki, delodajalci 
rekli: Poslušajte, pa kaj smo mi vsi malomarni? 
Ali smo mi res vsi po vrsti davčni utajevalci? Ali 
smo mi vsi malomarni, ker ne zagotavljamo 
delavcem vseh pomembnih, potrebnih, 
določenih sredstev za varnost pri delu? Takšen 
je občutek, oprostite. 
 Mi smo za to v Novi Sloveniji, da tisti, ki 
je malomaren, tisti delodajalec, ki je malomaren 
in je zaradi malomarnosti prišlo do nesreče, da 
se tega sankcionira. Smo za to, da se ga 
sankcionira! Zdaj pa simuliramo – imam, sem 
imel, doma primer in zelo dobro poznam. 
Pokojni oče je bil zidar, zidarski mojster so mu 
rekli, obrtnik z zaposlenim, plačal vse možne 
tečaje, ki jih je moral plačati, za varstvo pri delu, 
kupoval zaščitne obleke, obutev, čelade in tako 
naprej; vsako jutro opozarjal, predno je delavce 
poslal po gradbiščih … Kako naj zdaj 
delodajalec, ta samostojni podjetnik, vseh svojih, 
ne vem, 20 delavcev, ali naj vsakega drži za 
čelado, da je ne bo v letni vročini vrgel dol in 
naslednjo minuto mu na glavo pade kladivo? 
Delodajalca sploh ni tam! Običajno je tako: 
delodajalec odide, obrtnik odide, potem pravijo, 
šef je šel, vroče je, čelado pod grm in tako dalje. 
Se zgodi. To so življenjski primeri. Če nobeden 
od vas za podobne primere še ni slišal, vam še 
enkrat ponovim. To so primeri. Kako zdaj v tem 
primeru, ko je delodajalec zagotovil vse in res 
vse, pa se je zgodila nesreča? Ali zdaj ga je pa 
treba dejansko dobesedno uničiti? Prej je kolega 
Vrtovec govoril o znesku 70 tisoč. Ja, drugje v 
tujini imajo to rešeno bolje. Imajo! Poglejte si ta 
primerjalni pregled, poglejte! Bolje imajo rešeno. 
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Nekdo je rekel, imajo drugače. Res je drugače in 
to bolje.  
 Še marsikaj imajo kje drugje bolje 
rešeno. Tukaj moram javno reči, hvala sosednji 
državi Avstriji, da predvsem z našega konca, 
severovzhodnega dela Slovenije, daje zaposlitev 
mnogim in eksistenco mnogim družinam. In 
hvala, ker jih ne, naše delavce, ker jih ne udari z 
visoko dohodnino. No, domača država jim 
potem to nadoknadi z dodatnim bičem. Tudi 
tega problema ne moremo in ne morete rešiti. 
Imamo rešitev, kmalu bo razprava o tem, v 
naslednjem tednu. Verjamem, da jo boste 
zavrnili.  
 So problemi in mi smo tukaj zato, da jih 
rešujemo. Življenje, družba se izjemno hitro 
spreminja. Rešitve, ki so bile včeraj dobre, za 
jutri ne bodo dobre. Ampak vi ste se odločili, 
ampak glasovanja še ni bilo. Mi vseeno do 
konca gojimo upanje in računamo na 
zdravorazumsko vašo odločitev, da spustite 
naše zakone v drugo branje. Hvala lepa. / 
oglašanje iz dvorane/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Mislil sem 

dati besedo predstavniku Vlade, da 
zdravorazumsko odgovori. 
 Ampak, gospod Jani Möderndorfer, 
imate besedo, postopkovno.  
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Hvala lepa, predsednik. 
 Spoštovani gospod poslanec Jožef 
Horvat zna biti zelo olikan, zelo prijazen, zelo 
razumski. Vendar ni lepo od njega, glede na to, 
da je že toliko časa v parlamentu in zelo dobro 
ve, kaj poslovnik govori. Če nekoga omeniš in v 
resnici ga omeniš – omenil je mene –, ve, da 
sploh ne morem replicirati in odgovoriti na 
njegovo trditev, ki ni resnična, zato ker nisem še 
razpravljal. Pozivam vas, predsednik, da 
opozorite, da – seveda mi ne bomo zlorabljali 
postopkovnih, tudi sedaj ne bom odgovarjal, ker 
spoštujem poslovnik, bom počakal na razpravo, 
ampak če nekdo razpravlja v imenu poslanske 
skupine, jaz sicer nimam nič proti, če 
polemizirate, vendar pa je nefer, če omenjate 
ime in priimek. Poslovnik zelo dobro poznate in 
ni fino to početi, ker drugače boste zakrili to sliko 
iskrenosti, poštenosti, s katero nastopate 
venomer. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Pa se vračamo ponovno na 
zdravorazumski odgovor predstavnika Vlade, 
državnega sekretarja, kakor ste želeli.  
 Izvolite. 
 
TILEN BOŽIČ: Hvala za besedo. 

 Sam bi morda dodal samo kakšne 
podatke, ki bi morda pripomogli k razpravi, 
predvsem kar se tiče espejev. Teh je trenutno v 
Sloveniji tam nekaj čez 110 tisoč. Kar je pa tukaj 
zanimivega je predvsem to, da kar 70 % njih 

plačuje prispevke od minimalne zavarovalne 
osnove. To posledično pomeni, da so tudi 
njihove pravice, ki jih bodo lahko v prihodnosti 
črpali, zelo omejene, pa naj govorimo o raznih 
nadomestilih, o pokojninah, o čemerkoli. 
Istočasno se to potem prelije na drugo stran 
dela Ministrstva za delo, družine, socialne 
zadeve in enake možnosti, ko se pogovarjamo o 
socialnih transferih. Se pravi, bodisi se 
pogovarjamo o vrtcih, se pogovarjamo o otroških 
dodatkih, se pogovarjamo tudi ne nazadnje o 
denarni socialni pomoči, kjer je skoraj tisoč 
podjetnikov na državni pomoči. Tako imamo 
neko strukturo, ki se nam je v preteklosti 
oblikovala, za katero lahko upravičeno rečemo, 
da tudi – sicer nimamo še, če rečemo temu, 
dokončne definicije, kaj to prekarnost je in na 
kakšen način ti spadajo notri. To bomo v 
kratkem tudi imeli na podlagi ene izmed študij, ki 
se pripravlja, ampak lahko rečemo, da tu je eno 
močno seme prekarizacije. In na podlagi tega 
izrečenega je treba vseeno povedati, da se zdi, 
da marsikdo od teh nekako se je spustil v nekaj, 
čemur morda ni kos, ker mu ne gre. Tudi 
sočasno, ko se je v to spustil, morda ni prav 
ravno razmislil, kaj bodo njegove pravice, kaj 
bodo na drugi strani njegove obveznosti. Tukaj 
mislim predvsem na to, da ko se za to odloči, 
prevzema zelo veliko tveganje v zvezi z 
marsičem, prevzema pa tudi tisti drugi del, ki 
pravi, da načeloma, če mu bo šlo dobro, bo 
relativno ugodno obdavčen in bo relativno več 
lahko zadržal zase. 
 Zagotovo stališče Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve je, da nismo za to t. i. 
espejizacijo, se pravi neko prisilno pošiljanje 
ljudi oziroma premikanje ljudi v ta status, bodisi 
prisilno v tem smislu, da jim to nekako insinuirajo 
morebitni delodajalci. Tudi ne zato, da se morda 
za to odločijo sami na račun nekoliko nižje 
obremenitve, da bo večji neto izplen, ker s tem 
na dolgi rok, pa tudi že na kratki rok, sebi in 
svojim bližnjim povzročajo gorje. Istočasno 
povzročajo tudi lahko konkurenco na trgu, ki je 
nelojalna, zaradi tega ker je njihova stroškovna 
struktura drugačna od tistih, ki so zaposleni in 
plačujejo vse prispevke in davke od višjih osnov 
za zavarovanje. 
 Tako bi s tem v zvezi rad poudaril 
predvsem to, da mi si bomo v prihodnje 
prizadevali, da se prekarizacija na tem področju 
zmanjša, da bi med tistimi, ki plačujejo od 
minimalne osnove – kar pomeni, da nekako jim 
tisti posle ne gre –, da bi jih bilo čim manj, da bi 
bili uspešni, preostali pa, ki se s tem težje 
soočajo, da v tem času, ko imamo konjukturo, 
izkoristimo za to, da se morda znajdejo raje kot 
zaposleni na trgu dela, na ta način sebi 
omogočijo višje dohodke v okviru struktur drugih, 
se pravi pri delodajalcih, in nato tudi prosperirajo 
sami, njihove družine, na dolgi rok pa tudi 
seveda država. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala, gospod državni sekretar. Izvolite. 
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JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, gospod 

predsednik. Najprej se zahvaljujem gospodu 
državnemu sekretarju na Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, gospodu Božiču, da 
se je aktiviral.  
 Niste me dobro razumeli, nekajkrat sem 
pozval k temu, da gremo s tema dvema 
zakonoma v drugo branje, ker bi lahko poslušali 
tudi predstavnike Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in tudi malega 
podjetništva, če želite. Pričakoval sem, da vi kot 
vladni predstavnik, kot drugi človek na 
ministrstvu boste zdaj tukaj govorili o rešitvah. Vi 
ste zdaj pravzaprav še bolj udarili po espejih, 
češ kakšni so – minimalna zavarovalna osnova. 
Če bi jih pa poslušali, gospod državni sekretar, 
bi vam pa oni rekli, da biza prispevno stopnjo 0, 
53 % bili pripravljeni, da jo vlada dvigne. To so 
nam rekli, ampak z njimi se morate vi 
pogovarjati, ne Poslanska skupina Nove 
Slovenije. Oni naše stališče poznajo, mi pa 
njihovo. 
 In še, gospe in gospodje, na hearingu 
je minister iz vrst SMC, gospod Počivalšek, ki 
sva ga midva s kolegom Vrtovcem podprla in je 
dober, je dober minister za gospodarstvo – to 
seveda zdaj ni všeč Levici –, je dober minister in 
je obljubil, da bo razmislil o možnosti postavitve 
državnega sekretarja na Ministrstvu za 
gospodarstvo, ki bo odgovoren za malo 
gospodarstvo. 
 Čakamo na to rešitev, na to bomo vsak 
dan opozarjali. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima gospod Vojko Starović, 
pripravi pa se gospa Mojca Žnidarič. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala na 

besedi, pozdravljeni vsi prisotni!  
 Moj predhodnik, govornik Jože, dober 
govornik, ga moram pohvaliti, je nekaj stvari 
povedal in je tudi omenil, kar je minister povedal. 
Minister Fakin nam je tudi med drugim povedal, 
da se pripravlja sprememba zakonodaje, kar je 
pohvalno. Moram pa povedati na drugi strani, da 
mi popolnoma razumemo v Stranki Alenke 
Bratušek to problematiko, smo se tudi z obrtniki 
pogovarjali in vemo za te težave, vendar 
parcialno reševanje teh stvari odpira še druga 
področja, nam ruši zadevo. Zadnjič smo 
ugotavljali, da se je pri socialnih transferjih 
naredilo tako nemogoč sistem, da ga še 
informacijska tehnologija ne more rešiti. Mi 
podiramo pravni sistem. Če nam je obljubljeno, 
mi bomo zasledovali Vlado, da bo šlo to v 
spremembe, in mi bomo te spremembe podprli, 
samo tega se moramo lotiti sistematično. To je 
stalni izgovor, bo rekel Jože, ampak ni. Ni! Ni 
prav, da imamo tako zakomplicirano 
zakonodajo, da se je ne da izvrševati, da je 
sama s seboj v navzkrižju in ko eno stvar 
rešimo, poderemo drugo stvar. In ne moremo te 

zadeve peljati mimo socialnega dialoga, je v 
našem prepričanju. Enako velja, tako kot je pri 
teh bolniških – skrajšava. Mogoče ja, je 
legitimno to postaviti, samo moramo povedati, 
od kod ta denar, koliko tega denar zagotoviti, iz 
katerih zadev, če 70 % espejev plačuje izpod 
minimalnega prispevka. Gre za vse oblike 
socialnih zadev, pokojnino, nadomestila in tako 
naprej, in potem, kakor navajate primere, res 
pride do takih hudih primerov, ko mora zapreti 
svoj pogon, ker ne more preživeti. In dajmo to 
sistemsko rešiti. Mi pa ne moremo malo naprej 
iti, bom rekel, vsi skupaj, ker se ukvarjamo z 
izrednimi sejami. Imel sem sedem izrednih 
odborov, tri redne, ne vem koliko izrednih sej 
smo že imeli, to je druga redna seja in stalno se 
pogovarjamo o nekih pobudah, načinih, vstopih. 
Ne gre. 
 Morate tudi razumeti, da nova vlada ne 
more tako hitro te zadeve pripraviti, verjamemo 
pa, da bo pripravila. Še hujše se mi zdi, mnogo 
težje meni kot pravniku, in nesprejemljivo, da 
spreminjamo temelje odškodninske 
odgovornosti, ki mora spraviti zadevo v prejšnje 
stanje, kar je osnova. Ne moremo tu govoriti o 
regresu kot kazni, kar je bilo omenjeno, če bi 
postavili 15 tisoč, če ne upošteva. Gre za 
odgovornost delodajalca, da zagotovi vse, kar je 
potrebno, da delo poteka varno. Če si pa 
delavec sam da čelado zaradi vročine dol, to pa 
mora sodišče ugotavljati, da ni na strani 
delodajalca, ker je delodajalec zahteval, da 
nosijo čelado, jih je o tem podučil in jim je 
zabičal in je to dosledno zahteval, takrat bodite 
brez skrbi, da delodajalec ne bo odgovarjal in ne 
bo plačal, takrat je krivda delavca samega, ker 
se je neodgovorno obnašal. Torej, poskusimo, 
kar sem že tudi na včerajšnji debati povedal, 
imeti bolj tvoren dialog, dialektični ne pa reistični, 
kjer poudarjamo samo eno stran in drugo stran 
spodbijamo. Najdimo malo skupne jezike in se 
poslušajmo, s tem bi se pa z Jožetom absolutno 
strinjal. Hvala vsem.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod poslanec. 
 Izvolite, gospod Vrtovec. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala.  

 Odzval se bom na zadnjo, sicer 
produktivno razpravo, ocenjujem pa na 
državnega sekretarja. Od kje denar, ste rekli. 
Poglejte, pri regresnih zahtevkih najprej moramo 
zagotoviti elemente pravičnosti in še enkrat 
poudarjam, mi opredeljujemo tukaj tri segmente. 
Gre za namenoma povzročeno škodo, ki 
nastane, se pravi, kjer je popolna krivda 
delodajalca in se tudi tako ugotovi, ali pa 
samozaposlene osebe. V tem primeru celoten 
strošek nosi delodajalec, ker ne moremo v 
državi pristajati, da kdo namenoma določene 
stvari počne in zaradi tega se delavci 
poškodujejo.  
 Drugič. Škoda, ki nastane iz 
malomarnosti. To je temeljna razlika. Govorimo 
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o malomarnosti, ne namenoma. Malomarnost, ki 
pa je lahko tudi posledica posebnih okoliščin. Se 
pravi, delavec oziroma delodajalec se potrudi 
zagotoviti dobro okolje, ampak pride do 
posebnih okoliščin, bodisi je to zdrs v delavnici, 
pa pride do poškodbe. Takih je največ primerov. 
Ali pa takšen primer, kot sem ga prej naštel, kjer 
je podjetnik, samozaposlena oseba padel z 
lestve in potem prihaja do tožb z ZZZS in tako 
dalje. Ta del pa bi bil navzgor omejen na 15 
tisoč evrov.  
 Še enkrat – od kje denar? Denar pa 
tudi v tem primeru od zavarovalnic. 
Zavarovalnice nočejo zdaj vstopiti, se pravi 
komercialne zavarovalnice, na ta trg. Zakaj ne? 
Zaradi tega, ker navzgor ta znesek ni omejen. A 
razumemo?  Navzgor ta znesek ni omejen 
in nobena zavarovalnica ne sprejme tega rizika, 
da bi tukaj vstopila na ta trg. Če to naredimo, 
potem bo zavarovalnica, če omejimo, potem bo 
zavarovalnica vstopila na ta trg. Bodo imeli 
ekonomski interes. Tako pač je, zavarovalnice 
imajo interes. Tudi ZZZS ima interes.  
 Še vedno nečesa ne razumem, pa pri 
tretjem delu, se pravi, za manjše malomarnosti, 
kar opredeljujemo, da bi pa lahko šlo iz naslova 
0,53 odstotka, ki ga samozaposlene osebe ali 
pa veliki delodajalci plačujejo v ZZZS. Kam gre 
ta denar? Ali je namenoma porabljen za ta del, 
gospod minister? Vi ste bili 9 let na ZZZS, pa 
točno veste, kam gre. Kam gre? A gre za to? / 
oglašanje iz dvorane/ Tudi. Zakaj pa ne izključno 
za to, če delodajalci plačujejo izključno za to 
0,53 odstotka? Jaz, če nekaj plačam, želim 
potem imeti to storitev. Če grem v trgovino kupit 
obleko, jo želim imeti, ne pa, da jo plačam, pa 
obleke ne dobim. Tudi če greste na kavo, želite 
to, kar ste naročili – polno kavo, ne pa, da vam 
prinesejo kakav. Ja, tako pač je. Ta predlog 
Nove Slovenije zagotavlja tudi elemente 
pravičnosti; se pravi, če delodajalec nekaj plača, 
naj potem tudi dobi ven. V tem primeru pa tega 
ne dobi ven. 
 Kar se pa tiče – poudarjam, ker vedno 
prihajamo v neko navzkrižje – odgovornosti. 
Kdor krši pravice zaposlenim, mora kazensko in 
odškodninsko odgovarjati. Mora odgovarjati. 
Ampak ponavljam še enkrat. Teh ljudi, teh 
podjetnikov, ki imajo zaposlene ljudi, ni 99,5 
odstotka, morda jih je 99,9. O. K.? Zagotovo. So 
ljudje, ki imajo podjetja, skrbijo za zaposlene. 
Tudi za samozaposlene osebe poudarjam, da 
sta ta dva zakona, ki ju mi predlagamo, ti dve 
rešitvi resnično v prid. 
 Državni sekretar je govoril o 
espejizaciji. Problem je bil, zlasti leta 2010 pod 
vlado Boruta Pahorja, ko se je dajalo po 6 tisoč 
evrov subvencije, da so ljudje odpirali espeje 
zaradi tega, da se je brezposelnost na drugi 
strani zniževala. Ljudje so odprli espe, da so 
dobili 6 tisoč evrov, brez poslovne ideje, brez 
ideje, kaj bodo počeli potem, ko bo nekoč tega 
denarja zmanjkalo. In čez pol leta so ti ljudje 
postali socialni problem. 6 tisoč evrov je 
poniknilo in stvar je šla. Takrat je 

samozaposlenih oseb popolnoma naraslo. 
Zgrešena politika subvencij, enostavno. Kar se 
pa tiče problematike espejizacije pa zlasti 
vidimo, ki se pojavlja – mimogrede – tudi med 
novinarji, ki nas spremljajo, tudi to razpravo na 
primer, ko so zaradi tega, da dobijo večji neto 
ven, pripravljeni odpreti espe v škodo svojemu 
zdravstvenemu in pokojninskemu zavarovanju. 
To je problem pa česa, gospod državni sekretar, 
ki ste se v preteklosti ukvarjali z davki? 
Previsokih davčnih obremenitev! Ti ljudje zaradi 
prevelikih davkov odpirajo potem espeje, ker 
želijo imeti več denarja. In tvegajo svojo 
zdravstveno in pokojninsko varnost zaradi tega.  
 Druga stvar. Znižamo davke, ljudem bo 
več ostalo in manj bo bilo tako imenovanih 
prisilnih espejev, ki smo jim priča v tej državi. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Sedaj ima besedo gospa Mojca 
Žnidarič, pripravi pa se gospa Ljudmila Novak.  
 Gospa poslanka, beseda je vaša. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala. Lep 

pozdrav vsem! 
 V predlogu obeh zakonov Nove 
Slovenije vidim kar nekaj pomanjkljivosti in 
težav, pa jih bom potem kar naštela. Kot prva je 
predvsem neenakost.  
 V predlogu sprememb zakonodaje se 
govori o obrtnikih in podjetnikih. Kaj pa torej za 
ostale delodajalce? Ali bomo povzročali dodatne 
neenakosti? Kot drugo, finančne posledice. 
Predlagatelj pravi, da gre za 50 milijonov. V 
lanskih razpravah sem videla, da se je govorilo o 
60 milijonih. Zavod za zdravstveno zavarovanje 
pravi, da gre celo za 70 milijonov. Zdravstvena 
blagajna že sedaj ni v dobri kondiciji. In če jo 
obremenimo dodatno še s temi stroški, se 
moramo zavedati, ali bo prišlo do zmanjšanja 
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
torej krčenje pravic vsem zavarovancem, ali pa 
za višje prispevke za obvezno zdravstveno 
zavarovanje. 
 Moje mnenje je tudi, da strošek delovne 
sile mora biti enak za vse delodajalce, ne glede 
na obliko podjetja. Še posebej zaskrbljujoče pa 
se mi zdi to, da bi lahko s to spremembo 
povečali prekarnost. O prekarnosti govorimo 
nonstop, da jo moramo zmanjšati. Bojim se, da 
bi jo s tem še povečali – in sicer zakaj? Še več 
podjetij bi sililo svoje zaposlene, da odprejo svoj 
espe, in se na ta način še bolj ognejo stroškom 
bolniških, kajti podjetja bi potem v tem primeru 
imela višje stroške, velika podjetja, bi krila 
bolniške stroške do 30 delovnih dni, mali espeji 
bi pa imeli potem do 15 dni. To vsekakor ne 
more biti, mislim, da bi naredili s tem večjo 
škodo. 
 Obstoječa ureditev glede samega 
obdobja, torej dni, kolikor delodajalec plačuje 
stroške bolniških, je primerljiva z drugimi 
evropskimi državami. Že sedaj pa je možno 
izpad dohodka tudi zavarovati pri komercialnih 
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zavarovalnicah. Menim tudi, da skrajšanje 
obdobja bolniških nadomestil lahko zmanjša 
odgovornost delodajalcev za skrb in zdravje 
delavcev. Enako je tudi v primeru regresnih 
zahtevkov. 
 Še nekaj bi želela poudariti. Nova 
Slovenija se sklicuje le na obrtnike in podjetnike, 
Zakon o delovnih razmerjih pa v 5. členu jasno 
piše, kdo so delodajalci. In delodajalci so vsi, ki 
zaposlujejo kakšnega delavca na podlagi 
pogodbe o zaposlitvi. Torej, ali bi to potem 
sprejeli za vse delodajalce? Kakšne finančne 
posledice bi bile to? Vsekakor to ne bi bilo 
vzdržno za zdravstveno blagajno. 
 Mi v Vladi se moramo obnašati 
odgovorno in skrbeti tudi za to, da bodo državne 
blagajne vzdržne. Vsekakor se zavedam 
problematike, ki jo Nova Slovenija izpostavlja, in 
res upam, da se bo to uredilo v novi zdravstveni 
zakonodaji, kot je na začetku napovedal tudi 
minister za zdravstvo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Besedo ima gospa Ljudmila Novak, 
pripravi pa se gospa Janja Sluga. 
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Hvala za besedo. 

 Presenečena sem bila, ko je kolegica 
rekla: »Mi v Vladi …« Mi smo poslanci, ki 
sprejemamo zakonodajo, se odločamo po svoji 
vesti, seveda stranke, ki ste vladne stranke, pač 
morate poslušati tudi Vlado, ampak jaz je ne bi 
poslušala, če ne prinaša pravih rešitev. Zakaj 
Nova Slovenija tolikokrat vlaga isti zakon? Zato, 
ker je problem pereč, ker že 15 let opozarjajo 
isti, da je treba to problematiko rešiti. Koga 
pravzaprav mi ali pa vi zagovarjate? Mi 
zagovarjamo delavne ljudi, ne glede na to, ali je 
delavec zaposlen ali je delodajalec, ki tudi dela. 
Saj nekdo, ki zaposluje druge ljudi, mora veliko 
delati, da lahko nekoga zaposli. 
 Prej sem bila, do 12. ure je bila tukaj 
ena konferenca, projekt MAJ – Mladi Alpe 
Jadran. Mladi iz zamejstva iz vseh 4 sosednjih 
držav, mladi, ki se želijo ukvarjati s 
podjetništvom, in tudi nekateri slovenski mladi. 
Bila sem tako navdušena, da toliko mladih iz 
zamejstva tukaj sodeluje na tej konferenci v tem 
projektu, ki je trajal dalj časa, da želijo med 
seboj navezati stike, sodelovati, dobiti kontakte 
in tudi ustvarjati v prihodnosti svoja podjetja. 
Med njimi je bil mladenič, star 19 let, z Reke, 
Slovenec z Reke, ki je z navdušenjem govoril o 
tem, kako je že v srednji šoli ustanovil svoje 
podjetje, kako je zdaj star 19 let, pa je začel 
študirat v Ljubljani, pa je, žal, ugotovil, da mu bo 
to onemogočalo potem vodenje svojega 
podjetja, in se zdaj raje šola doma in vodi svoje 
podjetje. Kaj je rekel: »Jaz si izplačujem 
minimalno plačo zato, da lahko naprej vlagam v 
svoje podjetje, da bo nekoč veliko podjetje, da 
bom lahko veliko ljudi zaposlil.« 

 Predvsem me v Sloveniji zelo moti in 
boli ta odnos do ljudi, ki so kreativni, ustvarjalni, 
ki veliko delajo, zato da lahko ponudijo delovna 
mesta tudi drugim. Pri nas so obravnavani kot 
sovražniki države, kot tisti, iz katerih je treba 
iztisniti vse in na koncu še potolči po glavi, da 
bodo ob vse premoženje. Ja, pa saj gre to za 
naše delovne ljudi! Hvala bogu, da se ljudje 
znajdejo in so pripravljeni poskrbeti za svoje 
delovno mesto in še zaposliti koga! Ali so to 
potem res sovražniki tega sistema in naše 
države, če plačujejo davke, prispevke, 
zaposlujejo ljudi? Jaz te logike ne razumem. 
Tisti, ki sedi doma, hočete, da dobi še večjo 
socialno pomoč, tistemu, ki je nekaj ustvaril pa 
delal, bi pa vzeli še to. Zakaj ti regresni 
zahtevki? Zato, ker lahko človeka uniči neka 
nesreča, ki je ni zakrivil namenoma, ampak se je 
zgodila. In vsak dan se take nesreče dogajajo. 
Večkrat sem že izpostavila primer, ko se je 
poslanka v prejšnjem sklicu prevrnila po 
stopnicah, in to zaradi tepiha. Ampak, kdo za to 
odgovarja? Verjetno je bila sama malo nerodna, 
pa tisti tepih tudi. Torej bi njeno poškodbo moral 
plačati delodajalec. 
 Takih primerov smo srečali kar nekaj. 
Nekdo je postavil oder in je prišel k njemu nekdo 
na obisk in zlezel na tisti oder, ne vem, kaj je 
gledal, in padel dol. In tisti človek, lastnik tega, 
bo moral plačati 70 tisoč za njegovo zdravljenje, 
pa ga on ne toži, ker ve, da je sam zlezel gor, 
ampak ga zavarovalnica toži. In za take primere 
se delodajalci ne morejo zavarovati, ker 
zavarovalnice nočejo sprejeti te odgovornosti, 
ker se ti zneski lahko višajo v nedogled. Za to 
gre! Za to, da je ta vsota omejena. Saj potem pa 
pride zavarovalnica, ki mora to plačati. Če pa je 
to podjetje uničeno, pride ta delodajalec na kant, 
socialni problem, in tudi tisti delavci, ki jih 
zaposluje. A mi smo pa zdaj zelo rešili ta 
problem, kajne? Zelo pravično smo ga rešili in 
pošteno. Samo za to gre, da razumemo 
problem, da skušamo najti ustrezno rešitev, in 
ne podpiramo tistih, ki namenoma ne skrbijo za 
boljše, zdravo delovno okolje. Ampak nesreča 
ne počiva in se lahko zgodi. Samo za to gre, in 
to vsi vemo. To ve minister in to ve Vlada in to 
veste vi. Ker če nas niste razumeli, potem pa ne 
morem dojeti tega, da nismo bili dovolj jasni. In 
zato smo že tolikokrat to vložili, ker se vedno 
znova srečujemo s takimi primeri, ko so ljudje 
uničeni, njihovo premoženje, vse, zapreti morajo 
podjetje, ker tega stroška ne zmorejo in se ne 
morejo za to zavarovati. Tudi nekdo, ki ima 
zaposlenega, pa je, na žalost, bolj rahlega 
zdravja, pa kar naprej hodi za nekaj dni v 
bolniško, ima pravico, seveda ima, ampak ta 
delodajalec mora namesto njega delati, pa še 
nekoga dodatno plačati. Tudi tu je pravično in 
pošteno, da znižamo te obremenitve. Podjetniki 
niso sovražniki države, ampak po navadi ljudje, 
ki garajo. Če pa kršijo delovnopravno 
zakonodajo, pa vsi poudarjamo, mora pa 
inšpekcija ugotoviti, naj bodo za tisto kaznovani, 
da ne bodo kršili delovnopravne zakonodaje. 
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Tukaj pa ne gre za to, ampak za čisto realne 
stvari in bolj ko bomo mi ustvarjali, kot 
zakonodajalci, ustrezne pogoje za delo, bolj se 
bo polnila državna blagajna. 
 Zakaj bi se jaz trudila, pa ustanovila 
podjetje, pa dajala delo drugim, če pa sem za to 
lahko samo kaznovana? In moram več delati in 
nosim več odgovornosti in na koncu me pa še 
postrani gledajo, kakšen bogataš sem. Vedno 
trdim, da tisti, ki pošteno delajo, naj bodo bogati, 
tisti, ki pa samo želijo živeti na račun države, 
tega pa pač ne podpiram, pa sem solidarna do 
tistih, ki ne morejo delati, ki so nastale nesreče 
ali druge okoliščine. Tukaj pa seveda podpiram 
socialno državo. Zavzemam se pa za dobro 
poslovno okolje, da bodo ljudje z veseljem delali, 
ustvarjali in bodo tudi nekaj imeli od tega, ne 
samo kazen. 
Tako premislimo še enkrat in če v petnajstih letih 
vladne stranke niso uspele rešiti tega problema, 
ga pa poskušajmo mi skupaj rešiti. Mi smo 
poslanci. Če razumemo problem, potem pa 
skušajmo kot poslanci prispevati k rešitvi tega 
problema. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
Besedo imate gospa Janja Sluga, pripravi pa se 
naj gospod Aleksander Reberšek. Ne vem, če 
sem dobro naglasil, Reberšek, Reberšek. Se 
opravičujem. 
Gospa poslanka, izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa! 

 Marsikaj smo že slišali v predhodnih 
razpravah, predvsem pa smo slišali veliko besed 
o podjetnikih, obrtnikih, s katerimi se ne morem 
poistovetiti. Vem, da verjetno seveda niso te 
besede letele ravno na našo poslansko skupino, 
so letele na katero drugo, ampak kljub vsemu bi 
rada v imenu Stranke modernega centra 
poudarila, da obrtnikov in podjetnikov pri nas ne 
dojemamo kot sovražnike ljudstva. Niti slučajno. 
In da dobro poznamo probleme, s katerimi se 
srečujejo dnevno, da se tudi zavedamo, da je 
treba urediti marsikatero stvar zato, da bodo 
lahko delali, da bodo imeli boljše pogoje in smo 
z marsikaterim ukrepom že v preteklem mandatu 
tudi pokazali, da jih razumemo. 
 Tako kot tudi razumemo problematiko 
odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe pri 
tako imenovanih espejih. Seveda je to težava, s 
katero se srečujejo, in se tudi v SMC strinjamo, 
da to definitivno je problem, ki ga je treba 
ustrezno nasloviti in ki ga je treba rešiti. Težava 
pri samostojnih podjetnikih, ko pride do bolezni, 
ki traja dlje časa, pri podjetnikih, ki se že tako in 
tako s težavo prebijajo iz meseca v mesec, da si 
pokrivajo tiste osnovne stroške, ki jih imajo, pa 
da seveda še nekaj ostane, je pereč problem. 
Posebej še v primerih, ko ne dosežejo tistih 
trideset dni bolniškega staleža, ampak pridejo 
nekje, recimo, do petindvajsetega, 
osemindvajsetega dne in dejansko sploh ne 

pride do tistega trenutka, ko bi karkoli dobili 
povrnjeno iz zdravstvene blagajne. 
 Sama sem se srečevala s premnogimi 
takimi s področja kulture, ko se mora dejansko 
za tisti čas odpovedati določenemu projektu in 
tako naprej, kar seveda ni povratno; iz odpovedi 
ali pa iz tega, da odpove določen projekt, 
seveda potem ni povratka nazaj. Vendar, to kar 
imamo danes na mizi, ni to, o čemer sem zdaj 
govorila. Je tudi to, ni pa samo to. In tisto, kar 
predlagatelj tukaj naslavlja niso zgolj in samo ti 
espeji, o katerih sem sedaj govorila in o katerih 
govorite tudi predlagatelji.  
 Treba se je zavedati, da različni statusi, 
različne oblike imajo različne prednosti, imajo pa 
tudi različne prednosti, imajo pa tudi različne 
slabosti. Vsak, ki ustanavlja podjetje, espe, 
deoo, karkoli, mora seveda skrbno pretehtati 
svojo odločitev, preden se v to spusti. Pri espejih 
so, seveda, nekatere prednosti, ki so bile danes 
tudi že izpostavljene. To je relativno nižja 
obdavčitev, manjši prispevki in tako naprej. So 
pa tudi negativne plati tega, o katerih seveda 
govorimo danes. Pri nas je dejansko še vedno 
pri vseh delodajalcih, si upam trditi, ali pa redke 
so tiste svetle izjeme, ki se v zadostni meri 
zavedajo pomena varnosti in zdravja na 
delovnem mestu, zagotavljanja ustreznih 
pogojev zaposlenim, skrbi, poleg tistih osnovnih 
stvari, ki jih, seveda, delavcu, zaposlenemu 
morajo nuditi, zato da bo dobro delal, da mu 
poleg tega nudijo še kaj drugega. Vsakič, ko se 
pogovarjamo, vedno smo si edini v sklepu, da je 
preventiva boljša od kurative in tudi cenejša. 
Tudi za te male delodajalce, ne velja nič 
drugače, velja enako.  
 Vi veste, da se zelo velikokrat tudi 
srečujemo na raznoraznih odborih s predstavniki 
Inšpektorata Republike Slovenije za delo in tudi 
od njih smo že slišali, da kljub ugodni 
gospodarski klimi, kljub rasti v gospodarstvu pa 
inšpekcija ne zaznava, da bi zaradi tega 
posamezni delodajalci več pozornosti namenjali 
temu področju. Da se tukaj v resnici z vsemi 
temi pozitivnimi premiki, ki so se zgodili, pa na 
tem področju, seveda, ni nič spremenilo. Če se 
ne motim, je bilo leta 2009 ob uvajanju 
zdravstvene reforme celo predlog, da bi se na 
primer do treh delovnih dni sploh ne rabilo iti k 
zdravniku, da bi delavec samo poklical, da je 
bolan in bi koristil bolniški stalež brez potrdila 
oziroma brez obiska zdravnika, seveda 
neplačane dni, in naj bi se s tem razbremenilo 
tako delodajalce kot tudi zdravnike. To omenjam 
zato, ker želim poudariti, da zadeva ni tako 
enoznačna, da bi kar lahko rekli, da sedaj bomo 
tu dva člena tako spremenili in sedaj je to to. 
Predlogov je bilo skozi vrsto let veliko in 
negativni učinki tistega takrat so bili izrazito 
poudarjeni, da to bi šele povzročilo, da delavci 
niti teh treh dni ne bi koristili, ker seveda za tiste 
tri dni ne bi dobili plačila. To, kar je moja poanta 
pri tem, je, da ima vsak ukrep, ki se ga lotimo, 
četudi mogoče na prvi pogled se zdi dober in 
všečen, tudi nekatere negativne plati, ki jih 
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prinese s seboj in ki jih je vsekakor potrebno tudi 
vedno naprej premisliti.  
 Slišali smo danes en podatek, da je 
dnevno na bolniški v Sloveniji približno 32 tisoč 
zaposlenih. Slišali smo že tudi podatek, kako na 
letnem nivoju v resnici naraščajo stroški plačila 
teh bolniških. Pa če navedem samo za 
primerjavo v letu 2013 je bilo tega stroška za 
224 milijonov, medtem ko je bilo za leto 2017 
tega že za 315 milijonov. To so res ogromne 
številke. Tudi ko gledam v osnutku tega 
predloga, ki ga imamo danes na mizi, pa če 
poslušam še mnenja, ki so bila danes izrečena z 
različnih strani, lahko ugotovim, da dejansko ne 
vemo, o kakšni številki se pogovarjamo. Da je 
sicer tukaj notri ena številka zapisana, ampak ko 
pogledamo, kaj se v resnici ureja, da se v resnici 
ne zajema samo espejev, ampak se ta 
sprememba nanaša na vse, trdim, da teh 
učinkov ni mogoče oceniti. In ker jih ni mogoče 
oceniti in ker vemo, v kakšnem stanju se nahaja 
zdravstvena blagajna, kakšne težave imamo s 
čakalnimi vrstami in tako naprej, bi bilo zelo 
neodgovorno zdaj ta znesek, kakršenkoli že je, 
prenašati na zdravstveno blagajno ravno iz 
razloga, ker ne vemo, kaj se bo potem zgodilo v 
zdravstveni blagajni; ali bomo morali zaradi tega 
zmanjšati obseg pravic, ali bomo trpeli na račun 
kvalitete izvajanja storitev, ali se bodo zato še 
bolj povečale čakalne dobe ali pa bomo celo 
zaradi tega potem dobili višje prispevke. Se 
pravi, da bo pa vsak delodajalec po drugi strani 
dobil nek strošek, ki ga zdaj ne plačuje. 
 Tako mislim, da je to neka zadeva, ki jo 
je treba urediti, predvsem ko govorimo o espejih, 
da pa je treba primerljive situacije med seboj 
urediti enako; se pravi, da ne moremo potegniti 
kar črte pa reči, zdaj je pa za vse enako, ampak 
da je treba temeljito se lotiti zadeve na podlagi 
razmisleka, da enake situacije rešimo na enak 
način.  
 Kar pa se tiče regresnih zahtevkov. 
Seveda, en podatek je; zadnjič sem ravno 
gledala zaradi vse problematike, ki se tiče 
mesta, v katerem sem bila izvoljena za 
poslanko, se pravi Celja, kako tudi v Celju 
samem bolniške naraščajo iz leta v leto in se 
povečujejo in od tod tudi te silne številke, do 
katerih potem pridemo, ki si jih v bistvu navadni 
smrtniki niti ne znamo predstavljati, da govorimo 
o nekaj 100 milijonih in še več. Glede na vse, 
kar je bilo povedano, glede na to, kar ugotavlja 
tudi inšpekcija za delo, dvomim, da se bodo te 
številke v bližnji prihodnosti začele kaj 
zmanjševati. Dejansko bi morali začeti osveščati 
vse delodajalce, tako kot sem prej rekla, ki se 
premalo zavedajo pomena varnosti in zdravja pri 
delu, pomena osveščanja zaposlenih, da ne 
rečejo potem zaposleni, kaj pa mi je treba obuti 
te zaščitne čevlje, če pa mi je boljše v copatah 
hoditi, ali pa, zakaj bi dal čelado na glavo, ko 
plezam po lestvi, če pa me tišči – zdaj malo 
banaliziram, ampak tudi delavci se tega premalo 
zavedajo. Če se pogovarjamo o dolgoživi družbi, 
pa se pogovarjamo tudi o tem, kako bomo morali 

delati vse dlje in dlje, se pravi, do neke višje 
starosti, seveda bo to mogoče zgolj in samo, če 
bomo pred tem za svoje zdravje poskrbeli, če 
bodo tudi delodajalci poskrbeli za zdravje 
zaposlenih, da bodo pri tej in tej starosti, ki jo 
želimo doseči, seveda sploh še sposobni delati, 
torej da bodo relativno zdravi. 
 Treba je vseeno povedati, da že zdaj 
delodajalec ne odgovarja za vsako najmanjšo 
napako in ne odgovarja niti neomejeno, če se 
seveda ne dokaže, da je vzročna zveza med 
tistim, kar se je zgodilo, in ravnanjem 
delodajalca. Pri vsem tem je treba vedno imeti v 
uvodi, da je delavec vedno šibkejša stranka. 
Torej, če delodajalec ne poskrbi za neke 
osnovne stvari, ki jih je dolžan poskrbeti s 
področja varnosti in zdravja pri delu, če zaposli 
delavca brez zdravniškega pregleda in tako 
naprej, seveda potem v takem primeru 
delodajalec odgovarja. In ne moremo trditi, da ni 
nobenega takega primera, ko bi tudi delavec 
opozarjal na določene stvari, pa delodajalec pač 
določenih stvari ne uredi. Seveda obstajajo tudi 
zelo odgovorni delodajalci, da me ne bi kdo 
narobe razumel. 
 Predlagatelji so tudi govorili o nekih 
položnicah za 90 in 100 tisoč evrov in tako 
naprej, ki naj bi jih prejemali delodajalci z 
naslova regresnih zahtevkov. Vi seveda lahko 
govorite, ampak uradni podatek je, da je na dan 
31. decembra 2017 iz naslova regresnih 
zahtevkov bilo odprtih zgolj 6 tožb v skupni 
vrednosti 50 tisoč evrov. Se pravi, vseh šest. Ne 
vem zdaj, o katerih primerih vi govorite, ampak 
to zagotovo niso ti primeri iz tega naslova, ker je 
to uradni podatek, ki smo ga pridobili z Vlade. In 
ne morem se strinjati s tem, kar je bilo izrečeno 
tudi s strani gospoda Tonina, in jemljem to kar 
malo za žalitev, da je nesramno, da ne bomo v 
prvem branju podprli tega predloga. Ne morem 
se strinjati, da je nesramno, če ne podpremo 
nečesa, kar v resnici menimo, da ne bi uredilo 
na primeren način neke problematike, za katero 
pa se zavedamo, da je zelo pomembna in jo je 
treba urediti. Zagotovo to ni nesramno. 
 Glede na vse tisto, kar je bilo danes 
povedano in kar sem zdaj povedala tudi sama, 
seveda v tem trenutku tega predloga ne morem 
podpreti. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Besedo ima predlagatelj. Izvolite. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala. 

 Morda smo bili napačno razumljeni, ko 
je rekla gospa poslanka Sluga, da smo govorili o 
položnicah, ki so bile izdane. Govorimo o 
primerih, ki so v postopku. Kaj je bilo že izdano, 
je že bilo izdano. Ampak govorimo o primerih, za 
katere so se tudi na nas obrnili ti ljudje in jim 
verjamemo, saj ne bi zastonj pisali na maile, pa 
elektronsko pošto, da so v določeni obravnavi in 
da se bo to lahko zgodilo. In se jim dogaja. In se 
jim dogaja. 



                                                                                                                          

  182  

 Kar ste rekli, da nesramno, če ne boste 
vi tega podprli – nič ne bo nesramno. Ampak 
veste, kaj mene boli? To, da skozi celoten 
prejšnji mandat je Nova Slovenija vlagala te 
spremembe zakonodaje in smo opozarjali na 
problematiko. Napredek danes je v tem, da 
minister za zdravstvo že reče, da je treba to 
urediti. Problem pa je v bivši vladi, ker v 4 letih 
na tem področju se ni spremenilo nič. Nič, 
gospod državni sekretar, ki ste bili član vlade, 
nič. Problem, ki še je, da danes tega ne bomo 
sprejeli, da bi vsaj spustili v drugo branje, kjer bi 
lahko skozi odbor v parlamentu tudi naše 
predloge spremenili, pa je v tem, da smo mi to 
vložili v dobri veri tokrat; ne, res, v dobri veri, ker 
smo verjeli, da boste to sprejeli, glede na to, da 
smo se mi to že izpogajali v okviru koalicijskih 
pogajanj. Torej, če bi šla Nova Slovenija v 
koalicijo, bi to bilo in bi vi, gospa Sluga, drugače 
govorili, če prav razumem. Ali ne? Bi ali ne? Ali 
pa vsi, ki temu nasprotujete, pa danes sedite v 
koaliciji. Samo še čakali ste na naš podpis, 
gospod Božič, koalicija. In danes bi to šlo čez ali 
kako? Zdaj vedno bolj razumem Alenko 
Bratušek, da to, kar se podpiše, itak ne drži. Ali 
ja?  
 Še prebral bi od Obrtne zbornice 
stališče, gospod predsedujoči. Glejte, Obrtna 
zbornica je Državnemu zboru poslala dopis in v 
tem dopisu naslavlja Državni zbor, da se te 
spremembe zakonodaje, ki jih mi predlagamo, 
sprejmejo. Najprej potrdijo, »da obdobje po 
zdajšnji zakonski ureditvi, ko gredo nadomestila 
v breme delodajalca, je 30 delovnih dni, kar je 
absolutno predolgo, zato podpiramo spremembe 
tega zakona, da se skrajša na 15 delovnih dni.« 
In potem glede regresnih zahtevkov pa v Obrtni 
zbornici Slovenije zapišejo, da se strinjajo, da 
mora delodajalec postoriti vse, kar je v njegovi 
moči, za zagotavljanje varnosti, zdravja pri delu, 
skladno z veljavnimi zakonskimi in 
podzakonskimi normami, »čeprav so po našem 
mnenju le-te preštevilne«. Toda opozarjajo, kljub 
temu da ima delodajalec področje zagotavljanja 
varnosti in zdravja pri delu bolj ali manj vse 
urejeno, kot to od njega zahteva pozitivni 
predpisi, na primer, ima izdelano izjavo o 
varnosti z oceno tveganja, delavec je bil na 
predhodnem in obdobnem zdravstvenem 
pregledu, delavec ima opravljen izpit iz varstva 
pri delu, delodajalec jih sproti izobražuje, 
delodajalec daje delavcem navodila glede 
ukrepov za zagotavljanje varstva pri delu, 
delodajalec jih opozarja na kršitve, na obvezo za 
nošenje zaščitnih sredstev, pa seveda absolutne 
varnosti pri delu delodajalec delavcem nikakor 
ne more zagotoviti. Vedno prihaja do slučajev, 
tako rekoč, kot je prej gospa Ljudmila Novak 
opozorila na nesrečo, ki se je zgodila tukaj v 
Državnem zboru z eno poslanko. Do teh 
slučajev lahko prihaja, verjemite, zelo veliko, pa 
odgovarjajo potem delodajalci ali pa 
samozaposlene osebe, ki so pri samem sebi 
zaposleni.  

 Nadalje Obrtna zbornica piše, da 
smisel omejitve je v tem, da se ne ogrozi obstoj 
subjekta, ki je povzročitelj škode. Dodatni 
argumenti za takšno ureditev: regresni zahtevek 
ZZZS in ZPIZ iz naslova škode zaradi prometnih 
nesreč, se – recimo – naslovi zavarovalnici, pri 
kateri ima povzročitelj zavarovano avtomobilsko 
odgovornost, komercialne zavarovalnice imajo 
limitirano višino regresnih zahtevkov, če gre za 
škodo, ki izvira iz prometnih nesreč. Regresni 
zahtevki so limitirani tudi po ZPIZ-2, če je 
povzročitelj škode fizična oseba, in neenako 
obravnavanje posameznih povzročiteljev škode, 
podjetnik v primerjavi s fizičnimi osebami. To so 
argumenti za sprejem, ki nam jih je v parlament 
poslala tudi Obrtna zbornica Slovenije. Zelo 
čudno je, da lahko poslanec poslanske skupine 
drugih parlamentarnih strank dobesedno prosim 
– ne zaradi sebe, nimam espeja, imajo ga moji 
sorodniki, imajo ga vaši sorodniki – za tiste 
najšibkejše podjetnike, da ta del spustimo v 
nadaljnjo branje in se še enkrat pogovorimo v 
Državnem zboru, kako in kaj bomo spreminjali in 
da tudi s strani koalicije pridejo predlogi. Kajti 
signali so na eni strani, da je ta sistem treba 
urediti, ampak jaz sem pa sit v tem državnem 
zboru enega poslušanja, in sicer: to bomo 
nekoč, nekje sistemsko uredili. In preden se bo 
pa ta koalicija uskladila, da bomo nekaj 
sistemsko uredili, bo konec mandata. Tako je 
bilo tudi pri prejšnji koaliciji, kar se tega področja 
tiče. Tako je priložnost dan na glasovanju 
naslednji teden. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Sedaj pa vam je gospod Aleksander 
Reberšek končno uspelo, da pridete … Aha, 
tega nisem videl. Potem pa še vedno ne pridete 
do besede. 
 Gospa Janja Sluga, izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Ne bom prav dolga, 

moram pa vseeno odgovoriti na nekaj stvari.  
 Vi se danes že ves čas sklicujete na 
neka usklajevanja, kako smo bili usklajeni, kako 
smo se s tem strinjali. Predvidevam, da so bila 
to pogajanja za vaš vstop v koalicijo in takrat ste 
se z nami usklajevali. Ampak naj vas spomnim, 
da vi niste v koaliciji in vi tega niste podpisali in 
tudi mi tega nismo podpisali. Če bi podpisali, ja, 
bi danes imeli na mizi, ampak bi imeli na mizi 
tako, da bi v vsebini upoštevali vse tisto, kar smo 
povedali že prejšnjič pa predprejšnjič pa prvič, 
ko ste to vlagali. In smo govorili … V bistvu sem 
šla gledat magnetograme, ves čas enake stvari, 
pa tiste stvari tudi danes v resnici v tem vašem 
predlogu niso upoštevane. To je tudi razlog, 
zakaj ni danes nesramno, ker to je bilo izrečeno 
z vaše strani, ne z vaše strani gospod Vrtovec, 
ampak s strani kolega Tonina, da tega ne bomo 
podprli zato, ker se tega ne da ustrezno 
popraviti samo s tem, kar imamo zdaj na mizi. 
 Še enkrat bom povedala, da številka, ki 
sem jo prej navedla, je številka, ki se nanaša na 
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odprte zadeve, tako da ni primerljiva s tem, o 
čemer govorite vi. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospa 

poslanka, hvala za vašo stališče. Gospod 
Aleksander ponovno nima besede, ne vem, kaj 
bomo naredili, ima pa jo gospod Vrtovec.  
 Izvolite. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Ne samo da je 

bilo to stvar usklajevanj in da kakšna poslanka 
lahko to potrdi, ampak da je bilo to usklajeno. 
Gre ravno za to, da v bistvu zdaj se nam potrjuje 
to, da marsikaj, kar je bilo usklajeno, se ne bi 
držalo v nadaljevanju. Ampak še ena druga 
stvar, gospa Sluga; minister Počivalšek je na 
zaslišanju, preden je postal minister, ravno o 
tem govoril, da je potrebno to urediti, in ni mogel 
verjeti, minister za gospodarstvo, da tega mi 
imamo urejenega. Zaradi tega smo ga tudi s 
kolegom Horvatom na zaslišanju podprla, ker je 
dober minister, ker dobro dela in ker je tudi 
rekel, to bomo mi uredili, čeprav ni njegovo 
področje. Minister Počivalšek je zelo močan 
minister, tudi sicer vsebinsko in mislim, da bi bil 
že čas, da pride potem vlada s temi predlogi v 
sam parlament. Ampak boste videli, da 
naslednje leto ob tem času, ko bomo v Novi 
Sloveniji ponovno vložili ta predlog zakona, pa 
se spomnite na te besede – regresni zahtevki ne 
bodo urejeni. Ali pač, gospod minister? Obljuba?  
 
SAMO FAKIN: Mislim, da je ta debata…  

 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najprej je 

treba zaprositi za besedo. In ker niste zaprosili, 
je pred vami gospod Aleksander Reberšek, 
potem pa bo Vlada. 
 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo. 
 Ne vem, ali se zavedate, ampak 
samostojni podjetnik, ko je na bolniški, ne 
prejema nobene plače, pa še prispevke si mora 
plačati sam, ti pa so od 372 evrov naprej. Ni 
tako malo, kajne, sploh če opravljaš takšno 
dejavnost, ki ti ne zagotavlja dovolj dobrega 
preživetja in nimaš dovolj denarja, 
pripravljenega za hude čase. Če pa zaradi 
bolezni prekinejo delo, pa lahko izgubijo 
naročila, zagotovo izgubijo dohodek ali pa celo 
zaprejo dejavnost. Imajo sicer še eno možnost, 
ki verjamem, da se jo najpogosteje poslužujejo, 
in ta je, da delajo bolni. Mi teh problemov 
nimamo, mi gremo na bolniško, kadar želimo. 
Oni pa imajo te probleme. Tu smo zato, da jih 
rešujemo. Zaradi njihovega statusa prvih 30 dni, 
kar pomeni praktično 42 koledarskih dni, za 
bolniško ne morejo uveljaviti nadomestila. Zato 
smo v Novi Sloveniji predlagali, da ta čas 
skrajšamo na 15 dni, da jim bistveno 
pripomoremo. 
 Sem pa poslušal vaša stališča in me 
čudi, zakaj ne podprete takšnega predloga. 

Prišel sem tudi do ugotovitve, in sicer da je med 
nami in vami razlika samo v eni črki – v črki »m« 
in v črki »v«, se pravi, med »mi« ali »vi«. Če bi 
to predlagali vi, bi podprli, ker smo pa predlagali 
mi, pa tega ne boste podprli. Podajam vam roko, 
čakam, da boste prišli s predlogom za dvig 
minimalne plače, ki jo bom z največjim veseljem 
podprl, tudi če jo boste predlagali vi, seveda, če 
bo usklajena s socialnimi partnerji. Bom podprl 
tak predlog, čakam. Vi pa našega očitno ne, ki je 
dober za samostojne podjetnike, dober je za 
naše državljane, ki so samostojni podjetniki. Res 
ne morem razumeti, namreč, samo sodelovanje 
bo namreč obrodilo sadove. Espe in bolniška je 
nek koncept, ki deluje samo v nekih glavah 
zdravih uradnikov, ki pač določajo vsa ta pravila. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima Vlada, gospod minister, 
izvolite.  
 
SAMO FAKIN: Hvala lepa za besedo. 

 Seveda ne morem jamčiti, da bo zakon 
v tem času drugo leto te stvari rešil; iz dveh 
razlogov: ker mislim, da je za to potreben 
socialni dialog, med socialnimi partnerji mora 
priti do soglasja, delodajalci in delojemalci, ne 
samo glede tega problema, ampak glede 
širšega problema. Prevečkrat sem bil priča 
poskusu spreminjanja različnih prispevnih 
stopenj in interesov. Na primer, samo za kmete 
jih imamo pet, vseh skupaj imamo 25 kategorij 
pa 121 osnov, ki so povečini nastale tako, da so 
bile kompromis med tem ali onim pritiskom in 
niso odražale principa enake solidarnosti. Kot mi 
je znano, imajo Nemci 13–45 za vse, pri nas 
imamo pa 13–45, pa potem upokojenci 6 in pol, 
je že tu razlika, in tako dalje naprej do pavšala 
za espeje, tisti, ki si ne izplačujejo plače – 130 
evrov. In tu je solidarnost zelo velika. Tu je treba 
vedeti, da ti prispevki niso tako grozno veliki. Ker 
sem bil pa tudi sam espe tri mesece, pa vem, 
kako tega ni lahko plačati, še posebej, če nimaš 
dohodkov. Meni je to popolnoma jasno, ampak 
to je treba zgraditi v kontekstu širšega 
družbenega dogovora in solidarnosti. Čaka nas 
še kapica, tudi to bo problem, pa čakajo nas 
čakalne dobe. 
 Nekaj podatkov, da boste videli vso 
problematiko in s čim se ukvarjamo zdaj. Leta 
2014 smo dali 225 milijonov za bolniški stalež v 
celoti. Danes, 2018, so projekcije 341 milijonov. 
Se pravi 120 milijonov več. Se pravi, ali smo 
toliko bolni ali pa so te ugodnosti toliko 
sprejemljive, da se ljudje odločajo za to. V letih 
2017–2014 smo imeli v staležu nad eno leto – ti 
so pa sigurno bolni, ne – 3 tisoč 434 ljudi, danes 
jih imamo konec leta, nad eno leto, na današnji 
dan 8 tisoč 50 oseb. To je eden izmed 
problemov, ki te razlike 100 milijonov, ki jih ne 
moremo potem dati za skrajševanje čakalnih 
dob. To so sistemski problemi, ki jih je treba 
urediti skupaj z Ministrstvom za delo in tudi v 
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tem državnem zboru. O tej kompleksnosti 
govori. Ne moremo eno vzeti ven in jo reševati, 
ne da bi bile posledice na drugih. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod minister. 
 Besedo imate, gospod Jurij lep. Pripravi 
pa se gospod Darij Krajčič.  Izvolite. 
 
JURIJ LEP (DeSUS): Hvala za besedo, gospod 

predsednik. 
 Kot vidite kolegi, ki ste predlagatelji, 
sem danes ves čas sem tu, niti na WC nisem 
šel, iz enega same vzroka, ker to problematiko 
dobro poznam. Tudi kot sem že v uvodu 
povedal, se z marsikaterim predlogom vašim, ki 
ste ga povedali, seveda strinjam. Tudi predlogi 
obrtništva in tega podjetništva, ki ste jih dali na 
Državni zbor pa na splošno, ki jih imamo v 
obtoku, je napisano ogromno teh stvari. Veliko 
se pa zavedam, da teh stvari je nemogoče skozi 
spraviti v eni potezi. Zato je moja osnovna želja 
predvsem ta, da bomo vsaj nekaj teh stvari 
spravili skozi ta naš parlament. Pot, ki ste jo zdaj 
vi nakazali, glede na to, da ste rekli, da že kar 
nekaj let vlagate pa da so bile koalicije takšne 
pa drugačne, pa ni šlo koraka naprej, to se 
pravi, da pot ni bila prava. Kakšna je prava pot 
še zdaj ne vem in tudi to ni prav, da sedaj naše 
nove poslance obremenjujete s tem, kaj se je 
prej dogajalo.  
 Tudi to, kolega Jože, praviš, da sem 
dosti star, mene ne bo nihče prepričeval, kako 
naj glasujem. Tako bi prosil, tudi jaz tebe ne 
bom. V Poslanski skupini Desus imamo 
dogovorjeno, da glasujemo v nekih stvareh po 
svoji vesti. Tako bi takoj v začetku povedal, da 
to, kako bom glasoval, mi ni treba povedati. 
Tako bi želel, da tudi v bodoče, vsaj kar se nas 
tiče pa naju dveh kolegov, ki sva resno pristopila 
k tem delu v parlamentu, jemljete tako, kot je. 
 So stvari, ki jih bom podprl, so stvari, ki 
jih ne bom podprl, in vsako stvar, ki pa je ne 
bom ali pa bom, bom pa skušal argumentirati. 
Moji argumenti so pa takšni: 35 let se ukvarjam z 
obrtništvom in ne občutim tega, vi retoriki, ki ste 
rekli, da mi poslanci ali pa da ljudje sovražimo 
espeje. To je taka retorika, sploh ne morem 
sprejeti, da je to res. Se zgodi, da kakšni reče, 
da je ta pa ta obrtnik, ampak v osnovni so vsi 
obrtniki, podjetniki v kraju, kjer delajo 
spoštovani. Imamo pa tudi izjeme, ste sami 
ugotovili. So taki obrtniki, ki ne plačujejo 
prispevkov, ki zanemarjajo delavce, ki 
zanemarjajo zaposlene. Tudi to je, ampak 
verjemite mi, v veliki večini so pa takšni, ki delajo 
zelo dobro. Da vam povem, kako je na stvari. 
Samozaposleni – je druga stvar kot, recimo, 
espeji ali pa male firme s petimi do desetimi 
zaposlenimi. Tisti, če gre eden v bolniško, 
recimo več kot 10 ali pa 14 dni, lahko preživi, če 
pa sam gre v bolniško, pa se strinjam 
popolnoma, da je to velik hendikep. Zato vidim 
rešitev pri tej stvari, da se – prvič – gremo resne 
samostojne podjetnike, obrtnike, ker zdaj ta 

zakon, kot sem razumel, je širšega pomena in to 
posega še v ostale pravice drugih. Kar je v 
osnovi v moji filozofiji je to, da moramo za vse 
ljudi v Sloveniji, za vse aktivnosti, socialo, delo, 
obrtništvo, jemati enako. Se pravi, vsi smo pred 
zakonom enaki. Če delamo nekaj, posebno tudi 
jaz kot obrtnik ne bi želel, da bi samo zaradi 
mene ali pa zaradi nas, ki smo tu zdaj, nekaj 
izstopali pa da bi imeli nekaj več pravic, kot jih 
imajo drugi. Verjemite mi, da obrtnik, ki se s tem 
ukvarja pa ima firmo, tega ne želi. On želi s 
svojim delom pa s spoštovanjem, ki ga čutijo 
delavci do njega, da še naprej dela.  
 Moja rešitev bi bila predvsem ta; glede 
regresnih zahtevkov se popolnoma strinjam in 
predlagam, da gremo skupaj in samo to 
skušamo rešiti. Mogoče bomo pa to skozi 
spravili. Se pravi, ker teh zahtevkov je relativno 
številčno malo, tistega, ki pa je to dobil, ki je pa 
dosegel, pa ga udari dejansko po žepu in se 
strinjam s tem, da dejansko lahko firma gre v 
propad. Številki, kot sta jih povedala gospa 
kolegica Sluga pa gospod Vrtovec, sta različni. 
Se pravi, v celi Sloveniji imamo 50 tisoč evrov 
takih zahtevkov in tu ne vidim problema, da bi z 
zakonom pa z nekim drugačnim ukrepom, ki mu 
zdaj ne vem imena, to lahko rešili. Se pravi, 
osebno sem zelo za to, da se regresni zahtevki 
res spravijo na neke normalne meje, da ne bo 
posameznik, ki ga doleti nesreča, potem 
pahnjen v neko nedokončano zgodbo. 
 Tako kot sem povedal, vsi obrtniki pa 
podjetniki imamo neke zahteve. Na teh 
zbornicah se pogovarjamo, smo spisali te 
zadeve in to, kar ste vi povedali, da je ogromno 
teh ukrepov, kot poslanec bi vam želel samo to, 
da bi tisti ukrepi vsaj postopoma šli skozi 
parlament. Če zdaj vidim, da ta pot, ki ste jo vi 
predlagali, ni izvedljiva, zakaj bi zdaj moral še 
jaz biti tisti, ki bom rekel, pa bom proti glasoval, 
če vem, da se ne bo dalo izpeljati. 
Drugače pa, veliko ukrepov, ki ste jih našteli, 
vaša retorika, ki ste jo povedali, drži v večini 
primerov. Malo je, jasno, obarvana, pač ker 
mora biti zaradi tega, da se neka stvar predstavi, 
drugače pa sem prepričan, da so vaši dobri 
nameni. Ampak, če je dober namen speljan po 
napačni poti, če vidimo, da ne gre – najdimo 
drugo pot. Ta druga pot, kot je rekel gospod 
minister, da je zakonodaja v pripravi, kar se tiče 
tistih plačevanj bolniških, regresnih pa menda ni 
v postopku; tudi če je … Skratka, poskušajmo 
odpirati postopoma in predlagam, če se da, da 
to ločimo in da greste, kot ste rekli, da drugo leto 
boste šli ponovno v parlament. Če ne bomo 
naredili nobene spremembe, verjemite mi, da 
bomo težko tudi na tej strani, ker vidite, da smo 
tudi zato tu, da nekaj rešujemo – ne bomo mogli 
reči, ja, zdaj pa gremo. Če smo zdaj rekli da ne, 
potem ne bomo mogli. Se pravi, da moramo 
spremeniti v osnovi. Kaj spremeniti? Ne vem. 
Sami ste rekli, da vi pričakujete, da bi spustili ta 
zakon v drugo obravnavo, potem pa bomo lahko 
razpravljali. Zakaj pa ne bi že prej tega rešili? 
Zato smo pa se lahko usklajujemo med sabo, saj 
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nismo nobeni tujci. Se pravi, se vidimo na 
hodnikih, se usedemo v pisarno, pa skušamo 
napraviti tak predlog, ki bo za večino sprejemljiv. 
To je edina pot, ki lahko pelje, da bomo neke 
stvari rešili za tega malega človeka. 
Drugače pa, verjemite mi, da smo obrtniki in 
podjetniki, ki smo bili, pa ki zdaj so, so 
spoštovani. So pa izjeme, ki lahko kvarijo neko 
povprečje in tudi v očeh ostalih ljudi dajejo 
napačen signal. Tega bi se rad rešil; ne moremo 
graditi na teh, ki so izjeme; se pravi, ko nekdo 
izstopa in potem izseljuje. To ni vzorec našega 
podjetništva. Kar pa mene osebno skrbi, je pa 
samo to, da ta zakon res ni omejen samo na 
samostojne podjetnike ali pa samozaposlene. 
Samozaposleni, kot zdaj rečemo lepo, da so 
prekarci, to so, to so tudi espeji, samo to je 
druga zgodba. To je čisti socialni transfer, ki ga 
zdaj v tej fazi ne bi skupaj mešal, ker ta zakon 
tudi ne, ampak reče, samostojni podjetnik, espe, 
samozaposleni so pa prvi problem, ki bi ga 
morali rešiti. Tudi s temi regresnimi zahtevki, 
mislim, da ne smemo obupati in verjemite mi, da 
je to tema, s katero se bom osebno, pa tudi vi, 
še dolgo ukvarjal in skupaj poskušajmo spraviti 
postopoma neke zakonske zadeve skozi. 
Drugače pa morate vedeti, zakonodajalec, ki je, 
ministrstvo pa vlada, pa mora narediti za celoto, 
za vse Slovence nekaj enako. Tudi sem za to, 
da imamo vsi enake pravice, vsi enake 
dolžnosti, da smo spoštovani v neki družbi, da ni 
važno, kdo si, kaj si, ampak kaj delaš. 
Zato pa pravim, glede na to, da sem tako dolgo 
v obrti bil, vam povem, niti v prejšnjem sistemu 
niti v tem sistemu ne čutim tega, da bi človeka 
nekdo, zato ker je v obrti, zaničeval. Drugo je, če 
se med seboj ne razumeta. Zaradi samega dela 
pa ni bilo nikoli problema. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala, gospod poslanec. 
 Besedo ima gospod dr. Darij Krajčič, 
pripravi pa se gospa Alenka Jeraj. 
 Poslanec, izvolite. 
 
DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Hvala lepa, 

spoštovani predsednik, za besedo! 
Uvodoma naj povem, da izhajam iz 
gospodarstva, iz zasebnega sektorja, da sem bil 
direktor v zasebnem sektorju direktor Združenja 
pri Gospodarski zbornici, da sem predaval 
teoretično tudi podjetništvo na univerzi, tako iz 
tega nekako izhaja, da imam praktično in tudi 
teoretično podlago, da lahko zelo kvalificirano 
debatiram o tem, o čemer bom zdaj nekaj 
povedal. 
 Za zdravje svojih delavcev je v prvi vrsti 
odgovoren posameznik, se pravi delavec, takoj v 
drugi vrsti pa delodajalec. In tega ne smemo 
nikoli pozabiti, ko se pogovarjamo o tem, kam 
alocirati stroške bolniških staležev, poškodb pri 
delu in podobno. Ali je petnajst dni prava 
številka, ali je trideset dni prava številka, o tem 
seveda lahko debatiramo. Zagotovo pa je, če je 
strošek na začetku bolniške na strani 

delodajalca, potem se bo tudi on trudil za to, da 
bo omogočil dobre pogoje svojemu delavcu, za 
to mora biti motiviran. Delavca ne smemo 
izkoriščati, ampak mora biti v podjetniškem 
okolju takšna atmosfera, da bo občutek, da vsi 
skupaj ustvarjajo tam dodano vrednot. Eden od 
inštrumentov je tudi ta, da je v začetku, tudi 
finančno, za bolniške staleže odgovoren 
delodajalec.  
 Spremljam že nekaj časa, s kakšno 
neskončno lahkoto kakšna politična opcija daje 
ljudem – ali pa v tem primeru podjetnikom – 
neke benificije, v tem primeru pač finančen, 
nikoli pa ne pove, na kakšen način se to 
poplača. Če prenesemo strošek od podjetja na 
neko blagajno, tam nastane ta strošek. Pozdravil 
bi ta vaš predlog, če bi povedali, aha, ta novi vir 
bomo pa zagotovili od tam in tam, strošek tega 
prenosa z delodajalca na blagajno znaša toliko, 
to pomeni, da moramo prispevno stopnjo dvigniti 
za toliko in toliko. Če bi vaš predlog vseboval 
tudi to, bi z veseljem podprl vaš predlog, sicer pa 
ga seveda ne morem. Nedolgo tega je ista 
politična opcija tudi tukaj, v Državnem zboru 
pripravila neke predloge sprememb 
dohodninske zakonodaje, ki bi okoli milijardo 
evrov dala davkoplačevalcem, nikakor pa nismo 
znali ugotoviti, od kod bi ta denar nadomestili v 
blagajnah javnih financ.  
 Moram reči, da imam v to vlado visoko 
zaupanje, da bo tudi pripravila zakonodajo, ki bo 
to sistemsko rešila. Kaj me napeljuje na to 
zaupanje? Če pogledamo delovanje te vlade v 
zadnjih dneh, ki ni niti sto dni še, odkar je bila 
imenovana, so se dogovorili o povprečnini, kar 
se prej osem let nikoli niso in so vsako leto s 
sklepom določili povprečnino za občine, 
povprečnina se je zvišala, da so nekaj dobili 
upokojenci, da so se dogovorili v javnem 
sektorju in očitno ne bo stavk, ki so bile 
napovedane, da so se govorili tudi o nekaterih 
socialnih transferjih. Tako iz tega izhaja, da 
Vlada vendarle dela in dela na način, da 
zmanjšuje konflikte v družbi, kar je meni izjemno 
pomembno. 
 Sedaj pa bom uporabil, če dovolite, 
spoštovani predsednik, retoriko enega poslanca 
poslanske skupine, pa ne samo besede, ampak 
tudi, kako se reče, melodijo. Neverjetno je, s 
kakšno lahkoto obljublja neka politična opcija 
beneficije nekomu, nikoli pa ne pove, kako, 
koliko bo to nekoga drugega stalo. Neverjetno je 
s kakšno lahkoto! Pa imeli so priložnost biti v 
koaliciji, pa nekako niso hoteli. Takrat bi lahko to 
odpeljali skozi partnerstvo v koaliciji, bistveno 
lažje kot pa sedaj. Ampak seveda, potem bi bilo 
treba tudi drugo plat te zgodbe povedati in 
zapreti, to se pravi prihodkovno, ne samo 
odhodkovno. 
 Kolikor vem, imamo neenakomerno 
obremenjene vplačnike. To smo danes že slišali. 
Da so espeji nekaj manj obremenjeni kot 
delavci, ki so redno zaposleni v delovnih 
organizacijah, podjetjih. Moram reči, da sem 
pred kratkim se pogovarjal z zelo znanim 
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slovenskim podjetnikom, ki vodi podjetje v 
mojem volilnem okraju, je menedžer leta letos, in 
mi je zelo jasno povedal: »Moj delavec plačuje 
višje prispevke in davke kot nek espe tam, ki 
navzven kaže pa precej več znakov, da je bolj 
bogat od tega delavca.« Skratka, tu notri imamo 
neravnovesja, za katere verjamem, da jih bomo 
rešili v tem mandatu. Tudi iz tega izhajajo 
kakšna nelagodja.  
 Slišal sem danes že ponovno, da Nova 
Slovenija zagovarja socialno tržni model 
gospodarstva. Ampak to absolutno, dragi moji 
spoštovani kolegi, ne gre skupaj z Miltonom 
Friedmanom, ki ste ga tudi tako zelo reklamirali 
ne dolgo tega. Milton Friedman je skrajni 
liberalni ekonomist. Najbolj skrajni. In s socialno 
tržnem delu nima nič, samo tržno, kjer je pač na 
trg prišlo vse, ne samo to, kar danes poznamo, 
kar je na trgu, ampak tudi varnost, šolstvo, če 
hočete, obveščevalne službe, vojska, policija, 
vse. Izdajo osebnih izkaznic in podobno. Tako to 
skupaj preprosto ne gre in vam predlagam, 
spoštovani kolegi, če se odločite, ali greste na 
Friedmanov model ali greste v dejansko socialno 
trženje. 
 To, da se zahvaljujemo Avstriji, da nam 
zaposluje delavce, da ni gor na severnem delu 
brezposelnosti, veste. to je meni tako … Nerad 
slišim to. Avstrija tega ne počne zato, da bi nam 
zmanjševala brezposelnost, ampak počne to 
zato, ker je pri nas zelo visoko izobražena 
delovna sila, to delovno silo tam potrebujejo, ker 
sicer ne bi morali imeti gospodarske rasti, 
kakršno pač imajo, in preprosto danes v svetu 
ne gre več samo za iskanje resursov, kot so 
denar, surovine in podobno, ampak za resurse, 
ki se jim reče ljudje. Seveda, kolikor smo mi 
lahko Avstrijcem hvaležni za to, da zaposlujejo 
delavce, morajo prav tako biti Avstrijci ali Avstrija 
nam hvaležna za to, da te delavce dobijo, ki jih 
je ta država izobrazila z javnim denarjem na 
takšno raven, da so zdaj lahko na trgu delovne 
sile tako konkurenčni. Ne nazadnje ima to vpliv 
tudi zagotovo na trg dela pri nas, ko se verjetno 
tudi zaradi tega morajo pri nas plače zviševati, 
ker pač gre za to, da se na trgu dela ravno tako 
veljajo tržni mehanizmi kot kje drugje.  
 Slišali smo danes, da 70 % ljudi, 
espejev, plačuje prispevke od minimalne plače. 
Ja, od tega pa res ne moreš veliko pričakovati! 
En sosed tam pri meni je rekel, zdajle odhaja v 
penzijo, da bo imel samo 400 evrov penzije. 
Ampak je rekel, jaz celo življenje nisem kaj 
veliko plačeval in si tudi ne morem predstavljati, 
da bom kaj več dobil. Zelo logično: če malo 
plačuješ, tudi malo dobiš! Tako da, ko pride 
nenadoma nekdo z nizkimi dohodki, z 
nadomestili iz penzij, potem v končni fazi v 
stanje, ko postane to socialni problem, je seveda 
na plečih države, ampak vendarle je ves čas 
prej vplačeval, recimo, malo in nekdo, ki malo 
vplačuje, tudi ne more pričakovati, da bo veliko 
dobil. To seveda ne zmanjšuje zgodbe, da je 57 
% pokojnine, ki bi naj bil odmerni odstotek, 
dovolj velik. Absolutno ne, absolutno ga je treba 

povišati! Ampak vendarle, če malo plačuješ, tudi 
veliko ne moreš pričakovati. 
 Kot veste, smo se tudi v koaliciji 
dogovorili, da vse dobre predloge opozicije 
podpiramo. Tako smo že podprli kakšen dober 
predlog, med drugim tudi priporočilo Vladi, da se 
malo bolje obrne pri koheziji. Ta predlog pač ni 
dober, zato ga ne moremo podpreti, če bi pa bil 
kompleksnejši, ki bi kompleksneje reševal te 
probleme, pa bi zagotovo ga tudi podprl. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Kot zadnji prijavljeni … Replika na 
gospoda poslanca? 
 Gospod Tonin, izvolite.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Predsednik, 

hvala lepa.  
 Mislim, da nas je predhodnik, 
predgovornik v nekaterih delih v naših razpravah 
popolnoma napačno razumel. To, da citira 
Friedmana in socialno tržno gospodarstvo, to 
pač pristaja na etikete, ki nam jih ves čas lepi na 
glavo, na naše čelo Levica. Ampak to enostavno 
ni res, gospod poslanec! Če ste načitani, če 
berete detajle, potem si v roke vzemite naš 
program in boste lepo videli, da mi stavimo na 
socialno tržno gospodarstvo, ker je tipično za 
vsakršno krščansko demokracijo od Nemčije 
navzdol. Če ste natančni, potem ne pristajate na 
manipulacije, kakršne počne Levica, zato da nas 
onemogoča, nam lepi na čelo, da smo 
neoliberalci, da zagovarjamo Friedmana in 
podobno, ker v Sloveniji je neoliberalec psovka, 
ker se je znotraj tega zbralo vse, kar je v 
kapitalizmu narobe, in je to zelo priročna 
psovka. Zelo priročna. Naša poanta je pa bila pri 
ekonomskem programu vedno ta, da je treba 
narediti konec dogovorni ekonomiji in resnično 
omogočati tržne principe in s tem tudi okrepiti 
socialno tržno gospodarstvo. Seveda pa to 
nekatere zelo boli, ker ta dogovorna ekonomija 
je za marsikoga v tej državi super molzna krava. 
Saj veste, tudi bančna luknja je nastala zaradi 
tega, ker so se fantje in dekleta na vampih 
dogovarjali, kako si bodo kredite razdelili in kaj 
bojo stvari počeli, mi vsi skupaj pa zaradi tega, 
zaradi te dogovorne ekonomije potem velike 
milijarde in milijone vračamo nazaj. 
 Še ena stvar, kjer nas popolnoma 
nenormalno ali pa netočno razumete. 
Verjamemo, da je to zaradi tega, ker je to vaš 
prvi mandat in začetek. Ko gre za splošno 
obravnavo, ko gre za prvo obravnavo, se o 
načelih pogovarjamo. Razumem vas, da imate vi 
lahko s kakšno tehnično rešitvijo problem, 
ampak vi ste obljubljali na volitvah drugačno 
politiko, konec delitev, skupaj bomo sodelovali. 
Kje je zdaj to »skupaj«? Kje je zdaj drugačna 
politika? Če bi resnično bila drugačna politika, bi 
ta zakon v prvi obravnavi spustili naprej in ga po 
vaših željah popravili. Glejte, mi nimamo v tem 
parlamentu večine. Vi imate mnogo večjo 
večino, kot jo imamo mi in vsak člen posebej v 
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tem zakonu bi lahko natančno tako popravili, kot 
si ga želite. Natančno tako. To bi bil 
konstruktiven, pravilen pristop, ampak se 
vračate nazaj na pota stare politike. 
 Še ena zimzelena tema. Od 
predsednika Vlade, od vas naprej, očitno ste se 
vsi odločili ponavljati to tezo: imeli ste priložnost, 
pa niste vstopili v Vlado, Ampak jaz vedno lahko 
povem … 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

poslanec, se opravičujem, ker vas prekinjam. 
Imeli ste repliko. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Ja. 

 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Vaše tri 

minute so žal potekle, ne vem pa, zakaj ura na 
to ni opozorila. Tako prosim, zaključite svojo 
misel. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Hvala lepa, 

podpredsednica. Bom zaključil svojo misel. 
 Torej, da smo imeli svojo priložnost, mi 
bi to priložnost seveda izkoristili, vendar pod 
enim pogojem, to je, da bi vi jasno in odločno 
rekli ne Levici, pa niste. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednjo repliko ima … / oglašanje iz 
dvorane/ Prosim za mir v dvorani. Naslednjo 
repliko ima gospod Horvat. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, spoštovana 

gospa podpredsednica. 
  Zahvaljujem se za razpravo svojemu 
rojaku, dr. Dariju Krajčiču. Vedno izjemno dobra 
retorika. Zdaj, zakaj replika? Odličen spomin 
imate, čista desetka. 
 Friedmana sem enkrat omenjal, to je 
res, ko sem govoril tukaj o lestvici ekonomske 
svobode ali, bolj točno, o ekonomski svobodi 
sveta, letno poročilo za 2018, in da so to 
ekonomsko svobodo začeli meriti, mislim da, kar 
trije nobelovci – ne me držati za besedo. Eden 
med njimi je ta res znani sin revnih madžarskih 
Judov, Milton Friedman. Nova Slovenija, mislim, 
da ga nimamo zapisanega v našem temeljnem 
programu, gospodarskem programu ali pa 
programu stranke, to sploh ne. Zdaj, če pa je že 
iniciral to idejo o merjenju ekonomske svobode 
sveta, je pa logično, da zagovarja svobodo v 
ekonomiji. 
 Niste me vprašali, ampak kar se mene 
tiče ali pa Nove Slovenije, mi smo liberalci, kar 
se tiče ekonomske politike, želimo več svobode, 
manj države. Tiste svobode, ki je takole, kot sem 
danes že pokazal, povezana z odgovornostjo. 
Seveda, Milton Friedman, saj je bil zelo zanimivi 
gospod, ki ga je zanimivo brati, v levičarskih 
krogih velja za luciferja kapitalizma. Tako lahko 
tudi preberemo. Kar se pa tiče delavcev 
migrantov iz najinega dela, če smem tako reči, 

dr. Krajčič, Slovenije, torej severovzhodni del 
Slovenije; ja, res je, rekel sem, hvala Avstriji. 
Res je, tako cenijo naše ljudi. Najbrž, najbrž je 
tudi Magna v Mariboru, torej v Sloveniji, zaradi 
tega, ker cenijo naše ljudi. Ko pa k meni, k vam 
najbrž ne, prihajajo ti ljudje v poslansko pisarno, 
ki mi pridejo pokazat položnice, koliko dodatne 
dohodnine morajo plačati, veste, pa se tudi meni 
oko orosi.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji in kot zadnji razpravljavec je 
na vrsti gospod Robert Pavšič. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, 

predsedujoča, za besedo. 
 Danes sem spet presenečen nad 
teatralnostjo, čeprav je problematika, ki jo 
obravnavamo, zelo pomembna. Pravite, da 
iščemo najboljšo rešitev, ampak hkrati prelagate 
odgovornost za to, da je ne bomo sprejeli, na 
nas, čeprav se je tu, v tej hiši ustvarjal sistem, ki 
je pripeljal do teh anomalij, ki jih izpostavljate in 
jih je absolutno treba rešiti. Ne gre za vprašanje 
»mi« ali »vi«, gre za vprašanje namena. Prej ste 
sami rekli, da ste tokrat zakon vložili v dobri veri 
– ali to pomeni, da ste jih kdaj vlagali v slabi 
veri? Verjamem, da ne; no, ampak da je bilo to 
mogoče samo nerodno izrečeno. Ena druga 
zadeva me bolj skrbi, da danes govorimo o 
gašenju požara, namesto da bi govorili o 
preprečevanju.  
 Zdravstveni absentizem narašča, kar 
ima za posledico seveda tudi večjo obremenitev 
tako državne blagajne kot tudi delodajalcev. Po 
podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
vsak prevzame približno polovico bremena; 
torej, za bolniške gre polovica iz državnih 
blagajn, polovica pa iz njegove. Polletna 
odsotnost letos je bila 4,7-odstotna, kar nekako 
na letnem nivoju znese približno tako kot vsako 
leto, približno 4,5-odstotno imamo bolniško 
odsotnost. Glavno vprašanje bi torej moralo biti, 
kako zmanjšati število bolniških, ne pa, kako jih 
plačati oziroma kdo jih bo plačal. Ker če bi jih 
bilo manj, bi bilo tudi več denarja v zdravstveni 
blagajni in tudi delodajalcem bi več ostalo. Po 
nekaj let starih podatkih gospodarstvo vsako leto 
izgubi 10 milijonov delovnih dni zaradi bolniških 
odsotnosti, to je tisto kritično. In absentizem, 
zdravstveni absentizem predstavlja resen 
družbeni problem. Pa se vprašajmo, zakaj ljudje 
ne hodijo v službo. Obstajajo številni dejavniki, ki 
vplivajo na višino zdravstvenega absentizma. Ti 
v pretežni meri izvirajo iz delovnega in 
socialnega okolja in le v manjši meri iz 
zdravstvenega stanja zaposlenih. Ta tekst 
gospod Fakin zelo dobro pozna, ker je izšel v 
brošuri Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki 
je že pred osmimi leti opozarjal na naraščanje 
zdravstvenega absentizma. Med dejavniki, ki v 
Sloveniji lahko pozitivno vplivajo na 
obvladovanje višine, so brez dvoma 
najpomembnejši – je zapisano – ukrepi za 
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varnost in zdravje pri delu; odgovornost 
delodajalcev za ustrezno, zdravju prijazno 
delovno okolje; večja motivacija in stimulacija 
delavcev za redkejše in krajše izostajanje z dela 
oziroma hitrejše vračanje na delovno mesto; 
raven socialne varnosti, ki naj bi v določenih 
primerih ne spodbujala izostajanja z dela; 
ustrezna zakonodaja, ki ne bi dovoljevala 
posameznikom zlorabljanja pravic, in odnos 
zdravstvene službe do odsotnosti z dela. Tu pa 
ni več samo vprašanje, kdo bo plačal bolniško 
odsotnost, ampak zakaj do nje prihaja. To je 
tisto, kar je najbolj pomembno, in tega bi se 
morali v osnovi najbolj bati in se tudi najbolj 
zavzemati, da bi to odpravili. Torej, bistveno ni 
strogo bolezensko oziroma organsko stanje, 
ampak je glavnega krivca iskati v podjetniških 
klimah in samih zaposlenih. 
 Pred nekaj dnevi smo tu slišali, da 
plače ne sledijo produktivnosti, kar ima za 
posledico kopičenje kapitala. Jaz sem sicer 
liberalec, nisem izrazito levo usmerjen, ampak to 
nesorazmerje, to kopičenje na eni strani ima 
posledico, da je povprečen človek upravičeno 
užaljen, saj se čuti izkoriščanega, 
nespoštovanega in predvsem nemočnega. Zato 
mislim, da bi se danes tu morali ukvarjati 
predvsem z vzroki, zakaj je do tega prišlo, ne pa 
s posledicami. Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Ker zaključujemo ta del razprave, 
prehajamo na čas, ko ima besedo še 
predlagatelj, Vlada pa se je besedi odpovedala. 
 Izvolite.  
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Najlepša hvala. 

 Hvala zadnjemu govorcu, da je naštel 
razloge zakaj do bolniških pride – in se strinjam, 
da so razlogi več kot opravičeni, da to je 
problem. Da ste liberalec in levousmerjen – to je 
samo slovenski liberalec tak. Liberalec je 
levousmerjen. To poznamo v Sloveniji. Ampak 
včasih bomo tudi to debato lahko nekje odprli.  
Dve možnosti imamo naslednji teden glede 
današnje razprave. Prva – da začnemo z ukrepi, 
ki pomenijo izboljšanje poslovnega okolja, kar 
pomeni, da bomo še bolj odprti za tuje 
investicije, za razvoj podjetništva, malega 
gospodarstva, družinskega podjetništva, kar 
prinaša Nova Slovenija sem v poslanske klopi. 
Ali pa imamo drugo možnost, da sledimo temu, 
kar je bilo v preteklih mandatih in rečemo: 
»Nekje, nekoč bomo to sistemsko uredili.«  
Mislim, da je prva možnost, ki jo predlaga Nova 
Slovenija, spoštovane poslanke in poslanci, je 
boljša. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Vsi prijavljeni razpravljavci ste dobili 
besedo. Ker pa je čas, določen za razpravo, še 
ostal, sprašujem, če je še interes za govorce. 

 Ker ja, vas želim pred prijavo opozoriti 
na to, da se lahko k prijavi prijavite s pritiskom 
na tipko mikrofona. Če pa želi k razpravi se 
prijaviti tudi predlagatelj oziroma predstavnik 
Vlade, pa prav tako prosim, da se prijavite s 
pritiskom tipke za vklop mikrofona. V tem 
primeru dobite besedo kot zadnji, in sicer najprej 
predstavnik Vlade in nato predstavnik 
predlagatelja. 
 Sedaj pa odpiram razpravo in prosim 
za prijavo.  
 Prvi ima besedo gospod Jani Ivanuša, 
pripravi pa naj se doktor Darij Krajčič. 
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim, gospodu 
ministru! 
 Bom zelo kratek, ampak cel dan vas 
lepo poslušam, ustvarjal sem si neko mnenje, pa 
vseeno moram malo, mi rečemo po domače, 
posoliti.  
 Vse mogoče smo slišali od 
predlagatelja, od koalicijske strani, kaj je dobro, 
vsi se na nek način strinjajo, da zadeva je – 
nekako gre v pozitivno smer, vendar je pač neka 
prepreka tudi z desne strani oziroma z moje 
desne strani, da ne boste narobe razumeli. 
 V glavnem, govori se o učinku 60 do 70 
milijonov – oziroma o tem primanjkljaju, če bi se 
ta dva predloga sprejela. Tako bi rekel – moram 
pa gospodu Krajčiču vseeno povedati, ker je 
repliciral predlagatelju, da ne ve povedati, od 
kod ta denar vzeti. On pa je naštel, bom kar 
recitiral: gospoda Šarca, povprečnina, 
upokojenci, sindikati, socialni transferji … No, pri 
zadnjih socialnih transferjih smo bili zadnjič 
kritični – tam je 70 milijonov takoj na razpolago. 
Ampak pustimo to. Gospod Šarec še z eno 
besedo ni povedal, kje bo to vzel. Čeprav ne 
nasprotujem, daleč od tega – ne boste razumeli. 
Ni povedal, kje bo jemal – ali bo to šlo na račun 
zadolžitve države ali bo šlo na kak drug način?  
Bi pa izzval gospoda ministra, ker je govoril na 
začetku, da pač bo to sistemska sprememba, da 
se bo uredilo na širšem nivoju – kdaj bo to, 
časovnica? Ali bo to letos? No, letos tako težko. 
Drugo leto? Ali bo to naslednje leto? Kdaj bo ta 
časovnica in če bosta mogoče ta dva predloga, 
ki sta danes tu s strani Nove Slovenije zajeta? 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo doktor Darij 
Krajčič.  
 Izvolite. 
 
DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Hvala lepa, 

gospa predsedujoča, za besedo. 
 Vidite, gospod Tonin, vendarle je eden 
od vaših poslancev omenilo Miltona Friedmana v 
neki zgodbi in hkrati ono drugo refleksijo. Zdaj je 
jasno, da Milton Friedman ni vaša opcija, in 
moram reči, da sem tega zelo vesel, ker že ko to 
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ime omenimo, mene strese. Če ga v teh klopeh 
ne bomo nikoli več slišali, bom zelo zadovoljen.  
 Da bi z moje strani dobili podporo za to 
spremembo zakona, bi želel, da bi bila vsaj 
delno kompleksnejša, ne samo tako res 
parcialna, kot je sedaj. Delno kompleksnejša. 
Od kod vir? Če poveste, od kod viri, ampak to 
novi viri, za koliko procentov, promilov se naj 
poveča prispevna stopnja ali pa, kako naj tisti 
del zavezancev, ki danes manj plačuje, plačuje 
več, bo ta vaš predlog že bližje taki rešitvi, ki bi, 
kar se mene tiče, lahko dobila več simpatij in več 
podpore. Če imate te izračune, morda na plano, 
pa pridemo z njimi, pa bomo lažje se pogovarjali.  
 Rekli ste, da se pogovarjamo o načelih 
v okviru prve obravnave. Drži. Tudi danes se 
pogovarjamo o načelih. Nihče ne gre v neke 
tehnikalije, se ne spušča v posamezne člene, 
ampak govorimo o načelih. In na tej načelni 
ravni, pač, kar se mene tiče, zakon ni primeren 
za nadaljnjo obravnavo, ker ni kompleksen, ker 
je izrazito pracialen. Na take rešitve pač ne 
moremo pristajati, ker ne zagotavlja virov. To je 
ključna zgodba. Ne zagotavlja drugih elementov 
te kompleksnosti.  
 Morda za bodoče, sedaj je pač, kakor 
je, za bodoče, če boste želeli dobiti moj glas, v 
kar trdno verjamem, dajte malo bolj kompleksno 
predlagati zakone, ne samo v smislu dajmo, pa 
dajmo, ampak tudi, kako bomo ta zapitek plačali. 
Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Jani 
Möderndorfer.  
 Izvolite.  
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Hvala lepa.  
 Danes smo poslušali ogromno stvari, ki 
smo jih več ali manj že slišali. To sem napovedal 
na začetku, upal sem, da se bom motil, pa se 
nisem, ker poslušamo iste stvari. Nisem pa dobil 
odgovorov na naslednja vprašanja. Namreč, 
govorimo predvsem o tem, zakaj razbremeniti 
samo nekatere delodajalce, ne pa vseh. To, kar 
je za mene pomembno, in to, kar je seveda trdil 
kolega Horvat, ko je rekel, da gre za neko 
majhno skupino. Ne, rekel sem, da gre za 
določeno skupino, ki jo favoriziramo znotraj 
zakona o delovnih razmerjih. O tem sem govoril. 
Tako ne govoriti o majhni skupini. Zelo spretno 
ste obrnili besede, da se potem sliši zelo 
slabšalno, ampak po tem ste znani. To zelo radi 
naredite. 
 Drugo vprašanje, na katerega nisem 
dobil odgovora, je, kje bomo dobili razliko 
denarja 70 milijonov, ki bo šel iz zdravstvene 
blagajne. Tega odgovora nisem slišal oziroma to 
je možno narediti samo na tak način, da se 
poviša prispevna stopnja ali pa da zmanjšamo 
določene storitve v zdravstveni blagajni iz 
osnovnega zdravstvenega zavarovanja. Me 
zanima, kdo je za. Jaz ne. Nisem ne za to, da se 

dvigne prispevek, ker boste potem spet noreli, 
da dvigujemo prispevke in obremenjujemo ljudi 
in delodajalce - nismo naredili nič. In drugo, 
nisem za to, da se zmanjšajo zdravstvene 
storitve iz naslova osebnega zdravstvenega 
zavarovanja – osnovnega, se opravičujem. In 
tretja stvar, nič se ne govori o tem, kar bi 
delodajalec v resnici moral narediti in bi ga 
moralo bolj skrbeti, kaj bo on naredil, da ne bo 
tako favoriziral samo cilj in dobiček in delo, 
ampak da bo v bistvu imel zdravega delavca 
vedno na delovnem mestu. Se pravi, govorimo o 
preventivi in kakovosti dela na delovnem mestu. 
Dobro veste, da ogromno ljudi dela čez svoj 
delovni čas, za to ne dobi plačane razlike in 
potem seveda pride do utrujenosti in potem 
povečanje absentizma in tako naprej. Ne vsi! 
Samo ne mi govoriti na dveh treh primerih, 
potem pa to daste vi zelo radi pod imenovalec.  
 Tisto, kar je za mene še pomembno, je 
to – jaz se strinjam s kolegom Toninom, ko 
pravi, da je neoliberalizem psovka v slovenskem 
prostoru. Lahko mu verjamem, da ni 
neoliberalec, ampak – kaj pa potem ste? Ne 
vem, kaj ste potem. Kristjan zagotovo. Iz 
naslova stranke tudi vemo. Ampak govorite 
samo o liberalnem programu, vse ostalo je pa 
neliberalno – ali kako? To je za mene 
nenavadno, ker sam se razglašam za liberalca 
in imam probleme, kadar mi nekdo, ki ni 
liberalec, govori o liberalizmu in mi razlaga, kaj 
je neoliberalizem in tako naprej. Sam bom trdil, 
da to, kar počnete s svojimi določenimi potezami 
… Seveda jaz kot liberalec vseh ne morem 
podpreti, se pa z marsičem strinjam, ampak ne s 
tem in ne na ta način.  
 Zadnja stvar, veste, to je prefrigano – to 
v Novi Sloveniji zelo radi naredijo: «Spustite nam 
vsaj skozi prvo branje. Dajmo se pogovarjati v 
drugem branju, kjer bodo vsi deležniki zbrani in 
se bomo pogovarjali ...« Veste, kaj sledi potem? 
»Glejte, zdaj smo prišli do drugega branja in 
zdaj boste pa poteptali in uničili.« Jaz sem samo 
enkrat nasedel na to foro, veste. Ne, ne! Take 
diskusije je treba takoj na začetku zaključiti. Jaz 
sem vsaj fer pa vam povem iskreno, brez 
blefiranja. Treba jih je na začetku zaključiti in 
povedati – ne vi, vlada naj to dela! Ima aparat, 
ima politike in ne pristajam na tezo, katero 
kolega Matej ti nonstop ponavljaš: »Med 
volitvami ste obljubljali politike in tako naprej, da 
se ne bomo delili!« Ampak tukaj ne gre za 
deljenje, tukaj gre za različne politike, katero pa 
vi nočete slišati, ker slišite samo svojo politiko in 
tukaj imate problem. In to ni nobena psovka, če 
se razlikujemo v politikah, to ni deljenje! Ko 
boste pa prišli s predlogom, kjer popravljate 
manjšo stvar, ki gre po skrajšanem postopku ali 
pa zaradi mene lahko tudi v treh fazah. Marsikje 
smo vam že dokazali, tudi v prejšnjem mandatu, 
in smo vam spustili zakone, tako da ne gospod 
Horvat govoriti, da nikoli, nikdar in tako naprej, 
ker to spet ni res, kar govorite. Spustimo in tudi 
se pogovarjamo in se tudi sporazumemo in tudi 
marsikateri amandma smo vam spustili. Tudi 
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spustili smo vam amandma, zaradi katerega je 
potem cel zakon padel – sami veste, o čem 
govorim. Torej, ni tako črno, kot predstavljate. 
 Vladi pa zaupam, da bo pripravila 
predlog, bo pa seveda dosti težko, ker te stvari 
ni tako enostavno usklajevati, kot vi pravite. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Jožef 
Horvat, izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica.  
 Še enkrat, dragi kolega Jani 
Möderndorfer, od vas bi pričakoval malo več 
vsebine, ne to, kaj smo mi, pa kaj mi nismo, pa 
zakaj smo takšni. Če vas zanima, vam še enkrat 
– že stotič – povem: nismo ne levi, ne desni, 
smo krščanski demokrati. Za vas bi težko 
povedal kakšno definicijo, ker ne vem, kaj je bila 
točno Pozitivna Slovenija, kaj je bila potem 
Stranka Alenke Bratušek ali kako že – 
zavezništvo, zdaj SMC, to malo bolj razumem, 
ampak glejte, nehajva tule. Dajva o vsebini, 
dragi kolega!  
 Ko sem govoril o ekonomski svobodi, te 
analize za države sveta, 162 jih je; na 162. 
mestu Venezuela, Slovenija na 71. v poročilu 
2018. Tega nismo delali mi. A nam dovolite, 
kolegice in kolegi, da o tem razpravljamo, da o 
tem govorimo? Na odboru sem pohvalil, da je 
Slovenija po lestvici konkurenčnosti, ki jo dela 
švicarski inštitut za razvoj menedžmenta, šla za 
nekaj mest gor, pa sem tudi rekel, da z 38. 
mestom med 62 državami nisem zadovoljen in 
da nisem zadovoljen, da je Slovenija na 71. 
mestu po ekonomski svobodi med 162 
merjenimi. Lahko, da vi ste – vsi smo svobodni 
in dovolite mi, da to izrazim, da nisem svoboden. 
Zakaj pa še najbolj nisem svoboden? Če samo 
pet kriterijev pogledam, zakaj smo in kje smo 
najslabši glede ekonomske svobode; po obsegu 
države oziroma paradržave smo na 146. mestu 
od 162. Kaj to pomeni, da je preveč države? 
Vsako stvar želi država regulirati, zato mi 
pravimo država želi davke pobrati, da jih potem 
po političnih linijah deli; od subvencij in tako 
dalje. Da smo relativno dobri po pravnem 
sistemu in lastninskih pravicah na 38. mestu, 
relativno dobri in da smo še boljši po trdnosti 
valute – hvala bogu, da imamo evropsko valuto! 
A ni zdaj aktualno, da neki kandidat za 
guvernerja pravi, da je evro mrtev? Pustimo zdaj 
to, to ni tema. In da smo potem pa malo slabši 
po svobodi mednarodne trgovine, smo na 45. 
mestu. Predpisi, regulativa smo na 99. mestu, ta 
me boli pa tisti prvi – obseg države, 146. mesto. 
To mene boli. Kje je vir – že zaključujem –, kje je 
vir? Vir je v boljšem poslovnem okolju. Kdaj bo 
več podjetij? Kdaj bodo podjetniki bolj 
zaposlovali? Ko bo boljše poslovno okolje, ko si 
bodo upali zaposlovati. Zdaj pa ne upajo zaradi 

tega, ker imamo zategnjeno, rigidno 
delovnopravno ureditev. V tem je problem. 
 Na tem mestu pa hvala vsem, ki ste 
prišli, da smo se na eni strani mi, predlagatelj,i in 
vi, koalicija, v velikem salonu pogovarjali o teh 
zakonih. Iskreno sem hvaležen, v imenu 
poslanske govorim, da ste nas poslušali. 
Razumem, da takrat niste morali dati svojih 
stališč, ker ste čakali na stališče Vlade. To je 
povsem razumljivo. 
 Socialni dialog. Ja, upam, da bo tudi pri 
minimalni plači ta socialni dialog, potem bom 
tudi jaz zakon o minimalni plači podprl. Hvala 
lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnji ima besedo gospod mag. 
Matej Tonin. Izvolite. 
 Gospod Jani Möderndorfer, replik ni v 
delitvi časa. 
 Izvolite, gospod Tonin.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Ko slišim 

besedice, »smo vas pustili«, me kar malo 
zmrazi. Kdo? Imamo kakšen centralni komite, ki 
poslancem naroča, komu kaj lahko spustijo in 
komu ne? Poslanci smo neodvisni in samostojni 
pri svojih odločitvah in zaenkrat je tudi po naši 
ustavi zakonodajna veja oblasti samostojna, 
lahko ima svoje zakonske iniciative in lahko 
poslanci glasujemo po svoji vesti. Tako pravi 
ustava. Zato, poslanec Möderndorfer, me 
zmrazi, ko mi pravite, smo vam spustili. Ne. 
Večina poslancev se je tako odločila.  
 Potem o postopku. Češ, Nova Slovenija 
pride z nekim predlogom in kaj naprej. Preden 
se je formalni postopek v tej hiši začel, smo po 
navodilih poslanke Jerce Korče, da je treba 
koalicijo vprašati, zaprosili koalicijske poslanske 
skupine, če jim lahko te naše zakone 
predstavimo, da bi začeli neke vrste 
usklajevanje, dialog, debato, da to star lahko 
sprejmemo do končnega cilja. Veste, kaj se je 
zgodilo? Na to neformalno srečanje so koalicijski 
poslanci prišli nepripravljeni, naši poslanci so 
videli, da govorijo o stvareh, ki z našimi zakoni 
niso imeli nobene zveze, in da se na te naše 
resne iniciative ni nihče pripravil. Kot je poslanec 
Horvat rekel, so bili vnaprej odločeni, da bodo 
počakali mnenje Vlade. Lahko bi nam to v obraz 
povedali in ne bi izgubljali časa po nepotrebnem. 
Verjemite pa mi, da bo prišel tudi čas, ko boste 
potrebovali naše glasove. Danes morda mi 
potrebujemo vaše, da te zakone sprejmemo, 
zagotovo bo prišel tudi čas, ko boste vi 
potrebovali naše. Takrat se boste spomnili, kako 
že, da ni sistemski zakon, da je premalo 
kompleksno. Poslanec Krajčič, kaj naj bo bolj 
kompleksno? Kaj? Zadeva je preprosta: bolniške 
15 dni ali 30 dni. Kako naj to bolj 
zakompliciramo? Če imate težave s 30 dnevi, 
povejte, 20, 15, saj ne vem. Ampak ne vem, 
kako bi to stvar naredil bolj jasno, bolj sistemsko, 
kot tako kot je.  
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 Naslednja zadeva, povračila stroškov 
zdravljenja oziroma regresni zahtevki. Poslanec 
Krajčič, tudi tukaj ne vem, kako naj bolj 
zakompliciramo, ker so stvari jasne. Ali ste za to, 
da se neka stvar omeji in predpiše, na kakšen 
način, ali ne, pač odločitev je tukaj binarna; ali si 
zato »za« ali nisi, če nisi »za«, potem lahko 
seveda poveš, kakšno mejo pa ti predlagaš kje 
drugje.  
 Od kod denar? 317 milijonov evrov se 
porabi za bolniške v Sloveniji. 317 milijonov 
evrov. To je ogromno denarja. Večkrat dajem za 
primer svojo operacijo meniskusa, ki je stala to 
zdravstveno blagajno 700 evrov. Na to operacijo 
sem čakal dve leti. Če bi imel poklic, ker ga ne bi 
mogel opravljati, bi šel za dve leti verjetno, ali pa 
za manj, na bolniško. Veste, koliko bi to 
zdravstveno blagajno stala ta bolniška? Mnogo 
več kot pa 700 evro! Če bi že na začetku 
zdravljena rekli, tukaj imaš 700 evrov, javna 
zdravstvena blagajna da 700 evrov za tvoje 
zdravljenje meniskusa, pojdi sam, kamorkoli 
želiš, ta denar lahko porabiš bi bilo cenejše za to 
državo, za ta zdravstveni sistem in zagotovo ne 
bi plačevali 317 milijonov evrov za bolniške. 
Tukaj mi vidimo predvsem vir, iz katerega bi ga 
lahko na pameten način, s pametnim pristopom 
tudi zmanjšali. 
 Poslanec Möderndorfer je rekel, ja, to 
imate samo za neke ozke skupine. Ja ne, za vse 
imamo! In to je bil tudi glavni očitek Poslanske 
skupine Levica, češ da je to za vse zaposlene, 
da ni samo za espejevce. Res je, to je za vse. Ni 
samo za espejevce. 
Hvala Bogu smo razdelali tisto stvar, kdo mi 
smo, Ja, mi smo krščanski demokrati na sredini, 
med liberalci na eni strani in socialisti na drugi 
strani. Če socialisti pravijo, da bo vse država 
poskrbela, pa liberalci, da bo vse nevidna roka 
trga, smo pač mi na sredini. To je evropski 
model krščanske demokracije. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 S tem zaključujemo splošno razpravo o 
predlogih zakonov. O predlogu sklepov, da sta 
predloga zakonov primerna za nadaljnjo 
obravnavo, bomo v skladu s časovnim potekom 
seje zbora odločali v torek, 27. novembra, v 
okviru glasovanj. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
Prehajamo na 16. TOČKO DNEVNEGA REDA 
– PRVA OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU. 

Predlog zakona je v obravnavo Državnemu 
zboru predložila skupina sedmih poslank in 
poslancev s prvopodpisanim Jožefom Horvatom. 
V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 11 
poslank in poslancev s prvopodpisanim mag. 
Matejem Toninom zahtevala, da Državni zbor 
opravi splošno razpravo. 

Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona 
dajem besedo predstavniku predlagatelja, 
Jožefu Horvatu.  
Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, 

spoštovana podpredsednica! Predstavniki 
Vlade, dragi kolegice in kolegi! 
 Spremembe in dopolnitve Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
prinašajo predloge štirih ključnih rešitev. Dve 
bosta bistveno izboljšali poslovno okolje in 
omogočili več delovnih mest, drugi dve pa bosta 
popravili nekatere krivice, ki jih je povzročil 
sprejem ZPIZ-2. 
Prva rešitev omogoča dvojni status upokojenim 
samostojnim podjetnikom. To pomeni, da so 
istočasno upokojenci in še samostojni podjetniki. 
Drugo omejuje povračila Zavodu za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje zaradi posledic 
nezgod pri delu na hudo malomarnost. Tretja 
rešitev priznava prostovoljno vplačane prispevke 
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 
pokojninsko dobo brez dokupa tudi tistim, ki so 
te prispevke prostovoljno plačevali določeno 
obdobje po 31. decembru 2012. Ter ne 
nazadnje, četrta rešitev odpravlja krivice 
zaposlenim delovnim invalidom, izenači se 
položaj zaposlenih in brezposelnih delovnih 
invalidov na dan 31. decembra 2012 ter uvede 
nova ureditev upoštevanja dobe, pridobljene s 
prostovoljno vključitvijo v pokojninsko invalidsko 
in zavarovanje na dan 31. december 2012 in po 
njem. Predlaga se upoštevanje te dobe kot 
pokojninske dobe brez dokupa. 
Če se najprej dotaknem dvojnega statusa. 
Kolegice in kolegi, danes imamo številne 
državljane, ki izpolnjujejo pogoje, da se 
starostno upokojijo, in bi že lahko prejemali 
polno starostno pokojnino, vendar pa zaradi 
različnih razlogov želijo delati še naprej. Želijo 
dejavnost, ki so jo opravljali do sedaj, opravljati 
tudi v prihodnje ali obstajajo kakršnikoli drugi 
vzroki, da tudi v pokoju želijo odpreti s.p. in 
opravljati druge storitve. 
Trenutna slovenska zakonodaja določa, da se 
morajo upokojenci odločiti, ali se bodo 
odpovedali delu svoje pokojnine, zato da bodo 
lahko opravljali svojo dejavnost še naprej. Mi 
mislimo, da na takšen način brez potrebe 
omejujemo državljane in zato z našim 
predlogom sprememb omogočamo, da lahko 
državljani dobijo polno, 100-odstotno starostno 
pokojnino in hkrati odprejo ali nadaljujejo s.p. 
ter, seveda, plačujejo polne prispevke za polni 
delavni čas. 
 Druga točka, ki jo v tem zakonu 
spreminjamo, je omejitev povračil, ki jih lahko 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
zahteva od delodajalca zaradi posledic nezgod 
pri delu. Kadar delodajalec povzroči nezgodo, 
nesrečo, namenoma – poudarjam, namenoma –
, mora v celoti prevzeti stroške vseh rent in 
zdravljenj v celoti sam. Če so pa te nezgode 
posledica nesrečnih okoliščin, pa postavljamo 
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omejitev na 20-kratnik minimalne pokojninske 
osnove, tako za pravne kot fizične osebe, kar 
pomeni nominalno približno 15 tisoč evrov. 
 Tretja rešitev odpravlja krivico 
prostovoljnim plačevalcem v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje po 31. decembru 2012. 
Zadnja sprejeta novela je namreč omogočila 
upoštevanje tako vplačanih prispevkov za 
pokojninsko dobo brez dokupa le do 31. 12. 
2017. Za to rešitev smo tik pred odstopom 
predsednika Vlade letos spomladi imeli že 
dogovorjeno široko soglasje, žal pa se je 
obravnava predloga nato zaključila. 
 Tudi za četrto rešitev smo dosegli 
politični dogovor, o sprejemu pa žal iz istega 
razloga ni bila obravnavana. S podporo temu 
zakonu bomo naredili velik korak naprej k 
izboljšanju poslovnega okolja in k več delovnim 
mestom ter odpravi krivice prostovoljnim 
plačevalcem ter zaposlenim delovnim invalidom. 
Zato vas, drage kolegice in kolegi, vabim, da to 
spremembo podprete. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod predlagatelj. 
 Za uvodno predstavitev mnenja dajem 
besedo predstavniku Vlade gospodu Tilnu 
Božiču, državnemu sekretarju na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake 
možnosti. 
 Izvolite. 
 
TILEN BOŽIČ: Spoštovana predsedujoča, hvala 

za besedo. Spoštovane poslanke in poslanci, 
ponovno pozdravljeni! 
 Naj že uvodoma povem, da je stališče 
Vlade sestavljeno tako, da je na koncu 
napisano, da tega predloga ne podpira. Bom pa 
tudi potem pojasnil, zakaj. Hkrati pa bi rad tudi 
poudaril, da bodo na določenih področjih, ki jih 
naslavlja tudi ta predlog zakona, v prihodnjem 
letu pripravljene določene spremembe. Tukaj 
mislim predvsem na dvojni status in verjamem, 
da lahko danes tudi kar učinkovito porabimo čas 
za razpravo tudi za to problematiko, ki je 
sorazmerno kompleksna. Verjamem, da je 
smiselno, da tudi Vlada predstavi, zakaj je 
smiselno, da se s tem počakalo toliko, da se o 
tem nekoliko boljše pogovorimo. 
 Glede ustreznosti ureditve tako 
imenovanega dvojnega statusa upokojencev bo 
treba ponovno proučiti in seveda nadgraditi, da 
pridemo do te sistemske, premišljene, široko 
konsenzualne rešitve tudi v sodelovanju s 
socialnimi partnerji, ker ta trenutno predlagana 
rešitev predvideva, da dvojni status veljajo 
nekako samo za eno kategorijo zavarovancev, 
pri čemer pa nekaterim celo jemlje tisto, kar 
imajo sedaj že na razpolago, to je možnost 
črpanja 20-odstotne pokojnine ob vključitvi v 
zavarovanje za polni obseg dela, ko seveda 
izpolnijo tiste pogoje, ki jih morajo. Predlagana 
rešitev tako vzpostavlja neenakost med 
zavezanci, za katero ni utemeljenega razloga. 

Vlada pa skladno s koalicijskim sporazumom 
pripravlja svoj predlog zakona. 
 Tudi spremembe ureditve 
odškodninske odgovornosti delodajalcev zaradi 
škode, ki je zavodu nastala, tu govorimo o 
Zavodu za pokojninsko zavarovanje, ker 
delodajalec ni izvedel ukrepov za varnost in 
zdravje pri delu, Vlada ne more podpreti. 
Predlagana ureditev nasprotuje tako ciljem 
ureditve na področju varnosti in zdravja pri delu 
kot tudi nadaljnjemu razvoju tega področja. 
Skladna ni niti s ciljem zviševanja dejanske 
upokojitvene starosti, ki jo je zasledovala 
sedanja pokojninska reforma, saj je pri tem 
ključnega pomena tudi vlaganje v varnost in 
zdravje zaposlenih. Bi pa na tem mestu ponovno 
poudaril, da delodajalci v nobenem primeru ne 
odgovarjajo neomejeno in nesorazmerno, saj je 
v vseh primerih ugotavljanja ter uveljavljenja 
odškodninske odgovornosti potrebno, da so 
izkazane vse predpostavke odškodninske 
odgovornosti, med katere seveda spada tudi 
protipravnost ter vzročna zveza med škodnim 
ravnanjem ter nastankom škode. O teh primerih 
tudi več kasneje. Prav tako se pri odločanju o 
višini odškodnine upošteva tudi deljena 
odgovornost, kar pomeni, da delodajalec ne 
odgovarja v celoti, v kolikor je za nastanek 
invalidnosti odgovoren tudi delavec. 
 Kar se tiče ureditve prehodnih določb 
predloga zakona, prav tako menimo, da ni 
ustrezna, saj neutemeljeno priznava različno, 
recimo, kvaliteto pokojninske dobe v odvisnosti 
od statusa brezposelnosti, od datuma vključitve 
v zavarovanje ter neodvisno od višine plačila 
prispevkov. Pokojninsko zavarovanje ne pokriva 
zavarovalnega rizika brezposelnosti, ampak 
zavarovalni riziko starosti; torej dejstvo, da si 
posameznik zaradi dopolnitve določene starosti 
dohodka ne bo več mogel zagotoviti sam z 
delom ali opravljanjem dejavnosti. Vsi 
posamezniki so v prostovoljno zavarovanje 
vključeni na isti podlagi, zato je v skladu z 
načelom enakega obravnavanja ustrezna takšna 
ureditev, da ti posamezniki pridobijo tudi enake 
pravice.  
 Ob koncu še pojasnjujem, da 
sprememba varovane kategorije delovnih 
invalidov po šestih letih uporabe novega zakona, 
ko se posamezniki upokojujejo zgolj še na 
podlagi novih določb, ni primerna. Na podlagi 
navedenega Vlada predloga zakona, kot 
omenjeno tudi že na začetku, ne podpira. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, gospod državni sekretar. 
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. 
 Kot prva ima besedo gospa Janja 
Sluga v imenu Poslanske skupine Stranke 
modernega centra. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Novele Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju so 
predlagatelji z isto oziroma podobno vsebino v 
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parlamentarno proceduro vlagali že tekom 
celotnega prejšnjega mandata in očitno 
sprememb pri njihovem sicer legitimnem početju 
ni na vidiku tudi v novem sklicu Državnega 
zbora.  
 Zadnja od teh novel je bila 
obravnavana na koncu mandata na 37. redni 
seji. Na tej seji, je bil sicer sprejet sklep, da je 
predlog zakona primeren za nadaljnjo 
obravnavo, vendar v primerjavi z novelo, ki jo 
imamo na mizah danes, ni vseboval rešitve 
glede odprave razlikovanja pri pogojih za 
upokojitev med zaposlenimi in med 
brezposelnimi delovnimi invalidi. 
 To novelo smo v prvem branju potrdili 
tudi v Poslanski skupini Stranke modernega 
centra, a z jasnim sporočilom, da se nam 
predlagane spremembe glede dvojnega statusa 
in glede regresnih zahtevkov ne zdijo primerne. 
To ponavljamo tudi danes. Kljub 
dobronamernosti predlagateljev ne moremo 
podpreti predlogov, ki nasprotujejo pravilom 
odškodninske odgovornosti delodajalcev, 
pravilom varstva in zdravja pri delu ter 
obveznostim, ki jih delodajalcem nalagajo 
predpisi s področja delovnega prava. To so 
dejstva, na katera smo predlagatelje večkrat 
opozarjali.  
 V zvezi z dvojnim statusom dodajamo, 
da samo z dvema odprtima členoma 
pokojninskega zakona te problematike seveda ni 
mogoče rešiti. Ni mogoče rešiti na način, da bo 
ureditev pravična in enaka za vse kategorije 
zavarovancev, ki so v enakem oziroma 
primerljivem položaju. Bolj smotrno je, da se 
iščejo celovite rešitve, ki bodo medsebojno 
usklajene in s tem tudi izvedljive v praksi. Tega 
današnji predlog ne omogoča in na mestih celo 
nasprotuje sistemski ureditvi obveznega 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Hkrati pa seveda še enkrat poudarjamo, da je 
vprašanje dvojnega statusa še vedno v presoji 
na Ustavnem sodišču Republike Slovenije. 
Nadejamo se, da bo do te odločitve prišlo čim 
prej, tako bo tudi Državni zbor kot zakonodajalec 
dobil določene usmeritve, kako naj postopa pri 
reševanju tega vprašanja. 
 Rešitev, vezana na dokup pokojninske 
dobe, se nam je v Poslanski skupini Stranke 
modernega centra zdela vredna nadaljnjega 
razmisleka že v prejšnjem mandatu. Predvsem 
zaradi dejstva, da vse krivice, vezane na rešitve, 
ki so bile sprejete leta 2012 z novo pokojninsko 
reformo, še niso odpravljene. Kljub temu pa ne 
moremo popolnoma prezreti argumentov Vlade 
glede konkretne rešitve, ki je predlagana v 
današnji noveli.  
 Ureditev, po kateri bi razlikovali način 
pridobivanja dobe po ZPIZ-2 v odvisnosti od 
tega, kdaj so se posamezniki vključili v 
zavarovanje in ne v odvisnosti od plačila 
prispevkov oziroma dejanskega dela, je namreč 
lahko problematična in tega seveda ne moremo 
spregledati. Tudi rešitev v zvezi s spremembo 
varovane kategorije invalidov se ne zdi dovolj 

premišljena in izpiljena. Res je, da je bila zadnja 
novela predlagatelja v prejšnjem mandatu 
ocenjena kot primerna za nadaljnjo obravnavo, a 
žal v kasnejših fazah zakonodajnega proces 
pomemben korak naprej k odpravi 
pomanjkljivosti predlaganih rešitev, ni bil storjen. 
  

 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra zato tudi danes ne vidimo 
možnosti zadostnega napredka, da bi lahko v 
prihodnjih fazah prišli do usklajenih rešitev. Zato 
danes ocenjujemo, da predlog ni primeren za 
nadaljnjo obravnavo, in ga tudi ne bomo podprli. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja je na vrsti Poslanska skupina 
Levica, v njenem imenu dr. Matej Tašner 
Vatovec.  
 Izvolite.  
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala, podpredsednica. Lep pozdrav 
vsem! 
 Večkrat zavrnjen predlog sprememb, ki 
jih predlagajo v Novi Sloveniji, ponovno prinaša 
rešitve, ki jih v Levici ne podpiramo. Gre za 
zmanjšanje odškodninske odgovornosti 
delodajalcev za poškodbe pri delu in za 
izplačevanje polnih pokojnin tudi tistim 
zavarovancem, ki delo po upokojitvi opravljajo 
preko statusa samostojnega podjetnika. Kar 
prinaša prvi ukrep, je zmanjšanje varnosti pri 
delu in tudi zmanjšanje odgovornosti lastnikov 
podjetij; dvojni status pa ne prinaša nič drugega 
kot uzakonjenje socialnega dampinga in 
nelojalne konkurence. Taka rešitev pomeni 
spreminjanje trenutnega obstoječega 
pokojninskega sistema, ki ga moramo razumeti 
kot solidarnost družbe do ljudi, ki so svoje pač 
oddelali, v nekakšen rentniški sistem. Naj se 
ustavim kar pri predlogu za uvedbo dvojnega 
statusa. Predlagatelji uvajajo možnost, da bi 
lahko samostojni podjetnik, ki doseže pogoje za 
starostno pokojnino, začel prejemati polno 
pokojnino, čeprav opravlja dejavnost v obsegu, 
ki ustreza polnemu delovnemu času. Po trenutni 
ureditvi, ki jo je sprejela vlada v prejšnjem 
mandatu, imajo espeji in zaposleni, ki so dosegli 
pogoje za upokojitev, pravico do izplačila 20-
odstotne pokojnine, če ob tem delajo. Dvig teh 
20 odstotkov, ki pomenijo določeno ohranjanje 
delovne aktivnosti v enih primerih, žal pa v vse 
več primerih predvsem dodatek k nizkim 
pokojninam, na 100 odstotkov je za Levico 
nesprejemljivo, ker pomeni pretvorbo tega 
solidarnega pokojninskega sistema v rentništvo. 
Kaj je osnovni namen pokojnine? Pokojnina je 
namenjena tistim delovnim ljudem, ki se ne 
morejo več preživljati s plačnim delom. Zakon 
predpostavlja, da ta trenutek nastopi z 
dopolnjenim šestdesetim letom, če je delavec 
delal 40 let, v drugih primerih pa še pozneje. Če 
pa ima delavec možnost in željo delati ter je tudi 
sposoben delati, se mu ni treba upokojiti. 
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Preprosto. Če se delavec upokoji delno, je 
upravičen do delne pokojnine; če se pa upokoji v 
celoti, lahko opravlja občasno delo, lahko je tudi 
prokurist svojega podjetja ali kaj podobnega. Če 
pa hoče delati kot samozaposlena oseba za 
polni delovni čas, je to sicer hvalevredno, ni pa 
noben razlog za izplačevanje pokojnine.  
 Pokojnina v našem sistemu ni renta za 
preteklo varčevanje. Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ni komercialna 
zavarovalnica, ki bi vlagala premije v delnice in 
potem izplačevala rento. Zaposleni in 
samozaposleni niso varčevalci, ki bi prostovoljno 
vplačevali premije. Pri nas in tudi v vseh 
modernih državah imamo tako imenovani 
pretočni sistem, v katerem se tekoči prispevki 
porabijo za tekoče pokojnine. Ker tekoči 
prispevki ne zadostujejo za izplačilo pokojnin, 
mora razliko zagotavljati država iz proračuna. 
Temu se reče medgeneracijska solidarnost. 
Vsaka oblika rentništva je v nasprotju s tem 
sistemom solidarnosti, s temi načeli in ga 
seveda spodkopava. Rentništvo spodkopava 
solidarni sistem na dva načina. Stroški Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi se 
po tem predlogu, ki ga predlaga Nova Slovenija, 
povečali bolj kot prihodki. Že sedaj vsako leto 
več ljudi dobiva 20 % pokojnine, lani so bili 
stroški s tega naslova 7 milijonov evrov. Če bi 
bili ti upravičeni do polnega zneska, bi se izdatki 
zavoda povečali na kakih 30 milijonov evrov, 
slednji pa je tako ali tako že sedaj v 
primanjkljaju, tako da bi moral stroške pokriti 
proračun. Predlagatelji nas sicer skušajo 
prepričati, da je bolje, če upokojena oseba 
ostane na trgu dela in še naprej plačuje 
prispevke; pri tem pa pozabljajo, da je skupno 
število delovnih mest tisto, ki je ključno. Ko se 
nekdo, ki ima espe, upokoji ali pa drugače 
preneha z opravljanjem tega dela, ga na trgu 
praviloma nadomesti nekdo drug. Ta drug je 
lahko družinski član ali drugačen espe, lahko pa 
njegov tržni delež prevzame podjetje, ki zaposli 
novega delavca. Izpad prispevkov od zaprtega 
espeja nadomestijo prispevki drugih espejev ali 
zaposlenih v podjetjih, ki prevzemajo njihov tržni 
delež. Če ne bi bilo tega nadomeščanja, potem 
bi se število espejev zmanjševalo, v resnici pa 
se vztrajno povečuje. Po podatkih Statističnega 
urada Republike Slovenije je bilo leta 2016 
registriranih skoraj 95 tisoč samostojnih 
podjetnikov, kar je natanko 2 tisoč 583 več kot 
leto poprej. Zato se z izplačevanjem pokojnin 
ljudem, ki še naprej opravljajo dejavnost, 
prihodki zavoda ne bodo povečali dovolj, ampak 
začeli zmanjševati; hkrati pa bi umetnim 
podaljševanjem delovne dobe samozaposlenih 
blokirali zaposlovanje mlajših generacij, kar bi 
nam moralo biti v primarnem interesu.  
 Drugi problem, ki sem ga že omenil, je 
nelojalna konkurenca oziroma socialni damping. 
Obrtnik, odvetnik, novinar in tako dalje, ki bi 
prejemali polno pokojnino, bi si lahko privoščili 
nižjo ceno od vseh drugih samozaposlenih, ki 
pokojnin pač ne prejemajo. Z vidika drugih 

poslovnih subjektov se temu reče nelojalna 
konkurenca, ker ima del ponudnikov 
neupravičeno prednost. Z vidika 
samozaposlenih, za katere je prihodek od 
dejavnosti ednini dohodek, je to socialni 
damping, ker so prisiljeni delati za plačilo, ki jim 
ne zagotavlja minimalnega socialnega 
standarda. Ker se povečuje število prisilnih 
espejev in tudi outsourcinga, dohodki espejev 
vedno bolj pritiskajo tudi na plače in pravice 
redno zaposlenih ter s tem se krog socialnega 
dampinga sklene. Naslednja kritika leti na 
predlog, da bi zmanjšali odškodninsko 
odgovornost delodajalcev za poškodbe pri delu. 
Odkar je Nova Slovenija nazadnje predlagala ta 
ukrep, so bili objavljeni podatki delovne 
inšpekcije za leto 2017 in v poročilu Inšpektorata 
za delo lahko preberemo naslednje: »Podobno 
kot za leto 2016 in nekatera pretekla leta tudi za 
leto 2017 na Inšpektoratu Republike Slovenije 
za delo ocenjujemo, da se razmere na področju 
varnosti in zdravja pri delu v Sloveniji niso 
izboljšale v takšen obsegu, da bi jih lahko ocenili 
kot spodbudne, čeprav se gospodarske razmere 
izboljšujejo. Veliko delodajalcev se še vedno ne 
zaveda, kako pomembno je imeti to področje 
dobro urejeno.« In dalje. »Še vedno 
ugotavljamo, da se večina delodajalcev ne 
zaveda, da so odgovorne osebe na področju 
varnosti in zdravja pri delu in se preveč zanašajo 
na zunanje strokovne delavce, ki pri njih v večini 
opravljajo naloge s tega področja.« To so 
ugotovitve delovne inšpekcije; recimo 
nenapotovanje na preglede, pomanjkljiva prva 
pomoč na delovnem mestu in tudi 
nezagotavljanje ali pa zagotavljanje neustrezne 
zaščitne opreme za svoje zaposlene. Tudi 
število nesreč je še vedno previsoko. Inšpektorat 
za delo pravi, da so razmere na področju 
varnosti pri delu še vedno neustrezne in da je za 
to kriva tudi neozaveščenost oziroma 
pomanjkanje skrbi s strani delodajalcev.  
 Nova Slovenija je iz teh dejstev 
izpeljala čuden ali pa, lahko rečemo, kar 
napačen sklep. To je to, da je treba omejiti in 
delno tudi odpraviti odškodninsko odgovornost 
delodajalcev za nesreče pri delu. V Levici smo iz 
istih dejstev izpeljali ravno nasproten sklep, to je 
ta, da je treba delodajalce z novimi ukrepi prisiliti 
v spoštovanje ukrepov za zdravje in varnost pri 
delu, kar navaja kot možne rešitve tudi 
Inšpektorat za delo. Zato smo že ničkolikokrat 
predlagali povečanje sredstev in tudi nove 
zaposlitve na inšpektoratu, ki se bo z letošnjim 
zakonom o izvrševanju proračunov očitno celo 
uresničilo. Po podatkih IPES-a je bilo konec 
preteklega leta v Sloveniji registriranih več kot 
200 tisoč pravnih subjektov. Na inšpektoratu pa 
je na področju zdravja in varstva pri delu 
zaposlenih le 32 inšpektorjev. To pomeni, da na 
enega inšpektorja pade 6 tisoč 400 in nekaj 
poslovnih subjektov oziroma več kot 25 tisoč 
delavcev. Zato seveda temeljit nadzor ni mogoč 
in zato niti ni čudno, da se varnost pri delu ne 
povečuje ter da se širi nezakonito izkoriščanje 
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delavcev. Iz poročil Inšpektorata za delo lahko 
razberemo tudi strukturo delodajalcev, pri katerih 
se je zgodilo največ nesreč s smrtnimi izidi. Ti 
podatki kažejo, da je varnost najbolj ogrožena 
prav pri majhnih podjetjih, torej prav v tisti 
kategoriji podjetij, ki naj bi jih na predlog Nove 
Slovenije zaščitili z omejitvijo odškodninske 
odgovornosti. Varnost pri delu je še vedno pereč 
problem, še zlasti pa je problem v najmanjših 
podjetjih. Predlagatelji sicer že dlje časa trdijo, 
da predlog ne spreminja varnostnih standardov. 
Res je, ne spreminja standardov; zmanjšuje pa 
prisilo, da delodajalci te standarde spoštujejo in 
jih tudi na koncu uveljavijo v praksi. Kaj mislite, 
zakaj razni ipeesi v Kopru ali pa čistilni servisi po 
celotni državi, ki poslujejo po sumljivih principih, 
izvajajo varnostne ukrepe?! Zagotovo ne zaradi 
dobrote ali pa skrbi za svoje zaposlene, ampak 
kvečjemu zato, ker se bojijo kazni in 
odškodninskih zahtevkov. In če omejite 
odškodnine, zmanjšate to prisilo in imeli bomo 
še več poškodb pri delu.  
 Eden od bivših poslancev Nove 
Slovenije je v preteklem mandatu na seji odkrito 
povedal, v čem je problem. Citiram: »Imamo 
vrsto del, kjer enostavno ne moreš biti 
konkurenčen, če upoštevaš vse varnostne 
ukrepe.« Ampak tu dodajam, da taka podjetja, ki 
zanemarjajo varnost zaradi konkurenčnosti in 
dobička, enostavno ne bi smela poslovati. NSi 
pa predlaga, da se cel sistem prilagodi točno 
takim firmam, ki varnost v osnovi ogrožajo. 
Oprostite, to je še en legaliziran damping, 
varnostni damping, ki mu lahko samo 
nasprotujemo. Državni zbor se ne bi smel igrati z 
zdravjem in življenji delavcev, zato pričakujemo, 
da bodo Obrtna zbornica, njeni parlamentarni 
zastopniki nehali s takšnimi provokacijami; od 
koalicije pa, da bo take poskuse tudi dosledno 
zavrnila. Ob tem pa ima zakon eno rešitev, ki jo 
v Levici podpiramo. Že ob sprejemanju zadnje 
novele ZPIZ smo predlagali in opozarjali, da se 
ljudem, ki so se v obvezno zavarovanje vključili 
po starem zakonu in so nepretrgano plačevali 
socialne prejemke, tudi po uveljavitvi novega 
zakona v pokojninsko dobo všteje doba 
vključitve v zavarovanje po 31. 12. 2012. Pri tem 
smo računali predvsem na socialni čut takratnih 
poslancev. Ukrep bi namreč koristil tudi tistim 
prebivalcem, ki so prispevke plačevali 
prostovoljno. Večinoma je šlo za prekarne 
delavce, ki so se preživljali zgolj s honorarji, 
oziroma za dolgotrajno brezposelne prebivalce, 
ki so se preživljali z dohodki svojih družinskih 
članov. Kljub hudi socialni stiski so oboji 
prispevali sredstva za izplačilo pokojnin, politični 
razred pa jim je s tako imenovanim Vizjakovim 
zakonom odvzel bistven element pravice, zaradi 
katere so se sploh v to zavarovanje vključili.  
 Kljub vsemu pa je temu treba dodati še 
en pomemben poudarek, ki cilja predvsem na 
dvojni status. V Levici razumemo realnost, ki jo 
slika zadnjih 27 let zgrešene tranzicije in vzpona 
kapitalizma; to, da so ljudje kljub temu, da gredo 
v pokoj, prisiljeni delati, če želijo enostavno 

preživeti. Zavedamo se grozljivega stanja, v 
katerem živi velik del upokojencev. Zavedamo 
se, da njihovi prejemki včasih še zdaleč ne 
dosegajo višine, ki bi zadostovala za vsaj 
minimalne življenjske stroške – za najemnine, za 
kurjavo v tem času, ko prihaja zima, za 
vzdrževalna dela v dotrajanih hišah. S 
sprejetjem takega zakona ne bi naredili nič 
drugega kot podaljševali to počasno krhanje 
našega pokojninskega sistema. Kar v tem 
trenutku potrebujejo upokojenci, so enostavno 
višje pokojnine. Take, ki jim bodo omogočile 
preživetje, ne pa to, da morajo po 40 letih dela 
še naprej delati samo zato, da lahko preživijo 
čez mesec. Stremimo raje k takim ciljem.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov bo predstavil 
mag. Matej Tonin.  
 Izvolite.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dragi poslanke 

in poslanci, dober dan! 
 Cilj vsake politike in vsake države mora 
biti dobro gospodarstvo, ker le dobro delujoče 
gospodarstvo ustvarja pogoje, da se vsi potrebni 
državni proračuni ustrezno polnijo, da država 
lahko zagotavlja tudi ustrezen socialni servis 
vsem, ki ga potrebujemo. Denar ne pada z 
neba. Denar je treba ustvariti in zato je ključno, 
da ima gospodarstvo primerne pogoje, kajti le na 
takšen način bo dovolj denarja za zdravstvo, za 
ostale socialne transfere, predvsem pa tudi za 
pokojnine in pokojninski sistem, ki ga danes tudi 
obravnavamo. V proceduro smo vložili zakon, ki 
prinaša štiri rešitve. Tudi vse te štiri rešitve so 
plod naših obiskov na terenu in številnih 
izpostavljanj ter problematiziranja s strani 
različnih državljanov. Zagotovo je bilo pri 
sprejetju pokojninske reforme leta 2012 kaj 
spregledano. Hvala bogu pa sedaj te stvari, ki so 
bile spregledane, ki so se pojavile kot težave, 
tudi odpravljamo. In ena od stvari, ki jo 
prinašamo v tem zakonu, je zagotovo ta, da se 
odpravi krivica vsem prostovoljnim vplačevalcem 
po 31. decembru 2012. V preteklem mandatu je 
ta hiša že odpravila krivico za vse tiste, ki so to 
počeli do tega datuma, do 31. 12. 2012. Ta 
zakon zdaj opravlja krivico še za vse ostale, ki 
so to počeli tudi po tem datumu. Prinaša še eno 
rešitev, in sicer da opravimo tudi krivico vsem 
delovnim invalidom, ki so povezani pri tem 
prostovoljnem vplačevanju. Prinaša pa še dve 
izjemno pomembni stvari. Glede najprej 
regresnega zahtevka, ki je povezan s prejšnjim 
zakonom, ki smo ga obravnavali. Vam se zdi 
morda to smešno, tudi Levici se zdi to 
nenavadno, ker imajo občutek, da denar lahko 
molzeš vedno in vsepovsod od vseh; ampak če 
z molzenjem pretiravaš, lahko tudi krava pogine. 
In številni podjetniki nas opozarjajo, da je 
poslovno okolje trenutno takšno, da v primeru 
neke nesreče, ki ima žal za posledico to, da se 
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zaposleni invalidsko upokoji, plačevanje te 
invalidske pokojnine pade v celoti na 
delodajalca. Sprašujejo se, kdo v tej državi bo 
pripravljen prevzeti še naprej odgovornost, da 
mu to ves čas visi nad glavo, da bo v primeru 
neke poškodbe temu zaposlenemu celo življenje 
izplačeval invalidsko pokojnino.  
 Ni problem, da so za napake obrtniki in 
podjetniki kaznovani, tudi zato zakon pušča 
določen znesek, ki ga morajo plačati; ampak z 
vidika tega, da si bodo naši ljudje sploh upali biti 
v prihodnosti podjetniki in obrtniki ter v tem 
okolju delati, je pa nujno vzpostaviti neko 
predvidljivo okolje, ker ga potrebujejo. In zdaj 
pridemo do dvojnega statusa upokojencev, ker 
se mi zdi zanimivo, kako nekatere leve stranke 
te stvari razlagajo, da mi jemljemo zdaj 20 % 
pokojnine upokojencem. Res je, ampak namesto 
teh 20 % dobijo 100 %. Zdi se mi zelo zanimivo, 
kako formulirajo zadeve. Se pravi, če nekomu 
daš, da dobiva namesto 20 % pokojnino 100 %, 
oni rečejo, da mu vzameš 20 %; pri tem pa 
seveda pozabijo povedati, da dobijo 100 %. O 
čem govorim? V Novi Sloveniji se nam zdi 
pomembno, da če je nekdo 40 let delal in 
vplačeval v ta sistem ter si pokojnino tudi 
zasluži, potem je prav, da to pokojnino dobi v 
celoti; in ne 20 %, kot je v sedanjih rešitvah, če 
dela še naprej. Pokojnino si je zaslužil in prav je, 
da jo v celoti dobi. Naša zakonska rešitev ne 
govori o tem, da bi zaposleni v javnem sektorju, 
morda profesorji in še nekateri, predvsem tisti, ki 
se ne želijo upokojiti, po izpolnitvi vseh pogojev 
dobivali pokojnino in še naprej delali ter dobivali 
plačo. Ne, mi ne govorimo o teh. Mi govorimo 
izključno o tistih, ki delajo s svojimi lastnimi 
rokami, ki so si svoja podjetja ustvarili sami, o 
tako imenovanih espejevcih. To so tisti, ki so 
celo življenje delali, si zaslužili pokojnino. In če 
zdaj pokojnino vzamejo, če še naprej delajo, 
dobijo zgolj 20 % te pokojnine.  
 Narava espeja je taka, da so na ta 
espe vezane neke zaposlitve. Lahko ima nek 
espejevec zaposlenih 5, 10 ljudi. Če ta espe 
zapre, kam gredo te zaposlitve? Lahko jih tudi 
ni, lahko se tudi neka dobro utečena dejavnost 
zapre. Ali morajo te zadeve prenašati na svoje 
svojce, znance, prijatelje? Statistike so 
pokazale, da so potem, ko se je ta rešitev 
uveljavila, bili proračunski prihodki manjši, ker 
nihče ni želel vreči stran 80 % pokojnine, ampak 
je rajši vzel stoodstotno pokojnino, formalno 
prepisal dejavnost na nekoga drugega, vse 
ostalo pa delal naprej, kot je prej. Ampak s tem 
je država vsak mesec izgubljala prispevke in 
dajatve, ki bi jih ta človek plačeval, če bi bil v 
rednem delovnem razmerju. Naša poanta je 
preprosta. Nekdo, ki je 40 let delal, izpolnil 
pogoje za upokojitev, se lahko upokoji in dobi 
stoodstotno pokojnino; če želi delati naprej, to 
lahko dela, ampak ne more biti v nobenem 
boljšem položaju, mora plačevati vse iste 
prispevke kot vsi ostali na trgu. Zdi se nam 
pravična, poštena in za nek zahodni svet tudi 

normalna rešitev. In to so rešitve, ki jih 
predlagamo.  
 Številni nam očitate vztrajnost. Vztrajni 
smo, to vsekakor priznavamo. Vztrajni smo zato, 
ker nas ljudje da za dnem opozarjajo, da je to 
problem, da se jim zdi nesprejemljivo, da po 40 
letih ne morejo priti v celoti do svoje pokojnine. 
Da jim država preprečuje, da bi delali in še 
naprej vplačevali v pokojninsko in zdravstveno 
blagajno. To je problem. Zaradi tega problema, 
drži, je ta zadeva tudi na Ustavnem sodišču. Če 
ne bi bila problem, najverjetneje tam ne bi bila. 
In spet se vračamo na tisto stvar, kje je zdaj 
tukaj dialog med opozicijo in koalicijo. Kje je tista 
nova politika, ki ste jo zagovarjali in o kateri ste 
govorili? Kje? Mi smo v dobri veri ta zakon 
vložili, poskušali odpreti nek dialog, neko 
razpravo s koalicijo; in več od formalnega 
srečanja, kjer so koalicijski poslanci pokazali 
veliko nezainteresiranost za naše zakone, se ni 
zgodilo. To ni dialog, kot si ga mi predstavljamo. 
To ni način sodelovanja med opozicijo in 
koalicijo, kot si ga mi predstavljamo. Zagotovo bi 
bil primeren način, da bi se koalicija potrudila in 
skupaj z nami iskala najmanjši skupni 
imenovalec. V preteklem mandatu smo vsaj 
glede dveh rešitev od štirih, ki jih predlagamo, 
našli skupni imenovalec in je zakon že ugledal 
luč sveta v prvi obravnavi; žal so nas potem 
prehitele volitve in pred tem odstop predsednika 
Vlade. Nič bistvenega se ni od takrat spremenilo 
in preseneča me, da pa se je pri nekaterih 
koalicijskih poslanskih skupinah ta odnos 
spremenil. Težko razumem, da se pri vsej 
strokovni pomoči, ki jo imajo s strani vladnih 
služb, niso pripravljeni usesti z eno opozicijsko 
stranko in se z njimi pogovarjati, kje bi lahko 
našli ustrezne rešitve, da zakon ugleda luč 
sveta. Če za vas ni sprejemljiva prva, druga 
varianta, okej; ampak zakaj ne bi odpravili krivic, 
ki se dogajajo prostovoljnim vplačevalcem in 
delovnim invalidom. Zakaj tega ne bi storili, če 
pa lahko storimo?!  
 Težko je razumeti ta vaš pristop, vaš 
dialog, ko vam človek ponudi roko, jo zavrnete in 
najdete neverjetne pa precej nenavadne 
razloge. Morda bi nekdo, ki ne pozna postopkov 
v parlamentu, temu še nasedel. Tisti, ki pa 
postopke v parlamentu poznamo, pa vemo, da 
se očitno stara politika preko te koalicije vrača v 
to hišo na velika vrata, kar je žalostno in kar za 
prihodnost ni dobro. Bolijo pa laži in tukaj Levica 
zagotovo prednjači, da za to govorico vodja 
Poslanske skupine Levice reče, da je bivši 
poslanec NSi govoril nekaj o tem, kako ne 
moreš vsega spoštovati, ker drugače ne moreš 
biti konkurenčen. Vsakdo, ki ima pet minut časa, 
ki vsaj v osnovi Google pozna, lahko preveri, da 
bivših poslancev Nove Slovenije ni. Od leta 
2011, ko smo se vrnili nazaj v parlament, smo 
bili prav vsi poslanci s strani Nove Slovenije na 
vseh volitvah do zdaj ponovno izvoljeni. Têrmin 
bivši poslanec Nove Slovenije ne obstaja, 
ampak Levica si mirno lahko te stvari privošči za 
to govornico in nikomur nič. In takšnega 
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partnerja ste si vi izbrali za svojega koalicijskega 
partnerja. Želim vam vso srečo! 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil gospod Jurij Lep.  
 Izvolite. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Gospa 

podpredsednica, hvala za besedo. Ministrstvo, 
sekretar, kolegice in kolegi! 
 Na začetku mnenja Poslanske skupine 
Desus k predlogu novele Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jo 
je vložila Poslanska skupina Nove Slovenije, naj 
izpostavim, da je prejšnja sestava poslank in 
poslancev opravila že lepo število ur razprav na 
to temo. Predlagatelj s tem zakonom tokrat že 
petič, bolj ali manj z isto vsebino, kaže na to, da 
ni pripravljen na dialog s socialnimi partnerji, niti 
ni pripravljen prisluhniti stroki. Zato predlagam, 
da naslednjič poskušamo iti po drugi poti. Tako 
pomemben zakon mora biti po naši oceni plod 
nekega konsenza najmanj med deležniki 
Ekonomsko-socialnega sveta, če se že ne išče 
tudi širšega družbenega soglasja. Vse to se tu 
pogreša, zato je to prvi razlog, da poslanci 
Desusa zakona tudi tokrat ne bomo podprli. Če 
nadaljujem z nadaljnjimi vsebinskimi argumenti, 
pa je naše mnenje pri posameznih rešitvah, ki jih 
ponuja ta zakon, naslednje: dvojni status, kar 
pomeni uživanje pokojnine ob nadaljevanju 
delovne dobe, aktivnosti, je po presoji Poslanske 
skupine Desus primerno urejen samo tako, da 
imajo vsi upokojenci enake možnosti, ne glede 
na to, od kod prihajajo, iz espeja, podjetij, 
državne uprave in tako naprej. Po predlogu 
Nove Slovenije pa jih ne bi imeli. Po veljavni 
ureditvi so sedaj po možnostih in pravicah 
izenačene vse kategorije zavarovancev oziroma 
upokojencev. Tako imajo vsi, poudarjam vsi, ne 
samo podjetniki, ampak tudi delavci iz 
delovnega razmerja in ostali zavarovanci, 
možnost ostati polno delovno aktivni tudi po 
upokojitvi in hkrati prejemati 20 % pokojnine. 
Enake obravnave so deležni vsi upokojenci, tudi 
če se zdajle upokojijo oziroma če se po 
upokojitvi ponovno reaktivirajo. 
 To, kar poskuša uveljaviti Nova 
Slovenija, pa je nepravično, saj predlagajo 
možnost uživanja polne pokojnine samo in zgolj 
tistim zavarovancem oziroma upokojencem, ki 
opravljajo samostojno dejavnost. Kakršnakoli 
druga možnost, kombinacija polnega 
zavarovanja iz naslova drugih zavarovanj, 
zavarovalnih podlag in prejemanja pokojnine pa 
je onemogočena. Če delavec po izpolnitvi 
pogojev za upokojitev želi še delati dalje, bo to 
sicer lahko storil, vendar ne bo prejemal niti 20 
% pokojnine. Medtem ko bo lahko podjetnik ob 
polnem izvajanju svoje dejavnosti in pridobivanju 
dohodka poleg polne plače prejemal še polno 
pokojnino. V želji, da bi Nova Slovenija ugodila 

eni skupini, ki jim daje prednost, je pripravljena 
pozabiti interese ostalih, to pa za Poslansko 
skupino Desus ni sprejemljivo. Prepričani smo 
tudi, da bi omenjenemu predlogu zagotovo 
nasprotovalo tudi Ustavno sodišče, ki mora 
skrbeti za enako obravnavo vseh državljanov in 
državljank. S predlaganimi spremembami bi po 
naši oceni torej uvedli ugodnejše obravnavanje 
zgolj ene kategorije zavarovancev, ob hkratnem 
jemanju pravic vsem ostalim zavarovancem. V 
tem pa mi ne vidimo pravičnejše ter enotnejše 
ureditve, kar tudi predlagatelj želi doseči. Kar se 
tiče regresnih zahtevkov Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, smo prav tako že v 
naših preteklih stališčih izrazili mnenje, da je 
predlog tudi v tem delu nesprejemljiv, saj se 
preveč postavlja na eno stran, med katerimi so 
žal tudi slabi delodajalci in ki so v razmerju do 
delavca tako in tako močnejša stranka. Predlog 
Nove Slovenije se postavlja v bran ekonomskim 
interesom, česar pa poslanke in poslanci 
Desusa, ki smo socialna stranka, ne moremo 
podpreti. 
 Prav tako smo kritični do predloga 
zmanjšanja odgovornosti in do odškodninskega 
zneska, ker se s takim predlogom izniči 
preventivna vloga sistema zagotavljanja varnosti 
in zdravja pri delu. Bistvo preprečevanja 
poškodb zaposlenih je namreč ravno v tem, da 
se z grožnjo plačila odškodnine odvrača od 
morebitnih kršitev predpisov o varnosti in zdravju 
pri delu. Predlog je v tem delu v nasprotju tudi z 
logiko odškodninskopravnih razmerij, ki ima 
splošna načela že od nekdaj postavljena tako, 
da se za osebe, ki opravljajo dejavnost in so 
delodajalci, zahteva pač višja skrbnost, kot so za 
laične osebe oziroma posameznike. Zadnji 
argument proti predlagani ureditvi pa je, da bi 
prišlo do izpada sredstev, ki bi nastal zaradi 
predlagane spremembe, saj predlagatelj novele 
zakona ni predlagal novega vira sredstev, s 
katerim naj bi se kril izpad sredstev v pokojninski 
blagajni. Kritje stroška, ki bi ga moral pokriti 
delodajalec, bi bilo torej treba kriti solidarnostno, 
kar pa pomeni, da bi razliko oziroma manko v 
pokojninski blagajni morali pokriti vsi 
zavarovanci ter državni proračun, mogoče tudi z 
zvišanjem prispevkov, kar pa tudi za delodajalce 
vsekakor ni sprejemljivo.  
 Še glede tretje vsebinske točke tega 
predloga. Slednja se nanaša na spremembo pri 
štetju pokojninske dobe brez dokupa, torej dobe, 
ki je merodajna za izpolnitev pravice do polne 
starostne pokojnine za tiste, ki si plačujejo 
prostovoljne prispevke po datumu uveljavitve 
pokojninske reforme. Glede tega se, če beremo 
ustavno odločbo na to temo, odpirajo vprašanja 
neenake obravnave med tistimi, ki so 
pokojninsko dobo dejansko oddelali; in tistimi, ki 
je niso, ne glede na to, da so tudi slednji vložili 
sredstva v ta namen. Bistvo reforme v letu 2012, 
katere sotvorec je bil tudi predlagatelj te novele, 
je bilo, da je 40 let dela dovolj za polno starostno 
upokojitev. Iz tega je izhajalo tudi Ustavno 
sodišče, saj so sodniki zapisali, da je z 
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razlikovanjem pri priznavanju pravic ter 
določanjem ugodnejše upokojitve tistim, ki so 
dejansko delali, zadoščeno temeljnemu načelu 
obveznega zavarovanja. To je načelo odvisnosti 
pravic od plačanih prispevkov, saj se pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
priznavajo na podlagi minulega dela. Predlog 
Nove Slovenije pa poleg tega povzroča v tem 
delu dvom tudi zato, ker bi njihov predlog 
povzročil še dodatne razlike med tistimi, ki so 
dejansko bili brezposelni ves čas po 31. 
decembru 2012, in tistimi, ki bi sicer bili 
brezposelni, ampak so se nekako uspeli delovno 
aktivirati in so pozneje izgubili delo. Ne glede na 
to pa finančne posledice tudi pri tej točki niso 
ovrednotene.  
 Iz vsega povedanega sledi, da 
Poslanska skupina Desus tudi tokrat ne bo 
podprla zakona oziroma bo glasovala proti 
sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednja bo predstavila stališče 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke mag. Karmen Furman.  
 Izvolite. 
 
MAG. KARMEN FURMAN (PS SDS): Najlepša 

hvala za besedo predsedujoča. Spoštovani 
gosti, spoštovani kolegice in kolegi!  
 Danes obravnavamo popravek 
veljavnega Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki ga je v zakonodajni 
postopek vložila Nova Slovenija. Cilj predlaganih 
sprememb je ureditev dvojnega statusa 
samostojnih podjetnikov, in sicer na način, ki bi 
upokojenim obrtnikom in samozaposlenim 
omogočal hkratno prejemanje polne starostne 
pokojnine in opravljanje dejavnosti za polni 
delovni čas, ureditev regresnih zahtevkov 
oziroma odškodnin zavoda v smeri, ki bo sledila 
načelu pravičnosti in sorazmernosti, ter 
popravek krivic, ki jih je uveljavitev nove 
pokojninske zakonodaje prinesla nekaterim 
kategorijam ranljivih skupin. Res je, da so bile 
vse predlagane zakonske spremembe v 
zakonodajno proceduro vložene že večkrat in se 
je o njih tudi že večkrat poglobljeno razpravljalo. 
Zato pa je toliko bolj presenetljiv odgovor Vlade, 
ki nam je bil v Državni zbor posredovan konec 
oktobra 2018. Vlada je v svojem mnenju o 
predlogu danes obravnavanih sprememb 
zakona med drugim izpostavila, da sta ureditvi 
dvojnega statusa samostojnih podjetnikov ter 
odškodninskih zahtevkov zavoda do 
delodajalcev še vedno v ustavni presoji, zato 
predlaga, da se o nadaljnjih odločitvah glede 
predlaganih sprememb zakonodaje počaka do 
odločitve Ustavnega sodišča. A na dotično 
odločitev Ustavnega sodišča se je Vlada že 
sklicevala, in sicer v okviru zakonodajne 
obravnave marca 2017, pri vsem tem pa je 
pomembno tudi dejstvo, da je bila zahteva za 

oceno ustavnosti določb Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 2 (ZPIZ-2) glede 
dvojnega statusa upokojencev na Ustavno 
sodišče podana že februarja 2016. Tako lahko 
resnično ostaneš brez besed, ko vidiš to hitrost 
sojenja in reševanja zadev slovenskih sodišč ter 
nedelovanja pravne države, na katero se 
sklicuje tudi Vlada, na žalost celo v primerih, ko 
gre za najbolj občutljiva vprašanja o eksistenci 
posameznikov.  
 Sedanja ureditev upokojencem 
dopušča delo na podlagi pogodbenih razmerij ob 
hkratnem prejemanju pokojnine, ne pa tudi 
nadaljnjega dela, pa čeprav bi takšen 
upokojenec še naprej plačeval prispevke v 
pokojninsko blagajno. Slednje povzroča 
neenakost državljank in državljanom pred 
zakonom, s tem pa se krši eno od temeljnih 
načel slovenske ustave. V Slovenski 
demokratski stranki se zavedamo, da je 
pokojnina pravica, ki si jo je posameznik pridobi 
ob izpolnitvi zakonskih pogojev in na podlagi 
vplačanih prispevkov, ki jih je vsa leta dela 
plačeval v pokojninsko blagajno. Zato ima vsak 
ne glede na dejavnost, ki jo opravlja, pravico do 
pokojnine, ko za to izpolni zakonske pogoje. In 
če je nekdo samostojni podjetnik in želi po 
upokojitvi delati še naprej ter ob tem plačevati 
vse prispevke, ni nikakršnega razloga, da bi mu 
zato pokojnino odvzeli, saj si jo je vendarle 
pošteno zaslužil s plačevanjem prispevkov in s 
svojim preteklim delom. Navsezadnje pa lahko 
takšna rešitev doprinese tudi k ohranitvi delovnih 
mest, saj z zaprtjem podjetja ostanejo brez dela 
in prihodkov tudi v podjetju zaposleni delavci. 
Predlagana rešitev pa pomeni tudi več sredstev 
v državni proračun, torej tudi več dodatnih 
vplačil v pokojninsko in invalidsko blagajno.  
 V naši stranki se zavedamo tudi pereče 
problematike trenutno veljavne zakonske 
ureditve regresnih oziroma odškodninskih 
zahtevkov kar obeh zavodov v razmerju do 
delodajalca. Odločno zagovarjamo, da mora 
delodajalec postoriti vse, kar je v njegovi moči, 
za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu. 
Dejstvo pa je, da trenutna zakonodaja omogoča, 
da lahko visoki regresni zahtevek zavoda do 
delodajalca ogrozi obstoj določenega podjetja 
tudi v primeru, ko je delodajalec celovito in 
ustrezno poskrbel za varnost zaposlenega. 
Takšna zakonska ureditev pa zagotovo ne sledi 
načelu pravičnosti in sorazmernosti ter je z 
vidika nujnosti in zmožnosti doseganja 
zasledovanega cilja, torej varnega in zdravega 
dela, zelo vprašljiva. Poudarjamo pa, da s 
predlagano ureditvijo nikakor ne zagovarjamo 
znižanja varnostnih standardov pri delu, kot bi 
sedaj želeli nekateri prikazati, saj v naši stranki 
podpiramo zgolj rešitve, v okviru katerih bo 
delavec še naprej iz naslova zavarovanja 
upravičen do povrnitve škode, pri čemer bi 
limitirana višina regresnih zahtevkov upoštevala 
tudi ekonomsko moč in ne zgolj statusa 
povzročitelja škode. In ker v Slovenski 
demokratski stranki spoštujemo načelo enakosti, 
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želimo, da se uredijo oziroma popravijo tudi vse 
krivice, ki so se pojavile prostovoljnim 
vplačevalcem v pokojninsko in invalidsko 
blagajno. Navsezadnje mora biti država pravična 
prav za vse svoje državljane. S preteklimi zakoni 
so se te pravice uredile za vse tiste, ki so 
prostovoljno vplačevali v pokojninsko blagajno 
do 31. 12. 2012; zato je prav, da se slednje 
uredi tudi za vse tiste, ki so v pokojninsko 
blagajno prostovoljno vplačevali tudi po 
navedenem datumu.  
 Glede na vse navedeno bomo poslanci 
Slovenske demokratske stranke predlagane 
spremembe Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednja bo stališče predstavila 
poslanka Jerca Korče v imenu Poslanske 
skupine Liste Marjana Šarca.  
 Izvolite.  
 
JERCA KORČE (PS LMŠ): Najlepša hvala za 

besedo.  
 Vsi skupaj se zavedamo, da je treba 
urediti položaj upokojencev, in sicer z uvedbo 
popravkov v sedanjem pokojninskem sistemu. 
Čim prej pa je treba priti tudi do konsenza o 
izvedbi sprememb in nadgradnji pokojninskega 
sistema, ki bo, jasno, dolgoročno tudi finančno 
vzdržen. Že v koalicijski pogodbi in ob pisanju 
koalicijske pogodbe smo se vsi trenutni 
koalicijski partnerji pogovarjali, da je treba 
omogočiti upokojencem, da se po izpolnitvi 
pogojev starosti in pokojninske dobe za 
starostno pokojnino ponovno vključijo v delovno 
aktivnost. Za tem še vedno stojimo. Treba pa se 
je teh stvari lotiti logično, sistematično in z 
vključitvijo celostnega sistema različnih področij: 
od socialne politike, dolgotrajne oskrbe, 
zdravstvene reforme, davčne in tudi delovne 
reforme. Želimo si, da bi prihodnje generacije 
upokojencev lahko izboljšale svoj socialni 
položaj in da bi jim v ta namen lahko zagotovili 
čim več virov. Predlagana sprememba Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju s 
strani Nove Slovenije ni rezultat konstruktivnega 
socialnega dialoga in ni rezultat doseženega 
soglasja socialnih partnerjev. Želimo si, da bi v 
ta primerljivi položaj lahko vključili vse in da bi 
bila ta sprememba karseda pravična.  
 Predlagana novela ne uvaja sistemske 
rešitve in ne bi bila pravična za vse, pokojnino bi 
namreč omogočili samo tistim, ki opravljajo 
dejavnost, kar pomeni le ožjemu krogu 
zavarovancev. In to bi bilo sporno tudi z vidika 
ustavnosti predlagane rešitve, zato v Poslanski 
skupini Liste Marjana Šarca predlagane rešitve 
ne bomo podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 

 Kot zadnji bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Socialnih demokratov 
gospod Soniboj Knežak. 
 Izvolite. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoča. Spoštovani kolegice, kolegi! 
 Danes je pred nami predlog 
spremembe Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki ima predvsem dva 
cilja. Prvi je ureditev tako imenovanega 
dvojnega statusa upokojenih obrtnikov in 
samostojnih podjetnikov, ki bi po upokojitvi še 
želeli opravljati dejavnost. Drugi pa je ponovni 
poskus istega predlagatelja, da bi omejili 
regresne zahtevke, ki jih zdravstvena 
zavarovalnica ter pokojninski zavod zahtevata 
od delodajalcev, ki so zaradi malomarnosti 
povzročili smrt, poškodbe in invalidnost svojih 
delavcev. Gre za dva vsebinsko različna 
predloga, predvsem o drugem smo ob različnih 
priložnostih že večkrat razpravljali, nazadnje 
prav ob prejšnji točki današnjega dnevnega 
reda. Dovolite mi, da zato stališče naše 
poslanske skupine osredotočim le na vprašanje 
ureditve dvojnega statusa upokojencev. 
Predlagatelj z njim poskuša urediti položaj 
upokojenih obrtnikov in podjetnikov, ki bi želeli 
tudi po upokojitvi opravljati dejavnosti, a tudi 
prejemati pokojnino, ki so si jo v letih delovne 
aktivnosti zaslužili. Nekaj sprememb zakonodaje 
je že bilo, vsi skupaj pa moramo priznati, da to 
področje še ni zadovoljivo urejeno tako, da bi 
bilo nadaljevanje poslovne dejavnosti po 
upokojitvi mogoče in v celoti združljivo s 
prejemanjem pokojnine. Zaradi tega menimo, da 
ta del zakonskega predloga meri v pravo smer, 
odpira pa vrsto vprašanj, ki morajo biti pred 
sprejetjem nujno dogovorjena in usklajena, sicer 
tvegamo, da bomo ureditev poslabšali, namesto 
da bi jo s skupnimi močmi izboljšali. Trenutna 
ureditev namreč omogoča obrtnikom in 
samostojnim podjetnikom, da se redno upokojijo 
in hkrati nadaljujejo s poslovno dejavnostjo, pri 
tem pa prejemajo 20-odstotno pokojnino. 
Predlagatelji menijo, da bi morali takim 
posameznikom omogočiti polno pokojnino, 
poslovne dejavnosti pa jim ne bi preprečevali. S 
tem naj bi jih motivirali za delovno aktivnost tudi 
po upokojitvi, jim omogočili prejemanje 
zaslužene pokojnine, ohranila pa bi se lahko tudi 
delovna mesta zaposlenih. S takimi potezami se 
je vsekakor mogoče strinjati in jih podpirati ter jih 
podpiramo tudi socialni demokrati. Moramo pa 
opozoriti, da je treba pri takih rešitvah nujno 
pogledati širšo sliko in oblikovati prave 
spodbude, ki ne bodo motivirale ljudi za zlorabe. 
Še najpomembneje pa je, da oblikujemo sistem, 
ki delavcev in podjetnikov ne bo silil v 
prezgodnjo upokojitev ali pa na drugi strani v 
trmasto vztrajanje na trgu dela. Spomnimo se, 
nekaj let nazaj so se ljudje bali povišanja 
upokojitvene starosti, danes si mnogi 
prizadevajo, da bi lahko delali ob upokojitvi 
navkljub; mnogi od njih le zato, ker njihove 
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zaslužene pokojnine ne zadostujejo za dostojno 
življenje. Skratka, pri oblikovanju rešitev za 
upokojevanje in spodbujanje delovne aktivnosti 
potrebujemo premišljene in usklajene ukrepe, 
pametne rešitve, ne rešitev na pamet. Zato bi 
morali pred sprejetjem tega zakona premleti in 
prevetriti vse kombinacije in možne spodbude, 
šele nato pa sprejemati celovito rešitev. 
Sprejemanje rešitev na hitro samo za določene 
ciljne skupine ima namreč lahko nepredvidljive in 
škodljive posledice, četudi jih ob sprejemanju 
nismo predvideli.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov zato ne podpiramo predlaganih 
sprememb in dopolnitev zakona. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Končali smo s predstavitvami stališč 
poslanskih skupin.  
 In najprej dajem besedo predlagatelju 
gospodu Jožefu Horvatu. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica. Kolegice in kolegi!  
 Vsem poslanskim skupinam hvala za 
vaša stališča, kakršnakoli so že. Hvala posebej 
tistim, ki boste vsaj v enem delu podprli rešitve, 
ki so tukaj, kar razumem, da gremo naprej, da je 
to prava smer; in da potem razumem, da 
moramo iti v drugo branje. Nekoliko sem 
razočaran, da ste izgubljali toliko minut – nisem 
jih seštel –, da ste se ukvarjali s tem, s čimer se 
mi sploh nismo – kolikokrat je bila že ta rešitev v 
prejšnjem mandatu predlagana. To je izguba 
časa in škoda, da se v državnem zboru izgublja 
čas s tovrstnimi zadevami. Tukaj smo zato, po 
mojem skromnem mnenju in razumevanju, da 
iščemo rešitve. Ta zakon ni idealen. Nobeden 
od naših zakonov ni idealen! Gotovo tudi 
nobeden vladni ni idealen. Zato ga potem pilimo 
z amandmaji v drugem, tretjem branju in tako 
naprej, da pridemo do neke rešitve po 
demokratični poti, da mi, predstavniki ljudstva, 
potem lahko rečemo: Večina se s tem strinja 
oziroma samo manjšina nasprotuje. Konstantno 
vprašanje, da vir v zakonu ni naveden. Ne vem, 
v kateri člen bi ga naj zapisali. Pričakujem, ko bo 
vlada to reševala – ker menda bo –, da bo 
potem napisala nek člen – Vir pa je tam pa tam. 
Mi pravimo, gospe in gospodje, da je vir v 
boljšem poslovnem okolju, ki bo omogočilo več 
novih delovnih mest, več zaposlovanja, več 
možnosti, da se bo podjetniški duh razvil v tej 
državi. Ali se strinjate z mano, da je najbolj 
srečen Slovenec, Slovenka tisti, ki ima možnost, 
da razvije vse svoje intelektualne, podjetniške in 
druge potenciale, ki jih ima? In pri nas bo boljše, 
bo državna blagajna bolj polna – jaz to trdno 
verjamem – takrat, ko bomo vsi posamezniki, ki 
želimo delati, ki imamo ideje, poslovne, 
podjetniške, kakršnekoli že, lahko le-te razvili. 
Da se ne bomo bali zaposliti še enega delavca, 
ker je pač zakonodaja takšna, da ga ne bomo 

mogli odsloviti, če je slab. A so vsi zaposleni 
idealni v tej državi? Niso. Pa to zdaj ni tema. 
 Obžalujem tudi, recimo v Stranki 
modernega centra sem pričakoval, da bo več 
naklonjenosti. Res je, to je zdaj en drug SMC, 
kot je bil v preteklem mandatu, ko je bil velik 
SMC. Takrat smo se, ne držite me za besedo, 
najmanj trikrat usedli z vodjo poslanske skupine 
dr. Simono Kustec Lipicer, z eminentnim članom 
SMC dr. Mitjem Horvatom, moja malenkost, naši 
strokovni sodelavci in smo dejansko prišli zelo 
blizu. Zato smo bili tik pred drugim branjem. 
Ampak – upam, da ne zaradi tega zakona – je 
potem dr. Cerar odstopil. Ni problem, da je on 
odstopil, problem je, ker so problemi ostali. 
Ostali so tej sestavi parlamenta. Levica pa bivši 
poslanec Nove Slovenije pa da imena ne pove; 
glede tega je že polemiziral naš predsednik 
mag. Tonin, zato tu ne bom izgubljal besed. Kar 
se Stranke modernega centra tiče, samo še to, 
kar je bilo pri prejšnjem zakonu rečeno s strani 
Janija Möderndorferja. Magnetogram vse pomni. 
Vse pomni. On je mene napadal, da sem jaz 
nekaj zlorabljal njegovo diskusijo. On je 
dejansko rekel »ena majhna skupina«, ni rekel 
»določena«, kot je morda hotel povedati. 
 S strani Levice razumem sporočilo, da 
je prepovedano delati, da je v tej državi 
prepovedano delati. Poglejte, kje smo mi v 
Evropi. Res je, cela Evropa se stara, slovenska 
družba najbolj. To nam poroča vsak semester 
Evropska komisija. Življenjska doba se daljša – 
hvala bogu! Zahvaljujoč medicini, zahvaljujoč 
tudi bolj zdravemu načinu življenja in tako 
naprej. Kar pomeni, da je starajoča se družba 
veliko fiskalno tveganje. In v Evropi, v institucijah 
Evropske unije smo – ja, tudi mi – sprejeli neke 
usmeritve, kako biti čim dalj čas aktiven. 
Govorim o delovni aktivnosti. Včasih me kdo 
vpraša, kdaj pa ti greš v penzijo, koliko pa še 
moraš delati. Če bo vse po sreči, če mi bo 
zdravje služilo, bom delal do smrti, ne v 
parlamentu, ne bojte se. Sporočam kolegu 
Janiju Möderndorferju, malo za hec. Treba bo 
delati do smrti, ker veste, kakšne so penzije. Pa 
zato, ker delo krepi človeka, piše v Prvi čitanki, 
vsaj v moji je tako pisalo. Poslanska skupina 
Desus, bojim se, da ni razumela, ker je bilo 
rečeno, da sedaj gre tu za neke neenakosti, da 
samo tisti, ki so bili espe, imajo to pravico, da 
lahko so espejevci naprej in dobivajo 
stoprocentno pokojnino. Ne, tudi tisti, ki se je 
upokojil, morda je že tri leta v penziji, ni važno, 
kje je delal, pa ima sedaj neko idejo, nek posel, 
če hočete, pa bi rad delal; pa tudi ta upokojenec, 
ki je že tri leta upokojenec, naj odpre espe. To 
piše v zakonu. Pa naj dela, za božjo voljo, naj 
dela in naj plačuje vse davke. In mi pravimo, 
dvojni status je za tiste, ki so vse pogoje dosegli 
za penzijo. Po mojem razumevanju je penzija 
pravica. To je pravica, ki smo si jo, si jo bomo 
zaslužili, če smo 40 let plačevali določene 
prispevke. In če opravljam neko dejavnost, 
mizarstvo, karkoli, projektiranje, in se mi v 
nekem trenutku prižge ta pravica, ki se ji reče 
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penzija, je prav, da stoprocentno dobivam to 
penzijo, čeprav je nizka, prav je, da dobim. In če 
sem zdrav pa imam produkt pa imam trg pa 
imam zaposlene, skrbim za eksistenco petih 
družin, zakaj mi država prepoveduje delati?! 
Zakaj? To je noro, gospe in gospodje, kar 
imamo sedaj v tej rešitvi, ki jo bom kasneje še 
bolj podrobno osvetlil; kaj imamo sedaj, je noro.  
 Levice ne razumem, govori o tem, da je 
število delovnih mest slovenska konstanta, tega 
sploh ne razumem. Pa o statistiki espejevcev in 
tako naprej, zakaj jih je več. Zakaj je več 
espejev? Zakaj je porast? To pa je vredno 
analize. Podjetniška strast je rast. Še enkrat, 
tisti, ki je zdrav, ki ima idejo, ki ima produkt, ki 
ima trg – naj dela, naj raste, naj dodatno 
zaposluje in naj dobiva stoprocentno pokojnino, 
če je izpolnil vse pogoje. Se pa strinjamo mi tudi 
s povečanim inšpekcijskim nadzorom, kar se tiče 
nesreč pri delu. Nimamo s tem težav. Ampak 
niste prebrali zakona. 191. člen dopolnjujemo, ki 
govori o odgovornosti delodajalca za škodo 
zavodu. »Zavod lahko od delodajalca zahteva 
znesek odškodnine največ v višini 20-kratnika 
najnižje pokojninske osnove.« To je sedaj 
približno 15 tisoč. Naprej. »Če je povzročena 
škoda nastala namenoma, jo v celoti povrne 
delodajalec.« Če vam ta 20-kratnik ni všeč, ga 
dajmo amandmirati pa napišimo nek drug 
večkratnik, po demokratični volji večine. Ja, vsi 
si prizadevamo za višje pokojnine. Ej, ne bo šlo. 
Ne bo šlo brez pokojninske reforme. To, da 
bomo sedaj vsako leto tekmovali, enkrat 
Bratuškova, potem Erjavec, potem še tretji pa 
petnajsti, kdo bo dal več za upokojence iz 
državne blagajne, to je brez zveze. To smo v 
prejšnjem mandatu; pa smo res računali, da si je 
prvak Desusa prizadeval za to in je uspel, dobil 
je 40 milijonov na leto. Če to preračunate, 
ugotovite, da je to na mesec za vsakega 
upokojenca ena ali dve kepici sladoleda srednje 
kvalitete. To je delanje norca iz upokojencev. Mi 
moramo, pa ne sedaj za mene pa za nas, ki smo 
že malo bolj v letih; ampak za mlade. Za mlade 
mi moramo danes narediti – gospod državni 
sekretar, poslušajte – pokojninsko reformo, ki bo 
malo drugačna, kot je ta. Ker kaj nam ta daje? 
Jaz sem tudi bil kritičen do prejšnje vlade ali pa 
do stranke, ki je demokratična stranka 
upokojencev, ker sem prišel do enega 
zanimivega pravila – pravila dveh devetk. V 
devetih letih, od 2008 do 2017 je devet let, se je 
razmerje med plačo in pokojnino zmanjšalo za 9 
odstotnih točk. 2008 je bilo razmerje 67 %, 2017 
– 58. Zdaj mi novi, najmlajši upokojenci pravijo, 
da ni 58, da je 57. Torej gre navzdol in nihče nič 
ne ukrene. Samo gledamo, se staramo; pa nič. 
Namesto da bi uvedli, pa če vam ni všeč naš 
tristebrni sistem, potem je nekega drugega treba 
izumiti, ki bo za vse dober.  
 Zanimivo, da niste za to nekateri, vsaj 
nekateri, da bi popravili krivice. Kolegica Furman 
je bila za to, tudi Levica, mislim, da sem prav 
slišal. LMŠ, celostno je treba reševati, sistemsko 
je treba reševati socialne pravice, davčno 

reformo in tako dalje, še nekaj je bilo navedeno. 
Pa dajmo celostno. To najbrž pomeni, da bo v 
paketu prišlo v državni zbor 60 zakonov, na 
pamet govorim. Dialog s socialnimi partnerji, ja. 
Kakšna je tu zdaj procedura? Ali pred prvim 
branjem, ali po prvem branju, kako naj to 
uredimo? Tega jaz enostavno ne vem. Bi pa 
nekaj še želel povedati, če sem pri LMŠ kot 
največji vladni stranki, ker je treba posvetiti več 
pozornosti. Vi vsi veste, dragi kolegice in kolegi, 
da smo v času volilne kampanje od različnih 
institucij, medijskih hiš dobivali različna 
vprašanja. Eno vprašanje se je glasilo: Kakšen 
je vaš pogled na fleksibilne oblike dela? 
Odgovor LMŠ, ne bom vsega citiral, samo zadnji 
del: »Glavni razlog za premišljeno uvedbo 
fleksibilnosti trga dela je aktiviranje vseh 
potencialov v Sloveniji.« Super. »Tudi delovno 
sposobnih upokojencev, da bomo lahko 
ohranjali gospodarski razvoj in socialno državo.« 
Bravo, ampak bravo za takrat, ne za danes. Kaj 
se je spremenilo? Pa LMŠ je isti. Aja, v vladi so 
zdaj. Gospod državni sekretar, Bela knjiga, vi jo 
v nulo poznate, ker ste zdaj drugi človek na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti. Bela knjiga o pokojninah, april 
2016, stran 95, da ne boste dolgo listali: V okviru 
dvojnega statusa bi se tako lahko vpeljala 
rešitev, po kateri bi lahko prejemniki starostne 
pokojnine od izpolnitve polne starosti še naprej 
prejemali dohodke, ki ne bi vplivali na 
prenehanje izplačevanja oziroma na zmanjšanje 
pokojnine, vendar pa bi bili taki upokojenci 
dolžni plačati vse pripadajoče prispevke za 
socialno varnost. Ja, seveda, to piše v našem 
zakonu. Vse morajo plačati. Jasno. In še predlog 
ukrepa: Ureditev dvojnega statusa upokojencev 
na način, da se jim omogoči opravljanje dela po 
upokojitvi in hkratno prejemanje polne 
pokojnine, ko izpolnijo polno upokojitveno 
starost in ob pogoju, da plačujejo polne 
prispevke. Trikrat polno. Vi pa ste v prazno zdaj 
streljali, ko ste rekli, da to ni dobro. Zdaj mi 
samo povejte, državni sekretar, ali Bela knjiga 
še velja, ali ste nekomu to plačali, da je to 
napisal; to verjetno ni zastonj, in da ste zdaj ta 
denar in še eno Belo knjigo vrgli v koš. Ključno 
in še enkrat želim poudariti, kadarkoli gredo naši 
ministri ali predsednik Vlade na zasedanje 
Evropskega sveta ali pa ministri na zasedanje 
Sveta Evropske unije za delo, konkurenčnost, 
ECOFIN; skoraj vedno je govora o tem, da 
moramo v Evropi biti čim dlje časa aktivni. 
Moramo biti v kondiciji, v delovni kondiciji. Tukaj 
zdaj slišim, da je prepovedano delati, v tej 
državni je prepovedano delati.  
 Kolegice in kolegi, v Novi Sloveniji 
mislimo, da je čas, da izboljšamo poslovno 
okolje v Sloveniji, da ga naredimo 
konkurenčnejšega. Ne bom zdaj citiral lestvic, 
ampak mi v Novi Sloveniji nismo zadovoljni z 
lestvico konkurenčnosti, nismo zadovoljni, da 
nas prehitevajo države, tudi po ekonomski 
svobodi, to so Romunija, Bolgarija, Slovaška, 
Češka. Ko smo predsedovali Svetu Evropske 
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unije v prvi polovici leta 2008, so nam šefi 
evropskih institucij rekli, da smo nova zvezda na 
evropskem nebu. Danes so nam Francozi 
izmerili, da je naša specifična teža v institucijah 
Evropske unije nič. In čisto človeško, velika 
večina Slovenk in Slovencev ni srečnih, če je na 
sociali. Mi smo najbolj srečni takrat, ko lahko 
ustvarjamo, ko uresničujemo vse svoje 
potenciale, o katerih sem že prej govoril, 
intelektualne, podjetniške, ročne, če hočete. In 
to nas dejansko dela tudi samozavestne, 
ponosne, ustvarja boljšo družbeno klimo, stanje 
duha. Moram reči, da sem razočaran, ko iz 
stališč vidim, da tako jasne rešitve enostavno 
nimajo razumevanja pri vladnih strankah. 
Enostavno mi tega ne razumemo. Mogoče pa je 
res princip takšen, da se ne gleda, kaj kdo 
predlaga, ampak kdo kaj predlaga. In če ta kdo 
ni pravi, ni pravilen, potem je treba njegove 
rešitve pač poteptati.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa predlagatelju.  
 Začenjamo s splošno razpravo poslank 
in poslancev. Sprašujem, če ima Vlada morda 
željo spregovoriti?  
 Izvolite, gospod državni sekretar, imate 
besedo.  
 
TILEN BOŽIČ: Hvala za besedo.  

 Razprava je zanimiva. Pri dveh 
zadevah bi dal en dodatek zraven. Najprej kar 
se tiče regresnih zahtevkov, bi eno malenkost 
ponovil, potem pa šel na konkretne primere, da 
damo vse skupaj v kontekst. Delodajalci, ko 
govorimo o regresnih zahtevkih, odgovarjajo 
zaradi tega, ker niso izvedli ukrepov za varnost 
in zdravje pri delu ali drugih ukrepov, ki so 
predpisani ali odrejeni za varnost ljudi; poleg 
tega pa tudi, če so sklenili delovno razmerje 
brez predhodnega zdravstvenega pregleda za 
osebo, za katero se je kasneje ugotovilo, da 
zdravstveno ni bila zmožna za opravljanje 
določenih del, posledično pa je zavarovancu 
nastala invalidnost, potreba po tuji pomoči in 
postrežbi ali smrt. V nobenem primeru 
delodajalci ne odgovarjajo neomejeno, kar sem 
tudi že povedal uvodoma, pri stališču Vlade, 
nesorazmerno in za vsako minimalno napako, 
saj se v vseh primerih ugotavlja ter uveljavlja 
odškodninska odgovornost. Ko se uveljavlja ta 
odgovornost, je potrebno, da so izkazane vse 
predpostavke odškodninske odgovornosti in 
tako naprej. In seveda se gleda tudi prispevek 
delavca.  
 Tukaj imam nekaj primerov, to so vsi 
primeri, ki smo jih dobili na določen presečni 
datum, ki so v tem trenutku odprti, so odprte 
tožbe. Gre za teh šest primerov, pa bi šel na 
kratko čez te primere. Prvi primer. Delavec je 
padel s strehe in se poškodoval. Delavec ni imel 
varnostnega pasu, ni bilo varnostne ograje, ni 
imel izpita za varstvo pri delu in ni imel 
opravljenega zdravniškega pregleda. Toženi 
znesek – tisoč evrov. Drugi primer. Delavec je 

padel z višine treh metrov. Delavec ni imel 
varnostnega pasu, ni bilo varovalne ograje, 
zlomila se je deska na odru. Znesek – 9 tisoč 
evrov. Naslednji, ta je najvišji od tistih, ki jih bom 
navedel. Delavec je delal na strehi in padel z 
višine 4,7 metra, ker ni bilo varovalnega oziroma 
lovilnega odra. Gre za podjetje, ki dela v 
gradbeništvu, ki pozna predpise, ki ve, da višina 
4,7 metra pomeni višino, na kateri je treba paziti. 
Govorimo o varnosti in zdravju delavcev na 
delovnem mestu. Toženi znesek – 17 tisoč 
evrov. Potem imamo naslednji primer, delavec 
se je poškodoval pri upravljanju s čistilnim 
strojem. Potegnilo mu je roko v boben. S tem v 
zvezi, če gremo naprej, so bile ugotovljene 
kršitve delodajalca, ki se je ukvarjal z montažo in 
vzdrževanjem jeklene konstrukcije, da je bil 
delavec kljub prepovedi dela v ropotu razporejen 
v prehrupno delovno okolje in ni bil ustrezno 
poučen o ravnanju s strojem. Ni imel 
opravljenega preizkusa usposobljenosti, 
delodajalec ga ni usposobil za varno in zdravo 
delo. Toženi znesek – 9 tisoč evrov. Naslednji 
primer, delavec je padel z odra, ker ni bil 
ustrezno usposobljen za to delo in ker se je pri 
demontaži porušil gradbeni oder. Verjetno zaradi 
tega, ker ni bil usposobljen in ni znal pravilno 
ravnati. Toženi znesek – 2 tisoč evrov. Naslednji 
in zadnji primer, delavec je padel s strehe, ker ni 
imel ustrezne opreme za delo na višini. 
Delodajalec se ukvarja z gradbeništvom. Toženi 
znesek – 10 tisoč evrov. Kaj hočem s tem 
povedati? Želim povedati, da gre za primere 
družb, ki se ukvarjajo z določenim delom, ki 
poznajo tveganja, ki se tičejo njihovih delavcev; 
in je prišlo do tega regresnega zahtevka. Teh 
regresnih zahtevkov je v primeru pokojninske 
blagajne, ki je zdaj na dnevnem redu, bistveno 
manj kot v primeru zdravstvene in tudi zneski so 
bistveni nižji; ampak gre za primere, kjer je res 
prišlo do neprimernega ravnanja tudi s strani 
delodajalcev. Ko mi gledamo na varnost in 
zdravje pri delu, gledamo tudi na ta način, da je 
to večplastno vprašanje; in so različni 
mehanizmi, ki se vklapljajo. Eden od teh, ki 
predstavlja tudi eno spodbudo, ki je sicer 
negativnega tipa za delodajalce, da se 
predpisov držijo, je tudi ta.   
 Zdaj pa naprej, pod točko 2 sem si 
postavil tale dvojni status. Zadeva je taka. Dvojni 
status je izjemno zahtevno vprašanje. Zakaj? 
Ker se lotevamo materije, ki naslavlja zelo 
različne stvari – od tega, kaj to pomeni za 
določeno specifično družbeno skupino, do tega, 
kako naj jo družba obravnava, ali naj ji ta denar 
nameni. Zakaj ne morda mladim? Ti rabijo 
stanovanja, imajo otroke in tako naprej. Zakaj 
ravno tej skupini? To je prvo vprašanje, ki je tudi 
družbeno vprašanje. O tem se bo treba tudi 
pogovoriti. Druga reč pa je, ko to zagotovimo, 
narediti na tak način, da ne bo prišlo do nekih 
distorzij v sistemu, ki bi jih po nepotrebnem 
povzročili, kar pomeni, da morajo biti pogoji zelo 
jasno postavljeni. Tu govorimo o štiridesetih letih 
delovne dobe, govorimo o tem, da bi verjetno 
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morali imeti pogoj, da se nekdo najprej upokoji, 
potem se reaktivira; in to na željo delodajalca. 
Tukaj malo merim na to, kar je sam predlagatelj 
povedal, da mi imamo določene sektorje, 
predvsem javni sektor, če gledamo morda 
predavatelje, imamo tukaj uradnike in tako 
naprej, ta rešitev bi za državo lahko pomenila 
težavo, če ne bi prišlo najprej do prekinitve, 
potem pa se res delodajalec odloči – Ali njegov 
prispevek k našemu delu še potrebujem? 
 Od tu naprej so potem še druge stvari. 
Omenjali ste, da je bila ta pravica pridobljena, 
ampak če zdaj pogledamo, vi naslavljate 
relativno ozko skupino, govorimo o espejih. Pri 
espejih je pogosto tako, da je pokojnina, ki jo 
potem prejemajo, recimo posebej ta, ki je za 40 
let, ko se je postavil poseben socialni minimum, 
kaj naj kdo dobi za 40 let delovne dobe, je v 
večini primerov ugotovljeno, da zaradi tega, ker 
so relativno malo prispevali v blagajno, si oni 
brez tega korektiva tiste pokojnine načeloma ne 
bi mogli prislužiti oziroma prejemati v tej višini. 
Zato se potem postavlja vprašanje, ko 
pogledamo po teh družbenih skupinah, ali se 
bomo v tistem trenutku kot družba tudi odločili, 
da dobi 100 % tiste korigirane pokojnine ali 
morda le tiste, ki si jo je prislužil. Ker v 
nasprotnem primeru smo mu mi med njegovim 
delom preko transferjev pomagali in kasneje 
preko transferja, ko je upokojen, spet pomagali. 
Če se tako odločimo kot družba, v redu, vendar 
je treba imeti to v obziru in razmisliti o tem, na 
kakšen način postaviti, da bodo ta razmerja 
pravilna. Poudaril bi naslednjo stvar, pa ne kot 
neko alternativo dvojnemu statusu. Mi imamo že 
kar nekaj rešitev, ker je bilo rečeno, da se jim ne 
dovoli delati. Vsak lahko dela naprej, tu ni 
nobene razprave. Če nekdo hoče biti espe in 
nadaljevati kot espe, nadaljuje kot espe. Če 
hoče biti nekdo zaposlen, lahko nadaljuje kot 
zaposlen; vendar je tu vaše vprašanje, ki ga 
naslavljate, ali je celotna pokojnina zraven. Pa bi 
navedel nekatere rešitve, ki so zdaj na 
razpolago. Ko izpolnite polne pogoje, imate 
možnost prejemanja poleg plače, ki jo imate, še 
20 % pokojnine. To je ena varianta. Druga 
varianta je, da se recimo pri neki starosti delno 
upokojite, najmanj za 10 ur na teden morate biti 
zavarovani; za tisti del je potem plača, za drugi 
del je pa pokojnina; pri čemer je treba poudariti 
to, da se to ne izključuje še s tistimi 20 %, ki bi 
jih eventuelno ob izpolnitvi pogojev tudi zraven 
prejemali. Od tu naprej so pa še nekateri drugi 
tipi, se pravi od začasnega, občasnega dela 
upokojencev, ki lahko doseže do 7 tisoč evrov 
na letni ravni, civilne pogodbe, osebno 
dopolnilno delo, dopolnilna dejavnost na kmetiji 
in tako naprej. Zdaj ne govorim, da je to ista 
zadeva, kot jo bomo tudi prinesli v Državni zbor 
predvidoma prihodnje leto ob predhodni 
usklajenosti koalicije in, upam, socialnih 
partnerjev. Želim povedati, da ko nekdo reče, da 
ni možno delati; želim samo povedati, da je 
možno in nekateri nastavki možnosti v slovenski 

zakonodaji že obstajajo. Recimo temu dodatek k 
razpravi. 
 Naslednja zadeva. Rečeno je bilo, da 
se slovenska družba stara, in to je dejstvo. Tu je 
treba vseeno opozoriti na naslednje. Mi imamo 
največjo težavo med 57 in 65 let. To niso nujno 
tisti, ki so že izpolnili pogoje za upokojitev, 
ampak tam, relativno gledano, zelo malo ljudi 
dela. In grejo bodisi na dolgotrajnejšo bolniško 
bodisi so na čakanju ali pa so dlje na Zavodu za 
zaposlovanje. In tu je trojna, večplastna težava. 
Ena se tiče nas kot državo, da najdemo 
ustrezne rešitve, da bodo ljudje lahko delali, 
manj delali, kombinirano delali in tako naprej, da 
bodo želeli delati dlje. Drugi vidik je zagotovo 
vidik gospodarstva, kjer bo treba pogledati, kako 
lahko oni pripomorejo k temu, da bodo delavci 
po določeni starosti lahko zasedli določena 
delovna mesta, ki bodo za njih rezervirana. 
Včasih dam primer komunalnega podjetja, 
nelogično je, da 20, 25 let star fant vozi 
tovornjak, zadaj pa v dežju dva 60-letna moža 
premetavata kante. Verjetno bosta v najkrajšem 
možnem času odšla bodisi na bolniško, bodisi 
se bo kaj takega zgodilo ali se bosta predčasno 
upokojila, ker je to delo nevzdržno. To pomeni, 
da bo tudi na tej strani treba najti neke rešitve, 
vemo tudi, da gospodarstvo o tem razmišlja 
aktivno, ampak bo verjetno to treba pospešiti. In 
nenazadnje tudi na strani sodelovanja 
delojemalcev, se pravi tudi sindikatov, kako te 
kompleksne težave tudi nasloviti, da jim bomo 
lahko kos. Tam je tisti del, kjer imamo mi zelo 
visoke stroške, majhno raven angažiranosti, se 
pravi zaposlenosti. Če boste pogledali podatke 
OECD, od 25 do 55 let, Slovenija je prva znotraj 
OECD po deležu zaposlenih. Mi smo tam špica, 
po tistih letih se nam pa zadeve nekoliko 
poslabšajo in tudi to bo treba, ko se o teh 
zadevah pogovarjamo, nasloviti, da bomo prišli 
do nekih rešitev, ki bodo koherentne, ki bodo 
tudi naslavljale več dimenzij, da ne bodo to neki 
osamelci, ki bi lahko na dolgi rok pripeljali do 
nestabilnosti tudi pokojninskega sistema.  
 Prej je bilo tudi rečeno, kaj se je zgodilo 
v zadnjih desetih letih. Jaz bi vseeno tudi en 
podatek dal zraven. Trenutno smo skoraj že pri 
620 tisoč upokojencih, v zadnjih desetih letih se 
je ta številka povečala za približno 100 tisoč, to 
je veliko za tako državo. Za toliko zaposlenih, 
kolikor jih imamo mi, je to veliko, kar pomeni, da 
določene prilagoditve znotraj sistema so tudi že 
bile. Bi pa tudi veljalo poudariti, da prvi steber, 
kot ga mi poznamo, jaz upam, bo ostal integralni 
del, ker je to ena od največjih pridobitev. 
Izumljena je bila, lahko rečemo temu, v Evropi. 
Upam, da bo tudi večji del Evrope 1. steber čim 
dlje tudi obdržal, ker je verjetno to ena od 
največjih civilizacijskih pridobitev za pomoč 
starejšim. Od tu naprej, ker je bilo rečeno, da 
nismo za to, da se popravijo krivice. Tu je bila 
mišljena prostovoljna vključitev. Jaz bi vseeno 
poudaril, da je tudi Ustavno sodišče odločilo, da 
ni šlo za nesorazmeren poseg, kar pomeni, da 
tista odločitev Ustavnega sodišča na nek način 
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kaže, da ni šlo za krivico. Kar se tiče Bele knjige, 
zanimivo besedno zvezo včasih uporabim, da 
funkcija ne prinese pameti, tu mislim nase. Jaz 
sem bil prej na Ministrstvu za finance in se 
moram marsičesa še naučiti, hvala za 
kompliment v tem smislu. Belo knjigo znam 
skoraj na pamet. Res je, da sem jo prebral, jo 
bom moral še nekajkrat, da jo bom znal verjetno 
na pamet. Vseeno bi izpostavil predvsem to, da 
tam je nabor možnih rešitev. So neki strokovni 
koncepti, ki so bili preneseni v Belo knjigo, ki 
predstavljajo relativno dobro podlago za 
nadaljnjo politično razpravo in čim širši družbeni 
konsenz, s katerim se morajo tudi pokojninske 
reforme sprejemati, ker tu dejansko govorimo o 
celi družbi. Mladi, konec koncev otroci, zaposleni 
in upokojeni se morajo v tem poenotiti do te 
mere, da bodo drug drugemu priznali, kaj komu 
pripada in v kakšni meri. In bi vseeno omenil tudi 
eno zadevo, ki ste jo sami izpostavili. Tam je 
predvidena polna starost za dvojni status, to 
pomeni 65 let. Ne vem, ko bo kakšna reforma 
čez 10, 15, 20 let, bo lahko to 67 let. To, kar 
pripravlja koalicija, v tem trenutku razmisleki niso 
še šli tako daleč, da bi karkoli potrjevali ali 
demantirali, ampak to je tudi ena zadeva, na 
katero bi opozoril, da je v Beli knjigi, kar se tiče 
dvojnega statusa. Koalicijski sporazum govori o 
tem, da se bo to naslovilo. Koalicija govori o 
tem, da se bo to naslovilo. Vlada govori o tem, 
da se bo to naslovilo. Tudi MDDSZEM, tudi jaz 
govorim o tem, da se bo to naslovilo. Kot 
rečeno, gre za zelo kompleksno problematiko. 
Mi pričakujemo, da vam bomo rešitve v v zvezi s 
tem lahko začeli predstavljati v prihodnjem letu, 
nas pa čaka še kar nekaj računanja, pogovorov 
in tudi socialnega dialoga, da dosežemo ta 
konsenz, kako, na kakšen način, da bo to tudi 
širše družbeno sprejemljivo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Predlagatelj ima sedaj besedo. 
 Izvolite, gospod Horvat. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica.  
 Hvala za vaše razmišljanje, gospod 
državni sekretar. Tistih 6 nesreč pri delu, grozne 
so bile, ki ste jih našteli. Ne bom jih ponavljal, 
sem si jih pa zapisal. Če je vse bilo tako, kot ste 
vi povedali, da ni bilo ograje, da ni bil pripet, da 
ni bil podučen; pa normalno, da mora tu 
delodajalec plačati. Zakaj ste jih sploh naštevali? 
Saj to že mi ves dan govorimo. Zdaj pa vi meni 
odgovorite, če boste seveda želeli, dajva nek 
praktični primer. Gradbišče, vi ste vodja 
gradbišča, imate jih pa več, imate 3 gradbišča. 
Po fizikalnem zakonu na treh mestih ne morete 
biti istočasno. Nadzirate tri. Na tem gradbišču 
ste delavce opremili z zaščitno opremo, naročili 
ste, da morajo imeti čelade, celo gradbišče 
ozvočite, kjer se skozi zvočnik sliši – čelada, 
čelada, čelada, čelada, recimo. Potem greste na 
drugo gradbišče in, kot sem že prej povedal, 

enemu delavcu je pač vroče, ga tišči, vrže 
čelado dol. Naslednji trenutek mu na glavo prileti 
kladivo. Bog ne daj, trajni invalid. In vi greste 
lahko v zapor, ker ste vodja gradbišča, ali pa ste 
ob hišo, če ste espe, ker odgovarjate z vsem 
svojim premoženjem, ob predpostavki, da imate 
hišo. Ta vprašanja mi naslavljamo, ne tistih šest, 
ki ste jih vi naštevali, kjer je evidentno, da je 
delodajalec, ki je odgovoren za gradbišče ali 
karkoli že je bilo, je za to odgovoren. Nekaj ste 
se zapletli, ko ste rekli, da ta pokojnina, ki bi jo 
dobil espe, ki bi nadaljeval delo, plačeval vse 
prispevke, pokojnine pa da naj ne bi dobil, ker je 
treba ta denar dati mladim. Mogoče nisem dobro 
razumel. Iz pokojninske blagajne ne gre za 
mlade. Mi imamo mlade zelo v ospredju, ampak 
v tem primeru ne. 
 Če espejevec v trenutku, ko doseže 
vse polne pogoje za polno pokojnino, in vi mu – 
ja, zakon iz decembra 2015 – daste 20 %, vi ste 
tako rešili ta status. Se pravi, da on lahko naprej 
dela, ampak 80 % pravice ste mu odrezali. A je 
to pošteno? On potem lahko reče: Jaz se ne 
grem. Dovolj sem delal, zaklenem obratovalnico. 
In tistih pet zaposlenih pošlje na cesto. A ste 
izračunali to bilanco skozi optiko javnih financ? 
Kar izračunajte, pa boste videli, kje boste. Z 
vašim zakonom – dobro, takrat niste bili …, bili 
ste pa v koaliciji decembra 2015 – z vašim 
zakonom ste, zdaj govorim za Prekmurje, ki ga 
malo bolje poznam, zaprli kar nekaj obratovalnic, 
tudi kar nekaj gostiln. In res je, vse manj je 
dobrih gostiln, zaradi takšne bedaste 
zakonodaje. Kakšna je med drugim rešitev? 
Takrat sva z državnim sekretarjem, ki je približno 
tukaj sedel, jaz pa na sedežu številka 90, imela 
hude polemike. Ker rešitev v tem zakonu je med 
drugim tudi takšna. To je s spletne strani 
ministrstva za delo: »S tem se zagotavlja še 
fleksibilnejša oblika prehoda iz delovne 
aktivnosti v polno upokojitev. Vsi zavarovanci,«, 
torej tudi samostojni podjetniki, družbeniki, 
delavci in kmetje, »ki izpolnjujejo pogoje za 
upokojitev, imajo sedaj možnost prejemanja 
75 % pokojnine, če se vključijo v zavarovanje za 
dve uri na dan.« Ostanimo pri gostilnah. Ali 
pozna kdo na svetu gostilno, ki je odprta dve uri 
na dan? Ali pa kakšno drugo dejavnost, dve uri 
na dan? A vam je všeč ta rešitev? Nam ni, zato 
je tudi nismo podprli. To ni življenjsko! Pa dajmo 
enkrat že sprejemati življenjske rešitve in to čim 
prej izbrišite, drugače bomo mi spet vložili 
novelo zakona, ki bo to izbrisal, ker ni 
življenjsko. To je delanje norca.  
 Dobro ste izračunali. V starostnem 
intervalu 57 do 65 let smo evropski rekorderji. Tu 
notri nas je najmanj zaposlenih. Pravite, da vse 
te probleme, ki jih zdaj mi odpiramo, naslavlja 
koalicijski sporazum. Mi se veselimo, saj potem, 
pod črto, govorimo isti jezik. Pa nam še 
razložite, ali boste potem prišli s paketom 
socialnih, pokojninskih, davčnih zakonov, da 
bomo vsaj majčkeno imeli neko predstavo, kaj 
nas čaka, da nam ne bo spet kdo očital, če zdaj 
iz tega ne bo nič, da bomo čez dve leti te 



                                                                                                                          

  205  

zakone ponovno vložili. Upam, da ne bo 
prepovedano. Tudi to se lahko zgodi. ZUJF je bil 
strašen, res. S težkim srcem sem ga podprl. Je 
pa za določene skupine poklicev bil dokaj odprt. 
Recimo, univerzitetni učitelji niso bili kar vrženi v 
prisilno upokojitev, tisti, ki so delne pogoje že 
izpolnjevali. Če je njihov šef, dekan fakultete 
rekel, da ga potrebuje, ga je ohranil. Zato so 
nekateri ostali kljub starosti 75 let. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Sedaj želi zopet besedo predstavnik 
Vlade.  
 Izvolite. 
 
TILEN BOŽIČ: Bom na kratko, ker v kakšni točki 

sem bil malo nerodno razumljen.  
 Kar se tiče teh nesreč pri delu, 
načeloma je to vse, kar je teh primerov, ki so v 
primeru tožbe. Vi ste povedali en primer, kjer 
razumem, da je imel dokumentacijo delodajalec 
urejeno, je tudi opozarjal aktivno, on se je 
angažiral za to, ampak je potem zaradi 
malomarnosti delavca prišlo do take nesreče. V 
takem primeru regresnega zahtevka zoper 
delodajalca ni. On je naredil vse, kar je bilo v 
njegovi moči. Situacija je bila taka, da on ni 
mogel vplivati, ker dejstvo je, da ne more za 
vsakim stati ves čas; in je prišlo do tega 
dogodka. To ni to, o čemer vi govorite, kar bi 
radi rešili, ker se to načeloma ne more zgoditi. 
Druga stvar, tudi sindikati zelo močno opozarjajo 
na to in se tega zavedajo. Zadnjič je ravno 
gospod Zorko v eni od razprav posebej opozoril 
na to, da je izjemno pomembno, da ko 
delodajalec sprejme določene ukrepe, zagotovi 
varnostno opremo, delavci to upoštevajo, ker 
gre tu tudi za njihovo dobro, njihovo korist in 
tako naprej. Gre za neko široko zavedanje vseh 
strani, socialnih partnerjev. Ne gre samo za 
delodajalce, so tudi sindikati na tej strani. Ta 
razmislek, to iniciativo, tudi to, kar je eno od 
prioritetnih področij ministrstva za delo, ki je 
varnost in zdravja na delovnem mestu, podpirajo 
in pomagajo razvijati.  
 Druga zadeva, možno je, da sem prej 
res preveč naokoli oziroma večkrat povedal 
kakšno stvar, pa ni prišlo do izraza tisto, kar sem 
hotel povedati. Mi imamo socialni korektiv, ki je 
nekaj čez 500 evrov, če imate vi 40 let delovne 
dobe. Marsikdo od teh, ki so espeji, bi si zaradi 
nizkih vplačil prispevkov recimo zaslužil 
pokojnino okoli 350, 400 evrov. In tukaj se 
postavlja osnovno vprašanje, ali v takem primeru 
to nasloviti na nek način, kaj je tisto, kar se mu 
prizna. In to je tisto, kar je še stvar razprave, 
ugotavljanja, neke strokovne debate, na koncu 
tudi politične. Za delavce ne govorim, ker vi tega 
v predlogu ne naslavljate. Kar se tiče 
financiranja študentov oziroma mladih, bi 
vseeno povedal, da gre iz proračuna preko 
milijarde v pokojninsko blagajno. Je tudi neka 
medvzročna, posledična povezava med tem, 
koliko imamo denarja na razpolago za ene 

politike in druge politike. Finančni sistem 
oziroma javne finance so pač prepletene in 
povezane med seboj ter je treba nanje tudi na 
tak način gledati. Če se nekje da, je treba nekje 
tudi potem verjetno ta denar priskrbeti oziroma 
vzeti. Omenjeno je bilo tudi, da vse težave 
naslavlja koalicijskih sporazum. Koalicijski 
sporazum je dokument, ki predvideva predvsem 
politične usmeritve in našo agendo dela, pri 
čemer pa je na nas, da v naslednjih mesecih in 
letih najdemo dobre, tudi strokovno utemeljene 
rešitve, da ga uspemo dobro realizirati. Če bi 
šteli, da so tam že vse rešitve napisane na tak 
način, kot jih neposredno lahko implementiramo, 
bi lahko to predstavljalo kar veliko tveganje. In 
mislim, da se tega v tej dvorani vsi tega 
zavedamo. Tukaj gre za skupno delo koalicije, 
ekipe. Mislim, da bomo te rezultate tudi v 
kratkem lahko pokazali.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar.  
 Če dobro razumem, sedaj prehajamo 
na razpravo poslank in poslancev. Govorim 
nekoliko bolj počasi, ker sem trenutno brez očal.  
 Besedo ima gospod Vojko Starović. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala lepa. 

Ponovno lep pozdrav vsem!  
 Tudi ta novela, ki jo je prvopodpisani 
Jožef Horvat dal v proceduro, je del celega 
sklopa novel, ki ima nek cilj. Moram takoj 
povedati, da naša stranka, Stranka Alenke 
Bratušek, te cilje podpira. Vendar zakona ne 
moremo podpreti, ker smo mi za to, da gre skozi 
vladno proceduro. Bili smo na vladi, bili smo pri 
ministrici, predstavili smo naše poglede in 
obljubili so nam, da procedura steče. In mi na to 
igramo, razumite, moramo mi na to igrati, 
drugače ne moremo biti vladne stranke. In vsaka 
sprememba delovne zakonodaje na tem 
področju, socialne zakonodaje, zahteva tudi ta 
socialni dialog. In mislim, da je ta socialni dialog 
krasen instrument, da se uskladimo v tej državi 
in da poskrbimo za neko pravičnost in enake 
rešitve za vse. V tej smeri moramo delati in 
verjamem, da bomo v tej smeri delali. Ne 
sprejemam pa debate, da mi nimamo občutka. 
Govorili ste: Mi smo prišli zdaj s pravimi zakoni, 
s pravimi rešitvami za ljudi, ki so pravične; vi pa 
tega ne sprejemate. Ne sprejemam te debate in 
mislim, da ni prava. Bil sem pa vesel, ko je Tonin 
poudaril, da zagovarjate socialno-tržni model, 
čeprav je rekel, da vam podtikamo Friedmana 
pa Hayeka. Moj kolega Jože ju nekajkrat omenil 
pa smo imeli enkrat debato o tem, da jaz 
zagovarjam bolj novejše Nobelove nagrajence, 
ne pa tiste izpred pol stoletja in še nazaj. In 
mislim, da smo zadnjič tudi pri debati ob poročilu 
varuhinje človekovih pravic naš način govora in 
dialog vzdignili na višji nivo. Meni tudi ni všeč, 
čeprav ni tukaj nikogar od Levice, pa se bom 
postavil v bran Levice. Oni imajo toliko glasov za 
sebe, to je parlamentarizem. In toliko ljudi je za 
njih glasovalo in to je njihova prisotnost in njihov 
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pogled je tudi prisoten, ni nobene potrebe, da 
rečem, da oni so pač skrajna levica in ne gre. Mi 
nismo levica. Ne, v govoru povem, mi nismo 
levica. Če ste se vi opredelili, kaj ste, mi moramo 
tudi jasno povedati. To smo imeli tudi v imenu 
stranke – socialno-liberalni. In mislim, da smo 
vsi bolj ali manj orientacije, kateri smo na 
sredini. Ne vem, kje je osnova govoriti o neki levi 
vladi. In da smo mi proti dobrim, socialnim 
rešitvam, ki so za ljudi, ko vi zagovarjate 
socialno-tržni model, da smo mi zdaj proti temu, 
tega enostavno ne sprejemamo. Imeli smo vas 
na obisku, smo vas poslušali in po vašem obisku 
smo šli na vlado in smo povedali, naj začnejo to 
proceduro in naj najdejo prave rešitve, ki bodo 
harmonizirane. Zopet se moram kot po osnovni 
izobrazbi pravnik oglasiti, kar se tiče poudarjanja 
odškodnin, je cel sistem te varnosti, cel sistem 
sodne prakse, cel sistem, ki o tej odškodnini 
govori in to rešuje. Mislim, da tukaj ne more biti 
drugačne rešitve, kot je splošna rešitev v 
civilnem pravu, kakor imamo urejeno in tudi bolj 
ali manj harmonizirano na evropskem nivoju. Mi 
zakona ne moremo podpreti, če ste razumeli. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Sedaj ima besedo gospod Jernej 
Vrtovec.  
 Pripravi naj se gospod Blaž Pavlin.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Hvala, 

predsedujoči.  
 Ključno vprašanje pri tej temi je 
zagotovo, zakaj človeku, ki ima na primer 550 ali 
500 evrov pokojnine, pokojnina pa je, to vsi 
priznavamo, pravica iz dela, ne dovoliti, da bi še 
naprej opravljal svoje delo, ki ga je lahko prej 
opravljal 40 let tudi kot samostojni podjetnik. Ali 
pa obrnjeno vprašanje, zakaj torej temu človeku, 
ki je opravljal to delo, vzeti zaradi tega 80 % 
pokojnine? In ko ste se že nekateri prelevili v 
svojih stališčih v Ustavno sodišče, da govorimo 
mi prepričljivo, kaj je ustavno sporno in da bi ta 
del zakona Nove Slovenije bil ustavno sporen; 
za to imamo mi Ustavno sodišče, da to govori. 
Po mojem mnenju je tudi ustavno sporno to, da 
na vrat na nos neka zakonodaja posamezniku 
vzame pravico do pokojnine, čeprav je opravljal 
svoje delo 40 let; in je to pravica. Vsi govorimo o 
pravici. Pridobljene pravice smo vzeli v višini 80 
%. In to ni prav. Ampak če smo že tukaj, pa 
gremo še do številk, še prej pa državnemu 
sekretarju ena stvar, ko je govoril, da bo težko 
enačiti in težko bo narediti stvari, kajti na primer 
nekdo plačuje minimalnih prispevkov 350 evrov, 
potem pa prejema pokojnino v višini 500 evrov; 
in da bo nastala ta razlika. Glejte, saj enako je 
za zaposlene. Prispevne stopnje na tem nivoju 
so iste, ki jih plačujejo samozaposlene osebe, ali 
pa mi, zaposleni, zaposlene osebe pri 
delodajalcu. Delodajalec za nas plačuje enako 
stopnjo. In če mislite iti v to smer, potem boste 

pa res trčili v betonski zid, da boste to naredili 
šele čez 10 let, ko boste rešili ta sistem na tak 
način, kot govorimo.  
 Ampak kaj so plusi z našim predlogom? 
Plusi z našim predlogom so: več dobimo v 
blagajno. In drugič, poveča se tudi potrošnja. 
Zakaj več v blagajno? Ker ti upokojenci bi 
plačevali tudi prispevke. Kaj pa je sedaj, kaj se 
nam je zgodilo? Posamezniki, ki so imeli espeje, 
so vzeli seveda polno pokojnino, espeje zaprli in 
te espeje prepisali na svoje otroke, sorodnike in 
tako dalje; ter sami na črno enako opravljajo 
delo še naprej. To se dogaja. Ko smo imeli to 
predstavitev v prejšnjem mandatu, je Obrtna 
zbornica prišla z določeno številko, koliko 
espejev je zaradi tega zakona zaprlo svoje 
podjetje. No, pa poglejmo malce plus, minus. Če 
ima posameznik 550 evrov pokojnine, pomeni 
za državo minus 550 evrov, kajti odločil se je, da 
bo zaprl podjetje. Po našem predlogu bi sicer še 
vedno bilo naprej minus 550 evrov, ampak 
plačeval bi na primer 350 evrov prispevkov. S 
tem se zagotovo poveča potrošnja in imel bi več 
denarja, tudi za državno blagajno bi ostalo več 
denarja. In resnično ne razumem, zakaj ne 
sprejeti tega predloga, četudi ne ureja vsega 
segmenta, celotne problematike, da tudi navadni 
zaposleni, recimo v javni upravi, ne bi mogli več 
opravljati dela, ko grejo v penzijo.  
 Zakaj kljub temu sprejeti naš predlog? 
Ker je tukaj dodana vrednost. Tukaj so ljudje, ki 
lahko tudi zaposlujejo osebe, kot v primerjavi z 
navadnimi zaposlenimi, ko govorimo v javni 
upravi zaposlenih ljudi. Resnično upam, da 
bomo spoštovali to, kar je zapisano v Beli knjigi, 
da bo LMŠ spoštoval to, kar ima zapisano na 
spletni strani, in sicer: »Glavni razlog za 
premišljeno fleksibilnost trga dela, vseh 
potencialov v Sloveniji in tudi delovno sposobnih 
upokojencev, da bomo lahko ohranili 
gospodarski razvoj in socialno državo.« In da 
bomo prišli do teh sprememb, da preprečimo 
krivice, ki se dogajajo upokojencem, ker so 
upravičeni do polne pokojnine. Vsi. Ne pa da 
tisti, ki želijo ustvarjati in želijo delati še naprej, 
pač te pravice nimajo oziroma jim je ta pravica 
odvzeta. In drugič, da bomo spodbujali ljudi, da 
delajo. Resnično, da jih bomo spodbujali, da 
delajo. Jaz si želim čim več upokojencev, ki jih 
vidiš, da so zdravi, da imamo res tako dobro 
zdravstvo, da imajo energijo, da lahko dodajajo 
še več družbi še naprej. Enostavno. Hvala bogu, 
da imamo take ljudi, ki ne rečejo pri izpolnitvi 
pogojev za penzijo – Zdaj pa gremo na kavč ali 
pa samo po parkih se bomo sprehajali. Ampak 
jih skrbi tudi za to državo, jih skrbi za svoje 
otroke, za prispevke, za podjetje. In na vrat na 
nos ne zaprejo podjetja, ampak želijo še naprej 
ustvarjati. Več takega rabimo, več pozivnega 
poslovnega okolja. In v dobri veri, gospe in 
gospodje, je ta zakon narejen; tudi v preteklosti 
so bili vsi zakoni, to je bilo prej očitano, ki jih 
predlaga Nova Slovenija, narejeni v dobri veri. 
Ampak zakaj tokrat v dobri veri pričakujemo 
podporo koalicije? Še enkrat poudarjam, ker je 
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bila tudi ta stvar nekje, nekoč usklajena in že 
zapisana nekje julija pa avgusta. Če boste to 
zakonodajo zavrnili, ne bo na slabšem Nova 
Slovenija, ne bo na slabšem Državni zbor; na 
slabšem bodo pa zlasti upokojenci in na 
slabšem bodo ta podjetja.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo želi imeti Vlada.  
 Gospod državni sekretar, izvolite. 
 
TILEN BOŽIČ: Hvala za besedo. 

 Samo bi eno stvar izpostavil. Jaz sem 
uvodoma povedal, da gre za zelo kompleksno 
področje, kar se tiče dvojnega statusa. Ravno 
zaradi tega sem nanizal, katere zadeve so 
težavne oziroma o katerih se bo treba 
pogovoriti, razmisliti in sprejeti odločitev. To, če 
so težavne, mislim, da ni ovira, da se jih reši; 
zagotovo pa to ne pomeni, da so neobhodne, 
ker mislim, da ste jih na nek tak način skušali 
predstaviti, tudi kar se tiče zaposlenih. Kar se 
tiče tistih, ki ste jih omenili, da delajo na črno, če 
imate morda informacije o takih primerih, 
predlagam, da se obrnete na ustrezne institucije, 
ki delujejo. Tu imamo finančno upravo, ki ima 
tudi anonimno telefonsko številko, na katero se 
kaj takega lahko javi, imamo tudi Inšpektorat za 
delo. Ravnokar je bil sprejet ZIPRS na Vladi, ki 
predvideva določeno okrepitev, tudi Tržni 
inšpektorat. Vem pa tudi, da so te sredine, 
recimo Obrtna zbornica, občutljive na to in pazijo 
oziroma skušajo doseči, da se takšni, ki so 
njihova nelojalna konkurenca, umaknejo s trga, 
da lahko normalno poslujejo v našem prostoru. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Repliko ima Jernej Vrtovec. 
 
JERNEJ VRTOVEC (PS NSi): Jaz se strinjam, 

da je treba preganjati delo na črno, se strinjam z 
državnim sekretarjem. Problem pa je, da so se v 
tem primeru ti podjetniki znašli po drugi strani, 
ker so bili v to prisiljeni. Morda imajo še 
kakšnega zaposlenega doma, dva, tri, štiri, pet. 
Ali pa bi vi raje videli, da so v breme ministrstvu 
za delo, družino, socialne zadeve pa bi jim 
plačevali kot brezposelnim osebam. Evro na 
evro, evro na evro. Pa dajmo ljudem možnost, 
da delajo, ljudje božji, da ustvarjajo, da grejo 
potem v trgovine, da zapravijo, se imajo lepo, da 
grejo na počitnice. Čim več tega, da denar kroži. 
In potem bo več ostalo vsem. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Sedaj pa ima besedo gospod Blaž 
Pavlin.  
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Hvala za besedo. 

 Slovenija je dežela delovnih in 
ustvarjalnih posameznikov. 98 % slovenskega 

gospodarstva predstavlja malo gospodarstvo, 
obrtniki, podjetniki, ki zaposlujejo več kot 300 
tisoč ljudi. Pred volitvami je vseh pet vladnih 
strank obljubljalo, da bo pomagalo razbremeniti 
gospodarstvo in odpravilo birokratske ovire. 
Upam, da sedaj niste pozabili svojih obljub. 
Predlog novele zakona, ki jo predlaga Nova 
Slovenija, uvaja tudi dvojni status upokojenih 
obrtnikov in samostojnih podjetnikov. Slovenija 
je ena redkih držav, ki ljudem preprečuje ali vsaj 
otežuje delo, čeprav si to želijo. Naj opozorim, 
da govorimo o obrtnikih in samostojnih 
podjetnikih, ki so delali štirideset let in so si 
zaslužili polno pokojnino. Ti morajo, če želijo 
prejemati pokojnino, zapreti svoje podjetje. V 
Novi Sloveniji se nam to zdi nedopustno. Če bi 
jim pustili, da svojo dejavnost opravljajo naprej, 
bi še vedno plačevali predpisane dajatve, davke 
in druge prispevke, kar bi bilo s stališča države 
pozitivno. Pustimo ljudem, naj delajo, če si to 
želijo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala, gospod poslanec. 
 Besedo ima gospa Mojca Žnidarič.  
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): Hvala za 

besedo. En lep pozdrav še enkrat vsem! 
 Jaz bom res kratka, čeprav nekateri ne 
znajo biti, pa pravijo, da se jim zelo mudi domov. 
Nanizala bom tista dejstva, za katera iz prakse 
vem, da bi prinesla nove krivice in ne bi 
popravila starih. Pri dvojnem statusu bi dodala 
samo to, da se strinjam z vsemi našimi kolegi iz 
koalicije in tudi vlado, ki so rekli, da je treba 
urediti ta dvojni status za vse upokojence. Ne 
moremo ga urediti samo za ozko peščico ljudi, 
se pravi samo za samostojne podjetnike oziroma 
podjetnike. Če dajemo možnost, naj delajo vsi, 
pa še sami ste prej prebrali, da je LMŠ imel v 
izjavi – vsi; potem se naj uredi to možnost res za 
vse upokojence. Kot drugo, upoštevanje 
prostovoljnega plačevanja prispevkov. Strinjam 
se in se zahvaljujem vsem tistim, ki ste v 
prejšnjem mandatu glasovali za to, da se je 
izenačilo plačevanje prispevkov, se pravi 
delovna doba in pokojninska doba do 31. 
decembra 2012, ker se to prej v zakonodaji ni 
ločevalo in je tako tudi pravično. Ni pa pravično, 
da bi se zdaj izenačilo, torej še po 1. januarju 
2013, ko ZPIZ-ova zakonodaja jasno razmejuje, 
kaj je pokojninska doba in kaj je delovna doba 
ter katere krivice bi tukaj na novo nastale, kot 
sem jih omenila. Vi pravite, tukaj ste napisali, da 
želite, da bi se to plačevanje pokojninskih 
prispevkov nadaljevalo po 31. decembru 2012 
do prve prekinitve statusa. Gospod Horvat, 
boste poslušali, kaj vam želim povedati? Katere 
nove krivice bi nastale. Vsi tisti ljudje, ki smo jih 
mi vključili v javna dela, vsi tisti ljudje, ki so 
sprejeli sezonsko delo, vsi tisti bi potem izpadli iz 
tega sistema. Tisti, ki so se pa nekako vseeno 
obdržali na zavodu, bi pa potem prišli skozi. Ne 
strinjam se s tem, ljudje so večkrat spraševali, 
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se bali iti delat, se bali vključiti v javna dela, pa 
smo jim vsi zatrjevali, da je zakonodaja jasna, da 
se sedaj ne more več nič spremeniti; zdaj bi pa 
naj nekaj spreminjali za nazaj in delali nove 
krivice. Enako je pri delovnih invalidih. Že takoj, 
ko je bilo sprejeto to, torej 1. januarja 2013, ko je 
začela veljati nova zakonodaja, že takrat sem se 
sama spraševala, zakaj različno prehodno 
obdobje; za brezposelne invalide 5 let, za 
zaposlene 3 leta. Že takrat sem preverjala 
zakonodajo in ob prejšnji spremembi 
zakonodaje leta 1999 je bilo povsem enako. 
Invalidi, ki so zaposleni, so zmeraj imeli nekoliko 
krajše prehodno obdobje, to varstvo kot pa 
brezposelni invalidi. In da se zdaj, po šestih letih 
vlaga neka taka sprememba, je meni res 
nesprejemljivo oziroma prav smešno. Sploh pa, 
ker sem prej preverila in pogledala, da je bila 
Nova Slovenija takrat v vladi, decembra 2012, 
ko ste to sprejemali, tako da res ne vidim 
nobenega smisla, da se delajo nove krivice. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.   
 Predlagatelj, izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, gospod 

predsednik.  
 Spoštovana kolegica Mojca Žnidarič, ja, 
bili smo zraven, naredili smo napako, zdaj jo 
želimo popraviti. Ljudje so nam prišli povedati, 
da se jim je zgodila krivica, zato želimo to krivico 
odpraviti. Niste pa prebrali zakona. Ne gre samo 
za espejevce, ki bodo dosegli pravico, ki se ji 
reče pokojnina; tudi vam želim, da boste do 
polne pokojnine poslanka, potem vam želim, da 
boste zdravi – vidim, da ste aktivni –, in želim, 
da boste še naprej aktivni 20 let. Odprite espe, 
če boste želeli, to je vaša svoboda, boste 
odlična svetovalka s področja, ki ga v nulo 
obvladate. Zakaj pa ne? Tudi vi boste lahko kot 
upokojena poslanka s stoodstotno pokojnino, 
odprete espe – Svetovanje Mojca Žnidarič, s. p., 
in plačujete vse prispevke, trenirate svoje 
možgane še naprej. To je nekaj, kar je v drugih 
državah normalno, mi pa samo želimo 
normalizirati to državo. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Sem 

opazoval, če bo replika, pa je ni. Ali je? Ja.  
 Izvolite, gospa poslanka. 
 
MOJCA ŽNIDARIČ (PS SMC): To, da bom 

dolgo aktivna, si tudi jaz želim, ampak to 
prehodno obdobje je že minilo, za oboje, za 
brezposelne in za zaposlene invalide, petletno je 
najdlje, zdaj pa je šest let minilo. Res ne vidim 
smisla. Koliko obnov postopkov na Zavodu za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi to za 
sabo potegnilo? Če vas prej niso obiskali in našli 
v petih letih, potem zdaj, ko je vse skupaj minilo, 
res nima smisla. 
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Sedaj ima besedo gospod Jurij lep.  
 Izvolite. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, predsednik.  

 Jaz bi zdaj nadaljeval, smo že kar 
veliko povedali, pa bi mogoče šel na to. Za 
upokojence je bilo rečeno, da so med 57. in 65. 
letom starosti najtežje zaposljivi. To je logično, 
tega se vsi zavedamo, v naši družbi je pač tako, 
če pri teh letih nisi zaposlen, potem težko dobiš 
delo. Ali si s. p. ali d. o. o., sploh ni pomembno, 
kjerkoli si zaposlen. To področje bi mogoče 
osvetlil. Prej je bilo rečeno glede zaposlenih pri 
delodajalcu espeju, jasno, delodajalci za njih 
plačujejo stoprocentne prispevke, tako kot je 
treba, se pravi več plačujejo, kot nekateri espeji 
za sebe plačujejo. Kar se tega tiče, smo lahko 
na jasnem. Delodajalec za zaposlenega pri njem 
mora plačevati prispevke, tako kot ima bruto 
plačo. In če je bruto plača recimo tisoč 200 
evrov, je pač to prispevkov, kot jih mora biti. S 
tega stališča so zaposleni pri večjih firmah in pri 
malih espejih izenačeni. Tu jaz ne vidim nobene 
razlike, da bi bile kakšne razlike pri zaposlenih 
pri malih ali velikih delodajalcih. Če pa ima 
delodajalec recimo s. p. ali pa d. o. o., je pa 
seveda razlika. Če ima d. o. o., si mora 
izplačevati plačo, mora plačevati prispevke, 
mogoče ima malo plačo; pri espejih pač 
plačuješ, kolikor imaš tistih rang, koliko si imel ali 
pa imaš, na podlagi davka iz dejavnosti plačuješ 
prispevke. Večinoma, kot je bil podatek 
ministrstva, 70 % samostojnih podjetnikov 
plačuje manj kot minimalne prispevke. Tega 
nisem niti vedel, nisem se nikoli poglabljal, 
ampak če je to to, potem je jasno, da iz tega 
naslova …; potem pa še gledamo, koliko se 
iztrži oziroma koliko se ne izterja, pa vidimo, 
koliko je primanjkljaja v tej naši pokojninski 
blagajni. Stranka Desus gleda za vse skupaj, za 
celoto, upokojence, ne glede na to, kaj so prej 
delali. In jaz sem zelo zadovoljen, da gospod 
Vrtovec skrbi, spodbuja samozaposlene. Saj ni 
se tako enostavno samozaposliti. Na lokalni 
skupnosti smo pred leti, se spomnim, kot je tudi 
bilo že rečeno, dali sredstva, da ste se 
samozaposlili. Osebno sem vedel, da je to v več 
kot 80 % izhod v sili. In če je to izhod v sili, 
potem je težko, da bi jaz tu zdaj skrbel za to, da 
bi to dali v zakonodajo, ali pa recimo, da bi bil ta 
sistem zaposlovanja razvojni. Ni razvojni, to je 
samo metanje peska v oči, da se ljudje malo 
zamotijo in rečemo, da imamo nižjo 
brezposelnost. Vseeno mislim, da moramo iskati 
tako zakonodajo, ki bo zajela čim širši krog ljudi, 
in vsekakor sem jaz z današnjo debato 
zadovoljen. Nova Slovenija se bori, vlaga 
zakone. Jaz sem prepričan oziroma bi bil vesel, 
da ne bi vložili še šestič drugo leto isti zakon. 
Poskušamo reševati postopoma, kot smo že prej 
nekaj ugotovili, da se neke zakonodaje lahko 
skozi spravi, nekaj bo vlada skozi spravila, tudi v 
naši koalicijski zavezi so neke stvari. Sigurno pa 
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niso takšne, niti jih nisem jaz prej poznal, ko ste 
rekli, da ste se vi že pogajali z zdajšnjo koalicijo 
oziroma s temi strankami, osebno pa tudi 
poslanci Desusa nismo bili seznanjeni v detajle. 
Ko je bila zaključena zgodba, je pač konec 
zgodbe, jaz zdaj tu ne bi obujal, kaj bi bilo, če bi 
bilo. Vsekakor pa bi bilo drugače kot sedaj in bi 
sigurno iskali skupne projekte, skupne ideje pa 
skupne želje, ki bi jih lahko mogoče skozi 
spravili, veliko lažje kot pa zdaj. Omenili ste, da 
imamo te inšpektorje. Za obrtnika in malega 
podjetnika ni toliko važno, kdo šušmari, kdo dela 
na črno. Problem je v tem, da inšpektor lahko 
pride do espejev, do deoojev, ker ima naslove in 
številke, ne more pa se oglasiti pri osebi fizični, 
ki recimo tudi dosti dela doma. To so ti problemi, 
za katere v obrtni zbornici pač rečemo, da niso 
dosegljivi, ker inšpektor ne more priti uradno k 
Juriju Lepu na dom, da nekaj delam, če ne bi bil 
espe. Se pravi, moraš imeti prvo to zgodbo. 
Drugo, da pa bi zdaj obrtniki za drug drugega 
rekli – Inšpektor, ta in ta dela; tega pa ne boste 
doživeli od nas samih, da bi kdo prijavljal tujega 
obrtnika. Pa tudi to mi včasih ni jasno, ko se 
dosti govori o tem, da espeji in delodajalci dajo 
nekaterim zaposlenim denar na roko. To bi tudi 
jaz rad videl, kako mu to uspe, ker če da on 
denar na roko, ga mora tudi na roko dobiti. 
Obrtnikom, ki se ukvarjajo z neko proizvodnjo, z 
nekim delom, pa je interes, da imajo tudi 
stroške. In čim več imaš stroškov, imaš toliko 
stroškov, da lahko potem rečeš, da imaš tak 
dobiček. Če pa ti že prej daš nekomu denar, 
kakšen denar, od kod, se pravi, da je cela veriga 
že zastrupljena. To je tisti problem, kar ga mi 
vidimo znotraj naše branže obrtništva, da ni v 
redu. Pričakujem, da bomo v naslednjem letu, če 
ne z vlado in ministrstvi, pa z Novo Slovenijo in z 
vami, gospod Jožef, poskusili dati neke ideje na 
mizo, ki bojo izvedljive. Jaz sem že prej povedal, 
da mi ni v interesu, da zdaj govorimo pa smo vsi 
proti ali pa smo vsi za. Tisto, kar lahko 
izpeljemo, bo malo teh zahtev, kar smo želeli, da 
jih bi izpeljali; ampak nekaj pa bi jih lahko 
izpeljali. Če se dogovorimo prej, bi se zagotovo 
lahko neke zadeve spravile skozi, za katere mali 
podjetniki, obrtniki želimo, da grejo skozi.. Če pa 
gremo, tako kot zdaj, v to skrajnost, v drugo 
skrajnost, pa bo vedno neka zavora z ene strani 
ali druge strani. Meni je interes, da nekaj skozi 
spravimo v naše dobro. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Predstavnik predlagatelja gospod poslanec, 
beseda je vaša. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, gospod 

predsednik.  
 Se zahvaljujem za diskusijo kolega 
Lepa, ampak dokler je še kolikor toliko sveža 
razprava s kolegico Mojco Žnidarič, ki je zdaj žal 
ne vidim, pa ni pomembno. Te rešitve, s katerimi 
želimo odpraviti krivice – o tem sva debatirala –, 
pošteno povem, tukaj smo dobili neke vrste 
zaprosilo s strani Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje. Vi ste v Vladi, usedite se 
z njimi skupaj, vprašajte in dajte boljšo rešitev. 
To so krivice. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Sedaj ima besedo gospod Aljaž 
Kovačič.  
 Izvolite. 
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

gospod predsednik. 
 Očitno je v tem sklicu parlamenta 
praksa, da radi citiramo drug drugega, kar pa ni 
nič narobe, če se zadeve ne jemljejo iz 
konteksta, ko ste, gospod Horvat, govorili, kaj je 
LMŠ obljubljal v predvolilnih zadevah. Ampak 
tudi kolegica poslanka je v stališču Poslanske 
skupine Liste Marjana Šarca povedala, da se 
zavzemamo za logično, sistematično in celovito 
rešitev tega problema. Menimo, da vaš predlog 
ne rešuje te zadeve. Ko smo tudi govorili o 
paketnem urejanju teh zadev, ste omenili, če 
bomo kar naenkrat vložili 60 zakonov v 
parlament; seveda tega ne mislimo narediti, kajti 
govorili smo tudi za druge zadeve, da jih bomo 
uredili paketno, kot so povprečnine, socialni 
transferji, minimalna plača in pokojnine. Te 
zadeve se urejajo. Mislim, da bi bilo fino, da smo 
vsi tukaj zadovoljni. Tudi urejamo zadeve s 
sindikati. In če toliko govorite, koliko vam je za 
to, da je vsem dobro; bodimo srečni, da vladi 
kaže dobro, tudi javnomnenjske raziskave ji 
kažejo dobro, tako da smo lahko vsi veseli. 
Veliko se je govorilo, kakšna vlada mora biti, ali 
naj bo leva ali desna vlada. Menim, da je vlada 
dobra ali slaba. Za to vlado pa mislim, da do 
sedaj dela zelo dobro.  
 Česa si sam osebno in v LMŠ ne 
želimo? Ne želimo si ustvariti skupin 
upokojencev. Z nekaterimi poklici lahko po 40 
letih delaš. Sam sem po izobrazbi magister 
profesor zgodovine in magister profesor 
pedagogike in menim, da bom po 40 letih še 
lahko nekaj časa, mogoče 20 %, 30 %, delal v 
tej zadevi. Nekdo, ki pa je 40 let delal v rudniku, 
pa mislim, da nima niti najmanjše želje, da bi še 
sploh delal. In kaj mora biti naša zadeva, da 
uredimo – da se ne bodo s tem delom 
upokojenci preživljali, ampak da bo to nek 
dodatek. Ko pa ste prej omenili ZUJF. Da vam je 
v redu, da lahko nek visokošolski učitelj pri 75 
letih dela. Meni se to ne zdi v redu, kajti zaradi 
njega veliko mladih ni dobilo službe na 
fakultetah. Kot zanimivost naj povem, da sem 
imel profesorja pri predmetu Badminton in ciljni 
fitnes, ki je bil star 80 let. Se vam to zdi 
normalno? Meni ne. Kaj je moje mnenje. 
Profesorji, ki so toliko stari, naj bodo zaslužni, 
naj pridejo na fakultete predavat, mladi jih bomo 
z veseljem poslušali; ne morejo pa jemati dela 
mladim, ki si utiramo pot v različnih karierah. Kaj 
želim povedati? Ko bomo sprejeli ta zakon, mora 
ta zakon omogočati upokojencem, da lahko 
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delajo, če želijo; ne pa da delajo zato, da lahko 
preživijo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima predstavnik predlagatelja 
gospod Jožef Horvat.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik. 
 Spoštovani kolega Kovačič, ni pisalo v 
zakonu, da morajo stari profesorji delati. 
Povedal sem vam, ker vem, da zakona niste 
brali, za visokošolsko sfero smo bili zelo, kako bi 
rekel, tolerantni, mogoče ni prava beseda. 
Dekan fakultete je tisti, ki je rekel, ali vas rabi ali 
vas ne rabi, ne glede na vašo starost. Mojega 
cimra, veste, kaj je cimer, odličnega, ima nekaj 
častnih doktoratov, po svetu predava še zdaj, 
njega je dekan vrgel ven. Zakaj? Ker mu je bil 
konkurent. Imam pa na FDV primer, kjer pa je 
bila gospa, ja, tako kot sva rekla, preko 70; 
morda je še vedno. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Prislužili ste si repliko. Izvolite.  
 
ALJAŽ KOVAČIČ (PS LMŠ): Hvala.  

 Vem, kaj je cimer. Sem jih v študijskih 
letih veliko imel in moram reči, da so to bili 
najlepši deli mojega življenja. Rekli ste, da se je 
dekan tako odločil; odločil se je zato, ker je 
omejen s financami in mu je bilo lažje, da preko 
različnih pogodb zaposli nekega profesorja, kot 
pa da redno zaposli mladega človeka, ki ima 
voljo delati na raziskovalnem področju.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala.  

 Gospa Janja Sluga, beseda je vaša.  
 Izvolite.  
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala.  

 Meni je zelo težko danes razpravljati, 
ker v vlogi predlagatelja nastopa kolega 
poslanec, ki ga sicer globoko spoštujem in se je 
potem zelo težko nazaj … Saj se razumeva. In 
se je treba zelo držati.  
 Vsebina je tista, ki jo znate zelo spretno 
obrniti, pretekla dogajanja zelo spretno obrniti; 
malo drugače, kot smo jih pa videli mi. Zato se 
bom najprej vrnila nazaj na tisto novelo, ki smo 
jo v prvem branju podprli, ampak pri regresnih 
zahtevkih in dvojnem statusu smo že takrat 
povedali, da tega dela ne podpiramo. To je bilo 
jasno takrat povedano. Bilo je tudi povedano 
glede prostovoljne vključitve v obvezno 
pokojninsko zavarovanje, ki ste jo vključili v tisto 
tretjo verzijo. Mimogrede, vmes je bil že sprejet 
ZPIZ-2E, da smo že takrat opozarjali, da se bo 
ta krogla valila, o kateri danes govorimo, in da 
se bodo oglasili vsi tisti, ki so zaradi te poteze 
potem občutili, kot da se jim je zgodila krivica. 
Glede tistega amandmaja, ki ga je Stranka 

modernega centra vložila na pobudo 
nekdanjega poslanca Mitje Horvata, ja, mi smo 
takrat sedeli, tako kot ste že povedali, nekateri 
predstavniki takratne naše poslanske skupine so 
z vami sedeli, zelo konstruktivno sodelovali in 
spisali neke rešitve, ki jih vi danes vključujete v 
ta vaš predlog; misleč, da smo našli prave rešite. 
Ampak takrat se postopek ni nadaljeval toliko 
časa, da bi sprejela Vlada svoje mnenje. In ko 
danes beremo to mnenje, nas opozarja, zakaj ta 
rešitev ni ustrezna. Torej rešitev, ki smo jo takrat 
skupaj našli, očitno vseeno ni prava rešitev. In 
vemo, da je vaš predlog dobronameren, ampak 
ugotavljamo tudi, kot je danes državni sekretar 
povedal, gre za vsebino, ki je izjemno 
kompleksna, kjer se en člen navezuje na 
drugega, kjer popravek v enem členu dejansko 
zopet sproži cel plaz členov, ki se na tega 
navezujejo; in je treba pri teh spremembah zelo 
pazljivo pogledati, kaj se popravlja, na kakšen 
način se popravlja in kakšne posledice imajo ti 
popravki potem tudi na vso ostalo vsebino.  
 In če lahko samo eno pripombo. Tokrat 
ste vlagali identično novelo, isto zakonsko 
besedilo, kot je bila vložena prejšnjikrat, in niste 
ustrezno korigirali niti spremnega besedila. Na 
strani številka 4 vloženega predloga se namreč 
sklicujete na predlog novele ZPIZ-2E, ki je 
vložena v parlamentarno obravnavo. Sem 
povedala, je bila vmes že sprejeta. Tudi bi želela 
opozoriti na to oceno, ki jo navajate, da se s 
predlogom popravlja krivica veliko ženskam. V 
nekem predlogu, ki naj bi natančno opredeljeval 
neke posledice, kjer se pričakuje neke konkretne 
številke, se mi zdi ocena »veliko ženskam« 
nekam pavšalna, nekam nezadostna za neko 
resnejšo nadaljnjo obravnavo ali razpravo. Sedaj 
pa kar se tiče dvojnega statusa. Vi veste, kaj 
piše v naši koalicijski pogodbi. Kolegica pred 
menoj je tudi že povedala, kakšna so naša 
stališča glede tega. Jaz sem tudi že v stališču 
Poslanske skupine Stranke modernega centra 
opozorila, da gre za zadevo, ki se trenutno 
izpodbija na Ustavnem sodišču. In ne glede na 
to, da imamo neke skupne cilje, očitno jih 
imamo, vendar ne zdi se mi zelo korektno, ko se 
pogovarjamo o tem, kaj je rekla ta stranka pred 
volitvami, kaj je rekla druga stranka pred 
volitvami, kaj imamo objavljeno na spletni strani 
in kakšna so naša stališča. Naša stališča so 
lahko pri končnem cilju celo enaka, ampak pot, 
kako do tega cilja priti, je pa lahko takšna ali 
takšna; in so lahko zelo različne. In mi pač 
mislimo, da pot, ki ste jo ubrali vi, s spremembo 
teh dveh členov, ni prava. Ni prava in je celo 
taka, da se je ne da podpreti niti v prvem branju, 
ker se je potem v nadaljnjem postopku ne da 
dovolj ustrezno popraviti, da ne bi imela nekih 
negativnih posledic potem še za drugo vsebino. 
In dvojni status, kot sem rekla, je naš cilj, tudi 
naš skupni cilj. In po neki časovnici dela, ki jo 
ima pristojno ministrstvo, bi naj ta dvojni status 
bil že na mizah in bil nekje urejen v prvi polovici 
prihodnjega leta, kar tudi mi željno pričakujemo. 
Danes je to moj apel vam, kolega, ter tudi 
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državnemu sekretarju, mi mislimo, da so vaše 
ideje, ki jih prinašate na mizo, dobre, da jih je 
vredno upoštevati; in si res želimo, ko se bo ta 
del pripravljal tudi na ministrstvu, da se tudi z 
njimi skupaj usedete, da vas poslušajo in da 
upoštevajo tudi vaše predloge. In potem, tako 
kot smo za tisti amandma v prejšnjem mandatu, 
najdemo resnično neke rešitve, ki pa tokrat bodo 
ustrezne, ki jih bo potem vlada podpirala in za 
katere se bo izkazalo, da so take, da bodo v 
praksi zaživele. In seveda se teh rešitev tudi v 
naši poslanski skupini veselimo. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 S tem je razprava poslank in poslancev 
v tem krogu zaključena.  
 Besedo ima, če želi, predstavnik Vlade, 
gospod državni sekretar.  
 Ponujena beseda v Državnem zboru se 
vzame. Hvala. 
 
TILEN BOŽIČ: Hvala za besedo.  

 Zaključil bi samo tako, da v skladu s 
stališčem, ki ga je predložila Vlada, pa tudi v 
skladu s tem, kar smo predstavili v razpravi, kar 
ste tudi še številni poslanci danes predstavili v 
razpravi, moram zaključiti tako, da je naša 
ocena, da zakon ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Želi besedo predlagatelj?  
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, gospod 

predsednik. Dragi kolegice in kolegi! 
 Mislim, da nimam veliko časa, razen če 
mi bo gospod predsednik dovolil podaljške. 
Najprej bi se rad zahvalil, prvič, za tisto naše 
srečanje v velikem salonu, ko smo prvič odprli 
debato o štirih naših zakonih, en nas še čaka, 
namreč novela Zakona o dohodnini. Hvala za 
današnjo razpravo. Sem vesel, da je kolegica 
Janja ocenila, da smo povsem normalna 
poslanska skupina, da se znamo pogovarjati z 
vsemi vami, ne glede na to, da smo politični 
nasprotniki; smo pa gotovo skupaj, ko želimo vsi 
najboljše tej državi in našim državljankam in 
državljanom. Jaz sem vesel, da nihče v tej 
nekajurni razpravi ni povedal, da problemi, ki jih 
naslavljamo v teh treh zakonih, niso problemi. 
Vsi ste rekli – Ja, so problemi, so potrebne 
rešitve; ampak mi, vlada, koalicija bomo to 
drugače. Povsem legitimno, demokratično in to 
spoštujemo. Ja, v politiki so načela gotovo 
najpomembnejša. In tisto, kar sem nekoč rekel, 
kar ste nekoč rekli, to ostane, to ostane 
zapisano, posneto in tako dalje. In na MOS-u v 
Celju je bilo vodstvo Obrtno-podjetniške 
zbornice, ki je podalo svoje mnenje k temu 
zakonu na kar nekaj straneh, pa ga zdaj ne bom 
bral. So bili zelo zadovoljni in presenečeni, gojili 
so veliko upanja do te vlade, ker so vsi ministri, 

predsednik Vlade tja prihajali in obljubljali – Ja, 
seveda, to bomo rešili. Jaz kljub vsemu 
verjamem, da bo do teh rešitev prišlo. Mogoče 
bom pa dobil še 5 minut. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker pa čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi prvega odstavka 71. člena Poslovnika 
zbora še kdo razpravljati? Imamo eno prijavo. 
Potem ne bo delitve, ker vam je čas 5 minut 
razprave na razpolago.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Še zadnjič danes 

hvala, gospod predsednik.  
 Obrtniki, mali podjetniki, ki so, se 
strinjamo vsi najbrž, hrbtenica slovenskega 
gospodarstva, tudi evropskega, so bili nekako 
dobre volje, če smem tako reči, ko so videli – 
Aha, to je pa zdaj neka nova vlada, neka druga 
vlada, očitno bo lažje in sploh možno vzpostaviti 
dialog. Da vam Obrtno-podjetniška zbornica 
napiše zahteve ali pa želje slovenske obrti in 
podjetništva ter program za razvoj malega 
gospodarstva, najbrž ne morete te knjige vreči 
čez ramo. Jaz mislim, da jo ima vsak od vas, 
kolegice in kolegi, vsaj tisti, ki ste bili na 
Mednarodnem obrtnem sejmu, imate to na mizi, 
ali pa vsaj teh top 20 zahtev. Ja, nekatere se že 
res 15 let rolajo. 15 let. Gospod Lep mi gotovo 
lahko to potrdi, ker je človek iz prakse, ki je 
gotovo tudi leksikon nabora predlogov, kaj 
izboljšati za slovensko obrt, slovensko 
gospodarstvo, malo gospodarstvo. Ko je nek 
zakon sprejet, itak piše – Državni zbor je sprejel. 
Kdo pa danes ve, kdo je kakšno rešitev, dobro 
ali slabo, predlagal dve, tri, štiri, pet let nazaj? 
Državni zbor je sprejel. Nikjer ne piše – Na 
predlog Nove Slovenije je Državni zbor sprejel. 
V Uradnem listu piše – Državni zbor je sprejel 
novelo Zakona o dohodnini in tako naprej. Mi ne 
vlagamo zakona zaradi tega, da bi zdaj nekje 
pisalo – Aha, Nova Slovenija je to naredila. 
Naredi Državni zbor. Nihče drug. In jaz bi si želel 
in vsi mi v Poslanski skupini Nove Slovenije, da 
bi Državni zbor res bil tisti kreator boljšega, bolj 
konkurenčnega poslovnega okolja, da ne bi bil 
Državni zbor zgolj nek podaljšek Vlade.  
 Mislim, da je tukaj le več ljudi, 
pokrivamo celotno Slovenijo, nekaj smo tudi, če 
smem tako reči, v prejšnjem življenju delali, ko 
nismo bili poslanci. In če vse te naše izkušnje 
damo skupaj, lahko naredimo zelo dobre rešitve, 
ne glede na to, da smo politični nasprotniki. Jaz 
verjamem in upam, da nikoli nismo in da nikoli 
ne bomo sovražniki. In samo še to. Ni mi bilo 
všeč, da je eden od poslancev, pa zdaj ne bom 
o imenu, magnetogram se pomni, rekel, da gre 
za, citiram, »eno majhno ciljno skupino na 
področju, ki se ji reče obrtnik in samostojni 
podjetniki ali podjetniki«. Razvite ekonomije 
tiste, ki so obrtniki, podjetniki, ne bom ravno 
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rekel na rokah nosijo, ker to tudi ni dobro, 
ampak jim dajejo večjo pozornost. Mislim, da se 
moramo enkrat le zavedati, kje nastaja nova 
dodana vrednost, nova vrednost. In še v tem 
kontekstu, ko govorimo o boljšem poslovnem 
okolju, v Novi Sloveniji se enostavno ne moremo 
sprijazniti, da je ob toliko podjetnih, toliko pridnih 
ljudi, kolikor jih imamo v Sloveniji, naša 
produktivnost 20 % nižja, kot je povprečje 
produktivnosti v Evropski uniji. Upam, da se bo 
tudi ministrstvo za delo, gospod državni 
sekretar, s tem ukvarjalo. Veliko je bilo obljub za 
leto 2019, za naslednje leto, jaz se ga veselim, 
upam, da ga bomo vsi doživeli in preživeli, jaz se 
veselim, da bo veliko rešitev s strani vlade prišlo 
v ta državni zbor za izboljšanje poslovnega 
okolja. Zakaj? Ker že nekaj let, hvala bogu, 
imamo konjunkturo, imamo gospodarsko rast, 
ampak vsi pa tudi poznamo, da obstajajo v svetu 
ekonomski ciklusi in da bo kriza, takšna in 
drugačna, prišla prej ali slej. Zdaj je čas, gospe 
in gospodje, da se tudi na to krizo, na tista leta 
suhih krav pripravimo. In ravno v tem kontekstu 
naš apel, to je moj apel v imenu poslanske 
skupine, začnimo delati konkretne, odločne 
korake vsi skupaj. Mi smo tukaj na strani tistih, ki 
bodo prinesli boljše rešitve za poslovno okolje. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Sedaj odločno zaključujem splošno 
razpravo.  
 O predlogu sklepa, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo 
v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali 
v torek, 27. novembra 2018, v okviru glasovanj.  
 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in 2. sejo Državnega zbora, ki jo bomo 
nadaljevali v torek, 27. novembra 2018, ob 9. 
uri.  
 Želim vam prijeten vikend in vse dobro! 
Nasvidenje. 
 
 (SEJA JE BILA PREKINJENA 23. 
NOVEMBRA 2018 OB 17.02 IN SE JE 
NADALJEVALA 27. NOVEMBRA 2018 OB 9. 
URI.)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
gospe in gospodje! 
 Nadaljujemo 2. sejo Državnega zbora.  
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednje poslanke in poslanci: 
Monika Gregorčič, Janez Janša, dr. Anže Logar, 
Jože Tanko od 17. ure dalje, Predrag Baković 
od 14. do 18. ure, mag. Marko Pogačnik, 
Suzana Lep Šimenko, Zmago Jelinčič Plemeniti, 
Franc Jurša do 14. ure, Ferenc Horváth od 13. 
ure do 15.30, Iva Dimic od 15. ure dalje, Primož 
Siter do 15. ure in dr. Franc Trček do 17. ure. 
 Vse prisotne še enkrat lepo 
pozdravljam!  
 

 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci prehajamo na 18. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PONOVNO 
ODLOČANJE O ZAKONU O 
NEPREMIČNINSKEM POSREDOVANJU.  

 Državni svet je na 1. izredni seji 27. 
marca 2018 zahteval, da Državni zbor na 
podlagi tretje alineje prvega odstavka 97. člena 
Ustave Republike Slovenije pred razglasitvijo 
ponovno odloča o Zakonu o nepremičninskem 
posredovanju.  
 Za obrazložitev zahteve dajem besedo 
predstavniku Državnega sveta gospodu Matiji 
Gorenščku. 
 Izvolite.  
 
MATIJA GORENŠČEK: Spoštovani predsednik 

Državnega zbora, spoštovane poslanke, 
poslanci in drugi gostje! 
 Razlogi, zakaj je Državni svet 
izglasoval veto na Zakon o nepremičninskem 
posredovanju, so opisani v gradivu za današnjo 
sejo, a dovolite mi, da jih na kratko povzamem. 
 Prvi razlog je v načinu priprave novega 
zakona. V letu 2014 so člani Združenja družb za 
nepremičninsko posredovanje ministrico Ireno 
Majcen obvestili, da so nujno potrebne 
pomembne spremembe Zakona o 
nepremičninskem posredovanju. Ministrica je 
predlagala, naj kar samo združenje pripravi 
strokovni predlog za spremembe in ga 
posreduje ministrstvu. V združenju so tako 
oblikovali posebno strokovno skupino, ki je po 
zgledu zakonodaje drugih evropskih držav, 
predvsem Avstrije, Nemčije in Hrvaške, 
pripravila nov predlog zakona. V začetku leta 
2016 so se v okviru strokovne skupine sestali še 
s predstavniki tržnega inšpektorata Republike 
Slovenije in Zveze potrošnikov Slovenije in 
večino rešitev uskladili tudi z njimi. V maju 2016 
je bil predlog dokončan in kot takšen 
posredovan ministrstvu. Nato je ministrstvo 
konec junija 2017 osnutek zakona poslalo v 
javno razpravo, združenje pa je v roku nanj 
odgovorilo, saj je osnutek zakona vseboval 
številne spremembe njihovega predloga, s 
katerimi se niso strinjali. Temu je kasneje sledila 
nova verzija osnutka. Ta verzija pa je prvoten 
predlog čisto postavila na glavo in zgodilo se je 
to, da združenje svojega zakona sploh ni več 
prepoznalo, saj ni sledil njihovim osnovnim 
predlogom. V decembru je ministrstvo predlog 
zakona vložilo na Vlado in ga preko Vlade 
posredovalo v nadaljnji zakonodajni postopek, 
kjer je bil tudi sprejet.  Skratka, kot zbornica 
za posredovanje z nepremičninami so prosili 
državo za spremembo zakona z namenom 
odprave anomalij v starem zakonu in kot rezultat 
tega po štirih letih dobili zakon, ki je v nasprotju 
z želenimi predlogi, torej nov zakon, ki je slabši 
od predhodnega. Glavni vsebinski problem 
zakona pa je, da uvaja regulacijo, in sicer na 
področju prometa z nepremičninami, kjer je 
nepotrebna. Regulacija se uvaja s tretjim 
odstavkom 27. člena, s katerim se omejuje 
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višina dejanskih stroškov pri nepremičninskem 
posredovanju. Predlog tudi preprečuje drugačen 
dogovor strank v postopku, zato menimo, da je 
ustavno nevzdržen, ker omejuje ustavno 
zagotovljeno svobodo gospodarske pobude. 
Nepotrebna je tudi regulacija določbe iz tretjega 
odstavka 23. člena, ki omejuje višino plačila 
provizije pri posredovanju oddajanja 
nepremičnin v najem, in sicer na največ v višini 
ene mesečne najemnine. Zakon torej uvaja 
regulacijo trga pri nepremičninskem 
posredovanju, kar je v nasprotju s prakso s 
prakso deregulacije na vseh drugih področjih 
trgovanja. Zakon s tem regulira dejavnost, kjer 
pri prometu sploh ni obvezna udeležba 
nepremičninskega posrednika, torej se lahko 
posli sklepajo tudi brez njih za promet, katerega 
državljani opravljajo zelo redko ali nikoli v 
življenju. Veliko nepremičninskih poslov je 
naložbenega značaja. Če gre za naložbo, 
pomeni, da je tovrstna naložba v 
deprivilegiranem položaju v primerjavi z drugimi 
oblikami naložb, ko so naložbe v vrednostne 
papirje, naložbeno zlato, umetnine, saj ta trg ni 
reguliran. Nenavadno je, da se regulira 
nepremičninski trg, medtem ko je dereguliran trg 
pri prodaji osnovnih živilskih dobrin, kot so 
energenti za ogrevanje ali druge osnovne 
življenjske potrebščine. Skratka, regulacija trga 
na tem področju je popolnoma nepotrebna in za 
delovanje trga in varnost državljanov in države 
škodljiva, saj bo negativno vplivala na pravno 
varnost državljanov in bistveno povečala število 
sodnih sporov. Škodljiva je tudi za državo, saj 
bodo nepremičninske agencije nekatere posle 
zaradi nerentabilnosti zavračale, kar bo imelo za 
posledico manjši promet za nepremičninske 
družbe in posledično manjši priliv v državno 
blagajno.  
 Tretji problem pa je namera države za 
deregulacijo področja, ki je v interesu vseh 
deležnikov. Država želi z novim zakonom ukiniti 
obvezno dopolnilno usposabljanje 
nepremičninskih posrednikov, ki je sedaj 
predpisano na vsakih pet let. Uvedba te 
obveznosti je razlog za to, da se je stanje na 
tem področju v zadnjih desetih letih strokovno 
izredno izboljšalo. Ni nam logično, zakaj 
deregulirati področje, ki vnaša na trg večjo 
strokovnost pri delu nepremičninskih 
posrednikov in s tem posledično večjo varnost 
za potrošnike.  
 Glede na vse navedeno predlagamo 
poslancem Državnega zbora, da tak zakon 
zavrnejo in s tem dajo možnost deležnikom, da 
skupaj z ministrom pripravijo nov zakon, ki bo 
sprejemljiv za obe strani. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče.  
 Besedo predajam predsedniku Odbora 
za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je matično 
delovno telo, gospodu Edvardu Pauliču. 
 Gospod poslanec, izvolite.  
 

EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovani 

predsedujoči, kolegice in kolegi! 
 Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor je na seji 7. 11. 2018 kot matično 
delovno telo obravnaval zahtevo Državnega 
sveta, da Državni zbor ponovno odloča o 
Zakonu o nepremičninskem posredovanju. 
Državni svetnik Mitja Gorenšček je obsežneje v 
obrazložitvi med drugimi izpostavil, da zahteva 
Državnega sveta za ponovno odločanje izhaja iz 
ocene, da so zaradi načina priprave in načina 
obravnave predlog zakona zakonske rešitve 
neusklajene, vsebina zakona pa je neustrezna in 
nejasna. Ključni razlog za zahtevo je nestrinjanje 
z rešitvami, ki jih prinašata določbi 23. in 27. 
člena. Obe določbi namreč pomenita 
omejevanje svobodne gospodarske pobude brez 
utemeljenega razloga. Poudaril je tudi, da je 
ukinitev obveznega dopolnilnega usposabljanja 
nepremičninskih posrednikov dolgoročno 
zagotovo škodljiva za vse deležnike. Državni 
sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Aleš 
Prijon je poudaril, da sta razloga za sprejetje 
novega zakona nezadostna stopnja varovanja 
interesa potrošnikov in pa nezadostna pravna 
varnost. V zakonu je določena omejitev plačila 
za posredovanje v višini 4 % od vrednosti 
nepremičnine, ki je predmet posredovanja, in 
ostaja v isti višini, kot je določena v sedaj 
veljavnem zakonu. Določeno je tudi najvišje 
dovoljeno plačilo za posredovanje pri najemnih 
razmerjih, ki znaša enomesečno najemnino. 
Zakon po eni strani odpravlja omejitev plačila za 
posredovanje pri sklepanju gospodarskih 
pogodb, po drugi strani pa še vedno regulira 
plačilo za posredovanje pri nakupu in prodaji 
nepremičnin fizičnih oseb.  
 Glede ukinitve obveznega dopolnilnega 
izobraževanja nepremičninskih posrednikov pa 
je pojasnil, da Ministrstvo za okolje in prostor ni 
našlo tehtnih razlogov za pogojevanje trajanja 
dovoljenja z obveznim dopolnilnim 
izobraževanjem. Predstavnica Zakonodajno-
pravna službe je pojasnila, da je eden od ciljev 
zakona varovanje javnega interesa s 
prednostnim ciljem varovanja naročnika in da je 
namen konkretne rešitve preprečiti zlorabe, ki so 
se pojavljale v praksi. Ocenjuje, da je podan 
razumen razlog za takšno ureditev, ki v skladu z 
ustaljeno ustavnosodno presojo je potreben za 
določitev načina izvrševanja pravice do 
svobodne gospodarske pobude. Pridobljene 
pravice zoper zakonske posege z retroaktivnim 
učinkom varuje 155. člen Ustave. Zakon 
povratno ne učinkuje in takšnega učinka nima 
niti prehodna določba 45. člena.  
 Predstavnica Poslanske skupine Levica 
je izrazila podporo zahtevi Državnega sveta in 
poudarila, da zakona tudi tokrat ne bodo podprli, 
saj predstavlja obsežno deregulacijo 
nepremičninskega posredovanja v korist 
nepremičninskih družb. Že v fazi sprejemanja 
zakona so namreč predlagali številna dopolnila v 
obliki amandmajev, od katerih pa velika večina 
ni bila sprejeta. Med drugim so predlagali 
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ponovno uvedbo obveznega dopolnilnega 
izobraževanja za nepremičninske posrednike, 
podprta pa nista bila niti njihov predlog o 
zvišanju glob za osebe, ki opravljajo 
nepremičninske posle, pa za to nimajo licence, 
kot tudi predlog o črtanju možnosti, da imajo 
nepremičninske družbe fiduciarne račune, na 
katerih hranijo denar naročnikov.  
 V Poslanski skupini SMC so poudarili, 
da zakon podpirajo, ker vnaša večjo varnost za 
potrošnike in rešuje določene težave, ki so se v 
praksi pojavljale pri izvajanju do sedaj 
veljavnega zakona. Iz zahteve Državnega sveta 
je razvidno, da glavni problem predstavljajo 
določbe o omejitvi plačil oziroma zaračunavanju 
stroškov pri posredovanju. Plačilo, ki je 
predvideno v tem zakonu, je po njihovem 
mnenju zadostno.  
 Po opravljeni razpravi je odbor glasoval 
o mnenju, da je zakon o nepremičninskem 
posredovanju ustrezen. Za je glasovalo 9 in 4 
proti. Ker pa je za sprejetje mnenja potrebna 
večina glasov vseh članic in članov odbora, torej 
10, odbor mnenja ni sprejel.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo dobi predstavnik Vlade gospod 
Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za 
okolje in prostor.  
 Gospod državni sekretar, izvolite.  
 
ALEŠ PRIJON: Spoštovani predsednik 

Državnega zbora, spoštovane poslanke in 
poslanci!  
 Predlog zakona o nepremičninskem 
posredovanju predstavlja nov pravni okvir za 
delovanje nepremičninskih družb. Razlogi za 
sprejetje novega zakona oziroma za novo 
ureditev področja nepremičninskega 
posredovanja so še vedno v nezadostni stopnji 
varovanja interesa potrošnikov in pomanjkljiva 
oziroma nezadostna pravna varnost tako 
potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb. 
Želeli bi poudariti, da je največ težav pri 
izvajanju veljavnega zakona spoštovanje opravil 
za varno in skrbno poslovanje nepremičninskih 
družb, in sicer predvsem pri ugotavljanju in 
seznanjenju naročnika s pravnim in dejanskim 
stanjem nepremičnine. Na podlagi navedenega 
predlog zakonskega besedila vsebuje načela, po 
katerih se morajo ravnati vsi deležniki v prometu 
z nepremičninami. Nepremičninska družba bo 
morala tako pred sklenitvijo pogodbe o 
nepremičnini preveriti pravno in dejansko stanje 
nepremičnine in naročnika ter tretjo osebo tudi 
pisno opozoriti na morebitne pravne oziroma 
druge stvarne napake nepremičnine. 
Nepremičninska družba naročniku in tretjim 
osebam odgovarja za škodo, ki je nastala zaradi 
pravnih oziroma stvarnih napak, ki so posledica 
opustitve dolžnosti preverjanja stanja 
nepremičnine in opozarjanje na napake, če je za 
napake vedela oziroma bi zanje morala vedeti. 
Predlog zakona v enaki meri varuje potrošnike 

glede omejitve plačila zoper posredovanje v 
višini največ 4 % od vrednosti nepremičnine, ki 
je predmet posredovanja, in ostaja v isti višini, 
kot je določena v veljavnem zakonu o 
nepremičninskem posredovanju. Omejitev 
plačila za posredovanje pri sklepanju 
gospodarskih pogodb je odpravljena zaradi 
sprostitve posredovanja na trgu nepremičnin in 
zaradi svobode gospodarske pobude. V tem 
delu Vlada kot predlagateljica sledi tudi obvezi 
deregulacije, ki jo predpisuje direktiva o storitvah 
na notranjem trgu, medtem ko zaradi varstva 
potrošnikov predlaga izjemo in še vedno regulira 
plačilo za posredovanje pri nakupu in prodaji 
nepremičnin fizičnih oseb.  
 Verjetno najpomembnejša novost za 
potrošnike je sporazumno določanje časa 
trajanja pogodbe o posredovanju in ureditev 
ekskluzivne pogodbe o posredovanju. Predlog 
zakona določa tudi nov postopek pridobitve in 
prenehanja veljavnosti dovoljenja za 
nepremičninskega posrednika, prav tako se 
ukinja obvezno dopolnilno usposabljanje 
nepremičninskih posrednikov v skladu z 
deregulacijo poklicev. Na koncu naj povzamem, 
da smo s predlogom sledili načelom deregulacije 
poklicev nepremičninskega posrednika, ureditvi 
gospodarskih pogodb, učinkovitemu nadzoru, 
ureditvi kazenskih določb in predvsem večji 
pravni varnosti potrošnikov.  
 V pripravo zakona je bilo vloženega 
veliko truda, usklajevanja med nasprotujočimi si 
stališči različnih interesov in ocenjujemo, da je 
predlagani zakon dober rezultat tega procesa. 
Zato apeliramo na vas, spoštovane poslanke in 
poslanci, da ga podprete. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Prehajamo na stališča poslanskih 
skupin.  
 Gospod Luka Mesec v imenu 
Poslanske skupine Levica, izvolite.  
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo. 

Lep pozdrav! 
 Zakon o nepremičninskem 
posredovanju je lobistični zakon. Zlobirala ga je 
Zbornica za nepremičninsko posredovanje; o 
svojem dosežku so se tudi pohvalili v 
elektronskih sporočilih, ki so jih v prejšnjem 
mandatu pošiljali po poslanskih skupinah. 
Ampak stvar se je zapletla, doživela je nek 
absurden obrat. Kot je povedal že predstavnik 
Državnega sveta pred mano, so si namreč v 
Zbornici za nepremičninsko posredovanje po 
obravnavi na odboru premislili in podporo 
zakonu umaknili. Razlog za umik podpore je to, 
da je odbor sprejel amandmaje, za katere 
nepremičninska zbornica pravi, da so 
protiustavni. Protiustavno naj bi bilo omejevanje 
dodatnih stroškov, ki si jih lahko ob provizijah 
nepremičninski posredniki zaračunavajo. 
Protiustavno naj bi bilo omejevanje provizij, ki jih 
lahko zaslužijo pri posredovanju najema 
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nepremičnin. Vse te stvari naj bi bile 
protiustavne in šli so tako daleč, da so dosegli 
odložilni veto Državnega sveta. V Levici se z 
Zbornico za nepremičninsko posredovanje 
strinjamo v eni sami stvari, in to je, da je zakon 
še vedno neustrezen. Vendar ne zaradi 
domnevnih neustavnosti, o katerih govorijo oni, 
ampak zaradi tistega, kar je v zakonu kljub 
popravkom na odboru ostalo. Osnovni namen 
tega zakona je namreč deregulacija 
nepremičninskega posredovanja, ki bo imela za 
posledico poslabšanje varstva potrošnikov pri 
kupovanju in prodaji nepremičnin. Zakon tako, 
na primer, ukinja obvezno dopolnilno 
izobraževanje za nepremičninske posrednike, 
torej deregulira poklic. Kot vemo, je deregulacija 
poklicev eden od najenostavnejših načinov 
delodajalcev, vsaj tistih, ki imajo vzvod na 
zakonodajalce, da zbijajo stroške svoje delovne 
sile.  
 Zakon naprej uvaja možnost, da 
nepremičninske družbe vzpostavljajo svoje 
fiduciarne račune, na katerih hranijo denar 
naročnikov. Danes lahko denar svojih strank 
sprejemajo v hranjenje samo odvetniki in notarji, 
ampak ti so podvrženi strogemu nadzoru. Zakon 
pa ne definira nadzora nad fiduciarnimi računi, s 
katerimi bi upravljali nepremičninski posredniki. 
Zakon niti v eni sami točki ne pove, zakaj uvaja 
to možnost.  
 Dalje, globe za osebe, ki opravljajo 
nepremičninske posle, nimajo pa licenc zanje, 
so postavljene tako nizko, da izgubijo vsakršen 
odvračilni učinek. Najvišja predvidena globa 
namreč znaša zgolj 5 tisoč evrov, kar je, recimo 
vrednost, ki jo lahko ob omejitvi provizije na 4 % 
nepremičninski posrednik zasluži z enim samim 
poslom.  
 In zadnjič, zakon določa, da ima 
nepremičninska družba pravico do provizije tudi 
v primerih, ko njen naročnik sam najde kupca. 
Povedano drugače, vzeli so si pravico do plačila 
tudi v primeru, da njihov naročnik sam poišče 
kupca ali najemnika za svojo nepremičnino.  
 Pod črto, tudi trenutni zakon ni 
optimalen in bi potreboval prenovo. Predvsem bi 
potreboval ta del, ki je bil vnesen v nov zakon z 
amandmaji, se pravi omejitve provizij, dodatnih 
stroškov in tako naprej nepremičninskih 
posrednikov. Vendar pa vse ostale stvari, ki sem 
jih zdaj naštel, v novem zakonu – od 
deregulacije poklica nepremičninskega 
posrednika, uvajanja fiduciarnih računov za 
nepremičninske agencije do izjemno nizkih glob 
za tiste, ki nepremičninsko posredovanje 
opravljajo brez licence, in nazadnje do pravice, 
da si nepremičninske agencije vzamejo pravico 
do provizije, tudi če naročnik sam najde kupca 
ali najemnika nepremičnine – so razlogi, zakaj v 
Levici kljub temu tega zakona ne moremo 
podpreti. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  

 Gospod Aleksander Reberšek ima 
besedo v imenu Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovani predsednik, spoštovane kolegice in 
kolegi poslanci! 
 V Novi Sloveniji smo sprejetju Zakona o 
nepremičninskem posredovanju marca letos 
nasprotovali, stališča danes ne bomo spremenili. 
Naše osnovno vodilo je socialno tržno 
gospodarstvo, ki temelji na načelih svobode, 
uspešnosti, odgovornosti in solidarnosti. Država 
mora zagotoviti pogoje za konkurenčnost, hkrati 
pa zagotavljati učinkovit in pregleden nadzor 
nad zakonitostjo gospodarskih dejavnosti. 
Zdrava konkurenca je pogoj za boljše delo, je 
gonilo razvoja, zato ima država v socialnotržnem 
gospodarstvu dolžnost, da takšno konkurenco 
zaščiti. Novi zakon o nepremičninskim 
posredovanju po našem mnenju pomeni ravno 
obratno. Pomeni nepotrebno regulacijo trga tam, 
kjer to ni potrebno, ter ga deregulira tam, kjer bi 
bila regulacija dobrodošla. Zakon tako omejuje 
višino dejanskih stroškov, ki jih nepremičninske 
družbe lahko zaračunajo naročnikom. Če 
logično pomislimo, dejanski stroški, ki jih je 
nepremičninska družba kot posrednik imela, ne 
morejo biti omejeni, če so resnično nastali. To 
pomeni, da jih omejujemo zgolj umetno, 
administrativno. Če se nekdo z nepremičninskim 
posrednikom svobodno dogovori o višini plačila 
za opravljeno storitev in je z njo zadovoljen, 
zakaj bi mu država potem postavljala zgornjo 
mejo plačila. S takšnim ravnanjem omejujemo 
ustavno zagotovljeno svobodno gospodarsko 
pobudo.  
 Enak pomislek velja glede omejevanja 
najvišjega plačila pri posredovanju pri najemnih 
pogodbah. Nelogična in z vidika ohranjanja 
strokovne usposobljenosti nepremičninskih 
posrednikov je tudi ukinitev njihovega sedaj 
obveznega dopolnilnega usposabljanja vsakih 
pet let. Posrednik, ki se neha izobraževati in 
usposabljati na svojem področju dela, bo 
dolgoročno nazadoval, kar bodo najbolj občutili 
ravno naročniki. Gre za nižanje veljavnih 
standardov, ki zagotavljajo strokovnost in boljše 
delo. Če zakon želi zaščiti interese potrošnikov, 
kot navaja Vlada, potem tega nikakor ne bi 
smela dopustiti.  
 Zakon o nepremičninskem 
posredovanju po našem mnenju ne prinaša 
dodatne vrednosti niti potrošnikom niti 
nepremičninskim družbam. Glede na navedeno, 
v Novi Sloveniji zakonu nasprotujemo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Ivan Hršak ima stališče v 
imenu Poslanske skupine Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
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IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. Lep pozdrav vsem! 
 V Poslanski skupini Desus z 
zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v zvezi z 
novelo Zakona o nepremičninskem 
posredovanju, saj po naši oceni prinaša večjo 
pravno varnost tako potrošnikom kot tudi 
nepremičninskim družbam, če ga primerjamo z 
veljavnim zakonom. Zbornica za nepremičninsko 
posredovanje ima očitno zelo močan vpliv v 
Državnem svetu, za katerega vemo, da je 
zastopnik interesnih skupin in ne državljank in 
državljanov. Zato je tudi razumljivo, da Državni 
svet stopi v bran interesov nepremičninske 
zbornice in ne potrošnikom. Posledica tega je pa 
zahteva za ponovno odločanje o enkrat že 
potrjenem zakonu. Po naši oceni bi bilo 
smiselno, da se zakon ponovno potrdi, kajti v 
njem je mnogo več varovalk za potrošnike kot v 
veljavnem, čeprav nekateri trdijo ravno 
nasprotno.  
 Zavedati se moramo, da ima potrošnik 
predvsem manj znanja kot nepremičninske 
družbe in je v pravnem prometu z 
nepremičninami šibkejša stranka, zato se je na 
primer ministrstvo odločilo za omejitve pri 
proviziji in stroških. Stroški v primeru, da posel ni 
bil sklenjen, so namreč po ugotovitvah 
inšpektorata doslej velikokrat znašali skoraj 
toliko, kot bi znašala provizija, če bi bil posel 
sklenjen.  
 Državni svet kot škodljivo določbo 
zakona ocenjuje odpravo obveznega 
izobraževanja za nepremičninske posrednike. 
Razumljivo je, da nepremičninska zbornica 
nasprotuje ukinitvi, saj to dodatno izobraževanje 
izvaja prav omenjena zbornica – seveda proti 
plačilu. Ministrstvo dodatnega izobraževanja ni 
prepovedalo, je pa odpravilo obvezo že od leta 
2008 za ta poklic. Velja nacionalna poklicna 
kvalifikacija, ki zahteva višjo strokovno 
izobrazbo, in po oceni ministrstva zagotavlja, da 
nepremičninski posrednik deluje strokovno. 
Poleg tega je deregulacijo poklicev predlagala 
Evropska komisija in ne ministrstvo. Dodatno 
izobraževanje je torej potrebno, ni pa nujno, da 
ga predpisuje prav zakon. Ne smemo pozabiti, 
da so predlog zakona na pristojnem ministrstvu 
usklajevali z različnimi deležniki, na primer z 
Zvezo potrošnikov, Tržnim inšpektoratom in 
Zbornico za posredovanje z nepremičninami. 
Ker so interesi potrošnikov in nepremičninskih 
posrednikov pri več vprašanjih nasprotni, 
popolna uskladitev predloga ni bila mogoča. 
Ministrstvo se je, to moramo priznati, bolj 
osredotočilo na varovanje javnega interesa in 
interesa potrošnikov, saj so ti v razmerjih z 
nepremičninskimi družbami šibkejša stranka.  
 Ker v Poslanski skupini Desus še 
vedno menimo, da mora država zaščititi 
šibkejše, in po naši oceni novela Zakona o 
nepremičninskem posredovanju to tudi 
omogoča, bomo tudi tokrat predlog novele 
zakona podprli. Hvala.  
 

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. Gospod Dušan Šiško, besedo 
imate v imenu Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke. 
 Izvolite gospod poslanec.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Predsednik, hvala za 

besedo.  
 Namen zakona je podrobno pravno 
urediti področje storitev nepremičninskega 
posredovanja predvsem s ciljem udejanjanja 
varstva udeležencev v prometu z 
nepremičninami, zaradi česar je treba dvigniti 
raven kakovosti opravljanja storitev 
nepremičninskih posrednikov v prometu z 
nepremičninami. Temeljno načelo predloga 
zakona je zagotavljanje učinkovitega varstva 
potrošnikov. Učinkovito varovanje potrošnikov je 
osnovni razlog za regulacijo storitev na trgu 
nepremičninskega posredovanja. Stališče 
Slovenskega nacionalne stranke je, da smo proti 
sprejetju omenjenega zakona in se v celoti 
strinjamo s pripombami Državnega sveta. 
Posledice uveljavitve takega zakona bodo 
daljnosežne in negativne za vse, ki ga 
uporabljajo. Poleg tega ni nobenega razloga, da 
se s sprejetjem zakona hiti, saj trg deluje 
normalno.  
 Zakon je slab, zato ga ne bomo podprli. 
Potrebno ga je v celoti preurediti. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Robert Pavšič ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. 
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, gospod 

predsednik.  
 Pred nekaj dnevi smo tukaj že 
obravnavali gradbeni zakon, ki se s tem 
ponovnim odločanjem rahlo tudi prepleta. 
Državni svet zaradi različnih razlogov predlaga 
ponovno odločanje o zakonu in predlaga 
njegovo zavrnitev. Med navedenimi razlogi pa ni 
predlogov za spremembo 26. člena, ki pravi, da 
morata nepremičninska družba in 
nepremičninski posrednik na primeren način 
naročnika seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so 
pomembne za določitev naročnika za sklenitev 
pogodbe o nepremičnini. Menimo, da so 
predlagane rešitve, ki so v zakonu in ki 
omejujejo dejansko višino stroškov v višini 4 % 
vrednosti nepremičnine, utemeljene, saj 
dejansko varujejo pogodbeno šibkejše stranke, 
torej fizične osebe in preprečujejo zlorabe v 
praksi, ne samo pri nakupu, ampak tudi na 
področju najema nepremičnin. Navedbe, da 
omejevanje najvišjega dovoljenega plačila za 
posredovanje nepremičnine pomeni omejevanje 
svobode gospodarske pobude, pa je po našem 
mnenju zgolj pavšalne narave.  
 Glede na rešitve, ki jih zakon prinaša, v 
Poslanski skupini LMŠ menimo, da je zakon 
ustrezen in ga bomo podprli. Hvala.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod poslanec.  
 Gospod Jani Prednik ima besedo v 
imenu Poslanske skupine SD.  
 Gospod Prednik, izvolite.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Predsednik, 

predstavniki Vlade, predstavnik Državnega 
sveta, kolegici in kolegi!  
 Državni svet Republike Slovenije je na 
1. izredni seji 27. 3. 2018 izglasoval zahtevo, da 
Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o 
nepremičninskem posredovanju. V svoji zahtevi 
za ponovno odločanje je Državni svet izpostavil, 
da se ne strinja s predlaganim besedilom, saj bo 
zakon na trg vnesel številne težave. Po 
njihovem mnenju bi te težave nastale zaradi 
nejasnih določb zakona, zakon pa naj bi 
negativno vplival na pravno varnost vseh 
deležnikov v prometu z nepremičninami. 
Omenjeni zakon naj bi po mnenju Državnega 
sveta bistveno povečal število sodnih in 
izvensodnih sporov, določbe zakona pa naj bi 
posegale v že pridobljene pravice. Na tem 
mestu naj vas takoj opozorim, da je 
Zakonodajno-pravna služba zadnji omenjeni 
očitek s strani Državnega sveta takoj zavrnila. 
Vlada Republike Slovenije je v svojem mnenju 
zapisala, da Zakon o nepremičninskem 
posredovanju predstavlja nov pravni okvir za 
delovanje nepremičninskih družb, saj je področje 
nepremičninskega posredovanja še vedno na 
nezadostni stopnji varovanja interesa 
potrošnikov. Še več, varnost potrošnikov kot tudi 
nepremičninskih družb je še vedno nezadostna. 
Socialni demokrati smo mnenja, da je treba 
Zakon o nepremičninskem posredovanju 
ponovno podpreti, saj bi le tako doprinesli k 
zakonskim rešitvam, ki zagotavljajo večjo pravno 
varnost vseh udeležencev v prometu z 
nepremičninami.  
 Varovanje potrošnika, omejitev zgornje 
meje višine stroškov, ki bi jih lahko 
nepremičninska družba zaračunala svojemu 
naročniku, jasna pravila o pravicah 
nepremičninskih družb do plačila za 
posredovanje, vzpostavitev centralne 
elektronske evidence, določitev obveznosti 
nepremičninskim družbam in določitev višine 
glob, ki bodo omogočale učinkovit inšpekcijski 
nadzor, je le nekaj rešitev, zapisanih v Zakonu o 
nepremičninskem posredovanju, ki bodo zvišale 
stopnjo varnosti potrošnikov in nepremičninskih 
družb. S ponovno podporo temu zakonu in 
posledično s sprejetjem Zakona o 
nepremičninskem posredovanju bomo po 
mnenju naše poslanske skupine, izboljšali 
položaj potrošnika, kar pa je tudi 
najpomembnejše.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo Zakon o nepremičninskem 
posredovanju ponovno podprli. Najlepša hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 

 Gospod Gregor Perič, besedo imate v 
imenu Poslanske skupine Stranke modernega 
centra.  
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Predsednik, 

državni sekretar, poslanke in poslanci!  
 Danes je pred nami ponovno odločanje 
o Zakonu o nepremičninskem posredovanju, ki 
ga je Državni zbor sprejel že v prejšnjem 
mandatu. Temeljni cilj zakona je bila ureditev 
področja nepremičninskega posredovanja na 
način, da bodo vse stranke, ki so v tem razmerju 
prisotne, uživale pravno varnost. Pretežni del 
zakona je zato namenjen rešitvam za varno in 
skrbno poslovanje. Razlogi za novo ureditev 
področja nepremičninskega posredovanja pa 
izvirajo iz nezadostne stopnje varovanja interesa 
potrošnikov in pomanjkljive pravne varnosti 
potrošnikov kot tudi nepremičninskih družb. V 
praksi se je namreč izkazalo, da so se pojavljale 
težave zaradi dvojnega obračunavanja plačila za 
posredovanje, opravljanja poslov posredovanja 
brez licence, vsiljevanja pogodbe o 
posredovanju tretji osebi, pogojevanja ogleda 
nepremičnine s sklenitvijo pogodbe o 
posredovanju, težave pri zastopanju pri prodaji 
nepremičnin investitorja preko posredniških 
družb, oglaševanja in še bi lahko naštevali.  
  Z zakonom o nepremičninskem 
posredovanju se uvaja načelo varovanja 
potrošnikov, uvajajo se jasna pravila, v katerih 
primerih ima nepremičninska družba pravico do 
plačila za posredovanje, določajo se obveznosti 
nepremičninske družbe, ki jih ima v okviru 
posredovanja, uvaja se možnost sklenitve 
pogodb o ekskluzivnem posredovanju ter 
omejitev trajanja takšne pogodbe, podrobno se 
ureja postopek za pridobitev in prenehanje 
dovoljenja in za pridobitev statusa 
nepremičninskega posrednika, določajo se 
obveznosti investitorja glede prodaje 
nepremičnin, ki jih gradi za trg, omejuje se 
zgornja meja višine dejanskih stroškov 
nepremičninske družbe, ki jih ta lahko naročniku 
zaračuna, ko ni upravičena do plačila za 
posredovanje, vzpostavlja se centralna 
elektronska evidenca, ki bo vsebovala potrebne 
podatke, ki bodo namenjeni javnosti v zvezi z 
vpisanimi nepremičninskimi posredniki. V okviru 
inšpekcijskega nadzora se ureja možnost 
zaračunavanja glob v razponu in določa se 
višina glob, ki bodo omogočale učinkovit 
inšpekcijski nadzor.  
 Danes smo že slišali strani, ki 
zagovarjajo več deregulacije oziroma manj 
deregulacije oziroma več regulacije in manj 
regulacije. V SMC zagovarjamo več zaščite 
kupcev oziroma potrošnikov, saj vemo, kupec, 
če ima to srečo, kupuje nepremičnino enkrat v 
življenju. Regulacija je potrebna, saj smo v 
preteklosti bili priča številnim nepremičninskim 
poslom, kjer so kratko potegnili ravno kupci.  
 V Poslanski skupini SMC smo ob 
sprejemanju zakona v prejšnjem mandatu 
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poudarili, da je skrajni čas za sprejetje zakonskih 
rešitev, ki zagotavljajo večjo pravno varnost 
udeležencev v prometu z nepremičninami in na 
ta način dvigujejo kakovost opravljanja storitev 
nepremičninskega posredovanja. Enako stališče 
zavzemamo tudi tokrat in ker ocenjujemo, da 
zakon izboljšuje položaj potrošnikov oziroma 
naročnikov, ta zakon podpiramo. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče. 
 S tem smo, spoštovane poslanke in 
poslanci, zaključili predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Ponovno odločanje o navedenem 
zakonu bomo opravili danes v okviru glasovanj, 
pol ure po prekinjeni 12. točki dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 6. TOČKO DNEVNEGA 
REDA – PREDLOG ZAKONA O 
SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
O DAVKU OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB, 
NUJNI POSTOPEK. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila Vlada.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavnici Vlade, gospe 
državni sekretarki Nataliji Kovač Jereb.  
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Spoštovani 

predsednik, spoštovani poslanci, spoštovane 
poslanke! 
 Predlog zakona, ki je pred vami, 
spreminja in dopolnjuje Zakon o davku od 
dohodkov pravnih oseb z dvema institutoma iz 
Direktive o določitvi pravil proti praksam 
izogibanja davkom, ki neposredno vplivajo na 
delovanje notranjega trga. Direktivo delovno 
imenujemo direktiva ATAD. Instituta sta splošno 
pravilo o preprečevanju zlorab oziroma GAAR in 
pravilo glede nadzorovanja tujih družb oziroma 
pravilo CFC, ki se prenašata in predstavljata del 
pravil, ki so bila z direktivo ATAD vključena s 
ciljem boja proti davčnim zlorabam, 
zagotavljanja enkratnega obdavčevanja in 
podpore boljšemu poslovnemu okolju na 
notranjem trgu. Za širši okvir pa pojasnjujemo, 
da je zaradi nastanka gospodarske krize v letu 
2008 mednarodni organizaciji OECD in G20 
kakor tudi Evropsko unijo spodbudilo, da 
sprejmejo takšne ukrepe oziroma priporočila na 
področju mednarodnega obdavčevanja, ki bodo 
na eni strani zagotovila, da se davek plača tam, 
kjer se ustvarjajo dobički, po drugi strani pa je 
treba ponovno vzpostaviti zaupanje v pravičnost 
davčnih sistemov in vladam na ta način 
omogočiti, da učinkovito izvajajo svojo davčno 
suverenost. Ti cilji so bili na ravni OECD 
preneseni v konkretna priporočila v okviru 
projekta preprečevanja erozije davčne osnove in 
preusmerjanja dobičkov, imenovanega BEPS. Z 
namenom uresničitve ukrepov BEPS je bila na 
področju obdavčitve pravnih oseb sprejeta 

direktiva ATAD. Pravilo oziroma institut GAAR je 
splošno pravilo o preprečevanju zlorab, ki ga 
veljavni sistem davka od dohodkov pravnih oseb 
še ne pozna. GAAR je tudi vključen v boj proti 
praksam davčne zlorabe na način, da pravilo 
pokrije čim širši spekter situacij, ki lahko 
privedejo do zlorabe posameznega davčnega 
sistema, pri čemer pa se pravilo uporabi kot 
zadnje pravilo, to je, ko druga davčna pravila ne 
učinkujejo več. Pravilo GAAR zajema tudi vse 
zavezance po davku od dohodkov pravnih oseb, 
vendar iz vsebine ukrepa izhaja, da pravilo cilja 
predvsem na domača in tuja multinacionalna 
podjetja, ki lahko preko svojih povezanih oseb 
strukturirajo sheme na način, da te ne odražajo 
ekonomskega namena posla. Namen tega je 
strukturirane sheme pridobiti ali davčno 
ugodnost oziroma davčno upravičenje, ki ga 
nudi obstoječi davčni sistem, ali pa izrabiti 
neskladja med davčnimi sistemi posameznih 
držav. Bistvo instituta GAAR je presoja, ali ima 
nek pravni posel dejanski ekonomski namen, ali 
gre za pristen posel ob upoštevanju vseh 
pomembnih dejstev in okoliščin. Pri tem je treba 
upoštevati tudi dejstvo, da pravilo GAAR 
učinkuje tudi preprečevalno do agresivnega 
davčnega načrtovanja. Z vidika Evropske unije 
je za zagotavljanje davčne gotovosti bistvenega 
pomena enotna implementacija in razvoj 
domače in tuje sodne prakse, ki bo oblikovala 
vsebino pojmov v institutu GAAR.  
 Drugi institut v predlogu novele pa je 
pravilo o nadzorovanih tujih družbah, to je 
pravilo CFC. To pravilo določa, da se dobički 
nadzorovane tuje družbe, to je povezane osebe 
davčnega zavezanca po davku od dohodkov 
pravnih oseb, ki niso zadostno obdavčeni ali so 
oproščeni davka v jurisdikciji nadzorovane tuje 
družbe, vključijo v davčno osnovo zavezanca. 
Pravilo se uporabi, če je davek od dohodkov 
pravnih oseb na dobiček, ki ga je ta 
nadzorovana tuja družba dejansko plačala, nižji 
od polovice davka od dohodkov pravnih oseb, ki 
ga je ta nadzorovana družba morala plačati, če 
bi bila davčni zavezanec v Sloveniji. Slednje 
pomeni, da se bo obdavčil nerazdeljeni dohodek 
družbe CFC s sedežem v davčno ugodni 
jurisdikciji, in sicer se ta dohodek sestoji 
predvsem iz pasivnih dohodkov. V povezavi s 
tem je treba tudi omeniti, da se bo pravilo CFC 
uporabilo le takrat, ko institut transfernih cen ne 
bo v zadostni meri preprečil odliva dohodka v 
davčno bolj ugodne jurisdikcije. Sklepno se 
dodaja, da Vlada podpira amandmaje, vložene 
na Odboru za finance k predlogu zakona.  
 Glede na navedeno Vlada Državnemu 
zboru predlaga, da predlog zakona podpre. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče, gospa državne sekretarka.  
 Gospod Robert Polnar bo spregovoril 
kot predsednik Odbora za finance, ki je matično 
delovno telo.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
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ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

predsednik, hvala za besedo. Gospe poslanke in 
gospodje poslanci! 
 Odbor za finance je na 2. seji 6. 
novembra 2018 kot matično delovno telo 
obravnaval Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb, ki ga je Državnemu zboru v 
obravnavo in sprejetje po nujnem postopku 
predložila Vlada. Kolegij predsednika Državnega 
zbora je na 12. seji 12. oktobra letos sklenil, da 
se predlog zakona obravnava po nujnem 
postopku. Odbor je kot gradivo za sejo prejel 
naslednja gradiva: mnenje Zakonodajno-pravne 
službe z dne 23. oktobra letos in mnenje 
Komisije Državnega sveta za gospodarstvo, 
obrt, turizem in finance z dne 26. oktobra letos.  
 V skladu s 129. členom Poslovnika 
Državnega zbora so amandmaje k predlogu 
zakona vložile poslanske skupine koalicije, in 
sicer k 2., 3., 4. in 5. členu. Na seji odbora so 
sodelovali predstavnica in predstavniki 
Ministrstva za finance, Zakonodajno-pravne 
službe in Državnega sveta. V uvodni dopolnilni 
obrazložitvi je državna sekretarka na Ministrstvu 
za finance predstavila cilje, načela in poglavitne 
rešitve predloga zakona. Pojasnila je, da gre za 
prenos dveh institutov iz direktive Sveta Evrope 
z dne 12. julija 2016 o določitvi pravil proti 
praksam izogibanja davkom, ki neposredno 
vplivajo na delovanje notranjega trga. Gre za 
prenos teh direktiv v slovenski pravni red. 
Izpostavila je, da morata biti instituta prenesena 
do 31. decembra letošnjega leta in bi se naj 
začela uporabljati s 1. januarjem 2019. V 
nadaljevanju je podrobno predstavila razloge za 
sprejetje ukrepov na tem področju, oba instituta, 
njuno področje uporabe ter učinke z vidika boja 
proti davčnim zlorabam in podpore k boljšemu 
poslovnemu okolju na notranjem trgu.  
 Predstavnica Zakonodajno-pravna 
službe Državnega zbora je opozorila, da se 
omenjena direktiva, ki naj bi se implementirala v 
slovenski pravni red, pri tem skoraj da 
dobesedno prepisuje, na kar so opozorili v 
svojem pisnem mnenju. Takšen prenos direktive 
je pomenil Zakonodajno-pravne službe 
problematičen zlasti z ustavnega vidika. 
  Predstavnik Državnega sveta je 
poudaril, da Komisija Državnega sveta za 
gospodarstvo, obrt, turizem in finance predlog 
zakona podpira, saj naj bi ta predstavljal korak k 
ureditvi davčnega okolja. Opozoril pa je na 
nekatere pomisleke predvsem glede ocene 
finančnih učinkov predloga zakona.  
 Razprava je bila osredotočena na 
navedbe Zakonodajno-pravne službe glede 
potencialno ustavno spornih določb predloga 
zakona. V tem okviru je bilo izraženo mnenje, da 
Državni zbor ne bi smel sprejemati predpisov, ki 
bi lahko kakorkoli vsebovali ustavno sporne 
določbe. Postavljeno je bilo tudi vprašanje glede 
učinkovanja predloga zakona pri izvajanju 
Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v 
obdobju 2010–2019. Predstavnici Ministrstva za 

finance sta v nadaljevanju podali dodatna 
pojasnila glede pomislekov, izraženih v razpravi, 
predvsem glede konkretne uporabe določb 
obravnavanega predloga zakona ter njihovega 
dejanskega učinkovanja.  
 Odbor je v skladu s drugim odstavkom 
130. člena Poslovnika DZ obravnaval 
amandmaje poslanskih skupin koalicije in jih 
sprejel. Odbor je v skladu s 128. členom 
Poslovnika Državnega zbora glasoval o vseh 
členih predloga zakona in jih sprejel.  
 Glede na sprejete amandmaje je na 
podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika 
Državnega zbora pripravljeno besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, v katerega so 
vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog 
zakona je sestavni del tega poročila. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.   
 Prehajamo na stališča poslanskih 
skupin. Prvi bo pregovoril gospod Jožef Horvat v 
imenu Poslanske skupine Nova Slovenija – 
krščanski demokrati.  
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, 

spoštovani gospod predsednik, spoštovana 
državna sekretarka, drage kolegice in kolegi! 
 Tako kot pri nekaterih drugih predlogih 
zakonov, ki jih je nedavno obravnaval Odbor za 
finance, se tudi ta predlog zakona obravnava po 
nujnem postopku. Utemeljitev pa je podobna, 
kot pri ostalih predlogih. Predlog zakona v 
slovenski pravni red prenaša dva instituta iz 
direktive o določitvi pravil proti praksam 
izogibanja davkom z dne 12. julija, 2016. 
Gre za instituta, ki se morata začeti uporabljati s 
1. januarjem 2019. Slednje pomeni, da je treba 
instituta prenesti najkasneje do 31. decembra 
2018. Stisko s časom pa tudi v tem primeru 
rešuje uporaba nujnega postopka, za kar si 
vlada zagotovo zasluži kritiko. 
V Novi Sloveniji sicer podpiramo cilje direktive, ki 
so osredotočeni predvsem okrog preprečevanja 
zmanjševanja davčne osnove na notranjem trgu 
in preusmerjanja dobička z notranjega trga, kar 
je pogosto posledica dvojnega neobdavčenja 
oziroma nezadostnega obdavčenja. Žal pa 
ocenjujemo, da je izvedba prenosa pravil, ki 
zasledujejo te cilje, v predlogu novele Zakona o 
davku od dohodkov pravnih oseb neustrezna. 
To je izpostavila med drugim tudi Zakonodajno-
pravna služba, ki opozarja, da direktive ne 
moremo implementirati zgolj z njenim 
dobesednim prepisom v člene slovenskega 
zakona. Direktiva kot pravni akt Evropske unije 
se namreč nanaša na države članice Evropske 
unije, zakon pa na osebe pod državno 
jurisdikcijo, zato direktive pogosto ne moremo 
implementirati zgolj z dobesednim prepisom 
njenega teksta, ampak je za to potrebno precej 
več truda in prilagajanja določbam naše 
slovenske zakonodaje. 
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Zakonodajno-pravno pravna služba v 
nadaljevanju ugotavlja, da se mora vsebina 
direktive v pravni red države članice Evropske 
unije implementirati tako, da bodo zakonske 
določbe operativne in se bo zakon lahko izvajal. 
Prav na tem področju imamo največ pomislekov: 
izvajanje zakona, operativnost zakona. Besedilo 
pa vsebuje nedoločne, pomensko izredno odprte 
pojme, ki niso definirani, brez vsebinskih 
kriterijev, na podlagi katerih bi se dalo ugotoviti, 
kaj zajemajo. 
Zakonodajno-pravna služba opozarja tudi na 
nujno skladnost z 2. členom Ustave oziroma z 
načeli pravne varnosti, jasnosti in določnosti 
predpisov, ki iz ustave izhajajo. Zakonodajno-
pravna služba meni, da predlog zakona tem 
kavtelam ne sledi v zadostni meri. Služba 
izpostavlja tudi vidik načela zakonitosti po 120. 
členu Ustave ter navaja, da bi morale biti 
predlagane zakonske določbe primernejše, saj 
tako predstavljene določbe ne nudijo ustreznega 
temelja za delovanje pristojnih organov v 
primeru izdaje podzakonskih predpisov. 
Zakonodajno-pravna služba je ob obravnavi 
predloga na matičnem delovnem telesu ocenila, 
da amandmaji, ki bi njihove bistvene pripombe 
reševali, niso bili vloženi. 
Zaradi teže pomislekov Zakonodajnopravne 
službe in dejstva, da vladna koalicija na te 
pomisleke ni odgovorila z ustreznimi amandmaji, 
v Novi Sloveniji novele Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb žal ne moremo podpreti. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Robert Polnar, besedo imate v 
imenu Poslanske skupine Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije.  
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Hvala za 

besedo, gospod predsednik! Gospe poslanke, 
gospodje poslanci!  
 Spremembe Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb prinašajo v slovenski 
pravni red dva instituta, ki neposredno vplivata 
na delovanje notranjega trga. Gre za instituta, ki 
se nanašata na uveljavitev splošnega pravila 
proti zlorabam in pravila glede nadzorovanja 
tujih družb. Davčno izmikanje je zakonit način 
zmanjševanja davčne obveznosti zavezancev, ki 
izrabljajo praznine, nedorečenosti in 
neskladnosti v davčnih predpisih. Davčni 
zavezanec si vedno prizadeva, da bi davčno 
breme zmanjšal ali pa se ga povsem znebil. 
Njegova ravnanja so pri tem lahko zakonita ali 
pa nezakonita. Nekatera med njimi ne vplivajo 
na višino javnih prihodkov, druga pa višino 
javnih prihodkov zmanjšujejo. V državah z 
urejenimi davčnimi sistemi je davčno izmikanje 
pri domačem poslovanju dokaj redko, pojav pa 
je precej pogost pri mednarodnem poslovanju. 
Razvite države zato v zadnjih desetletjih 
posvečajo veliko pozornost ukrepom proti 
izogibanju davkom. Pravilo o preprečevanju bi 

naj učinkovalo preprečevalno in predvsem 
odvračevalno od praks izogibanja, ki so se 
izoblikovale na področju podjetniškega 
obdavčevanja. Prepoznane so bile zlasti na 
področju čezmejnega poslovanja in 
mednarodnega obdavčenja. Zaradi uveljavitve 
tega zakona je pričakovati, da bodo družbe, ki v 
tujini izvajajo sheme z namenom zlorab in 
izogibanja davkom vsaj deloma prilagodile svoje 
poslovne operacije oziroma svoje naložbene 
podjeme. To pomeni, da bo predlog zakona 
zavezancem onemogočil oziroma omejil 
strukturiranje transakcij na način, ki bi 
omogočale, da davek sploh ne bi bil plačan 
oziroma da dohodki zavezanca ne bi bili 
obdavčeni. S tem bo tudi zagotovljeno osnovno 
davčno načelo, to je enaka davčna obravnava 
zavezancev v enakem gospodarskem položaju, 
kar bo pripomoglo k zmanjšanju neupravičene 
konkurenčne prednosti.  
 V Poslanski skupini Desus zastopamo 
stališče, da je ključnega pomena, da čim več 
davka od dohodkov pravnih oseb poberemo v 
Sloveniji. Davčno izogibanje obsojamo, ker 
povzroča neposredno škodo državljankam in 
državljanom, saj povzroča zmanjševanje 
sredstev za financiranje dejavnosti in investicij, 
zmanjševanje proračunskih prihodkov, 
namenjenih izvajanju javnih storitev. S tem 
zakonom bo v določeni meri davčno izogibanje 
onemogočeno.  
 V Poslanski skupini Desus bomo 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb prav 
zaradi tega podprli. Ne delamo pa si nobenih 
iluzij, da je to zgolj en ukrep preprečevanja 
izogibanju plačevanja davkov in bo podobnih 
ukrepov treba na nivoju Evropske unije in tudi 
posledično na nivoju Republike Slovenije 
sprejeti še kar lepo število. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Jani Ivanuša v imenu 
Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Lep pozdrav! 

Predsedujoči, hvala za besedo. Poslanke in 
poslanci, državna sekretarka z ekipo! 
 Pred seboj imamo Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb po nujnem postopku. 
Vlada ga pošilja v Državni zbor, saj gre za težko 
popravljive posledice za delovanje države. V 
slovenski pravni res se prenašata dva instituta iz 
direktive. Gre za instituta, ki se morata začeti 
uporabljati s 1. januarjem 2019. Gre za določitev 
pravil proti praksam izogibanja davkom, ki 
neposredno vplivajo na delovanje notranjega 
trga. Gre za implementacijo splošnega pravila 
proti zlorabam in pravila glede nadzorovanih 
tujih družb. Cilj predloga zakona je zajeziti 
prakse izogibanja davkom, ki vplivajo na davčno 
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osnovo države in na delovanje notranjega trga s 
pravili, ki so hkrati skupna pravila. Cilj je zaščita 
proračunskih prihodkov iz naslova davka od 
dohodkov pravnih oseb. Predlog zakona pa ne 
odstopa od temeljnih načel, na katerih temelji 
osnovni zakon, poudarjena pa je potreba po 
zagotovitvi, da se davek plača tam, kjer se 
ustvarijo dobički in vrednost.  
 Načeli predloga zakona sta pravično in 
učinkovito obdavčenje. Dodatno se v povezavi z 
novo predlaganima institutoma zagotavlja 
preprečevanje oziroma odpravljanje dvojnega 
obdavčevanja. Gre za prenose zakonodaje EU v 
nacionalno zakonodajo. Ocena posledic Vlade 
je, da bo skupni učinek vseh sprememb po tem 
predlogu zakona za prihodke državnega 
proračuna pozitiven. Glede presoje posledic 
predlog zakona ne bo imel bistveno povečanih 
administrativnih posledic v postopkih oziroma pri 
poslovanju davčnega organa. Instituta, določena 
v predlogu zakona, sta dodatno orožje, ki ga bo 
davčni organ lahko uporabljal pri preprečevanju 
agresivnega davčnega načrtovanja in davčnih 
zlorab.  
 V Slovenski nacionalni stranki Predlogu 
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
davku od dohodka pravnih oseb ne 
nasprotujemo. Hvala lepa za vašo pozornost.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod poslanec.  
 Mag. Andrej Šircelj, besedo imate v 
imenu Poslanske skupine SDS. 
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala lepa 

spoštovani predsednik. Predstavniki ministrstva, 
kolegi in kolegice!  
 Spreminjamo zakon o davku od 
dohodkov pravnih oseb. Zakaj? Zaradi tega ker 
naj bi prišlo do izmikanja davkov. Tukaj zakon in 
niti direktiva ne govorita o tem, ali gre za legalno 
ali nelegalno izmikanje davkom.  
 Drugo vprašanje je, o čemer ta 
direktiva ne govori, govori samo posredno v 
obrazložitvi, je OECD, Organizacija za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj in sporazumi o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja, ki jih je več 
kot 3 tisoč danes. Na podlagi teh sporazumov 
davčni zavezanci, podjetja – domača, tuja, 
katerakoli že, v kakršnikoli obliki že, danes 
davčno načrtujejo. In ti sporazumi so legalni. S 
to direktivo, ki vnaša ogromno negotovosti v naš 
davčni sistem, naj bi se tako imenovano 
agresivno davčno načrtovanje omejilo oziroma 
preprečilo s tem, da naj bi se dobiček hčerinske 
družbe na primer pripisal matični družbi v nekem 
sorazmerju. Vendar če natančno pogledate 
člene zakonov, ki se spreminjajo oziroma 
predlagajo, lahko ugotovite, da bo imela davčna 
uprava številne, če želite, samovoljne možnosti 
interpretacije teh določb, kar bo zmanjševalo 
pravno varnost davčnih zavezancev v Sloveniji. 
Na to opozarja tudi Zakonodajno-pravna služba. 
Na to opozarjajo tudi številni davčni zavezanci, 

ko dejansko finančna uprava z različnimi 
navodili, z različnimi mnenji, ki mnogokrat niso 
niti javno objavljeni, obdavčujejo pravne osebe 
in v določeni meri tudi fizične osebe. To seveda 
ni cilj tega, da bi v Sloveniji imeli transparenten 
davčni sistem, ampak predvsem gre v smer, da 
bomo lovili tiste davčne zavezance, ki zaradi 
takšnih ali drugačnih razlogov, vzrokov ne bodo 
povšeči finančni upravi ali komurkoli že, ki bo 
lahko vplival na finančno upravo. S to 
zakonodajo, ki je prepisana direktiva, in kot je že 
Zakonodajno-pravna služba rekla, da direktiv se 
ne prepisuje, ampak se jih prilagodi, s to 
zakonodajo se bo zmanjšala pravna varnost 
davčnih zavezancev predvsem zaradi tega, ker 
ne bodo vedeli kaj in kako obdavčevati, ampak 
bo to enostavno prepuščeno finančni upravi.  
 V Slovenski demokratski stranki 
soglašamo s tem, da je treba narediti red na 
področju obdavčitve davka od dohodkov pravnih 
oseb. Evropska komisija se s tem trudi že nekaj 
desetletij, pa je pri tem neuspešna. Navsezadnje 
je šibka v znanju na tem področju. Veliko več 
znanja ima OECD oziroma Organizacija za 
ekonomsko sodelovanje in razvoj na tem 
področju. Zaradi tega tudi Evropska komisija, 
mimogrede, določene stvari malo pokopira od te 
organizacije, potem se pokopira še malo v 
nacionalnih zakonodajah in potem dobimo 
enostavno konglomerat davčnih pravil, ki so 
pravno nejasna in omogočajo ne samo eni 
davčni upravi, ampak vsem davčnim upravam 
28 držav svoje razlage. Zaradi tega imamo na 
tem področju tudi neenoten sistem 
obdavčevanja in prakso obdavčevanja s 
področja davkov od dohodkov pravnih oseb.  Do 
neke mere bo ta zakon spremenil način 
obdavčevanja, do neke mere bo prispeval k 
enotnejši razlagi, vendar v osnovi bo povzročil 
predvsem številna vprašanja. V prihodnje 
priporočamo, da Vlada bolj prouči te direktive in 
da jih dejansko tudi prilagodi našemu pravnemu 
redu in našemu davčnemu okolju.  
 V Slovenski demokratski stranki ne 
bomo nasprotovali tej direktivi, ne bomo je pa 
tudi podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Jože Lenart ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala, predsednik. 

Spoštovane kolegice, kolegi! 
 Evropska komisija ocenjuje, da je še 
vedno veliko davčnih utaj, čeprav se je v zadnjih 
letih na tem področju veliko naredilo tudi v vse 
večjem dobrem sodelovanju med davčnimi 
organi posameznih držav in državami Evropske 
unije. Predlog novele Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb v slovenskih pravni red 
prinaša dva instituta Direktive 2016/1164, ki 
opisujeta pravila, potrebna za učinkovitejšo 
zaščito osnov in preprečevanje prenosov 
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dobička. Bistvo teh pravil je, da preprečujejo 
zlorabe in delujejo proti praksam izogibanja 
davkom. Novela tako zagotavlja usklajeno 
ukrepanje na ravni Evropske unije in odpravlja 
trenutna neskladja pri učinkovanju davčnih pravil 
in sistemov. Stop izogibanju plačila davkov je 
pravilo Evropske komisije že nekaj let. Davek od 
dohodka pravnih oseb je eden od temeljnih 
davkov proračuna vsake vlade. Gre za zelo 
kompleksen pristop pri izračunu osnove 
obdavčitve in zahteva temeljit nadzor na podlagi 
sprejete zakonodaje. Evropska unija nima 
neposredne vloge pri pobiranju davkov in 
določanju davčnih stopenj. Znesek davka, ki ga 
mora država plačati, določi vsaka država sama 
in ne Evropska unija. Vendar pa Evropska unija 
nadzoruje nacionalne davčne predpise, da bi 
zagotovila njihovo skladnost z nekaterimi 
politikami Evropske unije, kot so spodbujanje 
gospodarske rasti in ustvarjanje novih delovnih 
mest, prost pretok blaga, storitev in kapitala v 
Evropski uniji, zagotavljanje, da nacionalna 
podjetja nimajo ugodnejšega položaja kot 
konkurenčna podjetja iz drugih držav, 
preprečevanje diskriminacije potrošnikov, 
delavcev in podjetij iz drugih držav Evropske 
unije. Pri obdavčitvi gospodarskih družb in 
osebnih dohodkov je glavna naloga Evropske 
unije, da zagotovi spoštovanje načel 
diskriminacije in prostega pretoka na enotnem 
trgu. To pa zahteva vedno več usklajevanja na 
ravni Evropske unije med vsemi državami 
članicami, ki se dogovarjajo tudi o reševanju 
skupnih izzivov, kot je davčna utaja. Evropska 
unija prav tako nima besede pri tem, kako 
države pobirajo svoje prihodke iz davkov, 
vendar pa so gospodarstva evropskih držav 
vedno bolj soodvisna, zato države s preveliko 
porabo in zadolženostjo ogrožajo gospodarsko 
rast oseb in stabilnost območja evra. Za 
zmanjšanje tveganja si države Evropske unije 
močno prizadevajo uskladiti svoje ekonomske 
politike, pri čemer upoštevajo tudi priporočila 
komisije. Nekatera priporočila se nanašajo tudi 
na nacionalne davčne politike, ki naj bi bile 
pravičnejše, učinkovitejše in gospodarstvu 
prijaznejše. Enotni trg omogoča prosto trgovanje 
z blagom in storitvami po celotni Evropski uniji. 
Da bi podjetjem olajšale trgovanje in se izognile 
izkrivljanju konkurence, so se države Evropske 
unije dogovorile o uskladitvi svojih pravil za 
obdavčitev blaga in storitev. Davčni predpisi ene 
države državljanom ne bi smeli dopuščati, da se 
davkom izognejo v drugi državi.   
 Zaradi čezmejne narave utaje in 
izogibanje davkom je ukrepanje na ravni 
Evropske unije nujno. Evropska unija zlasti 
pozorno spremlja obdavčevanje gospodarskih 
družb. Zakonske luknje med davčnimi sistemi 
različnih držav nekaterim podjetjem omogočajo 
tako imenovano agresivno davčno načrtovanje, 
s katerim zmanjšajo svoje davčno breme. 
Evropska unija želi takšno ravnanje preprečiti s 
testnim usklajevanjem in izmenjavo informacij 
med nacionalnimi davčnimi upravami.  

 Države Evropske unije morajo tudi 
zagotoviti, da so njihovi režimi obdavčenja 
pravnih oseb odprti in pravični ter da niso 
zasnovani tako, da nepošteno privabljajo 
podjetja iz drugih držav Evropske unije oziroma 
kako drugače spodkopavajo davčni sistem 
drugih držav. Države Evropske unije so se zato 
s kodeksom ravnanja zavezale proti takšnemu 
ravnanju. 
 Zaključimo lahko, da je zelo 
pomembno, da država izvaja dobro kontrolo nad 
dosledno in pravično pobranimi davki, da 
prepreči izogibanje plačilom davkov in s tem 
doseže enakomerno razporeditev in 
konkurenčnost na domačem ter skupnem trgu 
Evropske unije. Zato bomo v Poslanski skupini 
Liste Marjana Šarca novelo Zakona o davku od 
dohodkov pravnih oseb podprli. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Jani Prednik, Poslanska 
skupina Socialnih demokratov.  Gospod 
poslanec, izvolite.  
 
JANI PREDNIK (PS SD): Še enkrat vsem en lep 

pozdrav.  
 Pred tednom dni smo sprejemali 
spremembe in dopolnitve Zakona o davku na 
dodano vrednost. Razlog je bil uskladitev 
slovenske zakonodaje z evropskimi direktivami, 
ki na področju davkov prinašajo dodatna pravila, 
katerih namen je poenotiti davčno okolje in 
preprečiti davčna izmikanja, predvsem za 
podjetja, ki poslujejo na trgih več držav.  
 Danes z istim sklopom pravil 
usklajujemo tudi Zakon o davku od dohodkov 
pravnih oseb. Tudi na tem področju želimo 
namreč preprečiti, da bi zavezanci s kreativnim 
računovodstvom in prenašanjem obveznosti 
med državami zmanjšali svojo davčno osnovo 
oziroma prenesli svojo obveznost tja, kjer je 
nižja. Že pretekli teden smo izrazili svojo 
podporo prepričanju, da poenotenje davčnih 
pravil med državami članicami EU pomeni manj 
nesmiselnega tekmovanja med državami 
članicami. Podjetjem, ki poslujejo na več trgih, 
različna pravila omogočajo, da svoje prihodke in 
dobičke selijo tja, kjer je davčna obravnava 
ugodnejša, tako pa se izogibajo plačilu davkov.  
Sprejetje evropskih direktiv je pomemben korak 
za preprečevanje takega izogibanja. Zakon tako 
skladno z direktivami prinaša nova pravila, ki 
podjetjem preprečujejo tako imenovano 
agresivno davčno načrtovanje. Tako se bo bolj 
upoštevalo načelo, da se davek plača v državi, 
kjer je ustvarjen tudi dobiček. Poenoteno 
izrazoslovje ter enotne prakse po vsej EU bodo 
preprečile, da bi se razlike med državami 
izkoriščale za davčne koristi, hkrati pa se 
preprečuje možnost, da bi zaradi novih pravil 
prihajalo do dvojnega obdavčevanja.  
V Poslanski skupini Socialnih demokratov bomo 
zato podprli Predlog sprememb in dopolnitev 
Zakona o davku na dodano vrednost. 
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospa Mateja Udovč, Poslanska 
skupina Stranke modernega centra.  
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani! 

 Danes obravnavamo zakon, ki tehnično 
resda predstavlja zgolj prenos dveh institutov iz 
direktiv Sveta Evropske unije o določitvi pravil 
proti praksam izogibanju davkov, ki neposredno 
vplivajo na delovanje notranjega trga v slovenski 
pravni red. Kljub temu pa želimo v Poslanski 
skupini SMC opozoriti, da Direktiva 2016/1164 
zahteva, da države članice v nacionalno 
zakonodajo zapišejo določena pravila, ki bodo 
preprečevala transakcije oziroma sheme, s 
katerimi so zavezanci dosegli neobdavčevanje 
svojih dohodkov. Temu sledi tudi Slovenija. Zato 
je bil vložen predloženi predlog sprememb in 
dopolnitev, na podlagi katerih bo lahko davčni 
organ učinkoviteje ugotavljal neprimerno davčno 
prakso in jo tudi sankcioniral.  
 Razprava na matičnem delovnem 
telesu je bila osredotočena predvsem na 
navedbe Zakonodajno-pravne službe glede na 
način prenosa direktive v slovenski pravni red. V 
razpravi se je premalo opozarjalo, da je EU 
začela izvajati program reform, da bi zagotovila 
pravično in učinkovito obdavčitev dohodkov 
pravnih oseb na enotnem trgu. Države članice 
so se v okviru tega programa odzvale k 
skupnemu evropskemu pristopu za obravnavo 
zunanjih izzivov za njihove davčne osnove, saj 
je narava škodljive davčne konkurence in 
agresivnega davčnega načrtovanja globalna. 
Osrednji poudarek je potreba po zagotovitvi, da 
se dobiček, ki se ustvari na notranjem trgu, 
učinkovito obdavči tam, kjer se izvaja dejavnost. 
Agresivno davčno načrtovanje pomeni znatne 
izgube za vse evropske davkoplačevalce in ne 
zgolj in samo za slovenske. Izgube prihodkov 
zaradi prelivanja dobičkov se samo v Evropski 
uniji ocenjujejo na 50 do 70 milijard evrov. Po 
nekaterih presojah pa znaša izguba prihodkov 
na svetovni ravni med 4 in 10 % celotnega 
prihodka od davka od dohodkov pravnih oseb. 
Zakaj je treba zajeziti agresivno davčno 
načrtovanje? Zato ker izkrivlja enake 
konkurenčne pogoje med podjetji, ki se uspešno 
izogibajo pravičnemu plačevanju svojega deleža 
davkov, in drugimi podjetji, ki nimajo dostopa do 
enakih možnosti čezmejnega davčnega 
načrtovanja. Agresivno davčno načrtovanje, ki 
ga izvajajo predvsem velike multinacionalke, 
negativno vpliva tudi na ostale davkoplačevalce. 
Tisti, ki izpolnjujejo svoje obveznosti in plačujejo 
davke, dojemajo agresivno davčno načrtovanje 
kot kršitev, ki jih lahko spodbudi, da prenehajo 
izpolnjevati davčne obveznosti.  
 Nedavni škandal Apple, Google, 
Amazon so povzročili nezadovoljstvo javnosti 
zaradi vprašanja izogibanja davkom. Davčne 
goljufije, davčne utaje in agresivno davčno 
načrtovanje povzroča znižanje davčne osnove 

držav članic. Tako zaradi tega nastane izpad 
davčnih prihodkov, nezmožnost vlad, da 
zagotavljajo javne storitve, kot so izobraževanje, 
socialne storitve, naložbe in še in še bi lahko 
naštevala.  
Davčne zlorabe je mogoče omejiti z okrepitvijo 
davčne zakonodaje, povečanjem preglednosti in 
medvladnim sodelovanjem na ravni Evropske 
unije in na globalni ravni. Evropska unija lahko in 
mora prevzeti pomembno vlogo v boju proti 
izogibanju davkom, zato mora nastopati 
usklajeno s čim bolj usklajenimi in učinkovitim 
davčnim redom.  
Iz navedenega razloga bomo v Poslanski 
skupini Stranke modernega centra predlog 
zakona podprli. 
Za konec naj omenim še poročilo Davčne igre: 
tekma proti dnu – Vloga Evrope pri podpiranju 
nepravičnega svetovnega davčnega sistema 
2017, v katerem široka koalicija organizacij 
civilne družbe analizira 18 evropskih držav. V 
tem poročilu je Slovenija predstavljena v zelo 
pozitivni luči kot država, ki ni aktivni udeleženec 
v tekmovanju proti dnu glede davčne politike. 
Tudi zato se bomo v Poslanski skupini Stranke 
modernega centra prizadevali, da Slovenija 
vztraja pri tej davčni politiki. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Kot zadnji imate besedo gospod Luka 
Mesec v imenu Poslanske skupine Levica.  
 Izvolite. 
 
LUKA MESEC (PS Levica): Hvala za besedo in 

lep pozdrav. 
 Levica načeloma podpira osnovni 
namen Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb. Namen tega zakona je namreč 
preprečevanje neplačevanja davka na dobiček 
gospodarskih družb. Kot pravilno ugotavlja 
predlagatelj, torej Vlada, zaradi neskladij v 
davčnih zakonodajah različnih držav 
mednarodna podjetja precej zlahka svoje 
dobičke prenašajo iz matičnih držav v države, 
kjer imajo hčerinske družbe, in tam plačajo 
manjši davek na dobiček, ker so tam stopnje 
nižje. Zato nova pravila o nadzorovanih tujih 
družbah, ki se v našo zakonodajo prenašajo iz 
evropske direktive, delujejo po načelu, da naj bo 
dobiček gospodarskih družb obdavčen tam, kjer 
se opravlja dobičkonosna gospodarska 
dejavnost. To je namreč edini način, da 
zagotovimo plačilo davkov, iz katerih se potem 
financira zdravstvo, šolstvo, pokojnine, 
infrastruktura in tako naprej.   
 Vendar pa se zakon, ki je pred nami, 
davčnih zlorab ne loteva dovolj preudarno niti 
dovolj strogo. Gospodarskim družbam namreč v 
številnih primerih še vedno dopušča, da dobičke 
selijo v države, kjer je obdavčitev nižja. To je 
razvidno že iz nove definicije nadzorovanih tujih 
družb, ki je iz direktive prenesena v slovensko 
zakonodajo. V pravni red Republike Slovenije so 
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namreč vneseni zgolj minimalni standardi, torej 
najbolj blagi kriteriji obravnave, ki jih je postavila 
evropska direktiva. Omenil bom dva. Prvi pogoj 
vpisa dobička iz tuje družbe v matično je ta, da 
mora domača družba imeti v tuji večinski delež. 
Torej matična, ki posluje v Sloveniji, mora imeti 
večinski delež v hčerinski, kamor prenaša svoj 
dobiček, da je sploh predmet obravnave tega 
zakona. To pomeni, da se skozi ta kriterij lahko 
izmuznejo vse tiste družbe, ki nimajo 50 % plus 
ene delnice v hčerinskih družbah, kamor 
prenašajo dobiček in verjetno si ni težko zamisliti 
primerov, kako neka matična družba, ki posluje v 
Sloveniji, svoje lastništvo v hčerinski družbi v 
tujini razprši, da se izogne temu zakonu. Drug 
kriterij, ki je bolj bom rekel permisiven, pa je, da 
v bistvu padejo pod določbe tega zakona samo 
tiste družbe, ki dobiček prenašajo v jurisdikcije, 
kjer plačajo polovico tega, kar bi plačale v 
Sloveniji. Kljub temu, kar je rekla kolegica Udovč 
iz SMC, da naj bi bila Slovenija zgled držanja 
davčnih standardov v Evropi in v svetu na 
področju davka na dobiček, ni tako. Mi imamo 
19-odstotno stopnjo davka na dobiček, kar nas 
postavlja na rep Evropske unije. Po efektivnih 
stopnjah smo, če pogledate tabelo OECD, celo 
na zadnjem mestu v Evropi po tem, koliko naša 
država z naslova davka na dobiček zbere. Kar je 
problematično pri tem zakonu, je tole. Kriterij je, 
da mora matična družba, ki prenaša dobiček iz 
Slovenije, tam pasti v kriterij, da plača samo 
polovico davka na dobiček, ki bi ga plačala pri 
nas. Od 19,5 %, kolikor bi ga plačala pri nas, 
mora iti v državo, kjer se plača manj kot 9,5 % 
davka.  
 Jaz sem pregledal pred tem stališčem 
na spletni strani revizijske družbe KPMG, kako 
je z davkom na dobiček po evropskih državah in 
ugotovil naslednje. Da praktično nobena država 
v Evropi nima manjšega davka na dobiček od 
9,5 %. Ciper ima osnovno stopnjo 12,5 %, 
Romunija 16 %, Bolgarija 10 %, Litva 15 %, 
Luksemburg celo 18 %. Ampak res je, da se tam 
štejejo samo dohodki nad 30 tisoč evrov. Samo 
eno državo sem našel, ki ustreza temu kriteriju, 
in to je Madžarska. Zaradi teh dveh stvari nas 
skrbi, da je v bistvu ta zakon brezpredmeten, da 
ne bo imel učinka.  
 Še eno stvar želim povedati glede tega 
drugega kriterija. Že veljavni zakon o dohodkih 
pravnih oseb v 8. členu določa, da preprečuje 
prenos dobička iz Slovenije v države na dobiček 
izven EU, kjer se sankcionira stopnja obdavčitve 
dobička manjša od 12,5 %. Ta zakon, s katerim 
naj bi pa postavili ostrejše kriterije, pa prag 
postavlja nižje.  
 Bomo ga podprli, ampak se bo pa treba 
v prihodnje teh stvari lotiti bistveno bolj striktno 
in strogo. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Ugotavljam, da v drugi obravnavi 
amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona 

niso bili vloženi in s tem zaključujem drugo 
obravnavo predloga zakona.  
 Odločanje o predlogu zakona bomo v 
skladu z časovnim potekom seje zbora opravili 
danes v okviru glasovanj, to je pol ure po 
prekinjeni 12. točki dnevnega reda.   
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 20. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE PREDLOG 
ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2017.  

 V obravnavo zboru ga je predložila 
Vlada.  
 Besedo dajem predstavnici Vlade 
gospe Saši Jazbec, državni sekretarki 
Ministrstva za finance. 
 Gospa državna sekretarka, izvolite.  
 
MAG. SAŠA JAZBEC: Hvala za besedo. Lepo 

pozdravljeni!  
 Pred vami je Predlog zaključnega 
računa proračuna Republike Slovenija za leto 
2017, ki vam ga je Vlada s poročilom 
Računskega sodišča ter pojasnili za 
neupoštevanje posameznih predlogov 
popravkov revizorja predložila v sprejetje.  
 V preteklem letu se je v državni 
proračun nateklo 8 milijard 830 milijonov 
prihodkov, od tega 7,7 milijarde davčnih 
prihodkov, 671 milijonov nedavčnih prihodkov, 
40 milijonov kapitalskih prihodkov in 395 
milijonov prejetih sredstev iz EU. Prihodki so bili 
za 16 milijonov evrov oziroma za 0,2 % nižji od 
načrtovanih. Iz naslova dohodnine je bilo 
zbranih milijarda 100 milijonov, to je 16 % več od 
načrta, kar je posledica ugodnih razmer na trgu 
dela. 12 % višji prihodki od davka od dohodkov 
pravnih oseb so posledica uspešnega 
poslovanja podjetij. Zbrali smo 3 milijarde 504 
milijone DDV, milijardo 585 milijonov trošarin in 
rekordne dividende. Edino večje odstopanje na 
prihodkovni strani so prejeta sredstva iz 
Evropske unije, ki so znašala 42 % načrtovanih. 
Razkorak na tem področju je predvsem 
posledica manjšega črpanja kohezijske politike 
iz številnih razlogov, kar pa samo po sebi ni 
vplivalo na saldo državnega proračuna.  
 Na odhodkovni strani smo porabili 9 
milijard 156 milijonov evrov, kar je 371 milijonov 
oziroma 4 % manj od načrtov. Neposredni 
stroški dela so znašali milijardo 174 milijonov, 
kar je 4,2-odstotni porast glede na leto 2016; 
obresti 977 milijonov, izdatki za blago in storitve 
727 milijonov oziroma 6 % manj od 
načrtovanega. Za transferje posameznikom in 
gospodinjstvom smo izplačali milijardo 261 
milijonov, kar pomeni, za družinske prejemke in 
starševska nadomestila 507 milijonov, za 
zagotavljanje socialne varnosti 272, za 
nezaposlene 168 milijonov. Investicijski transferji 
so znašali 233 milijonov, od tega je bilo 
izplačanih občinam 24 milijonov evrov, javnim 
zavodom 60 milijonov evrov. Investicijski 
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odhodki so znašali 371 milijonov evrov oziroma 
75 % načrtovanih, razlog za odstopanje so 
neporabljena namenska sredstva ter dolgotrajni 
postopki oddaje javnega naročila, vloženi 
revizijski zahtevki na razpisano dokumentacijo 
ali na odločitev naročnika o oddaji javnega 
naročila. V proračun EU smo vplačali 378 
milijonov evrov, kar je 10 % manj, kot smo 
načrtovali, ker so tudi druge države članice 
precenile črpanje evropskih sredstev. V odnosu 
do proračuna EU smo dosegli neto proračunski 
presežek v višini 9 milijonov evrov, proračunski 
primanjkljaj državnega proračuna pa je znašal 
326 milijonov evrov oziroma je bil polovico nižji 
od načrtovanega.  
 Prejemki računa finančnih terjatev in 
naložb so znašali 6 milijonov in izdatki 196 
milijonov evrov, od tega je šlo za posojila 
občinam 21 milijonov, za plačilo jamstev 
deviznih varčevalcev Ljubljanske banke in 
jamstva 124 milijonov evrov in 20 milijonov za 
povečanje kapitalskih deležev in naložb. Račun 
tako imenovane B bilance je izkazoval 189 
milijonov primanjkljaja. Odplačali smo 2 milijardi 
774 milijonov dolga, dolg državnega proračuna 
tako na dan 31. december znaša 28,7 milijarde 
evrov oziroma 66,4 % bruto domačega 
proizvoda. Od 1. 1. 2017 do konca leta se je 
dolg državnega proračuna povečal za 1,6 
milijarde.  
 Sestavni del zaključnega računa je tudi 
zbirna bilanca stanja, ki izkazuje sredstva in 
njihove vire v višini 31 milijard 831 milijonov 
evrov. Največji delež teh sredstev predstavljajo 
dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju, in 
sicer 23,8 milijarde evrov. Računsko sodišče je o 
Predlogu zaključnega računa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2017 podalo mnenje 
s pridržkom, za revizijo zbirne bilance stanja pa 
mnenja ni podalo. V reviziji zbirne bilance so 
pomanjkljivosti vezane na osnovna sredstva, 
sredstva, dana v upravljanje, ter terjatve do 
evropskih skladov. Na vseh področjih, kjer nam 
Računsko sodišče očita nepravilnosti, izvajamo 
aktivnosti za ureditev stanja in iščemo rešitve na 
sestankih z Računskim sodiščem. 
Na podlagi predlaganih rešitev, ki jih 
pripravljamo v odzivnem poročilu za zbirno 
bilanco stanja, pričakujemo, da bodo v 
porevizijskem poročilu popravljalni ukrepi 
opredeljeni kot zadovoljivi ter upamo, da bo v 
prihodnje v znak izboljšanja verodostojnosti 
podatkov ter vedno manjših ugotovljenih napak 
tudi Računsko sodišče podalo mnenje. 
Predlagam vam, da zaključni račun in zbirno 
bilanco stanja sprejmete. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

državna sekretarka! 
 Predlog zaključnega računa je 
obravnavala Komisija za nadzor javnih financ, ki 
je zboru pisno poročala. 
S tem prehajamo na stališča poslanskih skupin.  

Kot prvi imate besedo gospod Robert Polnar, 
Poslanska skupina Demokratične stranke 
upokojencev Slovenije. 
Gospod poslanec, izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

predsednik, hvala za besedo! Gospe poslanke, 
gospodje poslanci! 
 Najprej bi veljalo opozoriti na čisto golo, 
suho dejstvo, da zaključni račun proračuna za 
leto 2017 obravnavamo, kot je tik pred iztekom 
že naslednje proračunsko leto 2018. Glede na 
to, da bolj kot ne vsi vemo, kaj je razlog za to, 
naj to zveni zgolj kot opozorilo. 
Proračun je sicer načrt prihodkov in odhodkov 
politično teritorialne enote za določeno časovno 
obdobje. V ekonomskem pomenu, pa je 
proračun države pravzaprav osnovni element 
njene ekonomske politike. Proračun je regulator 
gospodarskih gibanj, varčevanja, investicij, 
zaposlenosti in v končni posledici predvsem 
odločitve, ali bo država vodila ekspanzivno ali pa 
kontrakcijsko ekonomsko politiko. 
V praksi je dolgo veljalo načelo uravnoteženega 
proračuna oziroma enakosti prihodkov in 
odhodkov. V drugi polovici 20. stoletja se je 
uveljavil koncept javnih financ, vendar so to 
načelo prenehali uporabljati in danes ponovno 
velja in je aktivno na čelu uravnoteženega 
proračuna. Vsekakor pa sta tudi dandanes 
proračunski deficit in suficit pogostokrat 
uporabljena kot inštrumenta aktivne ekonomske 
politike države. 
Predlagani zaključni račun prikazuje razliko med 
sprejetimi spremembami proračuna za leto 
2017, ki jih je Državni zbor sprejel 16. novembra 
2016, in dejansko realizacijo do konca leta 2017. 
Spremembe proračuna za leto 2017 so temeljile 
na podlagi jesenske napovedi gospodarske 
rasti, ki jo je pripravil Urad za makroekonomske 
analize in razvoj in je napovedovala 2,9-
odstotno gospodarsko rast v letu 2017. 
Realizirana pa je bila gospodarska rast v 
vrednosti 4,9 %. To kaže tudi na velik razkorak 
med napovedmi in med stvarno uresničitvijo 
gospodarske rasti v letu 2017. Najbolj očitna 
posledica takega stanja so višji davčni prihodki 
in nekoliko nižji odhodki od načrtovanih. 
Računsko sodišče je revidiralo predlog 
zaključnega računa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2017 in pravilnost izvršitve 
državnega proračuna. O predlogu splošnega 
dela zaključnega računa za leto 2017 je izreklo 
mnenje s pridržkom, ker so bile ugotovljene 
napake pri izkazovanju prejemkov in izdatkov. 
Računsko sodišče pa ni izreklo mnenja o zbirni 
bilanci stanja državnega proračuna, v kateri so 
izkazana sredstva in obveznosti do njihovih 
virov, za voljo neustreznih osnov za revidiranje. 
To je po našem mnenju tudi najbolj pomembno 
sporočilo dokumenta, ki pred nosilce 
proračunske politike postavlja zahtevo, da te 
osnove vzpostavijo. Kolikor nam je bilo 
pojasnjeno, se že štiri leta trudijo, da bi 
vzpostavili, pa za enkrat to še ni uspelo. 
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Vsekakor pa gre za delo, ki ga nekdo moral 
opraviti, čeprav tudi vsi vemo, da to ni delo, ki bi 
mu kdo aplavdiral. Zaključni račun proračuna je 
torej akt, ki opredeljuje že realizirane dogodke, 
dogodke, ki jih ni več mogoče spreminjati. Tisto, 
kar je mogoče spreminjati, sta samo razlaga ali 
pa tolmačenje realiziranega, ustvarjenega v 
izvrševanju proračuna.  
 Zato bomo v Poslanski skupini Desus 
glasovali za predlog zaključnega računa 
proračuna za leto 2017. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Mag. Andrej Šircelj v imenu Poslanske 
skupine Slovenske demokratske stranke. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, predsednik. Državna sekretarka s kolegico, 
kolegi in kolegice! 
 Pred nami je zaključni račun proračuna 
za leto 2017. K temu zaključnemu računu in 
poročilu Vlade je treba dodati še mnenje 
Računskega sodišča. Poleg tega je ob tej 
razpravi o zaključnem računu treba opredeliti 
odnos Vlade oziroma odnos Ministrstva za 
finance do mnenj Računskega sodišča. Prvo, 
kar lahko rečemo, je, da gre tukaj za realizacijo 
proračunske razvojne, socialne politike vlade v 
letu 2017. Drugo, kar lahko povemo, je, da 
govori mnenje Računskega sodišča o 
pravilnosti. Tukaj lahko govorimo o razlikah med 
na eni strani izvrševanjem proračuna in na drugi 
strani mnenju Računskega sodišča. Žal se 
napake Vlade, ki jih opredeljuje Računsko 
sodišče, ponavljajo iz dneva v dan, iz leta v leto, 
iz teden v teden. In tudi uslužbenci in 
funkcionarji Ministrstva za finance niso 
pripravljeni, da bi dovolj hitro in dovolj učinkovito 
upoštevali mnenje Računskega sodišča, ampak 
iz leta v leto, iz meseca v mesec se organizirajo 
sestanki, rezultati teh sestankov pa niso 
udejanjenji v proračunu, ki ga danes 
obravnavamo. Lahko vam povem, da smo tudi 
za leto 2016, tudi za leto 2015, za leto 2014 
obravnavali zaključni račun in napake so se več 
ali manj pojavljale. Navsezadnje tudi 
predstavniki Računskega sodišča, tako 
predsednik Računskega sodišča kot namestnik 
predsednika Računskega sodišča opozarjajo na 
to, da se te napake ponavljajo. Še več, Vlada je 
šla v preteklosti celo spreminjat zakone, da ji ni 
bilo treba popravljati napak, ki jih je ugotavljalo 
Računsko sodišče. To je stvarnost, to je 
stvarnost, da enostavno v tej državi, kjer naj bi 
veljala vladavina prava, izvršilna oblast 
enostavno ne upošteva nadzornika. Potem pa 
po drugi strani zahtevamo od podjetij, od 
posameznikov in tako naprej, da upoštevajo 
pravno regulativo. To je dvoličnost. Vlada tega 
ne dela že vrsto let in ne spreminja in ne 
popravlja tistih določb ali pa tistega izvajanja, na 
katerega opozarja Računsko sodišče.  

 Ne nazadnje v povezavi s tem Komisija 
za nadzor javnih financ na svoji seji ni 
predlagala Državnemu zboru, da sprejme 
proračun za leto 2017. Ta sklep ni bil sprejet na 
Komisiji za nadzor javnih financ. Kaj so v bistvu 
temeljne napake ali pa kaj opredeljuje zdaj, bom 
rekel, samo vsebino. Črpanje evropskih 
sredstev. Iz strukturnih skladov je bilo črpanja 
prihodkov iz strukturnih skladov 91 % manj, kot 
je bilo načrtovano, in 61 % manj, kot je bilo 
načrtovano iz kohezijskega sklada. Zaradi tega 
je bila Slovenija zelo blizu, da bi postali neto 
plačnik v evropsko blagajno, ne da bi prejemali 
sredstva iz Evrope, ampak zaradi tega bi lahko 
izgubili ta status. Za 9 milijonov nas je tukaj 
samo ločilo. Iz tega se lahko razbere, kakšna je 
bila razvojna politika v letu 2017. Iz tega se 
lahko razbere, da smo enostavno zaostajali na 
področju investicij, da smo zaostajali na 
področju razvoja. Razvojne komponente 
proračuna dejansko ni bilo v letu 2017. In to se 
nam bo poznalo sedaj, ko bo prihajalo do 
ohlajanja oziroma že prihaja do ohlajanja 
gospodarstva in ko prihaja do tega, da se zrcali 
nekje že nova gospodarska kriza. Nečrpanje 
evropskih sredstev – tega je kriva izključno 
vlada, ki je vladala v letu 2017. To je bila vlada 
Mira Cerarja.  
 Naslednja zadeva, na katero opozarja 
tudi Računsko sodišče, je vsebinska zadeva, je 
pomanjkljiv nadzor. Pomanjkljiv nadzor, kontrola, 
načrtovanje nad sredstvi, transferji, ki se dajejo 
javnim zavodom. Zaradi tega tudi ni zakona o 
javnih financah. Vlada ne sprejme zakona o 
javnih financah, ki bi zahteval večji nadzor nad 
sredstvi, ki se dajejo za izobraževanje, za 
kulturo, za socialo in tako naprej. Tega nadzora 
ni, ni zagotovljen, na to opozarja Računsko 
sodišče in v povezavi s tem se dejansko nič ne 
stori. Tudi načrtuje se slabo. Na to opozarja 
Računsko sodišče. Načrtuje se tako, da se ne 
načrtuje, potem pride nek dogodek, ki ni 
dogodek, ki bi bil nenačrtovan, ampak se za to 
koristi proračunska rezerva. Na to tudi opozarja 
Računsko sodišče, ne prvič, ampak na 
Ministrstvu za finance se glede tega ne zgodi 
nič. Morda organizirajo kakšen sestanek, morda 
se srečajo, morda malo poklepetajo, vendar kaj 
dosti se glede tega ne zgodi.  
 Zanimivo je pogledati, kaj pravzaprav 
pomenijo ta mnenja. Računsko sodišče da lahko 
pozitivno mnenje, mnenje s pridržkom, 
negativno mnenje ali ne da mnenja o določenem 
aktu, o določenih transferjih in tako naprej. 
Mnenje s pridržkom pomeni, da je bil storjen 
določen odstotek nepravilnosti. V tem 
zaključnem računu je Računsko sodišče 
ugotovilo neskladja s 37 pravnimi akti oziroma 
37 zakoni. Z drugimi besedami, če nekoliko bolj 
trde besede uporabim: Vlada je kršila 37 
zakonov, zato je dobila mnenje s pridržkom. 
Tukaj gre tudi za vsebino, kje in kako je kršila te 
zakone. Ampak Vlada ni predložila bilance 
stvarnega premoženja v takšnem obsegu ali pa 
s takšno vsebino, da bi Računsko sodišče sploh 
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lahko dalo mnenje. In če Računsko sodišče ne 
da mnenja, je to slabše, kot če bi dalo negativno 
mnenje. To so povedali predstavniki 
Računskega sodišča večkrat uradno tudi na seji 
Komisije za nadzor javnih financ. Vlada ni 
zagotovila takšnih podatkov glede stvarnega 
premoženja, da bi Računsko sodišče sploh 
lahko dalo mnenje. Z drugimi besedami to 
pomeni, da mi v državi sploh ne vemo, kaj 
imamo, kakšno premoženje imamo, koliko je 
vredno to premoženje. Mi tega ne vemo. 
Verjetno vsak posameznik ve, kakšno 
premoženje ima, vsako podjetje ve, kakšno 
premoženje ima, vsaj oceni ga lahko približno. 
Ampak država tega ne ve in nikomur nič že 
nekaj let. Napake se ponavljajo, državna 
sekretarka sicer pove, da na sestankih nekaj 
rešujejo. To je povedala tudi tukaj danes – tukaj 
in zdaj. Ampak stvarnega premoženja nimamo. 
Ne vemo – upam, da vemo, a nam ga kdo 
vzame ali ga ne vzame, ali ga kdo proda ali ga 
ne proda in tako naprej. In to že nekaj let. In 
nikomur nič. Računsko sodišče tukaj omenja, da 
ni moglo podati mnenja, ker ni podatkov. 
 Izvajanje tega proračuna, ko so bili 
večji prihodki, se bo odrazilo čez dve leti ali tri 
leta, ko bo gospodarska rast bistveno usahnila. 
Zaradi nedelovanja v letu 2017 in deloma tudi v 
letu 2018 bodo ljudje nosili večje breme 
usihajočega gospodarstva. Nečrpanje evropskih 
sredstev, pomanjkljiv nadzor nad uporabo 
sredstev predvsem v javnih zavodih, nepravilno 
načrtovanje in ne nazadnje tudi to, da 
pravzaprav sploh ne vemo, ta država ne ve, 
koliko veliko premoženja ima – to se bo seveda 
odrazilo v manjših dohodkih ljudi, v manjšem 
standardu, v večjih težavah, verjetno tudi v želji 
po večjem zadolževanju, da se bodo gasili 
požari. Jaz na nek način apeliram na to vlado, 
da s spremembo proračuna za leto 2019 te 
zadeve uredi. Sedaj je možnost, da se to uredi. 
Apeliram, kolegi in kolegice, na vas, ne preveč 
poslušati in slediti izvršilni oblasti, ko vam bo 
govorila, kaj se vse ne da, kaj se vse ne da in 
kako nekaj ni možno. Lahko vam zagotovim, da 
je vse možno in da ste vi tisti, ki odločate, ne 
izvršilna oblast.  
 V Slovenski demokratski stranki ne 
bomo podprli zaključnega računa proračuna za 
leto 2017, ker se ponavljajo napake, ki izhajajo 
pet let nazaj ali še več, ker je Računsko sodišče 
ugotovilo, da ni bil zadovoljiv nadzor, ker se niso 
ustrezno črpala evropska sredstva, nepravilno 
se je koristila proračunska rezerva in ne 
nazadnje Ministrstvo za finance ni pokazalo 
neke želje, da bi se navsezadnje vse to uredilo. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. Gospod Jože Lenart v imenu 
Poslanske skupine Lista Marjana Šarca. 
  Gospod poslanec, izvolite. 
 

JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala predsednik. 

Spoštovana sekretarka, gospa Jazbec, kolegice 
in kolegi! 
 Računsko sodišče je k predlogu 
zaključnega računa proračuna podalo mnenje s 
pridržkom, kar je v bistvu praksa zadnjih let 
oziroma lahko rečemo tudi nadzornega in 
doslednega dela Računskega sodišča. Kot smo 
izvedeli iz razprave na matičnem delovnem 
telesu, so se tako za zaključni račun kot za 
bilanco med letom na bilateralnih sestankih 
glede predlaganih rešitev usklajevali 
predstavniki finančnega ministrstva in 
računskega sodišča. V razpravi je bilo 
izpostavljeno, da je problem B-bilance, to je 
račun finančnih terjatev in presežkov meje dveh 
odstotkov. Očitno je, da sta si finančno 
ministrstvo in računsko sodišče navzkriž glede 
tega, kako se knjiži posojilo, ki se ga nameni 
javnemu skladu. Predstavniki računskega 
sodišča in Ministrstva za finance so poudarjali, 
da se stanje izboljšuje, vendar počasi. Določenih 
stvari, kot je recimo evidenca zemljišč, se žal ne 
da urediti in ažurirati na hitro in postopki 
potekajo.  
 Težava naj bi bila tudi v 90-dnevnem 
roku za popravljalne ukrepe. To je po zatrjevanju 
premalo za poglobljene spremembe, zato 
revidiranci v odzivnih poročilih navedejo zgolj 
informacije o popravljalnih ukrepih, ki jih 
nameravajo izvesti. Vprašanje pa je, če jih 
dejansko tudi izvedejo.  
 Treba je še enkrat omeniti, da smo 
zaskrbljeni nad omenjeno neučinkovitostjo 
črpanja evropskih sredstev in upamo, da se bo 
novi minister ali ministrica, kdorkoli že to bo, 
problema rešil z vso resnostjo. Sicer pa smo to 
temo že obdelovali na seji v Državnem zboru.  
 Finančno ministrstvo mora tako v 
dobrem mesecu dni pripraviti odzivno poročilo 
na zbirno bilanco stanja, kar bo tudi storilo. 
Upamo, da bodo na podlagi predlaganih rešitev, 
ki jih pripravljajo v tem odzivnem poročilu, v 
porevizijskem poročilu ti popravljalni ukrepi 
opredeljeni kot zadovoljivi.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca bomo predlog zaključnega računa 
proračuna podprli.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Magistra Bojana Muršič ima besedo v 
imenu Poslanske skupine Socialnih demokratov.  
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
MAG. BOJANA MURŠIČ (PS SD): Hvala lepa, 

predsednik, za besedo. Spoštovana državna 
sekretarka, kolegice in kolegi! 
 Sprejetje zaključnega računa proračuna 
za preteklo leto je sklepno dejanje, s katerim 
Državni zbor zaključi proračunsko leto. Zaključni 
račun predstavlja obračun vseh prihodkov in 
odhodkov ter bilanco, s katero merimo 
uspešnost izvrševanja proračuna in preglednost 
javnih financ.  
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 Državni zbor obravnava predlog 
zaključnega računa proračuna, ko ga revidira 
Računsko sodišče in o njem izda mnenje. Tudi v 
primeru lanskega leta mnenje Računskega 
sodišča vsebuje pridržke, ki jih revizor utemeljuje 
z nekaterimi sicer manjšimi pomanjkljivostmi pri 
izvrševanju in beleženju stroškov ter odhodkov, 
zlasti v pregledu nad nepremičninami v javni 
lasti ter usklajevanju proračunskih odhodkov z 
drugimi javnimi evidencami, denimo zemljiško 
knjigo.  
 Gre za pomanjkljivosti, na katere 
revizor proračuna opozarja že vrsto let in se, kot 
vsi ponavljamo vsako leto, le počasi odpravljajo. 
Računsko sodišče je tudi tokrat opozorilo na 
potrebo po ureditvi področja kohezije in črpanja 
evropskih sredstev, kjer prihaja do zamud pri 
črpanju in napak pri evidentiranju dogodkov. 
Komisija za nadzor javnih financ je kot matično 
delovno telo obravnavala predlog zaključnega 
računa. Po opravljeni razpravi komisija predlogu 
zaključnega računa ni dala podpore. Njene 
članice in člani iz opozicije namreč menijo, da bi 
bilo treba pomanjkljivosti dokončno odpraviti, 
preden bi lahko sprejeli zaključni račun.  
 Širša razprava se je – na komisiji in tudi 
izven nje – razvila tudi na temo hitrosti in 
učinkovitosti črpanja evropskih sredstev. Tu 
nakopičene zamude vplivajo tudi na višino 
razpoložljivih sredstev proračuna, zato vsi 
menimo, da je treba temu področju maksimalno 
nameniti vso pozornost in energijo vseh nas, da 
bo ponovno postalo učinkovit servis. 
 Spoštovani! Sistem javnih financ je 
kompleksen sistem, katerega preglednost in 
učinkovitost sta ključni za vse. Socialni 
demokrati jasno jemljemo opozorila Računskega 
sodišča in menimo, da morajo pristojni več 
pozornosti nameniti ureditvi nekaterih 
problematičnih področij, ki se v tej razpravi  
vsako leto ponavljajo. Menimo pa, da so 
pomanjkljivosti sicer ustrezno izpostavljene, 
naslovljene. Evidentirane napake so v mejah 
obvladljivega, zaključni račun pa tako omogoča 
jasen vpogled v izvrševanje in stanje državnega 
proračuna, kar je osnovni namen zaključnega 
računa ugotoviti realno stanje, da se z njim 
lahko soočimo. V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov še enkrat pričakujemo, da se 
napake, ki so ugotovljene že vrsto let, končno v 
prihodnjih letih ne bodo več ponavljale.  
 Na koncu pa naj omenim, v Poslanski 
skupini Socialnih demokratov bomo zato ob 
upoštevanju priporočil revizorjev in razprave na 
matičnem delovnem telesu podprli predlog 
zaključnega računa za leto 2017. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospa Mateja Udovč, Poslanska 
skupina Stranke modernega centra.  
 Izvolite.  
 
MATEJA UDOVČ (PS SMC): Spoštovani!  

 Danes obravnavamo predlog 
zaključnega računa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2017, ki izraža končni rezultat 
proračunske politike za to leto.  
 Vlada je sledila cilju zmanjševanja 
proračunskega primanjkljaja in znižanju javnega 
dolga. Podatki kažejo, da je bil cilj dosežen. 
Evropski statistični urad je objavil, da ima 
Slovenija že letos javnofinančni presežek v višini 
0,6 % BDP, javni dolg se je znižal na 74 % BDP. 
V letu 2017 se je bruto domači proizvod realno 
povečal za 5 % in nominalno za 7,1 % glede na 
preteklo leto. To je za 2,7 oziroma za 4 odstotne 
točke več, kot je bilo predvideno ob pripravi 
proračuna 2017. Visoka rast je bila močno 
povezana z izvozom in povečano domačo 
zasebno potrošnjo. Izvoz se je realno povečal za 
10,6 %, uvoz pa za 10,1 %. V letu 2017 so se 
nadaljevala pozitivna gibanja tudi na trgu dela, 
zaposlenost se je povečala za 2,8 %. V letu 
2017 izstopa tudi veliko povprečje investicij v 
osnovna sredstva. Investicije so se na tem 
področju povečale za 12,5 %, za cestno 
infrastrukturo in novogradnje pa je Vlada 
zagotovila kar 198 milijonov, kar predstavlja 20 
milijonov več kot v letu 2016. Nadaljevala se je 
tudi nadgradnja in modernizacija železniških 
prog in še bi lahko kaj našli.  
 Iz podatkov o realizaciji izhaja, da je 
bilo prihodkov cirka 8,83 milijarde evrov, kar je 
za 16 milijonov evrov manj od načrtovanega, 
odhodkov je bilo cirka 9,16 milijarde evrov, kar je 
za 371 milijonov evrov manj od načrtovanega. 
Realizacija državnega proračuna izkazuje 326 
milijonov evrov primanjkljaja, ki je za 355 
milijonov evrov manj od načrtovanega. Razlika 
med načrtovanimi in realiziranimi sredstvi gre v 
veliki meri na rovaš sredstev iz Evropske unije, 
saj smo iz proračuna Evropske unije prejeli 58 % 
sredstev manj, kot smo načrtovali.  
 V Stranki modernega centra se 
strinjamo, da je Slovenija zastala v izvajanju 
tekočega programskega obdobja 2014–2020, če 
ga ocenjujemo samo in zgolj po realizaciji 
prihodkov iz Evropske unije. Računsko sodišče 
je k zaključnemu računu podalo mnenje s 
pridržkom. Ocenilo je, da je splošni del korektno 
pripravljen in je odraz pravilnega prikazovanja 
prejemkov in izdatkov. Tudi glede pravilnosti 
izvršitve meni, da so vladni proračunski 
uporabniki v pomembnih pogledih poslovali 
skladno s predpisi in usmeritvami. V obeh 
primerih je ugotovilo le manjše napake, ki so bile 
enake kot v prejšnjih letih. Odzivno poročilo je 
zahtevalo le od treh ministrstev. Kot novo in 
relevantno pa velja opozorilo Računskega 
sodišča v zvezi s koriščenjem sredstev iz 
proračunske rezervacije, ki se prevečkrat 
uporablja nenamensko. Proračunska rezervacija 
je namenjena za financiranje nepredvidenih 
namenov ali za namene, za katere se med letom 
izkaže, da niso zagotovljena sredstva v 
zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna 
ni bilo mogoče načrtovati. Računsko sodišče je 
zaradi pomanjkanja revizijskih dokazov zavrnilo 
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izrek mnenja o zbirni bilanci stanja proračuna na 
dan 31. 12. 2017, saj ni bilo mogoče pridobiti 
zadostnih in ustreznih dokazov za potrditev stanj 
osnovnih sredstev, terjatev sredstev, danih v 
upravljanje, in kratkoročnih terjatev do kupcev.  
 V Stranki modernega centra se 
zavedamo, da prihaja do razlik v strokovnih 
mnenjih in stališčih med Vlado in Računskim 
sodiščem, zato bo na tem področju potrebnega 
še veliko sodelovanja in skupnega dela za 
poenotenje kakovostnega strokovnega 
sporazumevanja. To pa ne bi smel biti prevelik 
problem, saj konec koncev živimo in delamo v 
skupni enotni pravni ureditvi. Na podlagi vseh 
kazalnikov in mnenja Računskega sodišča 
ocenjujemo, da je Predlog zaključnega računa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2017 
korektno pripravljen, realiziran in kaže na 
uspešno delovanje Vlade v tem obdobju. Iz 
njega so razvidni tudi pozitivni trendi na področju 
razvojne in ekonomske uspešnosti.  
 Predlog v celoti podpiramo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Kot zadnji predstavlja stališče 
poslanske skupine gospod Aleksander 
Reberšek Poslanska skupina Nova Slovenija – 
krščanski demokrati. Kako je to – zadnja je prva 
ali nekaj podobnega.  
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa. Spoštovani predsednik, državna 
sekretarka, spoštovani poslanke in poslanci! 
 Tako kot vsako leto se tudi pri 
letošnjem sprejemanju zaključnega računa 
proračuna Republike Slovenije za prejšnje leto 
veliko ukvarjamo z mnenjem Računskega 
sodišča. Tudi letos je Računsko sodišče podalo 
več pripomb na predlog zaključnega računa 
proračuna. Predsednik Računskega sodišča je 
na seji Komisije za nadzor javnih financ povedal, 
da so po reviziji predloga zaključnega računa 
podali mnenje s pridržkom o splošnem delu 
zaključnega računa in tudi o pravilnosti njegove 
izvršitve. Ocenil je, da so ugotovitve zelo 
podobne tistim iz prejšnjih let in da so tudi 
napake podobne. Glede splošnega dela 
zaključnega računa je opozoril na nekatere 
primere knjiženj, ki so povzročili, da po njihovem 
mnenju prihodki in odhodki niso pravilno 
prikazani. Glede pravilnosti izvršitve proračuna 
je pojasnil, da so mnenje s pridržkom podali 
zaradi številnih kršitev zakonskih predpisov, ki 
se iz leta v leto ponavljajo. Računsko sodišče že 
od leta 2011, ko je to možnost dala sprememba 
Zakona o javnih financah, podaja popravke 
revizorja, ki pa jih Vlada še nikoli ni upoštevala. 
Zaradi tega se iste napake ponavljajo iz leta v 
leto. Letos že šestič Računsko sodišče zahteva 
enake oziroma podobne popravke, ki pa jih je 
Vlada ponovno zavrnila.  
 V Novi Sloveniji smo kritični predvsem 
do tega, da Vlada ne zagotovi odprave kršitev, ki 

so bile že tako velikokrat ugotovljene, to je 
enostavno nedopustno. Glede na to, da se 
trenutna finančna perspektiva počasi bliža 
koncu, nas posebej skrbijo tudi opozorila 
Računskega sodišča glede neučinkovitega 
črpanja evropskih sredstev, predvsem pri 
kohezijskih sredstvih in strukturnih skladih. Pri 
črpanju sredstev iz strukturnih skladov smo 
prejeli 91 % manj, kot je bilo načrtovano, pri 
črpanju iz kohezijskega sklada pa smo prejeli 61 
% manj sredstev. Načrtovani presežek z vidika 
evropskih sredstev je bil preko 505 milijonov 
evrov, realiziran presežek pa je bil zgolj 9 
milijonov evrov. Analiza plač v javnem sektorju 
za leto 2017 kaže, da se je masa sredstev za 
bruto plače v primerjavi s prejšnjim letom 
povečala za 5,1 % oziroma za več kot 180 
milijonov evrov. Povprečno število zaposlenih se 
je povečalo za 2,4 % oziroma za 3 tisoč 681 
zaposlenih.  
 V Novi Sloveniji ob tej priložnosti 
ponovno poudarjamo, da bi sadove 
gospodarske rasti morali čutiti vsi državljani. To 
pa lahko naredimo le z zmanjšanjem davčne 
obremenitve za vse zaposlene, tako za tiste v 
javnem sektorju kot tiste v zasebnem sektorju. V 
Poslanski skupini Nove Slovenije pričakujemo, 
da bodo parlamentarne stranke upoštevale 
svoje obljube in podprle razbremenitev dela, ki 
smo jo v Novi Sloveniji že vložili v zakonodajno 
proceduro.  
 Zaradi ponavljajočih se kršitev, na 
katere je ponovno opozorilo Računsko sodišče, 
v Novi Sloveniji Zaključnega računa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2017 ne moremo 
podpreti. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Sledi razprava poslank in 
poslancev o predlogu zaključnega računa. 
Besedo ima gospod Jožef Horvat, pripravi naj se 
gospod Zvonko Černač. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, 

spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana 
državna sekretarka, dragi kolegice in kolegi!  
 Nekaj najboljšega, kar se nam je 
zgodilo poleg tega, da smo dobili suvereno 
državo Slovenijo, je tudi to, da je Slovenija 1. 
maja 2004 po volji ljudi, izraženi na 
referendumu, postala članica Evropske unije. 
Kasneje smo prevzeli tudi skupno evropsko 
valuto. To so gotovo zgodovinski izjemno 
pomembni premiki, dosežki, dosežki naših ljudi, 
naših državljank in državljanov. In to, da smo 
člani Evropske unije, seveda imamo priložnost, 
možnost tudi črpati evropska sredstva za naš 
razvoj. Evropska sredstva so praktično edina, 
praktično edina nepovratna sredstva, razvojna 
sredstva, pa jih ne znamo črpati. To, kar na 
Odboru za zadeve Evropske unije ugotavljamo 
že praktično cel prejšnji mandat, kar je ugotovilo 
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za ta zaključni račun proračuna Republike 
Slovenije za leto 2017 Računsko sodišče, so 
podatki, še več, so dejstva, ki niso dopustna. 
Zdaj mi kot Državni zbor samo ugotavljamo, pa 
rečemo, ja, saj je v redu, pa zaključni račun je 
neka zgodovina. To je sicer res, je obdelava, 
obravnava nekih zgodovinskih finančnih 
podatkov, proračunskih podatkov iz prejšnjega 
leta, ampak tam, kjer smo naredili napake, se 
moramo iz tega tudi nekaj naučiti. Gospe in 
gospodje, ni dopustno, da smo v lanskem letu iz 
strukturnih skladov počrpali 91 % manj denarja, 
kot je bilo v proračunu načrtovano, ali po 
domače, beležimo 91-odstotni izpad. In naprej, 
kar zadeva kohezijska sredstva beležimo 61-
odstotni izpad glede na načrt. Se pravi, če 
primerjamo realizacijo, če primerjamo načrt, ki 
ga je naredila Vlada in sprejela koalicija, 
beležimo minus 61 odstotkov. Če Državni zbor 
na to ne reagira, potem je vse dovoljeno, 
predvsem tudi dajemo signal, da so dovoljene 
tudi nezakonite zadeve, da je dovoljeno delo, ki 
ga izvajajo visoki državni funkcionarji in uradniki, 
pa enostavno ne delajo s srcem za to, za kar so 
tja postavljeni. Morda je, ampak v to se ne 
vtikam, morda je pod vprašajem tudi 
strokovnost. Ampak nekaj enostavno se je 
zgodilo, da je tako slaba realizacija oziroma tako 
velik izpad pri črpanju evropskih, torej praktično 
edinih nepovratnih razvojnih sredstev. In če na 
to neodgovorno delovanje Državni zbor ne 
odreagira, potem enostavno odgovornosti ni več 
in se dopušča neodgovornost. Če grem tu zdaj 
korak naprej, potem mi praktično izgubljamo 
vrednote, ki bi jih tisti, ki vladajo, ki vladate, 
morali zagovarjati. Kaj zagovarjati – udejanjati. 
In tukaj imamo mi največje pomisleke v Novi 
Sloveniji. Če bo šlo tako naprej, bomo mi 
dejansko razgradili našo družbo.  
 Računsko sodišče posebej opozarja na 
proračunske postavke Ministrstva za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti, ker 
Računsko sodišče pogreša in ministrstvu nalaga 
vzpostaviti analitične evidence za vse 
obveznosti iz naslova socialnih transferjev. O 
tem smo mi pred dnevi že govorili, socialna 
politika ali pa politika socialnih transferjev, bolje 
rečeno, je takšna, da je skoraj nihče ne razume. 
In ker je nihče ne razume, je to odmik od 
socialne države. In ker je to odmik od socialne 
države, je to odmik od 2. člena slovenska 
ustave. To so dejstva, številke o tem govorijo. 
Seveda bomo tudi v bodoče, ker smo usmerjeni 
seveda naprej, najprej v naslednje leto, bomo 
seveda morali zagotoviti nekaj čez 3 in pol 
milijarde evrov za servisiranje dolga centralne 
države. Tukaj večkrat slišim eno zavajanje, češ, 
javni dolg smo znižali, sedaj je samo 74 ali 76 % 
BDP. Jaz nikoli nisem vzel kredita, ker bi s 
procenti odplačeval. Kredit je treba odplačevati v 
evrih in mene tukaj procenti pravzaprav ne 
brigajo, ker za dvig BDP, za dvig bruto 
domačega produkta so, to vemo vsi, izključno 
zaslužni vi tisti, ki so v podjetjih, ne bom rekel 
gospodarstveniki, ker bo morda kdo skočil, 

zaradi tega, gospodarstvo je tisto, ki je potegnilo 
to gospodarsko rast naprej, torej delodajalci in 
delojemalci, da se razumemo, da sem zelo 
natančen. Treba je zelo jasno povedati, da je na 
dan 30. septembra letošnjega leta dolg 
centralne države bil še vedno 29 milijard in 265 
milijonov. Fantastična številka in to nas bo še 
nekaj časa bremenilo. Zato je tako zelo 
pomembno, da tista nepovratna sredstva, ki jih 
imamo na razpolago v evropski blagajni, če 
hočete, ki je tudi naša blagajna, da tista sredstva 
res do zadnjega centa tudi izkoristimo. Mi smo 
predlagali neke ukrepe v prejšnjem mandatu, žal 
smo bili preslišani, no, zdaj smo pa tam, kjer 
smo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Zvonko Černač. Pripravi 
naj se mag. Andrej Šircelj.  Izvolite.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala lepa. Lep 

pozdrav vsem prisotnim!  
 Mogoče je za začetek prav, da si 
obudimo spomin o okoliščina, v katerih je država 
gospodarila v letu 2017. V letu 2017 smo imeli 
ugodne makroekonomske okoliščine. Imeli smo 
visoko gospodarsko rast, ki je bila v največji meri 
posledica, če se izrazim prosto po Luki Mescu, 
Ahilove pete slovenskega gospodarstva, torej 
zaradi izvoza. Bili smo sredi finančne 
perspektive 2014–2020, torej bi morali na polno 
črpati in koristi evropska sredstva za dobre, 
pametne projekte, ki bi pomenili dodano 
vrednost našemu gospodarstvu, prebivalstvu in 
ostalim. Skratka, imeli smo neko vlado, ki je 
imela tudi v parlamentu izjemno veliko večino. 
Pred seboj imamo sedaj zaključni račun za to 
leto, ko bi morale tudi številke odražati vse to, o 
čemer danes govorimo, pa žal ne. Od približno 9 
milijardah in pol je bilo realiziranih 391 milijonov 
evrov za investicije. Jaz malo kakšno občino 
poznam, da bi za investicije namenjala manj kot 
10 % tistega, s čimer letno razpolaga. Večino so 
odstotki od 30 do 60. Obe teh izjemnih 
okoliščinah smo pridelali 326 milijonov oziroma 
je Cerarjeva vlada pridelala 326 milijonov 
proračunskega primanjkljaja. Resda ga je 
načrtovala 600 in se je nekdo še pohvalil na 
odboru s tem, da je bil zmanjšan skoraj za pol. 
Ob teh ugodnih okoliščinah, ob tem, ko bi 
morala finančna perspektiva teči s polno paro, je 
Cerarjeva vlada namesto cirka milijarde evrov 
denarja iz evropskih virov pridobila tega denarja 
za 416 milijonov. Več kot pol manj od 
predvidenega. In nikomur se leta 2017 ni zdelo 
vredno, da bi prišel pred ta parlament, s strani 
vlade, Cerarjeve vlade in poslancem nalil 
čistega vina. Vsaj septembra bi bil še primeren 
čas, da bi to storil. Slišali pa smo v zadnjem 
obdobju prav intenzivne hvale o tem, kako je bila 
Cerarjeva vlada uspešna pri črpanju evropskega 
denarja. Kmalu bomo začeli poslušati tudi hvale 
o tem, kako je sedanja vlada uspešna pri 
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črpanju, pa nas bodo številke, po mojem, za leto 
2018 postavile na realna tla. 
Ko smo o tem zaključnem računu razpravljali na 
Komisiji za nadzor javnih financ, smo imeli tisti 
teden, tisti petek razpravo o evropskem denarju. 
In jaz sem takrat na odboru povedal, da 
pričakujem, da glede na te številke, da najmanj 
kar je, da minister odstopi, ne glede na to, da je 
komaj zasedel ta ministrski položaj, kar se je 
kasneje tudi zgodilo, ne sicer zaradi tega 
katastrofalnega črpanja, ampak zaradi drugih 
razlogov, ker pač ni pokazal nobenih aktivnosti, 
da bi bilo letos kaj bolje. Smo pri koncu leta 
2018. Imamo še slabi dve leti na razpolago, da 
ta sredstva na ustrezen, pameten način 
zavežemo, ki ostajajo, ampak ni nobenih 
konkretnih aktivnosti, ki bi govorile o tem, da bo 
vlada Marjana Šarca storila vse, da se bo to tudi 
zgodilo. Ker če se te aktivnosti odvijajo zadnji 
trenutek, zadnjo sekundo, potem se sredstva 
porabijo tudi slabo in za slabe projekte. In temu 
bomo po mojem priča tudi v okviru te finančne 
perspektive. 
Je pa pred vrati že nova in vlada in vladni 
pogajalci se hodijo v Bruselj pogajat za novo 
perspektivo. Torej, vi bi se morali danes 
pogovarjati o tem, kako bomo novo perspektivo 
čim bolj učinkovito črpali in porabili, ne pa o tem, 
da se ukvarjamo sedaj z reševanjem starih 
zavoženih zadev. Dolg državnega proračuna je 
bil konec lanskega leta 28 milijard 740 milijonov. 
In ko sem prej omenil, da je v letu 2017 bil 
realiziran primanjkljaj v višini 326 milijonov, sem 
pozabil povedati, da se je pa dolg v letu 2017 še 
dodatno povečal za milijardo 611 milijonov 
evrov. Za milijardo 611 milijonov evrov se je 
povečal dolg, kljub temu smo realizirali 326 
milijonov evrov primanjkljaja. In nekateri, 
oprostite, bi radi delili, tisto, kar zdaj smo 
presegli. Kaj smo presegli? Minus bi nekateri 
delili ali kaj? In glede na aktivnosti, ki se odvijajo 
v zadnjih tednih Šarčeve vlade, bo nekatere v 
prihodnjih letih še krepko bolela glava, ker se 
proračunski izdatki povečujejo, pa zaradi tega 
ne bo dodana vrednost ne pri boljšem položaju 
pri posameznih storitvah državne uprave in 
javnega sektorja, ne pri plačah, ne kjerkoli 
drugje. Pred desetimi leti, 31. decembra 2008, je 
bil dolg državnega proračuna – veste koliko? 7 
milijard 182 milijonov. Več kot 20 milijard manj, 
kot je danes. Se pravi, več kot 20 milijard evrov 
v desetih letih. Za kaj? Za kaj, se sprašujem? 
Imajo zaradi tega ljudje boljše zdravstvene 
storitve? Nimajo. Vedno slabše so. Imajo zaradi 
tega ljudje dostojne pokojnine? Nimajo. Dobijo 
pošteno plačilo za delo, ki ga opravljajo? Še 
vedno ne vsi. Da ne govorimo o vsem drugem, 
kar bi se dalo uredit z 20 milijardami evrov, 
gospe in gospodje. 
Tako da tega zaključnega računa za leto 2017 ni 
mogoče podpreti ne iz formalnih vidikov, ker so 
bili že omenjeni, tudi zadržki Računskega 
sodišča in vsega ostalega, predvsem pa ga ni 
mogoče podpreti zaradi vsebinskih razlogov. In 
enkrat je temu slabemu gospodarjenju in temu, 

da Vlada ne čuti odgovornosti do parlamenta, da 
bi pravočasno opozorila na to, da se proračun 
ne izvršuje tako, kot je bilo načrtovano, treba 
narediti konec. In konec lahko naredimo samo 
na ta način, da glasujemo proti temu 
zaključnemu računu. Dodatno pa mislim, da bi 
konec temu slabemu gospodarjenju naredilo 
uveljavljanje odgovornosti, kajti, žal, je v tej 
državi zelo malo ljudi, ki odgovarjajo za slabo 
gospodarjenje. Po navadi se na kakšnem nižjem 
nivoju še kdo najde, na teh najvišjih, kjer bi ta 
odgovornost morala biti največja, pa žal tega ni.  
 Jaz osebno iz vseh teh razlogov tega 
zaključnega računa ne bom podprl oziroma bom 
glasoval proti.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima mag. Andrej Šircelj, 
pripravi naj se mag. Marko Pogačnik.  
 Izvolite.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovani podpredsednik. 
 Jaz moram reči, da verjetno govorimo o 
zaključnem računu proračuna petič ali šestič v 
tem državnem zboru. In če bi pogledali 
magnetograme, bi lahko rekli, da se do neke 
mere ponavljam. Ponavljam se zaradi tega, ker 
se posamezna vlada tudi ponavlja v delanju 
napak pri izvajanju proračunske politike. 
Ponavljam se tudi zaradi tega, ker Vlada ne 
upošteva priporočil Računskega sodišča, ne 
upošteva tistega, kar dejansko Računsko 
sodišče priporoča. Govorim o priporočilih. Kajti 
ta priporočila so napisana, morala bi biti 
napisane zahteve. In še enkrat, zaradi tega, ker 
enostavno si ne predstavljam, kako Vlada, ki ne 
upošteva svojega nadzornika, lahko govori o 
tem, da spoštuje pravni sistem v tej državi. Tukaj 
gre enostavno za vprašanje prava, spoštovane 
predstavnice Ministrstva za finance. Za 
vladavino prava. Ne glede, ali imate vsebinsko 
drugačno mnenje ali nimate drugačnega 
mnenja, gre za spoštovanje prava in za 
vladavino prava. In ne vem, kako lahko 
zahtevate potem od drugih, da to spoštujejo. 
Vlada ima pač ta privilegij, da sama sebi piše 
zakone in jih potem nekako preko koalicije 
spravi v življenje. Sama se pa postavlja v 
drugačen položaj, v položaj, ki je nad 
zakonodajno oblastjo, v položaj, ki je nad 
nadzornikom. 37 zakonov je navedenih v 
poročilu Računskega sodišča in 37 zakonov 
tukaj Vlada ni spoštovala. Na štirih straneh jih 
lahko preštejete. In če je temu tako, se seveda 
postavlja vprašanje, zakaj tega ne naredite in ali 
boste v prihodnosti karkoli glede tega naredili. 
Tu ima Vlada čas tudi v tej razpravi in naj prosim 
na to odgovori, ali bo upoštevala stališča 
Računskega sodišča in priporočila Računskega 
sodišča. Ali bo to naredila? In če bo naredila, do 
kdaj bo to naredila? Ali obstaja tukaj kakršnakoli 
zaveza te vlade? Kajti, te napake, ki se 
ponavljajo iz leta 2012, 2013, 2014, 2015 in tako 
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naprej, se verjetno nadaljujejo še tudi v 
prihodnje. S tega zornega kota bi prosil 
predstavnico Vlade, da pove, kdaj se bo to 
zgodilo in na kakšen način se bo to zgodilo. 
Drugo vprašanje je, kdaj boste imeli bilanco o 
stvarnem premoženju? Kdaj? Datum? Tega 
usklajevanja, poglejte, jaz mislim, da v stališčih 
vseh poslanskih skupin je bilo, da je to 
usklajevanje, to dogovarjanje glede vsega tega 
prepočasno. Ene poslanske skupine so 
povedale na nekoliko lepši način, nekoliko bolj 
ovito v celofan, da tako rečem, jaz sem mogoče 
povedal to bolj neposredno in tudi sedaj govorim 
bolj neposredno, ampak dajte povedati. 
Poglejte, zakonodajno telo, ki nenazadnje 
potrjuje ta zaključni račun, od vas pričakuje, da 
boste povedali, kdaj se bo to zgodilo, da bomo v 
državi Sloveniji vedeli, koliko premoženja 
dejansko imamo. Ne glede na evidence, ne 
glede na izgovore, da, ne vem, to ministrstvo 
noče narediti tega, da drugo ministrstvo nima 
podatkov o tem in tako naprej in tako naprej. 
Veste, zaradi mene lahko tukaj sedi celotna 
vlada, ne samo predstavnica Ministrstva za 
finance, ki je zdaj tukaj na nek način žrtev. Cela 
vlada, naj pride predsednik Vlade in pove to, 
navsezadnje gre tukaj za proračunski dokument, 
kako se bo izvajal sedaj in kako se že izvaja 
zdaj, ko ima on največjo izvršilno moč v tej 
državi. 
 Drugo, kar ugotavlja tudi Računsko 
sodišče ali pa tretje – nadzor nad javnimi zavodi. 
Kdaj boste zagotovili nadzor nad javnimi zavodi, 
ta transferij? Kdaj? Kdaj boste sprejeli zakon, 
ustrezen zakon, ki ga že napovedujete nekaj 
let? Kdaj bo ta vlada sprejela ustrezen zakon, ki 
ga napovedujete že nekaj let, Zakon o javnih 
financah, pa ga ne sprejmete? Mene zanima 
stališče vlade, ne stališče Ministrstva za finance, 
da bo Ministrstvo za finance reklo: »Glejte, mi se 
ne moremo uskladiti s temi pa temi pa temi«. Vi 
ste tukaj predstavniki vlade, vlade gospoda 
Marjana Šarca. Kdaj boste to naredili? To niso 
vprašanja od danes, to so vprašanja izpred 
petih, šestih, sedmih let. Kako boste črpali 
evropska sredstva v prihodnje? Povejte danes in 
tukaj in zdaj. Da boste to negativno črpanje, ki je 
bilo pokazano v letu 2017, dejansko izboljšali. 
Vlada, kaj boste naredili glede tega? In 
Ministrstvo za finance, to je pa neposredno 
vprašanje za Ministrstvo za finance: Kdaj boste 
nehali koristiti proračun skozi rezervo v nasprotju 
s proračunskimi dokumenti, kar vam govori 
Računsko sodišče?« Tukaj sploh ni vprašanje 
zakaj, kajti v tem parlamentu – pojdite gledati 
magnetograme tisti, ki ste novi – se o, zakaj je to 
tako, pogovarjamo že pet ali pa šest ali pa 
sedem let. Tukaj je samo še vprašanje, kdaj bo 
Vlada to storila, ker mora to narediti, ker ji je to 
naročilo Računsko sodišče?  
Vprašanje za Računsko sodišče pa je, zakaj ob 
vsem tem ni predlagalo vseh ukrepov, ki jih ima 
na razpolago. Med drugim ima na razpolago tudi 
to, da se zahteva odstop posameznega 
funkcionarja, ki ne upošteva stališč Računskega 

sodišča. To se je zgodilo enkrat v primeru t. i. 
kant in tako naprej. Se je že zgodilo. Ampak 
Računsko sodišča ima – to je pa vprašanje za 
Računsko sodišče – to možnost, da dejansko to 
naredi. Ne zaradi tega, ker so te napake, bom 
rekel, ekstremno hude in tako naprej, ampak 
zaradi tega, ker je dejansko Vlada tukaj 
neodzivna. Jaz jemljem kot neodzivnost to, da 
se sklicujejo sestanki na sestanek in tam se nič 
ne dogovori. In skliče se sestanek že zaradi 
tega, da se ne bo nič naredilo, navzven se bo pa 
pokazalo, kako se veliko dela. V tem je, bom 
rekel, čar vladanja te vlade in, bom rekel, tudi 
prejšnje vlade in tako naprej.  
S tega zornega kota jaz pričakujem od državne 
sekretarke, ki je tukaj, da nam enostavno pove, 
ne kako in zakaj in tako naprej, ampak kdaj. 
Kdaj bomo imeli bilanco stanja? Kdaj bomo imeli 
popis vsega premoženja? Kdaj bomo imeli tukaj 
akt, ki bo uredil javne finance, na primer, da je to 
Zakon o javnih financah – kdaj? To so zdaj 
dejansko ta vprašanja in jaz bi pričakovalo 
seveda tudi odgovore od državne sekretarke, ki 
je tukaj, zaradi mene lahko tudi od ministrov in 
ministric, za njih je to seveda samo formalnost, 
da se bo to zdaj tukaj zgodilo.  
 Glede same vsebine in črpanja 
evropskih sredstev je danes v tem državnem 
zboru že veliko besed izgovorjenih. Moje 
vprašanje je samo: Kaj boste naredili, kaj bo 
Vlada naredila za to, da se bo to izboljšalo? 
Zamenjava ministra ni dovolj. Ni dovolj za to, da 
se bo vsebinsko nekaj naredili, za to, da se bo 
okrepila ekonomija, gospodarstvo Slovenije 
zaradi tega, da bomo imeli večji investicijski 
ciklus, zaradi tega, da bomo v času, ki bo slabši 
kot je danes, bolj odporni, če želite, bolj robustni. 
Samo to je zdaj vprašanje.  
 Tega zaključnega računa pa enostavno 
ne morem podpreti. Sam s seboj bi bil v 
nasprotju, če bi danes podprl neke rešitve, ki so 
bile enake in enake napake kot so pred nekaj 
leti. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Nimamo več prijavljenih razpravljavcev, 
tako da prehajamo v sklepni del razprave, v 
katerem dobi besedo še predstavnica Vlade 
mag. Saša Jazbec.  
 Izvolite.  
 
MAG. SAŠA JAZBEC: Hvala lepa za besedo, 

hvala lepa za razpravo.  
 Bistvo revizorjevega pregleda 
računovodskih izkazov je, da presodi, če 
ustrezno odražajo dogodke revidiranca. Se 
pravi, če so v zaključnem računu 2017 ustrezno 
prikazani prihodki, odhodki, prejemki, izdatki in 
saldo državnega proračuna. In Računsko 
sodišče je v svojem mnenju napisalo, da razen 
napak, ki jih navajamo v prejšnjem odstavku – 
gre pa za 12 milijonov, ki smo jih po mnenju 
Računskega sodišča napačno beležili v bilanci 
B, in ker je bilanca B relativno nizka, znaša 195 
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milijonov, je potem teh 12 milijonov, ki smo jih 
napačno knjižili, nad mejo 2 %, ki je prag za 
mnenje brez pridržka – in Računsko sodišče 
navaja, da razen pač te napake, teh 12 milijonov 
in še prihodki, odhodki iz obresti, ki so bili med 
bilancama napačno knjiženi, to je pa 148 tisoč 
730 evrov, znaša ta znesek, menijo da revidirani 
splošni del predloga zaključnega računa 
pravilno, to je v skladu z Zakonom o javnih 
financah, Zakonu o računovodstvu in drugimi 
predpisi, prikazuje prejemke in izdatke 
proračuna za leto 2017. Se pravi, v A bilanci, v 
veliki bilanci, ki je bila težka 9 milijard 156, ni bilo 
problemov. Problem je v tem delu, ki sem ga 
omenila, in problem je tukaj strokovno 
razhajanje, ali se, ko damo denar javnemu 
skladu, ali se to knjiži takrat kot dano posojilo, to 
je strokovno mnenje Ministrstva za finance, ali 
se kot posojilo oziroma kot izdatek knjiži samo 
tisti del, ki ga sklad potem plasira do končnih 
upravičencev. To je glede revizije zbirne bilance 
oziroma zaključnega računa, splošni del.  
 Danes ste dosti navajali, koliko 
zakonov krši Vlada pri izvrševanju proračuna, 
zato ker revizor poleg tega, da revidira splošni 
del proračuna, se pravi prihodke, odhodke, 
izdatke, prejemke in saldo, revidira tudi, kako so 
posamezni revidiranci, se pravi, torej resorji 
znotraj Vlade, kako so pravilno izvrševali 
proračun. In tukaj je dejansko navedenih 21 
zakonov, 5 uredb, 3 pravilniki, 2 koalicijski 
pogodbi, razpisne dokumentacije in pogodbe, 
kjer je prihajalo do nepravilnosti, ampak tudi 
tukaj Računsko sodišče pravi, se pravi, pri 
reviziji izvrševanja pravi: »Razen vpliva 
navedenih nepravilnosti na pravilnost poslovanja 
menimo, da so Vlada Republike Slovenije 
oziroma vladni proračunski uporabniki v vseh 
pomembnih pogledih poslovali v skladu s 
predpisi in usmeritvami«. Naj vam primeroma 
navedem, kaj je zmotilo Računsko sodišče. 
Recimo, da ni bilo v skladu poslovanje z 
Zakonom o carinski službi, ker je bilo javnemu 
uslužbencu dodatek za stalnost obračunan v 
previsokem znesku. Naslednja kršitev. 
Neskladje z Zakonom o obrambi, ker je bil 
javnemu uslužbencu dodatek za stalnost 
obračunan v prenizkem znesku z Zakonom o 
javnem naročanju, ker v odločitvi o oddaji 
javnega naročila ni bilo navedeno, da je treba 
zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu 
takse, ker je bilo prostovoljno obvestilo za 
predhodno transparentnost objavljeno prepozno. 
Z Zakonom o dostopu do informacij javnega 
značaja, ker so bile informacije iz pogodbe o 
izvedbi javnega naročila objavljene prepozno, 
ker je bil sanacijski odbor ustanovljen prepozno. 
Ker predpis, ki ureja financiranje visokega 
šolstva, ni bil sprejet v roku. To so stvari, ki so 
posledica operativnega tveganja, se pravi, kako 
ljudje po resorjih izvršujejo svoje delo. In tukaj 
nam spremembe zakonov in sprejetje novih 
zakonov ne bo pomagalo k pravilnejši izvršitvi 
proračuna.  

 Tako da mnenje Računskega sodišča, 
razen tega, kar je tukaj eksplicitno omenjeno, je 
na oba dela, torej na splošni del zaključnega 
račun in na izvrševanje, je v skladu z zakoni, kar 
je naloga Računskega sodišča, ko revidira 
računovodske izkaze. Računsko sodišče ne izda 
mnenja na zbirno bilanco stanja. Mi seveda 
vemo, koliko imamo premoženja. Danes je bilo v 
razpravi navedeno, da ne vemo, koliko imamo 
premoženja. Vemo, koliko ga imamo, ker 
terjatve in obveznosti so usklajene, vrednost 
premoženja je jasna in problem te zbirne bilance 
je, da jo je Računsko sodišče revidiralo četrtič in 
da smo v tem procesu teh štirih let dejansko 
izvedli en kup aktivnosti, ki jih bom zdaj tudi 
naštela, zato ker ni res, da se nič ne spremeni, 
da se nič ne izboljša.  
 Glede na to, kar nam je v preteklosti 
predlagalo Računsko sodišče, smo uredili 
razmerje med Ministrstvom za finance in 
Skladom za nasledstvo. Sklenili smo dogovor, s 
katerim so podrobneje opredeljena razmerja 
med Republiko Slovenijo in skladom, poslovni 
dogodki, ki nastajajo, dokumentacija, ki izkazuje 
te dogodke in je podlaga za evidentiranje ter 
način evidentiranja. Potem je Ministrstvo za 
finance popravilo evidentiranje terjatev iz 
poslovanja do SID banke iz naslova varnostnih 
rezerv. Na priporočilo Računskega sodišča smo 
odprli več kontov v okviru dolgoročnih terjatev in 
smo na ta način pač naredili to, kar je 
pričakovalo Računsko sodišče. Izvedena je bila 
določitev vrst namenskega premoženja v Aktu o 
ustanovitvi Stanovanjskega sklada kot javnega 
sklada. Tudi to je bil dogovor z Računskim 
sodiščem, tretja zadeva, ki je bila urejena. 
Potem uskladitev Akta o ustanovitvi Sklada za 
nasledstvo z določbami ustreznega zakona in 
opis namenskega premoženja v sodni register. 
To je bila zahteva Računskega sodišča. Potem, 
kar je zelo pomembno pri tem, kdaj bomo imeli 
zbirno bilanco stanja oziroma kdaj bomo imeli 
izrečeno mnenje na zbirno bilanco stanja, v 
skladu z načrtom aktivnosti, ki smo ga predložili 
Računskemu sodišču – in te aktivnosti imajo pač 
rok izvedbe več let, ker gre konkretno za 
izvajanje vpisov v zemljiško knjigo – tukaj ne 
morem podati odgovora, kdaj bo to urejeno, zato 
ker je to odvisno od poteka postopkov na 
sodišču. Trenutno je v zemljiško knjigo vpisanih 
85 % nepremičnin v lasti države. Šesta točka, 
Furs je s spremembo aplikacije EDIS CDK 
zagotovil popolnost izkazovanja terjatev in 
obveznosti do davčnih zavezancev. To je bila 
zahteva Računskega sodišča v preteklosti. 
Glede nadzora ste govorili danes – z 
nadgraditvijo aplikacije MFERAC smo omogočili 
zdaj pošiljanje analitičnih evidenc posrednih 
proračunskih uporabnikov in s tem omogočili 
nadzor ministrstvom, ki imajo sredstva v 
upravljanju, in posledično urejanje premoženja v 
lasti države. Potem še ena pomembna stvar, s 
pridobitvijo analitične evidence zemljišč iz Darsa 
na dan 31. 12. 2009 se je potrdila vrednost 
prenesenih zemljišč avtocestne infrastrukture z 
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Darsa na dan 1. 1. 2010. Potem smo osnovnim 
sredstvom, ki so izkazovala v poslovnih knjigah 
vrednost 1 evro, smo jim določili vrednost in smo 
tule popravili s 764 na 127 takih stanj na stanju 
nepremičnin, pri premičninah pa z 41 tisoč 790 
na 2 tisoč 809. Potem smo spremenili Zakon o 
podpornem okolju za podjetništvo kot potrditev, 
da so sredstva, ki se nakazujejo malim 
podjetjem, povratna sredstva. To je povezano s 
tem, kar sem prej govorila, da je razlog, zakaj je 
Računsko sodišče dalo mnenje s pridržkom 
zaradi te knjižbe v B bilanci.  
 Tako da bi težko rekli, da ni bilo 
storjenega nič v povezavi s tem, kar je 
Računsko sodišče opozarjalo v preteklosti.  
 Tudi na to bi se rada odzvala, ko je bilo 
rečeno, da spreminjamo zakone zato, da ne bi 
evidentirali. Določeni posli pri upravljanju dolga, 
zdaj ta zamenjava obveznic, ki se je aktivno 
dogajala v zadnjih nekaj letih, se po uskladitvi z 
Računskim sodiščem na podlagi spremembe 
zakona evidentirajo le na kontih bilance stanja, 
brez odhodkov. Se pravi, ne sedimo na 
sestankih zato, da sedimo, ampak zato, da 
iščemo skupne rešitve. Je pa dejstvo, da je 
področij, kjer je stvari treba urediti, dosti. In kot 
sem povedala že na komisiji, ne gre čez noč, niti 
ne gre čez tisoč 400 noči, zato ker smo tu 
odvisni od veliko deležnikov.  
 Vprašali ste, kdaj bomo dobili pozitivno 
mnenje oziroma kdaj bomo nehali uporabljati 
tekočo proračunsko rezervo za to, čemur ni 
namenjena. Tekoča proračunska rezerva, se 
bojim, da je ne glede na to, koliko se trudimo, 
ena tistih točk, ki bodo zelo težko ali pa zadnje 
prišle s seznama pripomb Računskega sodišča. 
V skladu z 42. členom Zakona o javnih financah 
se lahko ta rezerva uporabi za namene, ki jih ob 
načrtovanju proračuna ni bilo mogoče načrtovati 
ali pa so bili načrtovani v prenizkem obsegu. Ker 
imamo fiskalno pravilo, ki določa zgornjo mejo 
odhodkov, nimamo te možnosti, da bi si za 
različne namene puščali kaj dosti rezerve na 
vsakem posameznem namenu. In za nekatere 
stvari je porabo med letom bistveno lažje 
predvideti kot za kakšne druge. Pri zakonskih 
obveznostih določenih transferjev posameznikov 
in gospodinjstev lahko ocenjujemo, koliko bo teh 
upravičencev, ampak če se med letom nekaj 
zgodi, karkoli, se število poviša, potem zakonske 
obveznosti moramo izpolniti in za te namene 
potem uporabimo tudi tekočo proračunsko 
rezervo.  
 Precej ste govorili o neuspešnem 
črpanju evropskih sredstev. Seveda ima 
Računsko sodišče možnost in pravico, da 
komentira karkoli, ampak konkretno je v tem 
primeru revidiralo zaključni račun in zbirno 
bilanco, se pravi, načelno naj bi se tu izrekalo o 
tem, ali računovodski izkazi ustrezno izkazujejo 
dogodke v preteklem letu. Glede na to, da se je 
tako na komisiji kot tudi danes odprla razprava o 
evropskih sredstvih oziroma o neuspešnem 
črpanju evropskih sredstev tekoče kohezije, bi tu 
poudarila samo, da se absolutno zavedamo 

pomanjkljivosti, da je Vlada pripravila akcijski 
načrt oziroma da je resor pripravil akcijski načrt 
za pospešitev aktivnosti, ki ga bo Vlada 
obravnavala v tem tednu. Pomembno je, da ta 
sredstva za državo niso izgubljena, ampak se 
bodo, tako kot v pretekli perspektivi, uporabljala 
na koncu. Čeprav ima perspektiva končno 
letnico 2020, se bodo ta sredstva lahko 
uporabljala do 2023. In verjamem, da bodo 
lahko ta razvojna sredstva pomagala integralnim 
sredstvom potem, ko bo prišlo do, recimo, upada 
gospodarske aktivnosti, na kar ste danes tudi že 
opozarjali. 
 Mogoče še pripomba glede investicij. V 
preteklem letu je bilo sicer 600 milijonov 
porabljenih za investicije, tu upoštevamo 
investicijske odhodke in investicijske transferje. 
Dejstvo je, da država načelno v ekonomski teoriji 
naj ne bi bila glavni generator investicij v 
gospodarstvu oziroma v nekem ekonomskem 
prostoru naj bi ustvarjala pogoje, torej, da naj bi 
bili pogoji primerni ali pa spodbudni za 
investicije. Ta država ima spodbudne pogoje za 
investicije, podjetja si lahko 40 % investicij 
štejejo v davčno olajšavo oziroma če gre za 
investicije v znanost in raziskave, se jim lahko to 
upošteva kot davčna olajšava v celotnem 
investiranem znesku.  
 In še ne morem mimo dolga, ki ga 
omenjate. Dokler državni proračun izkazuje 
primanjkljaj in primanjkljaj je izkazoval tudi v 
lanskem letu, je logično, da dolg raste, torej za 
financiranje teh tekočih stvari A bilance kot za 
financiranje B bilance. In ko zakladnica pripravlja 
program zadolžitve, seveda upošteva sprejeti 
proračun tak, kot se načrtuje, torej načrtovanih 
je bilo 684 milijonov primanjkljaja v A bilanci in 
podoben primanjkljaj tudi v B bilanci. In je zato 
pač v program financiranja treba poskrbeti, da 
se bo to tekoče leto lahko sfinanciralo.  
 Drugače pa geneza dolga preteklega 
desetletja je zelo jasna in smo jo na Ministrstvu 
za finance analizirali v pokriznih letih od 2009 do 
2015, ko je vsako leto državni proračun zabeležil 
od milijardo 100 do milijard 700 primanjkljaja, se 
pravi samo tega, da rečemo, tekočega, zato da 
se je zagotavljalo plače, plačila obresti, transfer 
v pokojninsko blagajno, transferje 
posameznikom in gospodinjstvom. Iz tega 
naslova je v bistvu 10 milijard dolga za tekoče 
izvrševanje proračuna in 5 milijard dolga je 
posledica dokapitalizacije bank. Tako da, ko ste 
spraševali, kaj imajo ljudje od tega dolga v tistih 
pokriznih letih oziroma mi smo imeli v tej državi 
recesijo v obliki dvojne črke V, se pravi sta bila, 
dvakrat smo doživeli dno. V tistem obdobju je 
bila pač vloga države pomembna in se je 
pokazala sočasno v nižjih prihodkih, v višjih 
odhodkih, ki so pač rezultirali v vsakoletnem 
primanjkljaju. Do leta 2015, kot sem rekla, je bilo 
primanjkljajev vsako leto več kot milijardo, šele v 
zadnjih 2 letih se je ta primanjkljaj znižal, lani je 
znašal 326 milijonov, za letos pa, kot veste, je 
napovedan, načrtovan in bo tudi dosežen 
presežek.  
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 Prizadevamo si oziroma lahko bi rekla, 
da ni res, ko ste rekli, da ne kažemo zanimanja, 
da bi se kaj spremenilo, da bi pomanjkljivosti 
odpravili. Prizadevamo si, da bi letos državni 
proračun zabeležil ta načrtovani oziroma še višji, 
kot je načrtovani, presežek. In dejansko upamo, 
da bomo končno dobili tudi mnenje na bilanco 
stanja in morda celo pač pozitivno mnenje 
oziroma mnenje brez pridržka s strani 
Računskega sodišča. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi prvega odstavka 71. člena Poslovnika 
zbora še kdo razpravljati? Ugotavljam, da ni 
razpravljavcev, in s tem zaključujem razpravo.  
 O predlogu zaključnega računa bomo v 
skladu s časovnim potekom seje zbora odločali 
danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 
12. točki dnevnega reda. 
 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 7. TOČKO DNEVNEGA 
REDA, TO JE NA OBRAVNAVO PREDLOGA 
ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O STVARNEM 
PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH 
LOKALNIH SKUPNOSTI, SKRAJŠANI 
POSTOPEK. 

 Predlog zakona je v obravnavo zboru 
predložil Državni svet.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku Državnega 
sveta gospodu Franciju Rokavcu. 
 Izvolite. 
 
FRANCI ROKAVEC: Hvala za besedo, 

podpredsedujoči. Spoštovani poslanke in 
poslanci, spoštovani predstavnik Vlade! 
 Državni svet je predložil Predlog 
sprememb in dopolnitev Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti iz enostavnega razloga, namreč, s 
sprejetjem novega Zakona o stvarnem 
premoženju države in vseh upravnih lokalnih 
skupnosti v začetku letošnjega letu je nastala 
tako imenovana pravna praznina, ki na nek 
način rezultirala v tem, da po 10. marcu letos 
lokalne skupnosti ne moremo spreminjati 
načrtov programov ravnanja s stvarnim 
premoženjem države in vseh upravnih lokalnih 
skupnosti, če tega nimamo izrecno zapisanega v 
določeni kvoti pri odloku o proračunu oziroma če 
se še niso začeli postopki za pripravo 
proračunov za leto 2019. Ti pa se v večini 
primerov še niso začeli. Potem dejansko tudi za 
leto 2019 ne obstajajo pogoji za sprejem načrtov 
ravnanja s stvarnim premoženjem občin in s 
tega vidika nastaja velika gospodarska škoda. 
Predvsem vemo, da na lokalni ravni, v občinah 

tedensko prihaja do določenih, se pravi, novih 
potrebnih rešitev pri pridobivanju določenih 
nepremičnin za posamezne investicije ali pa za 
razpolaganjem določenih premoženja, ali so to 
stanovanja ali pa ostalo.  
Zaradi tega, smo potem predložili predlagano 
novelo Zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti, predvsem z 
namenom, da se odpravi prehodno obdobje, ki 
je bilo določeno do leta 2020. S predlagano 
rešitvijo predlagamo, da bi dejansko lahko 
občine fleksibilno in pa prožno izvajale 
samoravnanje s stvarnim premoženjem občin. 
Na ta način pa seveda tudi omogočili hitro in 
učinkovito izvajanje predvsem investicijskih 
projektov in seveda tudi drugih nalog, ki jih 
imamo občine.  
Seveda je predlog spremembe in dopolnitve 
zakona obravnaval tudi pristojni matični odbor, ki 
je seveda tudi sprejel amandma koalicijskih 
poslanskih skupin, ki po naši oceni delno, bi 
rekel, naredi premik k predlagani rešitvi, vendar 
še vedno napotuje občine, da morajo pri vsaki 
spremembi spremeniti proračun občine. Tudi 
tukaj bo po tem tekstualnem in samem 
vsebinskem delu lahko prihajalo do določenih 
zagat, predvsem tam, kjer ne bo različnih 
vrednosti, ampak bo šlo za spreminjanje 
dejansko samo vsebine posamezne 
nepremičnine. Državni svet je predlagal 
dopolnitev tega besedila za tretje branje, 
predvsem v smislu, da bi dejansko tako, kot je 
bila praksa v lokalnih skupnostih že do sedaj, da 
bi dejansko omogočili prožno in fleksibilno 
spreminjanje in dopolnjevanje načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem, ne glede na to, da bi bila 
potrebna posledica tudi sprememba samega 
dokumenta v proračunu. In sledili smo potem 
tudi pri 3. členu pripombam Zakonodajnopravne 
službe, da ne bi posegali retroaktivno, da bi 
seveda te določbe začele veljati za leto 2019.  
Prosim seveda za razumevanje in tudi za 
podporo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa! 
Predlog zakona je obravnaval Odbor za notranje 
zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, 
kot matično telo. Za predstavitev poročila dajem 
besedo predstavniku Zvonku Černaču.  
Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Lep pozdrav 

vsem še enkrat! 
 Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je na 3. seji 7. 
novembra letos obravnaval Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, ki ga je Državnemu zboru v 
obravnavo predložil Državni svet. 
 V poslovniškem roku so amandmaje 
vložile Poslanske skupine LMŠ, SD, SMC, 
DeSUS in SAB, odbor pa je na pobudo 
predlagatelja predlagal tudi svoj amandma.  
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 Predstavnik predlagatelja, gospod 
Franci Rokavec, državni svetnik, je v dopolnilni 
obrazložitvi pojasnil, da želi Državni svet s 
predlogom zakona predvsem odpraviti pravno 
praznino, ki je nastala s sprejetjem Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti, ki je začel veljati marca 2018. 
Poudaril je, da samoupravne lokalne skupnosti 
ne morejo dopolnjevati načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem ali pa sprejeti načrta 
ravnanja s stvarnim premoženjem za leto 2019 
po veljavnem zakonu brez prehodnega obdobja, 
razen če so že začele s postopki pred 
uveljavitvijo zakona 10. marca letos, kar pa je 
storilo zelo malo občin. Poudaril je še, da bo 
samoupravnim lokalnim skupnostim, če ne bodo 
imele pravne podlage za dopolnjevanje načrta 
razpolaganja s stvarnim premoženjem, v 
prehodnem obdobju nastala velika gospodarska 
škoda. Predlog zakona omogoča odpravo 
prehodnega obdobja in sprotno fleksibilno 
sprejemanje in dopolnjevanje načrta 
razpolaganja s stvarnim premoženjem države in 
lokalnih skupnosti.  
 Predstavnik Vlade gospod Leon Behin, 
državni sekretar Ministrstva za javno upravo, je 
dejal, da se Ministrstvo za javno upravo 
absolutno strinja s tem, da je nastala pri 
sprejemanju zakona malenkostna težava za 
obdobje leta 2019, zato je praznino smiselno 
zapolniti, ne samo z možnostjo dopolnitve 
programa razpolaganja s stvarnim premoženjem 
s strani lokalnih skupnosti, temveč tudi v 
segmentu države.  
 Predlog novele so podprla vsa tri 
reprezentativna združenja občin.  
 V razpravi je predstavnik predlagatelja 
izrazil nasprotovanje predlaganemu amandmaju 
koalicijskih poslanskih skupin k 2. členu, saj 
sprejetje takšnega amandmaja ne bi rešilo 
ničesar. Dal je pobudo za amandma odbora, s 
katerim bi omogočili izbiro tistim lokalnim 
skupnostim, ki so že začele postopek pred 10. 
marcem 2018 oziroma tistim, ki teh postopkov 
niso začele pred uveljavitvijo zakona. Po krajši 
prekinitvi seje je bil amandma, tako kot ga je 
predlagal predlagatelj, povzet kot amandma 
odbora.  
 Predstavnica Skupnosti občin Slovenije 
je poudarila, da Skupnost občin zagovarja in 
podpira zgolj rešitev, kot je določena v 2. členu 
predloga zakona, ne pa tudi predlaganih 
amandmajev s strani koalicijskih poslanskih 
skupin, saj bi ob sprejetju amandmajev na tem 
področju še vedno ostala pravna praznina. 
Dejala je, da se skoraj nobena občina ni 
poslužila določb 56. člena zakona, po kateri bi 
lahko sprejemale dvoletne proračune za ti dve 
obravnavani leti.  
 Odbor je v nadaljevanju sprejel 
amandmaje poslanskih skupin Liste Marjana 
Šarca, Socialnih demokratov, Stranke 
modernega centra, Desusa in Stranke Alenke 
Bratušek k 2. in 3. členu.  

 Ker sta bila ta dva amandmaja sprejeta, 
o amandmaju odbora k 2. členu odbor ni 
glasoval, ker je le-ta postal brezpredmeten.  
 Glede na sprejete amandmaje in na 
podlagi prvega odstavka 133. člena Poslovnika 
Državnega zbora je pripravljeno besedilo 
dopolnjenega predloga zakona, v katerega sta 
sprejeta amandmaja vključena. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Za uvodno obrazložitev mnenja dajem 
besedo predstavniku Vlade Leonu Behinu, 
državnemu sekretarju Ministrstva za javno 
upravo. 
 Izvolite. 
 
LEON BEHIN: Hvala lepa, gospod predsedujoči. 

Spoštovani poslanke in poslanci, ostali prisotni! 
 Kot je bilo že povedano s strani dveh 
predhodnikov že na odboru, si Vlada prizadeva 
za rešitev pravne praznine, ki je nastala lani s 
sprejetjem zakona, na način, da ni možno 
dopolnjevanje programa razpolaganja s 
premoženjem oziroma ni možno sprejemanje in 
nadaljevanje postopkov, če so bili ti postopki 
sprejeti in začeti pred uveljavitvijo tega zakona. 
Za Vlado je pomembno, da vsi postopki, ki 
rešujejo to zadevo in jih podpira, morajo biti 
transparentni, kar pomeni, da morajo biti tudi 
enakopravni med vsemi lokalnimi skupnostmi in 
tudi državo, postopki morajo reševati tako 
premoženje in proračun države in lokalnih 
skupnosti, ne samo lokalnih skupnosti, in pa 
morajo izenačiti stanje, ali so bili postopki začeti 
pred novelo zakona ali pa se bodo sami 
postopki za leto 2019 začeli po uvedbi novele po 
enakem. In tudi po mnenju Zakonodajno-pravne 
službe je eden od ključnih momentov ravno ta 
enakopravnost in enakovrednost občin, da ne 
prihaja do možnosti 2 različnih sistemov 
posodabljanja programa razpolaganja s 
premoženjem, kar bi imelo za posledico lahko 
potem netransparentnost te zadeve. Ravno tako 
menimo, da ni primerno iti z novelacijo oziroma 
skrajševanjem prehodnih obdobij, ampak je 
potrebno iti nazaj, kajti dejstvo je, da je več kot 
20 občin tudi že sprejelo proračune za leto 2019, 
tudi država ima 2-letni proračun, in to govori v 
prid temu, da je treba postopke nadaljevati in 
omogočiti enakopravnost vseh, ki sprejemajo ta 
proračun za leto 2019.  
 Mogoče samo, kar se tiče še 
transparentnosti. Ključno je, da v sklopu teh 
amandmajev, ki so, in tudi predloge, rešitve 
sprememb in dopolnitve zakona upoštevamo 
dejstvo, da ni možno pristati na zgolj hitre in, 
bom rekel, enostavne postopke sprememb 
samega programa ravnanja s premoženjem iz 
čisto enostavnega vzroka, kajti v primeru 
investicij, ki so večje, je treba zagotoviti tudi 
primerno pokritost s proračunom za posamezno 
leto v sklopu lokalnih skupnosti ali pa države, 
kar pomeni, da ni možno pristati na to, da se ti 
programi zgolj dopolnjujejo za neke parcele ali 
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pa za neko drugo premoženje oziroma 
odvzemajo, ker trenutno stanje kaže, da nečesa 
ni možno pridobiti. Ampak tudi za te zadeve, če 
se pogovarjamo o večjih investicijah ali pa 
investicijah Evropske unije, je treba imeti 
ustrezne finančne dokumente in tudi ustrezne 
proračunske postavke, kar pomeni, da je treba 
imeti tudi sprejet proračun za izvedbo takšnih 
operacij. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin. Besedo ima Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke. 
 Gospod Dušan Šiško, izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Podpredsednik, 

hvala za besedo. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Predlog zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti omogoča občinam dopolnjevanje 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ter 
sprejetje načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem za leto 2019 po veljavnem zakonu 
brez predhodnega obdobja. Po veljavnem 
zakonu samoupravne lokalne skupnosti ne 
morejo dopolnjevati načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem v predhodnem obdobju in nimajo 
pravne podlage za sprejetje načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem za leto 2019. 
Samoupravnim lokalnim skupnostim je treba 
omogočiti dopolnjevaje načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem brez predhodnega 
obdobja ter sprejetje načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem tudi za leto 2019.  
 Poslanska skupina Slovenske 
nacionalne stranke se strinja s predlaganim 1. 
členom predloga zakona, saj se bo s 
spremembo dosegla jasnost samega zakona.  
 Z 2. členom se Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke ne strinja, saj 
navedeno področje ureja poseben predpis k 
splošnemu predpisu Zujf, in sicer Zakon o 
izvrševanju proračunov za leto 2018 in leto 
2019, ki za leti 2018 in 2019 županu dopušča 
predložitev proračuna tudi zunaj mandatnega 
obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. V 
56. členu piše, da ne glede na 13.a člen ZJF 
lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj s 
predlogom proračuna za naslednje proračunsko 
leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, 
tudi zunaj mandatnega obdobja, za katero je bil 
občinski svet izvoljen.  
 Poslanska skupina Slovenske 
nacionalne stranke se ne strinja s predlaganim 
3. členom predloga zakona, saj je predlagana 
rešitev le parcialna. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavila Anja Bah 
Žibert.  
 Izvolite. 

ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Lepo 

pozdravljeni vsi prisotni!  
Na pobudo Državnega sveta na tej seji 
obravnavamo tudi Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti. Poglavitni cilj zakona je predvsem 
odprava pravne praznine, ki je nastala ob 
sprejetju oziroma uveljavitvi novega zakona 
meseca marca, zaradi katere lahko prihaja do 
gospodarske škode. Po trenutno veljavnem 
zakonu samoupravne lokalne skupnosti ne 
morejo dopolnjevati načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem v prehodnem obdobju in nimajo 
pravne podlage za sprejetje načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem za leto 2019. Podobno je 
tudi na nivoju države.  
Treba je poudariti, da so argumentirano podporo 
zakonu podala tudi vsa tri združenja slovenskih 
občin. Že meseca marca so opozorila na 
nedopustno ravnanje pripravljavca zakona 
oziroma vlade Mira Cerarja, da je pri tako 
pomembnem zakonu, prišlo do pravne praznine. 
Pri tem izpostavljajo probleme, ki nastajajo 
zaradi pomanjkljivosti obstoječega zakona – 
zastoj in nerealizacija projektov ter posledično 
nezmožnost prijave na razpis za evropska 
sredstva, kar ima negativen vpliv na razvoj občin 
in na kakovost življenja prebivalcev. Na področju 
odkupa zemljišč za ceste, kjer gre za postopke, 
ki so že v teku, se lahko zgodi, da se bodo 
občine znašle v položaju, ko bodo tožene s 
strani občanov, če ne bo prišlo do ustrezne 
zakonske rešitve. Skratka, če samoupravne 
lokalne skupnosti ne bodo imele pravne podlage 
za dopolnjevanje načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem v prehodnem obdobju in ne bodo 
mogle sprejeti načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem za leto 2019, bo občinam nastala 
nepopravljiva škoda, saj jim na ta način 
onemogočamo tudi izvajanje nekaterih z 
zakonom določenih nalog, kar je neodgovorno in 
nedopustno.  
V Slovenski demokratski stranki podpiramo 
predlagane rešitve Državnega sveta, ki 
samoupravnim lokalnim skupnostim pa tudi 
državi omogoča dopolnjevanje načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem brez prehodnega 
obdobja ter sprejetje načrta ravnanja s stvarnim 
premoženjem tudi za leto 2019. Ker pa so 
koalicijske stranke s sprejetjem amandmajev na 
pristojnem odboru povzročile odmik od celostno 
predlagane rešitve Državnega sveta, je naša 
podpora zakona odvisna od sprejetja 
amandmajev, ki jih bomo obravnavali in 
sprejemali danes.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Slovenske demokratske 
stranke je predstavila gospa Anja Bah Žibert, in 
to ni bila predstavnica Slovenske nacionalne 
stranke, kot sem rekel. Se opravičujem.  
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 Stališče Poslanske skupine Lista 
Marjana Šarca bo predstavila Nina Maurovič, 
izvolite. 
 
NINA MAUROVIČ (PS LMŠ): Hvala, spoštovani 

predsednik. Kolegice in kolegi! 
 Državni svet Republike Slovenije je z 
dopolnitvijo Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti želel 
odpraviti vrzel zakona ZSPDSLS-1, ki je stopil v 
veljavo marca 2018. Zakon pravi, da občine, ki 
so začele s postopki upravljanja s stvarnim 
premoženjem pred 10. marcem 2018, lahko 
slednje zaključijo po določbah zakona, ki je 
veljal do navedenega datuma. Pravna vrzel pa 
je nastala v primeru, ko občine s postopki do 
navedenega datuma niso začele. V skladu z 
novim zakonom je namreč odpadla pravna 
podlaga za sprejetje načrtov za leto 2019, saj 
nov zakon določa, da lahko lokalne skupnosti 
sprejemajo načrte in pripravljajo proračune po 
tem zakonu šele za leto 2020. Novi zakon takim 
občinam v praksi odvzema pravno podlago za 
razpolaganje s stvarnim premoženjem v letih 
2018 in 2019.  
 V Poslanski skupini Lista Marjana 
Šarca smo skupaj s koalicijskimi partnerji 
predlagali amandmaje k spornim členom, s 
katerimi se ta pravna vrzel zapolni. Amandmaji, 
ki jih je tudi potrdil Odbor za notranje zadeve, 
javno upravo in samoupravo, namreč 
podaljšujejo veljavnost določb starega zakona 
za vse postopke načrtovanja in ravnanja s 
stvarnim premoženjem države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti za leti 2018 in 2019. 
Predlagani amandmaji so strokovno utemeljeni, 
upoštevajo opozorila Zakonodajno-pravne 
službe in zagotavljajo pravno varnost občin, ki 
so s postopki že začele.  
13. novembra 2018 sta Poslanska skupina SDS 
in Državni svet Republike Slovenije vložila 
predlog amandmaja k dopolnjenemu predlogu 
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti, s katerim dejansko občinam 
omogočajo, da se pri načrtovanju in ravnanju s 
stvarnim premoženjem države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti lahko sklicujejo tako na novi 
kot tudi na stari zakon.  
Ker menimo, da vloženi amandmaji s strani 
Poslanske skupine SDS in Državnega sveta 
predstavljajo nedopustno arbitrarnost 
uporabnika, jih v Listi Marjana Šarca ne bomo 
podprli. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališča Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil Predrag Baković.  
 Izvolite.  
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoči, 

hvala za besedo. Spoštovani predstavniki Vlade, 
spoštovani kolegi, kolegice.  

 Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti, sprejet letos 
februarja, je bil s strani samoupravnih lokalnih 
skupnosti ocenjen kot dober, kot zakon, ki je 
nastajal skupaj z ostalimi deležniki in je bil v kar 
največji meri usklajen. Žal pa se je kasneje 
izkazalo, da so bile spregledane prehodne 
določbe predvsem v 96. členu zakona. 
Predlagatelj, torej Državni svet, je to novelo 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti pripravil na 
podlagi ugotovljene pravne praznine pri 
sprejemanju načrtov ravnanja s stvarnim 
premoženjem za leti 2018 in 2019. S predlagano 
novelo se po mnenju predlagatelja zasleduje cilj, 
s katerim se samoupravnim lokalnim skupnostim 
omogoči gospodarno ravnanje s stvarnim 
premoženjem. Predlagatelji so ocenili, da se z 
veljavno ureditvijo dela gospodarska škoda ne le 
občinam temveč tudi državi. Opozorilo, da je 
lokalnim skupnostim po veljavni ureditvi in 
izvajanju drugega odstavka 91. člena in 96. 
člena zakona onemogočeno dopolnjevanje 
načrta ravnanja s stvarnim premoženjem 
samoupravnih lokalnih skupnosti, je vsekakor na 
mestu in namero, da se napaka oziroma pravna 
praznina odpravi, podpiramo tudi Socialni 
demokrati.  
V razpravi na odboru se je razprava vrtela 
predvsem o tem, katera rešitev je prava, ali je to 
osnovni predlog novele zakona, ali so to 
amandmaji koalicije, ali predlagani amandmaji s 
strani Državnega sveta. Prepričani smo, da se 
bo razprava o vprašanju, kje in kdo je ustrezno 
zapolnil pravno praznino, odvijala tudi danes.  
Socialni demokrati delimo mnenje, da je 
smiselno program razpolaganja s premoženjem 
urediti tako, da bo dober za občine kot tudi za 
državo. Socialni demokrati smo predlagane 
amandmaje skupaj s koalicijskimi poslanskimi 
skupinami vložili in jih tudi podprli z željo po 
odpravi ugotovljene pravne praznine in z 
namero, da se predvsem občinam – pa tudi 
državi – omogoči zakonito in gospodarno 
ravnanje s premoženjem. Zavedamo se namreč, 
da je prav gospodarno ravnanje s stvarnim 
premoženjem zelo pomembna naloga tako občin 
kot tudi države. V obrazložitvi amandmaja k 3. 
členu smo zapisali, da predlagana rešitev v 
prehodnem obdobju omogoča učinkovito in 
gospodarno poslovanje ter ravnanje s stvarnim 
premoženjem, ki temelji na zakonitem 
načrtovanju tudi v primeru postopkov 
načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti za 
leti 2018 in 2019, ki so se začeli po uveljavitvi 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti. S predlagano 
rešitvijo bodo lahko vse občine ne glede na to, v 
kateri fazi postopka načrtovanja ravnanja s 
stvarnim premoženjem so, uredile to področje 
zakonito in z ustrezno pravno varnostjo.  
Predlagano rešitev podpiramo tudi zato, ker smo 
po več pogovorih s strani vladnih predstavnikov 
dobili zagotovilo, da je predlagana rešitev v 
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dopolnjenem predlogu novele zakona, ki ureja 
področje ravnanja s stvarnim premoženjem 
države in lokalnih skupnosti, prava in dobra. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavil Jani 
Möderndorfer. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Ni problem, če se napako stori, problem je, če 
napake ne popraviš takrat, ko je še čas. In v 
Državnem zboru bomo seveda danes to napako 
popravljali na predlog Državnega sveta, 
predvsem z enim samim preprostim razlogom, 
zato, da bodo lahko občine pravzaprav naredile 
tisto, kar nujno potrebujejo za svoj proračun, to 
pa je program ravnanja s stvarnim 
premoženjem, kar je nekaj najbolj normalnega in 
običajnega. Dilema, ki danes je in o kateri bomo 
odločali, so seveda predlogi, ki so bili sprejeti na 
odboru kot amandmaji na predlog celotnega 
odbora, ampak v bistvu predlogi, o katerih bo 
danes, predvidevam, razpravljala moja desna 
stran, ki predlaga, da bi imeli svojevrsten a la 
carte program tako kot v gostilni, kjer se bo 
vsaka občina odločala, ali bo šla po starem ali 
bo šla po novem, skratka, bo sama ocenila, kaj ji 
bo ljubše.  
 Sam sem prepričan, pa tudi v SMC, da 
mora zakon veljati za vse enako. Zato bomo 
podprli osnovni predlog zakona s predlaganimi 
spremembami. S predlogi stališč SDS pa se ne 
strinjamo in jih ne bomo podprli. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Levica bo 
predstavila Nataša Sukič. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Predsedujoči, 

hvala za besedo. Spoštovane, spoštovani! 
 V Levici smo bili do ravnanja države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti z nepremičnim 
in premičnim premoženjem od nekdaj kritični. 
Največjo težavo predstavljata nepreglednost in 
netransparentnost, od vključevanja praktično 
vseh obstoječih nepremičnin v načrte ravnanja 
do sklepanja pravnih poslov mimo letnih načrtov, 
mizerne realizacije pa vse do naknadnih 
sprememb veljavnih načrtov. Na vse to smo 
opozarjali vsakič ob sprejemanju proračunskih 
dokumentov, v okviru katerih je Državni zbor 
obravnaval tudi letne načrte. A namesto 
reševanja obstoječih problemov in zagotovitve 
večje preglednosti ter transparentnosti je bil 
februarja letos sprejet nov zakon, ki je postopke 
razpolaganja celo dereguliral, za državo so bili, 
denimo, letni načrti preprosto ukinjeni. 
 V Levici smo ob sprejemanju zakona 
predlagali dopolnitve, ki bi na področju ravnanja 
s stvarnim premoženjem zagotovile večjo 
transparentnost in preglednost, hkrati pa bi 

preprečile tako imenovano šerifovstvo, ki smo 
mu priča v prenekaterih občinah. Ker takratna 
koalicija ni podprla nobenega izmed naših 
predlogov, smo zakonu seveda nasprotovali.  
 Prve težave v zvezi z novim zakonom 
so se pokazale pravzaprav še pred iztekom 
prehodnega obdobja. Zaradi njih obravnavamo 
današnjo novelo. Kljub temu, da ima le dva 
vsebinska člena, pa imamo na mizi kar tri 
predlagane rešitve. Nekako tako zgleda tudi 
ravnanje s stvarnim premoženjem v praksi – 
vsakdo si ga pač predstavlja malo po svoje. Vse 
povedano dokazuje, da je sistem nepregleden, 
nadzor pa vprašljiv. In takšen bo, kot je videti, 
ostal tudi v prihodnje. Na to nakazuje že dejstvo, 
da se predlagatelji zakona, Vlada in predstavniki 
občin glede rešitve konkretnega problema, ki ga 
obravnavamo danes, pravzaprav ne morejo 
zares poenotiti. Zakon si namreč še pred 
njegovo dokončno uveljavitvijo vsak razlaga 
nekoliko po svoje. Kaj to pomeni za prihodnost, 
je jasno. Praks ravnanja s stvarnim 
premoženjem bo še naprej toliko, kolikor 
pravzaprav imamo občin.  
 Zaradi tega v Levici predloga zakona 
ne moremo podpreti. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Nove 
Slovenije – krščanskih demokratov bo predstavil 
Blaž Pavlin. 
 Izvolite. 
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovani poslanke in poslanci! 
 Zakon o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti ureja 
ravnanje, to je upravljanje in razpolaganje, s 
premoženjem v lasti države in občin. Uporablja 
pa se tudi za upravljavce in uporabnike 
premoženja države in občin, to so javni zavodi, 
javni gospodarski zavodi, javne agencije in javni 
skladi. Vsak lastnik premoženja, ki je dober 
gospodar, ima en cilj, to je skrbno načrtovanje in 
upravljanje. Pomeni, da se je sposoben hitro 
odzivati na gospodarske spremembe na trgu in 
se prilagajati njihovim potrebam. To vsekakor 
velja za gospodarske družbe, ki niso v lasti 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti. 
Država in občine potrebujejo precej več časa, da 
se prilagodijo potrebam trga, da pravočasno 
reagira na spremenjene prostorske potrebe.  
 V Novi Sloveniji še vedno trdimo, da je 
država slab lastnik in da imamo okorno poslovno 
okolje, ki ni sposobno hitrega prilagajanja. 
Lokalna samouprava je na tem področju 
občutno bolj fleksibilna, saj občine želijo 
pospešiti postopke načrtovanja s stvarnim 
premoženjem. Zavedajo se, da jim zaradi 
prehodnega obdobja, ko za letošnje leto načrtov 
ne morejo dopolnjevati, nastaja gospodarska 
škoda. Prav tako ne morejo načrtov 
razpolaganja sprejemati za leto 2019, če niso 
teh postopkov začele pred 10. marcem letos.  
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 Komu sploh koristi prehodno obdobje, 
ki dejansko onemogoča sprotno prilagajanje in 
sprejemanje oziroma spreminjanje načrtov 
razpolaganja? Ministrstvo za javno upravo pravi, 
da se absolutno strinja s tem, da je pri sprejetju 
Zakona o stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti nastala 
malenkostna težava za obdobje leta 2019. Pa 
gre res za malenkostno težavo? Spoštovana 
koalicija, gre za veliko težavo, gre namreč za 
prihodke občin, ki so že tako v slabšem položaju 
zaradi večletnega prikrajšanja pri povprečnini. 
Zato bi moral biti velik interes Vlade, da to 
pravno praznino v obdobju od marca letos do 1. 
januarja 2020 takoj odpravi. Gre za vprašanje 
pravne varnosti, enakosti pred zakonom, zato bi 
morale tudi občine, ki so te postopke začele 
pred marcem 2018, postopke nadaljevati in 
končati po veljavnem zakonu.  
 Dopolnjeni predlog novele zakona, ki 
vsebuje na matičnem odboru sprejeti amandma, 
povečuje neenakost in ločuje postopke, začete 
pred uveljavitvijo zakona in po njegovi uveljavitvi 
marca 2018. Namen sprejemanja načrtov 
razpolaganja s stvarnim premoženjem je jasen v 
vsakem času in ima enak namen in enake 
posledice, ne glede na to, ali so jih občine 
sprejele že po novem zakonu, in ne glede na to, 
ali bodo sprejeti v letu 2019 ali v letu 2020. Torej 
država in občine naj prosto razpolagajo z 
nepremičnim premoženjem, brez prehodnega 
obdobja, v katerem bi zaradi nesklepanja 
pravnih poslovnih utrpele premoženjsko škodo.  
 V Novi Sloveniji smo na matičnem 
delovnem telesu podprli predlog predlagatelja, 
ne pa tudi amandma koalicije, ki pravne 
praznine ne odpravlja in ne rešuje bistvenega 
problema občin, to je sprotnega fleksibilnega 
sprejemanja in dopolnjevanja načrtov 
razpolaganja s stvarnim premoženjem. Ker gre 
za grob, nedopusten poseg v avtonomijo lokalne 
skupnosti, dopolnjenega Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem 
premoženju države in lokalnih skupnosti ne 
bomo podprli. Zakon pa bomo podprli, če bodo 
na današnji seji amandmaji sprejeti. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Desusa bo 
predstavil Robert Polnar. 
 Izvolite. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

podpredsednik, hvala za besedo. Gospe 
poslanke, gospodje poslanci! 
 Osnova učinkovitega delovanja občin je 
konsistenten sistem financiranja z obsegom 
finančnih virov, ki je sorazmeren s pristojnostmi 
lokalnih oblasti. Drugi neizogiben element je 
stabilen in obvladljiv sistem proračunskega 
upravljanja. Ustrezni finančni viri in premoženje 
občin so bistven finančno-materialni temelj 
lokalne samouprave. Dohodki od premoženja so 
pomemben lastni vir občine, ki jih občina 

ustvarja z gospodarnim upravljanjem lastnega 
premoženja. Ti prihodki so pomembni predvsem 
kot nadomestilo oziroma kot dopolnilo pri 
pomanjkanju sistemskih virov. Pri sistemskem 
viru mislim predvsem na dohodnino in iz nje 
izhajajočo povprečnino, namreč nikakršnega 
razloga ni za navduševanje nad dogovorom, ki 
sta ga dosegla Vlada in Reprezentativno 
združenje občin o višini povprečnine za leto 
2019, ker ta še vedno, približno 30 evrov na 
prebivalca, ne dosega tistega, kar bi moralo biti 
po Zakonu o financiranju občin. Pri sprejemanju 
novega zakona o stvarnem premoženju države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je začel 
veljati 10. marca 2018, se je dogodila pravna 
praznina, ki onemogoča inštitucijam lokalne 
samouprave dopolnjevanje načrta ravnanja s 
stvarnim premoženjem v letu 2018 in njegovo 
sprejemanje v proračunskem letu 2019. 
Predlagateljev namen je odpraviti to pravno 
praznino.  
 Z amandmaji poslanskih skupin 
koalicije zasledujemo naslednje cilje. Občine, ki 
so začele s postopki ravnanja v letu 2018 pred 
uveljavitvijo zakona, te postopke dokončajo po 
predpisih, ki so veljali pred novim zakonom. 
Občine, ki so začele s postopki ravnanja za leto 
2019 pred uveljavitvijo novega zakona, končajo 
postopke po starem zakonu. Občine pa, ki še 
niso začele s postopki ravnanja in načrtovanja, 
bodo pri postopkih za leto 2019 uporabljale stari 
zakon.  
 Gospe in gospodje, ureditev te zadeve 
je potrebna, ker naj spoštujemo vsaj tri načela, ki 
jih opredeljuje Evropska listina o lokalni 
samoupravi glede financiranja lokalnih 
skupnosti. Prvo je načelo ustreznosti, ki zahteva, 
da ima lokalna skupnost ustrezne lastne 
finančne vire, s katerimi v okviru svojih pooblastil 
prosto razpolaga. Drugo je načelo 
sorazmernosti, ki zahteva, da morajo biti finančni 
viri lokalnih skupnosti v sorazmerju z njihovimi 
nalogami in pristojnostmi. In tretje, kar je tudi 
najpomembnejše, je načelo elastičnosti, ki 
zahteva, da so finančni viri lokalnih skupnosti 
dovolj raznovrstni in prilagodljivi, da čim bolj 
sledijo stroškom izvajanja poverjenih nalog in 
predvsem potrebam, ki nastajajo v lokalnih 
skupnostih.  
 V Poslanski skupini Desus bomo 
zavoljo vseh naštetih razlogov predlog novele 
zakona podprli tako, kot je bil dopolnjen na 
matičnem delovnem telesu. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. 
 Prehajamo na razpravo o členih in o 
vloženih amandmajih, ki jih bomo opravili na 
podlagi pregleda vloženih amandmajev z dne 
26. novembra 2018 k 2. in 3. členu. Ker je 
amandma poslanske skupine SDS k 2. členu 
vsebinsko povezan z amandmajem istega 
predlagatelja k 3. členu, bomo o vseh 
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amandmajih k obema členoma razpravljali 
skupaj. V razpravo dajem 2. in 3. člen ter dva 
amandmaja Poslanske skupine SDS in dva 
amandmaja Državnega sveta.  
 Želi kdo razpravljati? Ja. Prosim za 
prijavo. Prijava teče. Hvala lepa. 
 Predlagatelj bo prvi.  
 Izvolite. 
 
FRANCI ROKAVEC: Hvala za besedo. 

Spoštovani poslanke in poslanci!  
 Rad bi obrazložil amandmaje 
Državnega sveta. Namreč v razpravi sem 
zasledil bojazen o arbitrarnosti rešitve, ki jo 
ponuja Državni svet. Vendar na razpravi na 
matičnem delovnem telesu za takšno možno 
rešitev nisem zasledil težav pri Zakonodajno-
pravni službi. Bistvena težava pa je v rešitvah, ki 
je sedaj ponujena, sicer boljša kot to, kar sicer 
veljavni zakon dopušča, se pravi, spreminjanje v 
postopku rebalansov proračuna po starem 
zakonu za vsako spremembo posamezne 
nepremičnine. To, kar pa predlaga Državni svet, 
je pa, da ni potrebno iti v postopek spremembe 
in dopolnitve občinskih proračunov. Zakaj? 
Glejte, jaz bom dal popolnoma banalen primer. 
Dam primer v naši občini. Letos v marcu se je 
investitor družba Petrol oglasila na občini, da 
želi posodobiti naš bencinski servis v samem 
mestu. Ugotovili smo, da sta dve manjši parceli, 
par kvadratnih metrov, ki bi ju moral investitor 
odkupiti od občine. Tega nismo imeli v načrtu 
razpolaganja za letošnje leto in seveda družba 
zdaj stoji, občina pa tudi s temi postopki in tudi 
sama investicija, zato ker seveda tega ne 
moremo dopolniti. Ko bo sprejet ta zakon, bomo 
tako rešitev lahko popravili, ampak s 
spremembo in dopolnitvijo proračuna. Se pravi, 
jaz mislim, da je tukaj načelo, da je treba vsako 
spremembo načrta tudi kvalificirati na 
prihodkovni in odhodkovni ravni, ena velika 
dlakocepnost, ki si jo država postavlja. In 
postavlja bistveno še dodatno oviro in tudi še 
večjo nedoslednost. Namreč glejte, kaj bomo pa 
storili v primeru ene ceste. Mnogokrat se zgodi, 
da občina kot investitor ne more pri pripravi 
investicijskega programa, načrta razvojnih 
programov, ki je temelj za umestitev v proračun, 
predvideti natančno vseh parcel, ki jih mora 
odkupiti od posameznih lastnikov, in se pojavi 
ena parcelna številka med investicijo, da se 
najde še en lastnik. Imamo popolnjeno 
prihodkovno stran in odhodkovno. Ampak v tem 
primeru, kako bomo tukaj popravili in zadevo 
prihodkovno in odhodkovno ustrezno uskladili v 
proračunu? Ničesar. Napisali bomo spremembe 
in dopolnitev proračuna, prihodek isto, kot je bil, 
odhodek isto, kot je bil. Glejte, s to rešitvijo, ki se 
sedaj ponuja pri predlogu koalicijskih poslanskih 
skupin. Tudi tukaj bodo zagate. Ne bo zagata 
samo to, kar sem danes slišal pri arbitrarnosti. 
Se pravi, možnost, ki se ponuja, reševanje po 
starem zakonu ali reševanje po postopkih, ki jih 
predvideva novi zakon. Zato mislim, da je takšna 
možna rešitev, razen če je, jaz bi rekel, z vidika 

ustavne skladnosti nesprejemljiva, bistveno bolj 
dopustna in zagotavlja bistveno večjo prožnost 
in tudi gospodarnost izvajanja ravnanja s 
stvarnim premoženjem občin v tem primeru.  
Zakaj smo tukaj opredelili v amandmaju samo 
občin? Zato ker se členi, ki jih na nek način 
opredeljujemo, nanašajo samo na samoupravne 
lokalne skupnosti. Tukaj je pa razlika med 
amandmajem, ki ga ponuja Poslanska skupina 
Slovenske demokratske stranke. Mislim, da na 
neki način konsistentno potem zadevo 
zaključujemo v drugem amandmaju pri 3. členu, 
kjer izrecno opredeljujemo leto 2019. Zakaj leta 
2019? Bodimo realni, leto se zaključuje, letos ne 
bomo ničesar več praktično rešili. Rešujemo za 
leto 2019 in potem za naprej. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Zvonko Černač.  
 Izvolite. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): To je eden tak 

primer, ki ga imamo danes na mizi, ki govori o 
tem, da bi ta država potrebovala drugi dom, 
Državni svet kot predstavnika lokalnih interesov, 
ki bi imel tudi v enem delu izvirno zakonodajno 
pristojnosti in ki bi sprejemal zakone, ki se 
nanašajo na področje občin. Če pogledamo ta 
zakon in če pogledamo, koliko besed je bilo 
okoli tega člena izrečenih – govorimo namreč o 
enem členu, o enem vsebinskem členu – in če bi 
poslušali tiste, ki jih pač problematika zadeva in 
ki jo poznajo in ki predlagajo ustrezne racionalne 
rešitve, potem bi ta novela lahko bila že 
nekajkrat sprejeta brez razprav in velikega 
razhajanja, tako pa imamo danes na mizi vsaj 
dve če ne celo tri rešitve. Ena, to je ta, ki je bila s 
sprejetjem amandmajev koalicijskih poslanskih 
skupin potem sprejeta in potrjena in jo danes 
obravnavamo kot izvorno, ne rešuje ničesar. 
Zaradi te spremembe lahko zakon imamo ali pa 
ne. Potem imamo še amandmaje Slovenske 
demokratske stranke in Državnega sveta, kjer, 
kar se nas tiče, lahko ugotovimo, da so 
amandmaji Državnega sveta še bolj natančni in 
v primeru, da se po vsebini strinjamo, lahko 
izrazimo podporo tem amandmajem, s tem 
nimamo nobenih problemov in težav. Jaz mislim, 
da gre v enem velikem delu za nerazumevanje, 
o čem pravzaprav govorimo, žal tudi pri tistih, ki 
so za to področje odgovorni in pristojni.  
 Prej je predstavnik Državnega sveta 
povedal na odboru pa vsi predstavniki združenj 
občin, ki so bili tam prisotni, da to, kar imate 
danes na mizi in kar ste sprejeli s koalicijskimi 
amandmaji, ne bo rešilo ničesar. Zakaj? Zaradi 
tega, ker govorimo o 10. 3. 2018, ki je presečni 
datum, in vse tiste občine, ki pred 10. 3. 2018 
niso začele postopka sprejemanja ali pa 
spreminjanja načrta razpolaganja stvarnega 
premoženja, so v nekem vakuumu. Samo na 
prste ene roke ali pa obeh lahko preštejemo tiste 
občine, ki so to takrat storile, vse ostale pa niso. 
Za vse ostale, ki tega niso naredile, ker to 
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prehodno obdobje po zakonu traja še celo leto 
2019, šele s 1. 1. 2020 se začne uporabljati ta 
novela zakona, pač ta člen, ta predlog, ki je bil 
predlagan s strani Državnega sveta in ki je 
danes povzet z amandmajem Državnega sveta 
ali pa amandmajem Slovenske demokratske 
stranke, te postopke pač rešuje, to je vse. Ne 
postavlja nikogar v neenakopraven položaj.  
 V mnenju Zakonodajno-pravne službe, 
ki mimogrede, jaz ne vem, če je to mnenje 
Zakonodajno-pravne službe, to je mnenje 
nekega uradnika oziroma uradnice, ker ne vem, 
če je v Zakonodajno-pravni službi kakšen 
uradnik zaposlen, uradnice Zakonodajno-pravne 
službe, nekatere imajo malo več delovnih 
izkušenj, nekatere malo manj in tako je treba ta 
mnenja po mojem mnenju tudi brati. V tem 
mnenju je napisano, da bi predlagana 
sprememba lahko pomenila, da se pravila 
postopka načrtovanja s stvarnim premoženjem 
občin, da ne uporabljam tega dolgega izraza 
samoupravne lokalne skupnosti, spreminjajo 
med samim postopkom, kar pa je nedopustno z 
vidika pravne varnosti, 2. člen Ustave. Ali po tej 
noveli se pa ne spreminjajo pravila postopka? 
Po tej se pa ne? Lepo vas prosim! Se. Saj ravno 
v tem je problem. Po noveli, če se spreminjajo 
pravila postopka, se zato, da se omogoči enak 
način delovanja vsem tistim občinam, ki so v tem 
primeru v večini in jih je po moji oceni preko 200, 
ki pač teh postopkov pred 10. 3. 2018 niso 
začele, ker jih tudi niso mogle, večina občin tega 
ni začela eno leto prej, lepo vas prosim, za leto 
2017. To, kar je predlagal Državni svet, pomeni 
urejanja teh stvari za večino občin in ne za 
peščico. In postavlja v enakopraven položaj 
večino, ki sedaj ni v enakopravnem položaju. Če 
gremo še naprej in če se še spustimo na 
področje ustave, pa v tem primeru to ni toliko 
pomembno. Jaz mislim, da je pomembno to, da 
se omogoči en normalen način delovanja vsem 
občinam, na čim manj birokratski način. Vse te 
rešitve, ki pa smo jim priča tudi danes, v tem 
zakonu pa, žal, govorijo ravno o nasprotnem. 
Potem bomo imeli pri naslednji točki tudi en 
zakon, ki govori o birokratizaciji, kjer je prejšnja 
vlada, Cerarjeva, obremenila tiste, ki že tako in 
tako nimajo ne vem kakšnih sredstev z 
dodatnimi stroški za registracijo nekih 
motorinčkov, kot jim jaz pravim, kar nima nič s 
področjem prometne varnosti. Nič. Zaradi tega 
ne bo nobene nesreče manj, nič drugega ne bo, 
razen nekdo bo pač kasiral za te postopke. 
Ljudje imajo ogromno težav, ker teh listin ne 
morejo dobiti, ker gre za starejše motorje in tako 
naprej.  
In ta zakon tukaj je nekaj podobnega. Namesto 
da bi pravila igre, se pravi regulativo, izboljševali 
na ta način, da bi bila pregledna, transparentna, 
jasna, enostavna in konec koncev enaka za vse, 
je pač z nekim zapisom v zakonu prišlo do 
situacije, zaradi katere bo večina občin v 
težavah in trpele bodo tudi finance. Večkrat je 
bilo povedano, da v današnjem svetu čas tudi 
nekaj pomeni. In če bo treba za nekoga, ki je 

pripravljen nekje v eno investicijo iti, neke 
postopke peljati eno leto, ga verjetno več tam ne 
bo, se bo odločil in bo šel nekam drugam, če bo 
to pač vezano na pridobitev nekega zemljišča ali 
česa podobnega.  
 Jaz moram reči, da osebno ne 
razumem tega vztrajanja pri tem stališču, da je 
problem formalizmov in da ta novela, ki jo je 
predlagal Državni svet, bi povzročila neenak 
položaj in tako naprej. Mislim, da je tukaj treba 
gledati vsebino, in mislim, da bi bilo prav, da bi 
se poenotili na vsebini, ki jo je predlagal Državni 
svet, zaradi tega, ker izhaja iz interesov vseh 
tistih, ki s tem pač vsak dan delajo. Združenje 
občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije in 
Združenje mestnih občin Slovenije so vsi ta 
predlog, izvorni predlog Državnega sveta, ki je 
danes povzet v tem njihovem amandmaju, 
podprli. Na seji odbora je predstavnica 
Skupnosti občin Slovenije, mislim, da je iz 
Velenja, jasno povedala, da to, kar je bilo potem 
sprejeto, ne rešuje ničesar.  
 Mislim, da je treba te amandmaje 
podpreti in omogočiti, da lahko občine normalno 
delajo naprej.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Anja Bah Žibert.  
 Izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala za 

besedo, predsedujoči. 
 Jaz bi se malo ustavila tudi pri stališčih. 
Kolega iz Stranke modernega centra Jani 
Möderndorfer je rekel, sedaj bomo pa spet 
razpravljali o nekih amandmajih, ki prihajajo tu iz 
desnega dela. Jaz res ne razumem, ali se o tako 
pomembni zadevi ukvarjamo s tem, iz katere 
strani kaj prihaja, ali so to naši ali so vaši. Jaz 
upam, da se danes pogovarjamo o interesu 
lokalnih skupnosti in nenazadnje tudi države, 
kajti prišlo je do ureditve, ki je dopuščala 
oziroma je povzročila pravno praznino. Za to 
pravno praznino niso krive lokalne skupnosti, 
ampak bivša vlada, pa lahko rečemo sedaj tudi 
reciklirana, zato ker so stranke v podobni sestavi 
danes v vladi. In lepo vas prosim, pravijo sami 
predstavniki Državnega sveta, ki so nato 
opozorili, da zadeva z amandmajem, ki ni bil 
tako, kot je bilo v enem stališču rečeno, sprejet 
kot amandma odbora, ampak je bil sprejet kot 
amandma koalicijskih strank, šel na nek način 
korak nazaj, kajti se odmika od rešitev, ki so bile 
predlagane. In res je, v vseh združenjih 
opozarjajo, da gre sedaj za rešitev, ki je 
neprimerna. In danes bomo sprejeli zakon, ki bo 
spet neprimeren.  
 Kolegica iz stranke LMŠ je rekla: 
»Imamo zakon, ki je strokovno utemeljen.« A 
bejž, no. Februarja smo tudi poslušali, da je 
zakon strokoven pa utemeljen, pa so že takrat 
združenja opozarjala, da zadeve niso dobro 
rešene. Jaz ne razumem, zakaj ne poslušamo 
predstavnikov lokalnih skupnosti, ki zadeve 
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poznajo, poznajo jih iz terena, vejo, s čim se 
soočajo, in nas opozarjajo, da bo zaradi teh 
rešitev prišlo do težav. Dejstvo je, da so v bistvu 
redke občine sprejemale te načrte stvarnega 
premoženja ali pa ravnanja s stvarnim 
premoženjem pred mesecem marcem. To je 
problem, kajti ne omogočamo potem vsem 
enake možnosti. A so zdaj res krive lokalne 
skupnosti? Jaz trdim, da ne. In ravno 
amandmaji, ne glede na to, kateri, tudi jaz 
osebno menim, da so amandmaji Državnega 
sveta še bolj podrobni. V Slovenski demokratski 
stranki nismo tip stranke, ki gremo z glavo skozi 
zid in gledamo samo na to, kaj je naše, ampak 
predvsem na to, kar je v skupno korist. In 
amandmaji, ki so predlagani, zagotovo 
omogočajo vse tisto, kar je bilo prej 
izpostavljeno kot problem. Glejte, predstavljena 
je bila konkretna problematika, ki bo nastajala. 
In nenazadnje gre za prehodno obdobje, gre za 
leto 2019. In zakaj lokalnim skupnostim ne 
omogočijo, da ravnajo tako ali drugače. Gre za 1 
leto, ampak v tem letu bo marsikaj zamujenega, 
če jim ne bomo omogočili to, da se ravnajo po 
enem ali drugem zakonu. Zakaj jim ne gremo 
zdaj nasproti, če niso krivi, da je bil ta zakon 
sprejet? Napako je naredila izvršilna veja 
oblasti, potem pa koalicija v zakonodajni. In 
danes, ko imamo na mizi še predlagane rešitve, 
ki jih prav tako predlaga Državni svet, ker je 
povedal na samem odboru, da rešitev, ki so jo 
predlagale v bistvu stranke koalicije, ni dobra, ni 
dobra, ni popolna. Res so nekatere sledile 
Zakonodajno-pravni službi, ampak tudi te sedaj 
sledijo Zakonodajno-pravni službi, pa vendar 
greste spet z glavo skozi zid zato, ker je pač to 
predlog koalicije. Nihče pa si ne misli, kakšne 
posledice bo to imelo.  
 Govora je tudi o črpanju evropskih 
sredstev. Tukaj smo imeli sejo, kje smo pri 
črpanju evropskih sredstev. Tukaj pa nam sami 
predstavniki lokalnih skupnosti omenjajo, da 
bojo imeli težave pri prijavi na posamezne 
razpise. Se pravi, da se odrekamo na nek način 
tudi tej možnosti. Ne odrekamo sebi samo, 
spoštovani, ampak lokalnim skupnostim. V 
končni fazi smo pa mi predstavniki tudi teh 
skupnosti, kajti gre za življenja državljank in 
državljanov. In jaz res ne morem verjeti, da 
nekdo reče, da je zadeva strokovno utemeljena, 
če povedo tisti, ki stvari opravljajo na samem 
terenu, da temu ni tako in da bodo zato težave. 
Zdaj pa ne bi rekla, da gre za to neko ureditev, 
ki bo trajala leta in leta, gre samo za prehodno 
rešitev, predvsem za leto oziroma za leto 2019. 
Zakaj ne gremo nasproti tistim, ki so opozorili na 
pomanjkljivost zakona? Sprejel se je pomanjkljiv 
zakon, predlaga ga Državni svet, ne Vlada, ne 
Vlada, ni Vlada popravljala svojih napak, ali pa 
koalicijske stranke, ampak Državni svet, zdaj jim 
pa še ne omogočamo tiste rešitve, ki jo 
predlagajo, ki jo ocenjujejo kot celostno in ki bo 
omogočala vsem občinam, da v bistvu lahko 
delujejo tako, kot bi morale.  

 Seveda v Slovenski demokratski stranki 
podpiramo amandmaje ravno zato in ni 
pomembno čigavi so, pomembni so, kaj rešujejo. 
In ti zadevo rešujejo celostno. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Predrag Baković.  
 Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoči 

hvala za besedo. Spoštovani kolegi, kolegice! 
 Ni problem v formalizaciji ali pa v tem, o 
čemer smo zdaj poslušali, temveč gre bolj za to, 
da dvojnost ureditve, kot jo predlagata Državni 
svet in pa stranka SDS, le na videz olajšuje 
zadeve, v praksi pa ta dvojna ureditev pomeni 
težave pri načrtovanju, izvajanju, predvsem pa 
pri nadzoru nad postopki. Torej, ni revizijske 
sledi, pušča se odprto polje za samovoljo tako 
na strani občine kot seveda tudi na strani 
države. Kadar gre za neke manjše stvari in 
kadar ostajajo usklajene prihodkovne in 
odhodkovne zadeve, se to lahko samo popravi v 
programu razpolaganja s stvarnim 
premoženjem. V primeru pa, da se te investicije 
in potrebe po spremembi programa pojavijo 
zaradi odpiranja novih NRP ali pa drugih novih 
investicij, pa je treba seveda pripraviti tudi 
rebalans proračuna oziroma popraviti tudi 
proračun, ker to pomeni, da sta ta dva postopka 
med seboj povezana.  
 Ureditev, ki smo jo pa predlagali, pa je 
enostavna za uporabo. Občine jo že poznajo, 
prav tako je razumljiva in zajema enotno rešitev 
za vse občine, tiste, ki so načrtovanje že začele, 
in tudi tiste, ki bodo šele začele načrtovati, hkrati 
pa se ne podira sistem na državnem nivoju, tam 
je seveda že sprejet proračun za dve leti in prav 
tako ima država sprejete tudi načrte ravnanja s 
premoženjem za leto 2018 in 2019.  
 Predlog koalicije, s katerim se seveda 
strinja tudi stroka, vlada in Zakonodajno-pravna 
služba je opredeljena že v veljavnem 91. členu 
tega zakona, za občine, ki so začele načrtovati, 
se pa rešuje na sledeč način. Torej tiste, ki so 
začele s postopki ravnanja pred uveljavitvijo 
ZSPDSLS-1, je ta, da se postopki končajo po 
predpisih, ki so veljali pred novim zakonom, to je 
po starem zakonu. Občine, ki pa so pričele s 
postopki načrtovanja za leto 2019 pred 
uveljavitvijo novega zakona, postopke ravnanja 
končajo po prejšnjih predpisih, 21. člen 2. 
odstavek, to je po starem zakonu in po uredbi.  
Jaz mislim, da imamo vsi isti cilj, poti so nam 
nekako različne, a vendar pa mislim, da moramo 
ohraniti nadzor nad temi postopki, kot sem na 
začetku nadaljeval, in ne smemo pustiti neke 
stihije ali pa neke samovolje. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Izvolite, predlagatelj. 
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FRANCI ROKAVEC: Ja, če lahko … Hvala za 

besedo.  
 Mogoče še eno pojasnilo, ker jaz 
mislim, da stvari ali jih ne razumemo dobro ali 
niso bile dobro povedane. Tukaj vidim eno 
bojazen, ki je bila izpostavljena – nadzor. Ali 
sprememba in dopolnitev programa ravnanja s 
stvarnim premoženjem občine, ki mora biti tako 
in tako sprejeta na občinskem svetu, ne 
predstavlja ustreznega nadzora? Zakaj rinemo v 
tem prehodnem obdobju vedno na spremembo 
in rebalans proračuna? Tukaj je edina 
sprememba in bomo imeli tudi probleme, bomo 
imeli tudi probleme, če številke ne bodo 
spremenjene. Jaz sem že prej navedel primer, 
najde se ena parcelna številka pri, recimo, 
kilometru in pol kolesarske steze, ki se marsikje 
po Sloveniji zdaj urejajo prav za pridobitev 
evropskih sredstev, ki je nimaš v načrtu 
razpolaganja s stvarnim premoženjem in jo boš 
mogel spraviti skozi rebalans proračuna. Ne bo 
spremembe na prihodkovni in tudi ne 
odhodkovni ravni, ampak postopka pa občina 
brez tega postopka ne bo mogla speljati, bo 
morala sprejeti rebalans proračuna. Številke 
bodo iste. Dajte mi povedati, kakšna sprememba 
proračuna bo to. Tukaj pa imam težavo, kako se 
bo občina znašla in tisti, ki bo potem bral 
spremembo in dopolnitev proračuna. Priloga – 
Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine, 
mgoče tudi, ampak glejte, delamo si težave po 
nepotrebnem. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Besedo želi tudi Leon Behin, državni 
sekretar.  
 Izvolite. 
 
LEON BEHIN: Hvala lepa! 

 Mogoče samo v pojasnilo k tej razpravi. 
Pomembno je poudariti, da pri spremembi 
zakona določamo sistem, kar pomeni, da ga 
določamo enoznačno, transparentno in 
nedvoumno. Sistem je treba dopolnit zaradi 
tega, ker je izpadlo leto 2018 oziroma 2019, 
glede na zatečeno stanje oziroma na datum, na 
katerega se nahajamo. Tukaj je treba biti jasen 
in zadeve postavit, po našem mnenju, 
transparentno. Ni možno vedno upoštevati 
majhne stvari, kot je sprememba ene parcele. V 
sistemu govorimo tudi o velikih stvareh, ki se 
pojavljajo znotraj programa, znotraj 
uravnoteženja prihodkov in znotraj podobnih, 
tudi povsem novih zadevah, ki se umeščajo in 
nimajo natančnega finančnega ali pa NRP 
pokritja. Zaradi tega mora biti sistem jasen. 
Govoriti o tem, da gre za nova bremena, 
mislimo, da ni korektno. Kajti takšen način 
urejanja programa razpolaganja s stvarnim 
premoženjem pa ne nazadnje tudi sestavnega 
dela proračuna občine in države je veljal tudi do 
sprejetja sprememb, kar pomeni, da so ga 
občine in država uporabljale že več let, ga 
poznajo in tudi, po naših informacijah in 

komunikaciji z lokalnimi skupnostmi, ne vidijo 
težave. Je pa res, da sistem, kot se predlaga s 
strani predstavnika Državnega sveta in tudi 
amandmaja, ki je bil tukaj izpostavljen, zelo 
poenostavlja postopke za določene majhne 
primere, ampak tukaj je pa že v uvodni 
predstavitvi z moje strani bilo povedano, da se 
moramo zavzemati za transparentnost, 
preglednost tudi proračuna, katerega sestavni 
del je bil v preteklosti program razpolaganja s 
premoženjem in tudi vsem tem, kar bo počela 
lokalna skupnost in tudi kar bo počela država. 
Ključno, kar se nam pa zdi pri odpravi te 
pomanjkljivosti oziroma težave ali pa, recimo, 
velike težave in luknje, ki je nastala za leta 2018 
in 2019 do 1. januarja 2020, pa je, da z novimi 
spremembami ne zablokiramo določenih 
primerov, ki danes v praksi tudi že obstajajo. 
Dejstvo je, da obstajajo lokalne skupnosti, če 
govorimo samo o njih, ki imajo sprejet proračun 
za leto 2019, tudi po starem in tudi z sestavnim 
delom programa razpolaganja s proračunom, 
nekatere so tudi začele s postopkom, čeprav je 
treba povedati, da formalistično ni določen 
postopek, ampak če smiselno štejemo vse 
aktivnosti, ki jih izvede za sprejem proračuna kot 
začetek proračunskega načrtovanja in vsega 
ostalega, potem vemo, da bi v primeru tega 
lahko nastale določene težave. Ključno na strani 
ministrstva in tudi Vlade se nam zdi, da 
postavimo do konca leta 2018, kakor koli bo 
začelo veljati, in v letu 2019 transparentno in 
sistemsko urejanje, ki ga zdaj ni bilo možno 
načrtovati in tudi ne izvesti, hkrati pa bo tukaj 
seveda tudi v prihodnje, tudi po ureditvi po letu 
2020, še vedno nastajalo, da kar ne bo možno 
spreminjati nekih parcel noter pa ven pa tako 
naprej, glede na to, in čisto enostavnih 
postopkov seveda nikoli niti pri gospodarjenju z 
javnim denarjem ne sme biti, saj morajo biti 
postopki načrtovani in sistemski, kot je ne 
nazadnje izpostavila v svoji predstavitvi tudi 
predstavnica Levice.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Izvolite! 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Ja, državni 

sekretar je rekel, da bi lahko pri določenih 
občinah, ki že imajo sprejete proračune za leto 
2019, pa lahko nastale določene težave, če bi 
sprejeli to, kar predlaga Državni svet. Pa me 
zanima, kakšne težave konkretno bi lahko 
nastale? Prej smo slišali predstavnika 
Državnega sveta, ki je konkretno navedel, v čem 
so občine sedaj onemogočene. In je povedal 
primer, ki je ne samo teoretičen, ampak 
praktičen primer, da v seštevku vseh parcel, ki 
so bile navedene v nekem načrtu razvojnih 
programov za nek projekt, sta ena ali pa dve 
izpadli in je treba samo številke spremeniti. Če 
zakona ne spremenimo tako, kot je predlagano z 
amandmaji Državnega sveta ali pa SDS, potem 
je treba iti z rebalansom – vemo, kakšna je to 
procedura –, po vsebini pa se zneskovno nič ne 
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spreminja. Zaradi tega je konkretno vprašanje: 
Kakšne težave torej bodo nastale tistim, ki so to 
storili pred 10. 3. letos in imajo že sprejete 
proračune za leto 2019?  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Predstavnik Vlade, izvolite.  
 
LEON BEHIN: Ključno za poudariti pri tej zadevi 

je, da v primeru sprejetja proračuna že tako 
lokalne skupnosti kot države – bom razširil to 
tudi na državo oziroma na uporabnike, za katere 
te določbe veljajo – je, da v primeru, če imajo 
sprejet proračun za leto 2019, potem je sestavni 
del tudi tega. Če je še po starem zakonu 
sprememba veljala, potem se pojavijo težave pri 
spremembah tega zakona z vidika načrtovanja 
teh postopkov tudi v prihodnje. Tako gre za 
povsem konkretne postopke, kjer tega po našem 
mnenju ne bi mogli izvesti glede na že sprejete 
dokumente.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Replika? (Ne.) Če ne, bom vprašal, ali 
želi še kdo razpravljati? Prosim, odpiram prijave. 
Prvi ima besedo predlagatelj.  
 Izvolite. 
 
FRANCI ROKAVEC: Jaz nisem, pa sem 

natančno poslušal gospoda državnega 
sekretarja, res razumel, kje je problem. To bi res 
rad vedel, da bi mogoče to res eksplicitno bilo 
poudarjeno. Amandma daje možnost izbire, 
izbire za občine, ki so že sprejele postopke, ali ki 
so v postopkih po prejšnjem zakonu, ali za 
občine, ki še niso načrtovale teh postopkov na 
dan, ko je bil zakon o stvarnem premoženju 
uveljavljen. Tako da tu res amandma ne 
predvideva dveh možnosti, ki bi na nek način 
bile ali za ene ali za druge slabe, daje samo 
možnost rešitev. In še nekaj, da bom dovolj 
natančen, zagotovo, logično je, ko greš v 
spremembo oziroma v določeno pridobivanje 
nepremičnine, ki ima višjo vrednost, za sabo 
povleče tudi projekt oziroma tudi samo 
investicijo in postopke, ki so vezani z načrtom 
razvojnih programov. Tam je pa jasna 
procedura, da tam mora biti postopek 
spremembe in dopolnitve proračuna. Dejansko 
gre za odpravo tistih pomanjkljivosti, ki se 
mnogokrat v praktičnem življenju zgodijo. Po 
moji oceni bi bil že skrajni čas, da začne naša 
država razmišljati praktično in tudi življenjsko 
reševati probleme. Mislim, da se zatekamo v 
take banalnosti, ki bodo resnično to državo 
pripeljale v brezizhodne pozicije, če bomo na tak 
način reševali probleme, to pa še enkrat 
poudarjam. In mislim, da je to eden od primerov, 
ki jih vsak dan srečujemo tudi na drugih 
področjih. Hvala lepa. 
  
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  

 Naslednji ima besedo gospod Tomaž 
Lisec.  
 Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala, 

podpredsednica, za dano besedo. Kolegice in 
kolegi, predstavnik ministrstva, predlagatelj, 
vsem skupaj lep pozdrav! 
 Nadaljuje se pač politika prejšnje vlade, 
kot je rekla kolegica Anja, reciklirana vlada pa 
ponavlja napake, ki jih je prejšnja naredila. 
Zakaj? Prejšnja vlada je sprejela slab zakon. 
Potem se je tu pojavil Državni svet, kjer je še 
vpliv prakse, realnosti, torej županov, ki so želeli 
popraviti to neumnost, ki jo je prejšnja koalicija 
sprejela, in so želeli zapolniti to pravno praznino. 
Ampak poglej, potem pride na odbor reciklirana 
vlada oziroma njena koalicijska večina in 
predlaga in sprejme amandma, ki nič ne rešuje. 
In potem je tukaj danes, na seji Državnega 
zbora taista koalicija spet proti rešitvam, ki jih 
predlagamo ali v SDS ali pa v Državni svet, iz 
enega samega razloga, zato kar pač nismo 
koalicija.  
 Kot je rekel predlagatelj, malo kmečke 
zdrave pameti potrebujete. Spoštovani 
predstavniki koalicije, kar nekaj oziroma vsaj 
enega sem videl tukaj kot bivšega župana, kar 
nekaj izmed vas je kandidiralo na letošnjih 
lokalnih volitvah za župane, kar nekaj vas je 
kandidiralo za občinske svetnike in upam, da je 
kdo izmed vas bil celo kdaj občinski svetnik, ki je 
reševal pojme v praksi, kot se imenujejo 
proračun, rebalans proračuna, načrt s stvarnim 
premoženjem in tako naprej. In danes vi 
vehementno, kot na primer gospod 
Möderndorfer kot bivši podžupan, kolega iz SD 
kot bivši pa mislim tudi sedanji novi svetnik v eni 
izmed občine, govorijo, da problemov ni. 
Govorijo, da ni problema, če, na primer, občina 
sprejme en rebalans. Po zakonu mora biti vsem 
svetnikov, pa čeprav gre samo za eno nianso v 
proračunu, posredovan takle pok gradiva, vse 
mora biti posredovano po zakonu. Povejte čisto 
konkretno, ali raje vidite, da občinska uprava 
pošlje vsem svetnikov v občini zaradi ene 
spremembe, zaradi ene ceste, kot je rekel 
predlagatelj, tak špeh gradiva, ali tam nekje pod 
točko 15. pred pobudo in vprašanje svetnikov 
dopolnjen predlog načrta spreminjanja 
stvarnega premoženja. Kaj je v praksi lažje? 
Očitno je lažje poslancem, da vsi občinski 
svetniki v vseh občinah ob vsakršni spremembi 
nosijo s seboj na sejo občinskega sveta polne 
špehe gradiva, ki se mu reče rebalans 
proračuna. In tako naj bi bilo tudi do konca leta 
2018, kjer določene občine že napovedujejo, da 
bodo na prvi konstitutivni seji zaradi malenkosti 
tudi spreminjale oziroma bi želele spreminjati 
načrt razpolaganja in bodo imele probleme. Že 
tako imamo preveč rebalansov, mislim, da je 
povprečje v Sloveniji, da občina 1,8 krat 
spreminja proračun, torej dela rebalans. Ampak 
ta koalicija, ki nadaljuje politiko prejšnje koalicije, 
to pa je nasprotovanje razvoju lokalne skupnosti, 
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počne copy-paste varianto politiko prejšnje 
vlade. Saj ni važno, če sedijo v Državnem svetu 
predstavniki občin, saj ni važno, če imamo SOS, 
ZOS in ZMOS, oni vedo več kot vsi župani, kot 
vsi občinski svetniki, kot vsi direktorji občinskih 
uprav, kot celotne občine uprave. To je naša 
Slovenija ob koncu leta 2018. Ko predstavniki 
ministrstva, Vlada in koalicijska večina ve več 
kot vsi skupaj. Mene prav zanima, kakšno bo 
danes glasovanje, še enkrat, vse tistih, ki ste bili 
v preteklosti župani, podžupani, občinski 
svetniki, ali ste v novem mandatu svetniku. Kako 
boste prišli na eno izmed naslednjih sej 
občinskega ali mestnega sveta, ko bo župan 
vprašal: »Kaj, hudiča, ste pa počeli v Državnem 
zboru, ko ste imeli dober predlog Državnega 
sveta, ki nazaduje interese občin, pa ste bili 
proti?« Upam, da vas bo poimensko omenil, da 
delujte proti ne vsem lokalnim skupnostim, 
predvsem pa proti svojim občinam, da delujte 
proti zelo majhnim spremembam, ki pa imajo 
lahko velik vpliv. Ali je kakšen evropski ali pa 
državni razpis, ali je kakšna sprememba celo 
občinskega, prostorskega načrta ali celo 
sprememba občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, kjer pride do nekega 
dogovora med občino in nekom drugim kot 
lastnikom na drugi strani, kjer se želijo zadeve 
rešiti? Ampak te koalicije ne zanimajo realni 
problemi občin, njo zanima samo ena stvar, na 
oblasti smo mi in bo tako, kot bomo rekli mi, pa 
četudi popravljamo neumnost svojih 
predhodnikov iz podobne koalicije s podobno 
neumnostjo, ki ničesar ne prinaša.  
 Zato resnično pričakujem vsaj od tistih, 
ki ste kadarkoli bili funkcionarji na lokalni ravni, 
da malo razmislite, kaj počnete svojim lokalnim 
skupnostim. Verjamem, da tisti, ki niste nikoli 
imeli stika ali pojma, kako deluje lokalna 
samouprava, da vam, po domače povedano, dol 
visi, tako kot marsikateremu predstavniku te 
koalicije, predvsem pa predstavnikom te vlade, 
za katere je lokalna samouprava le neka 
usputna reakcija, ker manj bo županov, manj bo 
tečnih županov, lažje bomo delovali. Skratka, 
resnično ne razumem, da pri tako lahki materiji, 
kot je ta zakon in kot so ti amandmaji, najde 
koalicije velike probleme. In namesto, še enkrat, 
da bi reševali napake svojih predhodnikov, jih 
puščate odprte.  
 Resnično pričakujem podporo ali 
amandmaju SDS ali pa amandmaju Državnega 
sveta, da zadeve rešimo. Če seveda želi ta 
koalicija v nadaljevanju tega mandata še 
kadarkoli resno govoriti o lokalni samoupravi, 
ima danes možnost, da z majhno spremembo 
reši velik problem določenim občinam.  
 Sam bom podprl oba predlagana 
amandmaja, da rešimo tisto, kar ni znala rešiti 
prejšnja vlada, in kar očitno ne zna priznati 
napake tudi sedanja koalicija, to pa je, da 
obstaja pravna praznina, ki jo je treba vsebinsko 
in pa tehnično rešiti. Hvala.  
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednja ima besedo gospa Anja Bah 
Žibert.  
 Izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa.  

 Jaz bom zelo kratka. Prej je bilo 
rečeno, da s tem, če bi bili sprejeti amandmaji, 
imamo težave s preglednostjo, nadzorom in tako 
naprej. Lepo vas prosim, to prihaja s strani 
stranke, ki še danes ni uspela strniti vrste in v 
bistvu sprejeti ustrezne rešitve, da bi sledila 
odločitvi Ustavnega sodišča. Požvižgate se na 
odločitve Ustavnega sodišča, tukaj pa govorite o 
nekem nadzoru, nepreglednosti, pa vsi dobro 
vemo, da so lokalne skupnosti vedno bile boljši 
gospodar od države.  
 Zdaj pa, kar se tiče tega, kar je bilo 
povedano. Se pravi, ne želite dati izbire 
občinam, da bi ravnale tako ali drugače, ko gre 
za ta presečni datum, in za te, ki so imele pred 
tem že ustrezno te načrte s stvarnim 
premoženjem, in tiste, ki jih še niso sprejele. To 
pomeni, da čeprav vse te kot koalicija zavzemali 
za odstranitev ali pa zmanjšanje administrativnih 
zadev, da se bodo s tem samo povečevale. 
Praktično na vsaki seji občinskega sveta bo 
lahko prišlo do rebalansa in bodo seje 
namenjene rebalansu proračunov. Vi dobro 
veste, kako obsežne zadeve so to in kako 
dolgotrajne. Namesto da bi se občine lahko 
ukvarjale z razvojnimi programi in vsem ostalim, 
se bodo morale ukvarjati z rebalansom 
proračuna zato, da bodo rešile, ne vem, pločnik, 
neko cesto ali pa prodajo nepremičnine. 
Katastrofa.  
 Od državnega sekretarja bi pa 
pričakovala, da se opredeli glede predlaganih 
amandmajev. Nenazadnje ste vi povzročitelj, ne 
bom rekla vi osebno, ampak vaše ministrstvo, te 
zagate. Danes je Državni svet povedal kakšna je 
rešitev, mene pa zanima, zakaj ne želite 
izenačiti občin in jim omogočati takšne rešitve, ki 
bi bila ustreznejša in bi omogočila v tem 
prehodnem obdobju, da se ravnajo tako, kot je 
za njih najboljše in v duhu dobrega gospodarja. 
Kajti če amandmajev ne podpirate, potem vam 
dobro gospodarstvo, črpanje evropskih sredstev, 
izvedba projektov ne pomenijo nič.  
  
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Zvonko 
Černač.  
 Izvolite.  
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Ja, ker nisem 

mogel prej replicirati državnemu sekretarju. 
Argumentov ni ne pri državnem sekretarju ne pri 
edinem razpravljavcu koalicije. Ni jih. 
Argumentov ni za nasprotovanje temu, kar 
predlaga Državni svet.  
 Na drugi strani pa so argumenti za to, 
da uveljavimo rešitev, ki je bila predlagana s 
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strani Državnega sveta. In največjo težo, ki jo 
lahko tem argumentom kdo da, imajo zame 
pozitivna mnenja k tej predlagani rešitvi 
predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, 
predstavnikov Združenja občin Slovenije in 
predstavnikov Skupnosti mestnih občin 
Slovenije. Vsi ti so to predlagano rešitev podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala. 

 Naslednji ima besedo gospod Jožef 
Horvat.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospa 

podpredsednica. Spoštovani državni sekretar, 
državni svetni kolegice in kolegi!  
 To novelo zakona je preprosto treba 
sprejeti zaradi nedopustne pravne praznine. 
Izvirni greh za nastanek pravne praznine je v 
togem, ozkem in povrhu vsega še zgrešenem 
tolmačenju določb Zakona o stvarnem 
premoženju države in samoupravnih lokalnih 
skupnost s strani ministrstva, pristojnega za 
javno upravo.  
Na tem mestu se želim zahvaliti Državnemu 
svetu, tudi Ministrstvu za javno upravo. 
Ministrstvo za javno upravo bi lahko reklo: 
»Zakon ni primeren za nadaljnjo obravnavo.« 
Kot se to običajno naredi, ko nekdo, ki ni iz 
koalicije, predlaga zakon.  
Ampak zdaj konkretno k amandmajem. Mislim, 
da je zelo korektno, kolegice in kolegi, ko je 
kolega Zvone Černač kot predstavnik 
predlagateljev sam povedal, da so mu celo 
amandmaji Državnega sveta nekoliko bližje 
oziroma so natančnejši. To je zelo korektno s 
strani predlagateljev drugih amandmajev. Morda 
sem prevelik idealist, če že, kolegice in kolegi, 
zdaj vas je tukaj mogoče samo za eno dobro 
nogometno društvo, žal, ni videti prevelike 
afinitete predvsem do lokalnih skupnosti, ampak 
pustimo zdaj to, če je zdaj problem, da ne 
morete podpreti opozicijskih amandmajev, 
potem podprite amandma Državnega sveta, ki ni 
opozicija, ki je naš drugi dom. Čeprav sem pri 
današnji 1. točki dnevnega reda poslušal enega 
od stališča poslanskih skupin, da češ, »mi, 
Državni zbor, delamo rešitve za državljanke in 
državljane«, Državni svet pa, da je zbir nekih 
interesnih skupnosti. Zelo, zelo slaba opredelitev 
in norčevanje iz Državnega sveta. Hvala bogu, 
da vas imamo, zdaj v tem primeru poskušate 
rešiti, kar se rešiti da.  
 Kolega Polnar je zelo dobro začel 
razpravo o Evropski listini lokalne samouprave. 
Desetega meseca, 1. oktobra leta 1996 je 
državni zbor ratificiral Evropsko listino lokalne 
samouprave. In jaz si samo to želim, da bi 
vendarle enkrat neka sestava državnega zbora 
ponotranjila to razumevanje, kaj pomeni lokalna 
samouprava. Da to ni kar neka lokalna uprava, 
ampak je samouprava. In kaj v tej listini piše? Pa 
bom, ker imam premalo časa, samo povzel iz 9. 
člena Evropske listine o lokalni samoupravi, ki 
govori o finančnih virih lokalnih oblasti, in sicer: 

»Finančni sistemi, na katerih temeljijo viri, ki so 
na voljo lokalnim oblastem, naj bodo dovolj 
raznovrstni in prilagodljivi, da lahko, kolikor je 
praktično mogoče, sledijo dejanskemu gibanju 
stroškov opravljanja njihovih nalog.« In še šesti 
odstavek oziroma šesta točka 9. člena: »Lokalne 
oblasti …« pozor, lokalne oblasti, »… je treba na 
primeren način vprašati za mnenje o tem, na 
kakšen način naj se jim dodelijo viri.« A je to kdo 
vprašal? A bomo zdaj kar v koš vrgli mnenje 
Združenja mestnih občin, Skupnosti občin 
Slovenije in Združenje občin Slovenije, ki 
nekako apelirajo na nas in čakajo naš odziv, 
boljšo rešitev? Včeraj sem bil v Evropskem 
parlamentu, kjer je bila odlična razprava o 
načelu subsidiarnosti. Tudi vprašanje, koliko 
politikov v Sloveniji to razume. Evropska unija 
temelji na načelu subsidiarnosti. Mi, Nova 
Slovenija, temeljimo naš program na načelu 
subsidiarnosti. Zaradi načela subsidiarnosti 
imamo Evropsko listino o lokalni samoupravi in 
imamo lokalne samouprave, torej občine. Zakaj 
bi sedaj mi šli in bi se postavili kontra lokalnim 
skupnostim, torej našim občinam? Vsi mi smo 
tudi občani in občanke. Zakaj jih ne bi poslušali 
pa bi jim rekli, poglejte, kaj je sedaj za vas 
ugodneje? Saj se ne gre za to, da bo nekaj 
sedaj arbitrarno, kot smo tukaj poslušali, pa da 
bo nekaj – kako že? A la carte. Počakajte malo, 
no!? Ne se delati norca iz občin. Nenazadnje so 
tukaj v tej hiši nastale vse slovenske občine.  
 Ali sem prevelik idealist, če izrazim 
upanje, da pa, če že ne morete amandmajev 
opozicije podpreti, da pa podprete amandma 
Državnega sveta.  
 Tisti, ki nas spremljajo, seveda nimajo 
papirjev v rokah, pa mi dovolite, da ta amandma 
sploh preberem. Amandma Državnega sveta, ki 
pravi, da se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 
»V drugem odstavku 91. člena se za piko doda 
nov stavek in se glasi: »Ne glede na prejšnji 
stavek lahko …« lahko, »… samoupravne 
lokalne skupnosti za dokončanje postopkov 
načrtovanja ravnanja s stvarnim premoženjem 
samoupravne lokalne skupnosti za leto 2019 ali 
spremembo že sprejetih načrtov ravnanja s 
stvarnim premoženjem samoupravne lokalne 
skupnosti za leto 2019, začetih oziroma sprejetih 
pred uveljavitvijo Zakona o stvarnem 
premoženjem države in samoupravnih lokalnih 
skupnosti, uporabijo določbe 24., 25., 26., 27. in 
28. člena Zakona o stvarnem premoženju 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, če 
ocenijo, da so te za njih ugodnejše.«« In mi 
bomo sedaj rekli ne, vam ne bomo dovolili, da si 
vi izbirate, kaj je za vas ugodnejše. Gre za 
postopke, ki so živi, ki tečejo in gre za zelo 
omejen časovni okvir. In tukaj enostavno res ne 
razumem te drže, zakaj se pa postaviti proti 
našim občinam, proti občankam in občanom. 
Tukaj imamo, še enkrat, Združenje mestnih 
občin, Skupnost občin Slovenije, Združenje 
občin Slovenije, ki podpirajo te rešitve. Državni 
zbor se sedaj postavi nad pa reče, nič ne bo z 
vašo lokalno samoupravo. Tu bo država 
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določila. Tako, naj bo še bolj centralizirana, 
potem bomo daleč prišli. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednjemu in kot zadnjemu 
prijavljenemu v tem krogu dajem besedo Borisu 
Doblekarju.  
 Izvolite.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Spoštovane in 

spoštovani, predsedujoča, poslanke, poslanci, 
tokrat vas bom imenoval tudi občanke in občani!  
 Med nami sedi predstavnik Državnega 
sveta, ki je hkrati tudi župan, gospod Franci 
Rokavec, ki nam je na plastični način prikazal, 
zakaj te spremembe. In če tega nismo razumeli, 
potem je škoda, da sedimo v tem državnem 
zboru.  
 Veliko je bilo že povedanega, da 
bodimo življenjski, bodimo ljudje, bodimo tisto, 
za kar smo tudi izvoljeni oziroma za kar sedimo 
tukaj – pomagajmo lokalnim skupnostim, 
pomagajmo lokalnim skupnostim pomagajmo 
občinam, ki so dale odličen predlog oziroma 
Državni svet, da jim bomo olajšali delo. In to je 
tudi naša dolžnost. Tudi zaveze nove vlade in 
koalicije o odpravi administrativnih ovir, 
birokratizacije in tako naprej naj sedejo na 
plodna tla. Predlagam, da se kot občanke in 
občani pozitivno odzovemo in sprejmemo ta 
predlagani predlog.  
 Jaz osebno bom ta predlog z veseljem 
podprl. Državni svet ve, kaj je prav, in mislim, da 
vsi ti razpravljavci, ki ste opravičevali nesprejetje 
tega predloga z različnimi izgovori, kot so težave 
pri načrtovanju in tako naprej, da niso na mestu. 
Zato še enkrat, mislim, da je predlog zelo 
primeren in da bomo poslanci olajšali delo 
občinam. Podprimo te spremembe. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Končali smo s tem krogom 
razpravljavcev. Preden vas vprašam, če bo še 
kdo želel razpravljati, dajem besedo najprej 
državnemu sekretarju gospod Leonu Behinu.  
 Izvolite! 
 
LEON BEHIN: Hvala lepa! 

 Jaz bi želel predvsem podati odgovor 
na postavljeno vprašanje, kako gledamo na 
predloge amandmajev s strani resornega 
ministrstva in tudi Vlade. 
Tukaj je treba jasno povedati, da se vsi 
strinjamo, da je treba sprejeti spremembe in 
dopolnitve zakona, zaradi tega ker imamo od 
2019, če ne prej, pravno praznino, ki jo je treba 
zapolnit. Vsi se ravno tako, kot je bilo tudi že na 
odboru od moje strani in tudi iz ostalih 
razpravljavcev in tudi danes povedano, 
strinjamo s tem, kaj je naš cilj, kar pomeni, 
lokalnim skupnostim in državi omogočiti, da je 
možno sprejeti spremembe in dopolnitve ali pa 
sprejeti spremembe veljavnih programov 

razpolaganja s premoženjem, ne glede na to, ali 
so sestavni del proračuna, če so bile načrtovane 
in sprejete že v preteklosti ali pa so predlog 
novega izvajanja postopkov po novem zakonu, 
ki je začel veljati z zadnjo novelo. Razlikujemo 
se pa po poti, kako do te zadeve priti.  
Predlogi amandmajev, pa jih bom združil skupaj 
v bistvu, pa upam, ne bom šel preveč natančno, 
Državnega sveta in SDS, govorijo v smeri 
sprememb veljavnega zakona danes, z 
možnostjo odločitve lokalne skupnosti za 
dopolnitev in sprejetje programa razpolaganja s 
stvarnim premoženjem, kjer se v enem delu ne 
upošteva možnosti te rešitve tudi za Republiko 
Slovenijo oziroma tisti, ki so. In tukaj je razlika v 
primerjavi s tistim drugim delom, ko prehajam na 
amandma koalicije, ki omogoča s svojim 
amandmajem tako spremembe in dopolnitve in 
sprejetje programa za lokalne skupnosti kot tudi 
za državo. Je pa drugačna pot v tem, da ta 
amandma, ki je bil sprejet na odboru in ga je 
predlagala koalicija, to predlaga na način 
nadaljevanja izvajanja in postopkov, tako kot so 
veljali pred spremembo zakona, kar pomeni po 
starem, kar so občine in država nenazadnje v 
primeru sprejetih proračunov v letu 2019 tudi že 
izvedle in jih nenazadnje tudi poznajo. In glede 
na to, da govorimo samo o dokončanju leta 
2018 oziroma predvsem o letu 2019, se nam zdi 
primernejši, ker je enoznačnejši, 
transparentnejši in tudi nadaljevanje postopkov, 
ki so se izvajali že v preteklosti, predlog, ki je bil 
sprejet na odboru in je bil tudi potrjen amandma, 
absolutno pa sprejem kompletnih sprememb 
zakona. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa! 
 Sedaj sprašujem, če želi še kdo 
razpravljati? Ker je interes, bom odprla najprej 
prijavo za razpravo. 
 Dobite besedo za repliko, ja, izvolite 
gospod Černač. 
 
ZVONKO ČERNAČ (PS SDS): Hvala za te 

odgovore, spoštovani državni sekretar. V delu, 
ko govorite o državi, ta razlaga ne drži. Država 
ima sprejet proračun za 2019. V onem drugem 
delu pa odgovora še vedno ni bilo, tako da še 
vedno ni argumentov, zakaj vztrajati na odločitvi, 
ki je bila s strani koalicijskih poslancev potrjena 
na odboru. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala.  

 Ker je bil izražen interes za razpravo, 
odpiram ponovno prijavo. Prosim prijavite se. 
Aha, vi ste se prijavili? Bomo ponovili. Prijava 
teče. Ugotavljam, da imamo enega 
prijavljenega, in sicer je to Franc Kramar. 
 Izvolite besedo. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoča! Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Govoril bom iz svojih izkušenj. Bil sem 
dolgoletni župan ene izmed slovenskih občin. 
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Zakon o stvarnem premoženju samoupravnih 
lokalnih skupnosti in države je pač zakon, ki daje 
pravno podlago, da se vsaka občina posebej 
lahko odloči, katero svoje premoženje bo 
prodala oziroma katero premoženje bo kupila. 
Dejstvo je, da je ta načrt programa stvarnega 
premoženja sestavni del vsakega proračuna, 
tako občinskih kot državnih. Dejstvo je, da 
občina pri sprejemanju proračuna hkrati potrdi 
tudi načrt in s tem da pravno podlago za to, da 
se lahko izvedejo posli nakupa ali pa prodaje 
tega stvarnega premoženja. Jaz osebno mislim, 
da amandmaji koalicije, ki so podani, rešujejo 
problem. Jaz osebno tudi mislim, da občine 
lahko z vsakim rebalansom spremenijo tudi načrt 
razvojnih programov, tako da ga lahko 
prilagajajo potrebam občine. Zato jaz osebno 
mislim, da je ta amandma koalicije dober in s 
tem odpravlja neko pravno praznino, iz katere 
sem prepričan, da bo vsaka občina znala 
gospodariti s svojem premoženjem kot dober 
gospodar. Pravzaprav sem prepričan tudi to, da 
bo treba sprejeti dopolnitve in pa spremembe 
samega zakona. Mislim, da je kar nekaj odprtih 
vprašanj, ki jih bo v prihodnosti treba rešiti, in bo, 
upam da, tukaj Vlada na strokovni bazi tudi te 
stvari pripravila, jih uredila in pa, da jih bo 
podala v sprejem Državnemu zboru. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Še mikrofon, prosim, če izključite. 
Hvala. Če ni več želje po razpravi… Še? 
Gospod Rokavec.  
 Izvolite, imate besedo. 
 
FRANCI ROKAVEC: Hvala za besedo. 

 Saj mislim, da smo dejansko v tej 
razpravi razčistili, v čem je poanta problema. 
Logično je, da je vsak proračun letni, ali je to 
državni ali občinski, sestavljen iz različnih 
podelementov, med katerimi je tudi program 
ravnanja s stvarnim premoženjem občine. 
Vendar vemo pa iz prakse, da se skorajda na 
vsaki seji, skorajda na vsaki seji občine 
spreminjajo in dopolnjujejo načrti razvojnih 
programov. Tako je bilo do sprejetja novega 
zakona. Pa ne glede na to, kar je tudi gospod 
državni sekretar prej omenil, da je že prejšnji 
zakon opredeljeval, da je potreben za to 
postopek spremembe proračuna. Občine tega 
na tak način niso izvajale, v večini primerov, v 
večini primerov, to vemo. Tudi nov zakon, ki bo 
začel veljati z letom 2020, tega več ne 
predvideva. Predvideva enostavno možnost. 
Zdaj jaz samo sprašujem, kaj je leto 2019 tako 
pomembno, da ne moremo že te rešitve 
uveljaviti za leto 2019. In prosim ta zbor za 
razum, da omogočite občinam možnost, da 
uveljavimo to rešitev že z letom 2019, ne pa, da 
čakamo do leta 2020. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 

 Morda želi še kdo besedo za razpravo? 
Če ne, zaključujem razpravo k tej točki 
dnevnega reda. O amandmajih bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 12. točki 
dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 In prehajamo na 12. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBAH ZAKONA O MOTORNIH 
VOZILIH. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina 25 poslank 
in poslancev s prvopodpisanim Danijelom 
Krivcem.  
 V zvezi s tem predlogom zakona je 
skupina 25 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem zato besedo predstavniku 
predlagatelja Bojanu Podkrajšku. 
 Izvolite. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Spoštovana 

podpredsednica, hvala za dano besedo. Cenjeni 
kolegice, kolegi, pozdravljena državna 
sekretarka, državljanke in državljani! 
 Naj predstavim Predlog zakona o 
spremembah Zakona o motornih vozilih.  
 V praksi je sprejeti zakon postavil 
lastnike koles z motorji pred skoraj nerešljive 
težave. Številni za svoje kolo z motorjem, ki so 
ga kupili pred deset ali več leti, niso imeli 
oziroma nimajo nobenega potrdila o lastništvu in 
druge dokumentacije. Lastništvo vozila je treba 
dokazovati v ugotovitvenem postopku, ki je pa 
zapleten in dolgotrajen. 
 Spoštovane kolegice in kolegi, v 
prejšnjem mandatu smo o tem zakonu veliko 
govorili. Ta zakon je stopil v veljavo 1. maja 
2017. Ko govorimo o birokratskih ovirah v 
Republiki Sloveniji, naj omenim, preden bom 
navedel še nekaj razlogov, da imamo trenutno v 
Sloveniji preko 800 zakonov in preko 19 tisoč 
podzakonskih aktov. V Slovenski demokratski 
stranki na pobudo mnogih državljank in 
državljanov predlagamo ta zakon o spremembi 
Zakona o motornih vozilih na mnogo pobud 
državljank, ki seveda zelo težko dokazujejo 
lastništvo teh mopedov, kot jim največkrat 
rečemo. Veliko finančnih obveznosti imajo pri 
registraciji teh mopedov, predvsem pa velike 
težave z pridobitvijo homologacije. Ko smo že v 
prejšnjem mandatu govorili o tem zakonu, kot 
sem omenil, je neka ocena, groba ocena bila, da 
je teh mopedov v Sloveniji preko 26 tisoč. Neki 
podatki kažejo, jaz upam, da so točni, da je bilo 
po sprejetju tega zakona 1. maja 2017 teh koles 
registriranih okoli 13 tisoč. Seveda je več kot 
polovica še ostalo neregistriranih. Tu pa 
nastajajo velike težave, ko ljudje oziroma lastniki 
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ne dobijo homologacije oziroma jih trgovine, ki 
so te mopede kupovale, niso niti pridobivale. 
Poleg tega so ti mopedi stari 10, 20 ali pa 30 let, 
tako da ni nobenih pogojev, da bi dobili te 
homologacije. Seveda je velika bojazen za vse 
te državljanke in državljane, ki imajo te mopede, 
tudi to, da jih seveda ustavi policist. Globa za 
takšnega kršitelja znaša 400 evrov. Seveda 
mnogi izmed tistimi, ki so lastniki teh vozil, so si 
ta vozila kupili zaradi tega, da gredo na deželi 
na njivo, v manjših krajih v trgovino, skratka 
nobenih indicev ni, da tukaj posegamo v varnost 
v cestnem prometu. Je pa seveda treba 
pogledati ljudi, ki imajo pokojnine 300 ali 400 
evrov, da niti finančno ne zmorejo takšnega 
postopka, če je že sploh mogoče.  
 Zato je naš predlog, poglavitna rešitev 
tega zakona spremembe Zakona o motornih 
vozilih, ukinitev obvezne registracije s pomožnim 
motorjem oziroma mopedi, pri katerih trajna 
rezervna pogonska moč motorja ne presega štiri 
kilovate in konstrukcijsko določena hitrost ne 
presega 25 kilometrov na uro. Naj tudi povem, 
da imajo ti motorji povprečno hitrost 15 
kilometrov na uro. 
 Spoštovani poslanke in poslanci, 
državna sekretarka, v dobrobit vseh tistih, ki 
imajo ta vozila, vas pozivam in prosim v imenu 
Slovenske demokratske stranke, da ta zakon 
spremenimo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa predlagatelju. 
 Sedaj za uvodno prestavitev mnenja 
dajem besedo predstavnici Vlade mag. Nini 
Mauhler, državni sekretarki na Ministrstvu za 
infrastrukturo. 
 Izvolite. 
 
MAG. NINA MAUHLER: Hvala za besedo, 

spoštovana predsedujoča. Spoštovani poslanke 
in poslanci! 
 Predloga zakona o spremembah 
Zakona o motornih vozilih, kot ga je Državnemu 
zboru Republike Slovenije 16. oktobra 2018 v 
obravnavo in sprejem po rednem postopku 
predlagala skupina poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Danijelom Krivcem, Vlada 
Slovenije ne podpira.  
 Kot izhaja iz gradiva Predloga zakona o 
spremembah Zakona o motornih vozilih, naj bi ta 
zakon ukinil obveznost registracije koles s 
pomožnim motorjem oziroma tako imenovanih 
mopedov, pri katerih trajno nazivna moč 
pogonskega motorja ne presega 4 kilovate in 
največja konstrukcijsko določena hitrost ne 
presega 25 kilometrov na uro. Vendar pa iz 
normativnega dela izhaja, da ta predlog ne ureja 
navedenega, ampak določa nekatere druge 
spremembe. Vlada Republike Slovenije zato 
nasprotuje spremembam zakona, saj ta s 
predlaganimi členi ukinja ugodnejše pogoje za 
dokazovanje nespornosti lastništva mopedov, 
katerih konstrukcijska hitrost ne presega 25 
kilometrov na uro, ukinja roke tehničnih 

pregledov za omenjene mopede, po uradni 
dolžnosti ustavlja postopke registracije vseh 
vozil, ki bi bili začeti pred uveljavitvijo 
predlaganega zakona, in pa za mopede, pri 
katerih trajno nazivna moč pogonskega motorja 
ne presega 4 kilovate in konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 kilometrov na uro in ki so 
že registrirani, ukinja podaljšanje.  
 Vlada Republike Slovenije nasprotuje 
navedeni spremembi ugotavljanja lastništva 
mopedov, katerih konstrukcijska hitrost ne 
presega 25 kilometrov na uro, saj se s črtanjem 
navedenih določb veljavnega zakona otežuje 
oziroma celo onemogoča registracijo teh 
mopedov. Nasprotuje tudi ukinjanju blažjih rokov 
za tehnične preglede teh mopedov, saj se s tem 
zvišujejo stroški njihovim lastnikom. Nadalje 
Vlada Republike Slovenije nasprotuje ustavitvi 
postopkov registracije teh vozil, ki bi bili začeti 
pred uveljavitvijo predlaganega zakona. 
Navedena določba se navezuje na vsa motorna 
vozila in priklopna vozila, ki se registrirajo. 
Enako pa nasprotuje tudi določbi, ki določa, da 
za mopede, pri katerih trajna nazivna moč 
pogonskega motorja ne presega 4 kilovate in 
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 
kilometrov na uro in ki so že registrirani, ni 
potrebno podaljšanje. Iz navedene določbe 
namreč ni jasno, na kaj se podaljšanje nanaša. 
Prav tako pa Vlada Republike Slovenije 
nasprotuje dodatnemu pogoju glede trajne 
nazivne moči pogonskega motorja.  
 Na podlagi navedenega Vlada 
Republike Slovenije meni, da predlog ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, državna sekretarka.  
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin in kot prva je na vrsti 
poslanska skupina SDS, v njenem imenu 
gospod Boris Doblekar.  
 Izvolite.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala lepa za 

besedo, predsedujoča. Spoštovane in 
spoštovani! 
 Zakon o motornih vozilih, ki je začel 
veljati aprila 2011, je bil večkrat noveliran, ker so 
porabniki zakona pri izvajanju zaznali nekatere 
pomanjkljivosti posameznih določb zakona, 
pojavile pa so se tudi dileme in različna 
tolmačenja nekaterih členov zakona. Med 
razlogi, zaradi katerih je bila uvedena obveznost 
registracije mopedov, je predlagatelj takrat 
navedel predvsem zagotovitev višjih standardov 
varnosti vseh udeležencev v prometu, 
prepoznavnost lastnikov ter mopedov in 
zavarovanje morebitnih oškodovancev v 
prometnih nesrečah z zadevnimi mopedi.  
 V praksi je sprejeti zakon postavil 
lastnike koles z motorjem pred skoraj nerešljive 
težave. Številni za svoje kolo z motorjem, ki so 
ga kupili pred deset in več leti, niso imeli 
oziroma nimajo nobenega potrdila o lastništvu in 
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druge dokumentacije. Lastništvo vozila je treba 
dokazovati v ugotovitvenem postopku, ki je 
zapleten in dolgotrajen, poiskati je treba namreč 
priče, ki potrdijo, da so lastniki več deset let 
starega mopeda. Toda tukaj se zadeve ne 
ustavijo. Verjetno ste vsi brali na družbenih 
omrežjih in po medijih, kaj vse so doživljali 
lastniki teh vozil doslej, ko so morali na upravnih 
enotah, ko so skušali dokazati svoje lastništvo 
za ta moped in ga potem tudi registrirati. Vse je 
mejilo že na komedijo, žal, komedijo absurda, 
saj je zakon, ki je uvedel to obveznost, nič 
drugega kot način za polnjenje državnega 
proračuna in obremenjevanje ter praznjenje 
denarnic slovenskih davkoplačevalcev. Dejstvo 
je, da se pri starejših mopedih zna zaplesti tudi 
pri mejni hitrosti, ki je 25 kilometrov na uro. 
Nekatera kolesa s pomožnim motorjem, ki jih 
vozniki zaženejo s pomočjo pedal, so dejansko 
hitrejša od 25 kilometrov na uro, ne da bi bila 
kadarkoli predelana.  
Obveznost registracije mopedov predstavlja 
poleg administrativnih tudi kar precejšnje 
finančne obveznosti za njihove lastnike, ki so 
pogosto ta vozila kupili ravno s pričakovanji o 
manjšem obsegu tovrstnih obveznosti. Prvi 
problem nastopi že pri homologaciji. Veliko 
lastnikov teh vozil homologacije ni urejalo, saj 
pred spremembo zakonodaje tega dokumenta 
pač niso potrebovali. Danes je prvo vprašanje, 
ko nekdo želi registrirati moped, kje imajo 
homologacijsko potrdilo. In vseskozi se te težave 
pojavljajo. Stroški ureditve tega potrdila so 
približno 65 evrov. Pogoj je seveda, da imajo 
lastniki mopedov vsa ustrezna potrdila, ki pa jih 
pogosto nimajo. V nadaljevanju so stroški prve 
registracije približno 100 evrov, vsako naslednje 
leto pa približno 40 evrov. Če torej seštejemo 
stroške, ki jih ima lastnik pri urejanju registracije 
mopeda, katerega konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 kilometrov na uro, pridemo 
do zneska približno 100 evrov plus približno 65 
evrov za homologacijo.  
Ker v Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke ocenjujemo, da je obveznost registracije 
mopedov, katerih konstrukcijsko določena hitrost 
ne presega 25 kilometrov na uro, nepotrebno 
obremenjevanje ljudi, ki so te mopede kupili prav 
za to, ker za njih ni bila potrebna registracija. Še 
enkrat. Torej govorimo o mopedih, ki vozijo 
največ 25 kilometrov na uro, povprečna njihova 
hitrost je tam nekje okrog 15 kilometrov na uro in 
nič več.  
V Slovenski demokratski stranki smo aprila 2017 
tudi prvič vložili novelo Zakona o motornih vozilih 
in predlagali ukinitev obveznosti registracije. 
Koalicija je predlog takrat zavrnila, zato smo 
letos ponovno vložili spremembo zakona, da se 
ta nepotrebna obdavčitev državljanov umakne. 
Novela Zakona o motornih vozilih, ki jo 
predlagamo, torej ukinja obveznost registracije 
za mopede, katerih konstrukcijska hitrost ne 
presega 25 kilometrov na uro. To nepotrebno 
opravilo, novo administriranje in novo 
obdavčevanje, novela zakona ukinja oziroma 

umika iz obveznosti državljanov oziroma 
lastnikov teh mopedov.  
V Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke bomo predlagano novelo Zakona o 
motornih vozilih seveda podprli, za to pa 
prosimo seveda tudi ostali Državni zbor. 
In na koncu, glede na to, da je sedaj na oblasti 
nova vlada, ki je med drugim obljubljala 
debirokratizacijo in odpravo administrativnih ovir 
in pa seveda socialni čut do revnejših, ki so tudi 
najbolj kupovali te mopede, upamo, da boste 
podprli spremembo in tako omogočili lastnikom 
mopedov, da jih uporabljajo za to, za kar so jih 
tudi nabavili, in pa tudi v imenu trajnostne 
mobilnosti in ekološke ozaveščenosti, saj vožnja 
s temi mopedi razbremenjuje promet in 
zmanjšuje onesnaževanje v primerjavi s težjimi 
motornimi kolesi in avtomobili. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednjega vabim gospoda Roberta 
Pavšiča, da predstavi stališče Poslanske 
skupine LMŠ.  
 Izvolite. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, 

predsedujoča, za besedo. 
 Eno je birokracija, drugo pa je varnost. 
S predlaganimi spremembami bi pri splošni 
prometni varnosti in tudi preventivi stopili krepko 
nekaj korakov nazaj.  
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca smo mnenja, da bi imela sprememba 
Zakona o motornih vozilih več negativnih kot 
pozitivnih učinkov. Ukinitev obvezne registracije 
in tehničnih pregledov koles s pomožnim 
motorjem, ki dosežejo največ 25 kilometrov na 
uro, je lahko nevarna. Veljavni zakon pa to 
danes preprečuje.  
 Predlagatelj navaja, da prihaja do 
administrativnih zapletov pri dokazovanju 
lastništva, kar pa je sploh v zadnjem času 
neresnično, saj se pri dokazovanju lahko 
uporabi ugotovitveni postopek, ki v praksi 
učinkovito razreši to vprašanje. Dejansko sem 
jaz v praksi porabil pet minut, da sem to zadevo 
rešil. Res pa je, da so se te anomalije občasno v 
preteklosti seveda pojavljale. Res je tudi, da je 
tovrstna vozila moč predelati, da dosegajo višje 
hitrosti, vendar so ravno tehnični pregledi, ki jih 
je glede na veljavno zakonodajo treba izvajati 
vsakih pet let, orodje, ki tovrstne zlorabe 
preprečuje. Tudi zavarovanje je po našem 
mnenju upravičeno, saj gre kljub nizkim hitrostim 
za vozila, ki lahko tehtajo tudi do 100 kilogramov 
ali pa celo več, in tudi pri nizki hitrosti je trk s 
takšnimi vozili, najsibo to pešec ali pa avtomobil, 
lahko zelo nevaren. Pri potencialnih prometnih 
nezgodah je torej tako na strani voznikov kot 
tudi drugih udeležencev v prometu z obveznim 
zavarovanjem omogočena vsaj minimalna 
varnost. Spoštovanje predpisov tako na eni 
strani zagotavlja sledljivost lastništva, ker vemo, 
da se je v preteklosti sploh ta vozila, ki niso bila 
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registrirana, večkrat ukradlo in je mogoče zaradi 
tega zdaj težko dokazovati lastništvo. 
Spoštovanje predpisov tako na eni strani 
zagotavlja sledljivost lastništva zaradi 
vzpostavljene evidence vozil, na drugi pa tudi 
večjo varnost zaradi obveznih tehničnih 
pregledov in zavarovanja. Tudi Vlada v svojem 
mnenju predloga ne podpira, saj bi se varnost 
udeležencev v prometu s to spremembo krepko 
zmanjšala.  Zaradi vsega tega sprememb 
zakona v Listi Marjana Šarca ne podpiramo.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja je na vrsti Poslanska skupina 
Socialnih demokratov, zanjo gospod Soniboj 
Knežak. 
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoča. Spoštovani! 
 Predlog zakona o spremembah Zakona 
o motornih vozilih, ki so ga vložili poslanke in 
poslanci SDS, pomeni že tretji poskus 
predlagateljev v zadnjih treh letih, ki naj bi ga 
Državni zbor obravnaval. Spomnimo, da je bil 
Zakon o motornih vozilih najprej sprejet leta 
2016 ter nato spremenjen in dopolnjen leta 
2017. Predlagatelji zakona ocenjujejo, da je 
obstoječi zakon treba spremeniti, saj naj bi se 
pojavljale nepremostljive administrativne ovire in 
finančne posledice za lastnike tako imenovanih 
mopedov, ki ne presegajo hitrosti 25 kilometrov 
na uro. Z ukinitvijo obvezne registracije koles s 
pomožnim motorjem bi te administrativne ovire 
in finančne posledice za lastnike izginile.  
 V naši poslanski skupini smo mnenja, 
da bi s sprejetjem Predloga zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih 
vozilih stopili korak nazaj od dosedanje ureditve, 
kar pa bi se pokazalo kot poslabšanje 
trenutnega stanja na tem področju. Zakon o 
motornih vozilih, ki smo ga sprejeli leta 2017, je 
kljub vsem kritikam doprinesel k zvišanju kulture 
v prometu, povečala se je varnost udeležencev 
ter tudi sledljivost teh vozil. Z obstoječim 
zakonom imamo danes urejeno in znano 
lastništvo teh vozil, zmanjšale so se kraje in 
pobegi povzročiteljev s kraja nesreče. To je 
nekaj ključnih stvari, ki so se z obstoječim 
zakonom bistveno izboljšale. Trenutno veljavni 
zakon je po naši oceni dvignil standard 
prometne varnosti, predvsem pa doprinesel k 
doseganju cilja prometne politike na področju 
preventivnega delovanja in aktivnega 
vključevanja državljank in državljanov.  
 Spoštovani poslanke in poslanci! V 
Poslanski skupini Socialnih demokratov menimo, 
da Predlog zakona o spremembah Zakona o 
motornih vozilih iz navedenih razlogov ni 
primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavil gospod Gregor 
Perič. 
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa. 

 Danes je pred nami še en recikliran 
predlog zakona, ki ga je v ta zakonodajni 
postopek vložila Poslanska skupina SDS. Kljub 
temu, da so se rešitve, ki jih je SDS že v 
prejšnjem mandatu predlagala, izkazale za 
neustrezne, so na poslanskih klopeh ponovno 
predlogi zakonov, ki predvidevajo identične 
rešitve. Enako je v primeru Zakona o motornih 
vozilih, s katerim predlagatelj želi ukiniti obvezno 
registracijo mopedov.  
 Leta 2016 je bila s sprejetjem novele 
Zakona o motornih vozilih in novele Zakona o 
pravilih cestnega prometa uvedena obveznost 
registracije mopedov, vključno s tehničnim 
pregledom in sklenitvijo osnovnega zavarovanja. 
Določila se je najnižja starostna meja za 
uporabnike teh vozil ter obveznost uporabe 
zaščitne čelade. Opozicija je v takratni razpravi 
ob obravnavi predlogov zakonov nasprotovala, 
kljub temu, da je oba predloga zakonov podprla 
Vlada Republike Slovenije in predvsem tudi 
strokovna javnost. Tedanje razprave glede 
registracije mopedov so bile obsežne. Pri tem se 
je SDS vedno sklicevala na nemogoče 
administrativne in finančne ovire, na katere naj 
bi ob registraciji mopeda naleteli lastniki teh 
motornih vozil. Na to se sklicuje tudi danes, kar 
nas v resnici ne preseneča. Identičnemu 
predlogu pritičejo namreč identični argumenti. 
Ne glede na to, da je bilo že večkrat povedano, 
s kakšnim namenom je bila uvedena obvezna 
registracija, tudi danes s strani opozicije 
pričakujemo kritiziranje obvezne registracije 
mopedov.  
 Pa naj poudarim še enkrat, bistvo 
uvedbe obvezne registracije za mopede je 
jasno, in sicer vzpostaviti večji nadzor nad 
lastništvom teh vozil, kar vodi v zmanjšanje 
števila kršiteljev cestnoprometnih predpisov, 
lažjo identifikacijo in izsledljivost prekrškarjev ter 
zmanjšanje števila kraj. Res je, da so se ob 
uveljavitvi obvezne registracije pojavile nekatere 
porodne težave v zvezi z dokazovanjem 
lastništva, vendar je ministrstvo registracijskim 
organizacijam poslalo pojasnila in usmeritve, kar 
je lastnikom omogočilo lažjo registracijo. Danes 
teh ovir ni več. Glede na to, da je uradna 
evidenca lastništva vzpostavljena in da je bilo od 
maja 2017 do konca oktobra 2018 registriranih 
več kot 13 tisoč 500 tovrstnih motornih vozil, 
lahko trdimo, da smo s sprejetimi spremembami 
zagotovili višje standarde varnosti pri uporabi 
mopedov, prepoznavnost lastnikov mopedov ter 
zavarovanje morebitnih oškodovancev v 
prometnih nesrečah, v katere so vpleteni vozniki 
mopedov. Registracija omenjenih mopedov je 
prinesla več prednosti za lastnike mopedov, pa 
naj izpostavim le nekatere. Lastnikom teh 
mopedov je omogočena nemotena udeležba v 
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cestnem prometu tudi v drugih državah. 
Veljavna ureditev je, denimo, primerljiva ureditvi 
v sosednjih državah. Zaradi sprejetih določb je 
prodaja mopedov bolj nadzorovana, saj je v 
preteklosti prihajalo do tega, da so prodajalci 
prodajali neustrezne, nehomologirane mopede. 
Ti mopedi imajo poleg tega tudi obvezno 
avtomobilsko zavarovanje, kar seveda pomeni 
tudi varovanje poškodovancev in oškodovancev 
v prometnih nesrečah, v katerih so udeleženi ti 
mopedisti. Ker Zakon o motornih vozilih določa, 
da je vlogi za registracijo vozila med drugim 
treba priložiti tudi potrdilo o tehnični brezhibnosti 
vozila, predlagane spremembe neposredno 
vplivajo na poslabšanje prometne varnosti.  
 V Poslanski skupini SMC menimo, da 
predlog zakona ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo in ga tudi ne bomo podprli. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja ima besedo gospa Nataša 
Sukič v imenu Poslanske skupine Levica. 
 Izvolite. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Predsedujoča, 

najlepša hvala za besedo. Spoštovane, 
spoštovani! 
 Če bi pomembnost različnih vsebin 
presojali po pogostosti njihove obravnave v 
Državnem zboru, potem je zakonska regulacija 
vožnje mopedov, ki ne presegajo hitrosti 25 
kilometrov na uro, vsekakor med bolj perečimi 
družbenimi problemi. Ne plače, ne delavske 
pravice, ne varovanje okolja, ne dolge čakalne 
vrste v zdravstvu, ne korupcija, ampak vožnja 
mopedov, ki ne presegajo hitrosti 25 kilometrov 
na uro. Tako že kar takoj na prvi seji novega 
sklica Državnega zbora na zahtevo SDS spet 
razpravljamo o mopedih, o katerih smo v 
prejšnjem sklicu razpravljali trikrat. Vse skupaj 
se je začelo, ko je Nova Slovenija vložila novelo 
Zakona o pravilih cestnega prometa. Razlog za 
to novelo je bil kaos, ki so ga povzročala 
ohlapna pravila v zvezi z udeležbo teh vozil v 
cestnem prometu. Vsi, tako koalicija kot 
opozicija, smo se takrat strinjali, da je to 
področje treba urediti. A ker je zakon pač takrat 
prišel s strani opozicije, na žalost ni šel skozi. 
Prejšnja koalicija je potem vložila paket novel, a 
na način, da je za mopede, katerih hitrost ne 
presega 25 kilometrov na uro, potrebna 
registracija. Ta od lastnika vozila poleg tega, da 
mu povzroča nepotrebne stroške, zahteva tudi 
dokazilo o izvoru in lastništvu vozila, potrdilo o 
skladnosti, dokazilo o sklenjenem zavarovanju in 
dokazila o tehnični brezhibnosti oziroma tehnični 
pregled. 
Stališče Levice je bilo in ostaja, da morajo biti 
mopedi in kolesa s pomožnim motorjem 
označeni tako, da jih je mogoče identificirati. Naj 
spomnim, da je bil eden od razlogov za to, da se 
je status koles s pomožnim motorjem sploh 
začel urejati, tudi ta, da identifikacija teh vozil ni 

bila mogoča. V primeru prometnih nesreč, 
nevarne vožnje, prekrškov in povzročanja 
splošne nevarnosti v cestnem prometu s strani 
voznikov teh vozil, je bilo pred tem to pač 
nemogoče. Poleg tega ne gre samo za 
udeležence v prometu. Mladi vozniki tovrstnih 
mopedov se pogosto zadržujejo in vozijo po 
otroških igriščih, kjer ogrožajo vrstnike, otroke ali 
pač tiste, ki se trenutno tam nahajajo. Ker je 
torej šlo za neregistrirana vozila, je bila 
identifikacija voznika v primeru pobega s kraja 
prometne nesreče povsem nemogoče. 
V Levici se zato strinjamo s predlagateljem, da 
registracija mopedov, katerih največja 
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 25 
kilometrov na uro, predstavlja na eni strani veliko 
administrativno breme za njihove lastnike in jim 
povzroča nepotrebne stroške, vendarle pa 
menimo, da ta vozila morajo biti označena na 
način, da je omogočena njihova identifikacija na 
cesti. Ker zakon ne uvaja alternativnega načina 
označevanja in identifikacije, ampak le črta 
obvezno registracijo teh vozil, v prvi obravnavi 
predloga zakona ne bomo podprli. Če bodo v 
nadaljnji obravnavi vloženi in tudi sprejeti 
amandmaji k predlogu zakona, ki bodo uvajali 
možnost identifikacije obravnavanih vozil, bomo 
podporo zakonu ponovno premislili. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa! 
 Stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati, bo predstavil 
gospod Aleksander Reberšek. 
 Izvolite. 
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): 

Spoštovana predsedujoča, spoštovani kolegice 
poslanke in poslanci! 
 Prometna varnost in z njo povezana 
zaščita vseh udeležencev v prometu je cilj vseh 
nas. Nacionalni program varnosti cestnega 
prometa 2013–2022 kot strateški dokument na 
tem področju za svoj dolgoročni cilj postavlja 
vizijo nič. Torej, nič mrtvih in nič hudo 
poškodovanih zaradi prometnih nesreč. 
 Za nas poslance Nove Slovenije šteje 
vsako življenje, zato smo maja 2016 predlagali 
spremembe in dopolnitve Zakona o varnosti 
cestnega prometa, ki je v isto kategorijo uvrščal 
kolesa in kolesa s pomožnim motorjem do 50 
kubikov prostornine. Razlika med skuterjem in 
tako imenovano petindvajsetico in močnejšimi 
kolesi z motorjem je zgolj v elektroniki, ki 
omejuje hitrost. Glede drugih značilnosti je vse 
enako: teža, velikost, vodljivost in na žalost 
velikokrat tudi hitrost. Za vožnjo z njimi ni treba 
imeti vozniškega dovoljenja. Kolesa s pomožnim 
motorjem ni bilo treba registrirati in opraviti 
tehničnega pregleda, niti jih ni bilo mogoče 
zavarovati. Vozniki za vožnjo z njim niso 
potrebovali zaščitne varnostne čelade.  
Vse to so bili razlogi, zaradi katerih smo v Novi 
Sloveniji predlagali določitev najnižje starostne 
meje za voznike koles s pomožnim motorjem, in 
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sicer 14 let ter obvezno uporabo varnostne 
zaščitne čelade do starosti 18 let. Predlagali 
smo tudi sklenitev obveznega osnovnega 
zavarovanja, tako kot pri kategoriji koles z 
motorjem. Iz te zavarovalne police bi bila v 
primeru povzročene prometne nesreče, krita 
odgovornost. Skupni strošek lastnika iz tega 
naslova bi znašal okrog 30 evrov. Predlagali 
smo tudi obvezno uporabo identifikacijskih 
tablic. Poudarjamo, identifikacijska tablica ne bi 
bila registrska tablica, saj tega kolesa ne bi bilo 
treba registrirati, temveč bi pristojni upravni 
organ kolo s pomožnim motorjem, na podlagi 
sklenjene kupoprodajne pogodbe, le vpisal v 
evidenco koles s pomožnim motorjem. 
Tako kot današnji predlog za Vlado ni 
sprejemljiv, leta 2016 tudi naš predlog ni bil 
sprejet, in to kljub vloženim amandmajem, ki so 
odpravili večino pomislekov, in kljub podpori 
strokovne javnosti. Razlog, brez dvoma le 
dejstvo, da je predlog vložila Nova Slovenija in 
ne koalicija. Stranka SMC je namreč takoj po 
odločitvi Državnega zbora v prvi obravnavi, da je 
predlog primeren za nadaljnjo obravnavo, vložila 
svoj predlog novele istega zakona ter Zakona o 
motornih vozilih. No, razlika med našim in 
vladnim predlogom je velikanska. Kolo s 
pomožnim motorjem je zdaj uvrščeno med 
motorna kolesa, kar za njihove lastnike pomeni 
skoraj enako obveznost, kot za motorna vozila: 
tehnični pregled in registracija vsakih pet let, ker 
morajo imeti registrsko tablico, in ne le 
evidenčne, ki bi omogočala zgolj identifikacijo 
lastnika, kot smo predlagali krščanski demokrati. 
Če Vlada meni, da je tudi današnji predlog 
pomanjkljiv in nedorečen, ga lahko z amandmaji 
izboljšamo.  
Današnji predlog v Novi Sloveniji pozdravljamo, 
saj odpravlja nesmiselne birokratske ovire zaradi 
zakonske obveznosti registracije koleg s 
pomožnim motorjem. Predlog sprememb 
Zakona o motornih vozilih bomo podprli.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Stališče v imenu Poslanske skupine 
Desus bo predstavil gospod Ivan Hršak.  
 Izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovana podpredsednica. Spoštovani 
kolegice in kolegi! 
 Pred nami je ponovno poskus, da se z 
novelo Zakona o motornih vozilih odpravijo 
registracije mopedov, ki ne presegajo 25 
kilometrov na uro. Z lanskim majem je namreč 
nastopila obveza, da morajo biti ti mopedi 
obvezno registrirani. Predlagatelji v obrazložitvi 
navajajo, da obvezna registracija mopedov 
lastnikom le-teh predstavlja nepremostljive 
administrativne ovire in zaplete.  
 Če pogledamo število registriranih 
mopedov, vidimo, da je bilo konec oktobra 
registriranih nekaj manj kot 14 tisoč mopedov, 
obenem pa je naraslo število registracij tudi 

drugih mopedov, kar pomeni večjo preglednost 
in sledljivost teh vedno bolj priljubljenih 
prevoznih sredstev.  
 Naj spomnim, zakaj smo v prejšnjem 
mandatu sploh pristopili k uvedbi obvezne 
registracije mopedov, ki ne presega hitrosti 25 
kilometrov na uro. Takrat je na problematiko teh 
mopedov najprej opozorila Nova Slovenija. Kaj 
je bil problem? Veliko teh mopedov je bilo 
predelanih, da so lahko dosegali precej višje 
hitrosti kot 25 kilometrov na uro. Vozniki pri 
vožnji niso uporabljali zaščitnih sredstev, hkrati 
pa so se vozili po pešconah in kolesarskih 
progah, nenadzorovano divjali, če pa so 
povzročili prometno nesrečo, so mnogi pobegnili 
s kraja nesreče, policija pa jih praktično ni mogla 
izslediti, kajti mopedi so bili neregistrirani. Hkrati 
oškodovanec ni mogel uveljaviti zahteve za 
odškodnino, kajti vozila so bila nezavarovana. 
Takratna koalicija, katere del je bila tudi naša 
poslanska skupina, je v sodelovanju s pristojnim 
ministrstvom pripravila novelo, s katero je bila 
uvedena obvezna registracija mopedov, ki ne 
presegajo 25 kilometrov na uro, nošnja čelade, 
pri kateri lahko vozniki izbirajo, ali bodo imeli 
homologirano, kolesarsko ali motoristično 
čelado. Vozniki mopeda morajo biti stari najmanj 
12 let. V primeru, da prevaža potnika, pa voznik 
ne sme biti mlajši od 16 let. Prepovedana je tudi 
vožnja na območjih za pešce.  
 V Poslanski skupini Desus smo takrat 
tudi zahtevali, da se bo tehnični pregled 
mopedov izvajal šele na vsakih 5 let po prvi 
registraciji, kar je bilo kasneje tudi zapisano v 
zakon z zadnjo novelo Zakona o motornih 
vozilih. To pomeni, da je s to našo zahtevo bil 
tudi zmanjšanj strošek za tehnične preglede, ki 
se, kot sem že omenil, za te konkretne mopede 
izvaja na vsakih pet let.  
 V naši poslanski skupini ocenjujemo, 
da je uvedba registracije mopedov, pri katerih 
konstrukcijsko določena hitrost ne presega 
omenjenih 25 kilometrov na uro, močno 
prispevala k večji prometni varnosti bolj ranljivih 
udeležencev v cestnem prometu, zato tega 
predloga novele zakona o motornih vozilih ne 
bomo podprli, saj menimo, da bi predlagane 
rešitve v primeru sprejetja ponovno poslabšale 
prometno varnost. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnja je na vrsti Poslanska skupin 
SNS. Stališče bo predstavil gospod Dušan 
Šiško.  
 Izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovana 

podpredsednica, hvala za besedo.  
 Pri pripravi Predloga zakona o 
spremembah Zakona o motornih vozilih se 
zasleduje predvsem cilj odprave nepremostljivih 
administrativnih ovir, ki jih je že tako preveč, in 
zapletov, ki pred lastnike postavlja zakonska 
obveznost registracije mopedov, pri katerih 
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trajna nazivna moč pogonskega motorja ne 
presega 4 kilovate in konstrukcijsko določena 
hitrost ne presega 25 kilometrov na uro. 
Sprememba ukinitve tretjega odstavka 30. člena 
in točka 3 prvega odstavka 49. člena – 
predlagatelji težijo k temu, da bi se ukinila 
obveznost registracije mopedov, katerih hitrost 
ne presega 25 kilometrov na uro, in ukinitev 
tehničnih pregledov za te mopede. Kaj pa bo v 
primeru, ko se bo zgodilo, da bodo pri teh 
motorjih, ki gredo 25 km na uro, blokade 
odstranili in bodo hitrejši?  
 Slovenska nacionalna stranka ne 
podpira Predloga zakona o spremembah 
Zakona o motornih vozilih, predvsem iz razloga, 
ker ne odpravlja tisto, kar želi odpraviti. 
Spremembe se nanašajo na 30. in 49. člen 
predmetnega zakona. V 30. členu so določeni 
pogoji za registracijo, v 49. členu pa pogoji za 
tehnični pregled. S predlagano spremembo se 
ne ukinja obveznost registracije in tehničnega 
pregleda, temveč se le spreminja vsebina 
veljavnega zakona, ta pa trenutno vsebuje 
ugodnejše pogoje obravnavanja lastnikov teh 
vozil v primerjavi z drugimi lastniki. V stranki 
sicer pozdravljamo predlagano spremembo, ker 
menimo, da je za ljudi dobra, vendar predlog ni 
sestavljen dovolj strokovno. Prav sprememba bi 
se dosegla na način, da se predlaga črtanje 
omenjenih določil, hkrati pa bi se morala določiti 
izjema v predhodnih odstavkih oziroma točkah, 
ki se nanašajo na mopede, na katerih hitrost ne 
presega 25 kilometrov na uro. S tem, ko se črta 
tretji odstavek zakona, zakon določa, da se 
uporablja drugi odstavek 30. člena. Tako bi bilo 
treba hkrati predlagati tudi ustrezno spremembo 
tega drugega odstavka. Enaka situacija je v 49. 
Členu, in sicer ko se predlaga črtanje tretje 
točke, se uporablja druga točka, ki velja na 
splošno za vsa druga vozila. Tudi v tem primeru 
bi bilo treba predlagati izjemo v drugi točki za 
mopede, katerih hitrost ne presega 25 
kilometrov na uro.  
 Če bo zakon dobro in strokovno 
pripravljen v bodoče ter bo dober za ljudi, ga 
bomo podprli. Hvala 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S tem smo zaključili s predstavitvijo 
stališč poslanskih skupin in prehajamo na 
splošno razpravo poslank in poslancev. 
 Prvi ima besedo gospod Jožef Horvat, 
ki ga trenutno ni v dvorani. Prosim? Kot 
predlagatelj, dajem najprej besedo gospodu 
Podkrajšku. 
 Izvolite. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Hvala, 

spoštovana podpredsednica za dano besedo.  
 Peto leto sem poslanec v Državnem 
zboru, pa se še ni zgodilo, da se predstavniku 
Vlade oziroma ministrstvu tako mudi, da niti 
nimajo časa poslušati stališč poslanskih skupin. 
To je en odnos seveda na današnji seji tokrat do 

tega zakona pa seveda verjetno tudi na splošno 
odnos do državljank in državljanov Republike 
Slovenije. 
 Ta zakon, spremembo tega zakona je 
vložila poslanska skupina, ki šteje vsaj 25 
poslancev, mnogi, vsaj na tej naši strani, to 
spremembo zakona tudi podpirajo, zato se mi 
zdi čuden ta odnos državne sekretarke do 
predloga zakona.  
 Verjetno je malo težje tistim, ki niso bili 
v prejšnjem sklicu Državnega zbora, ki so 
predstavljali stališče. Predstavnik, še v 
prejšnjem zboru, največje stranke SMC, je to 
spremembo zakona označil za reciklažo. Jaz 
sem že v stališču povedal, da smo se veliko 
časa ukvarjali s tem zakonom pa bom tudi v 
nadalje povedal zakaj. V največji, takrat 
koalicijski stranki so trmoglavili, kajti to je bil še 
vedno Zorčičev zakon. In tudi volivci so naredili 
reciklažo iz prejšnjega do zdajšnjega mandata. 
Moram povedati en primer, ko je bil pri meni v 
poslanski pisarni gospod, ki je nekako še znal 
priti do vse dokumentacije, ki bi mu omogočila, 
da bi ta moped, katerega povprečna hitrost je 15 
kilometrov na uro, seveda z velikim trudom 
registriral, ampak mi je dal na mizo kot poslancu 
Državnega zbora njegovo finančno konstrukcijo 
in me vprašal, če mu znam razložiti poleg tega, 
da ima vsak mesec položnice, da mora preživeti 
ženo z majhno pokojnino, če mu dam lahko 
odgovor, kako bi v tistem letu lahko registriral to 
nujno vozilo, ki ga potrebuje, da gre v trgovino, 
ker nima otrok ali sosedov, da mu je to edino 
možno prevozno sredstvo, sam pa tudi trdim, in 
to je tudi on ugotovil, da to nima nobene, ampak 
res nobene veze z varnostjo v cestnem prometu. 
Seveda moram priznati, da me je s tem 
vprašanjem spravil v veliko zagato. 
 Spoštovani kolegice in kolegi, ki sedimo 
v tem Državnem zboru, prav gotovo nas ljudje, 
državljanke in državljani ne spremljajo zato, ker 
smo tako všečni, spremljajo nas pa zato, ker jih 
zanima kakšne zakone sprejemamo, ali bodo z 
našimi odločitvami oziroma predlogi, ki jih 
dajemo, lahko jutri lažje živeli in boljše ali pa 
slabše. Samo zato nas verjetno spremljajo prek 
medijev. Mi se pa seveda največkrat obnašamo 
tako, kot da nam je vseeno, kako bodo jutri 
živeli. Verjetno mnogi, ki danes to sejo 
spremljajo pa mnogi izmed nas, nam je vseeno, 
kaj bo jutri nekdo počel, ampak govorimo tudi o 
ljudeh, ki imajo to prevozno sredstvo, ki ga nujno 
potrebujejo, drugih prevoznih sredstev nimajo, ki 
so jih kupili 10, 20 ali pa 30 let nazaj, nimajo niti 
homologacije za ta vozila, niti lastniško urejeno, 
ampak ni nobenega dvoma, da to ni njihova 
lastnina. In seveda po tolikih letih, 20 ali pa 10 
let, pa s sprejetjem tega zakona v letu 2017, ki 
je stopil v veljavo 1. maja 2017, smo jim tukaj na 
tem segmentu zagrenili življenje. Veste, mnoge 
državljanke in državljani imajo še kako 
preračunano, kako bodo preživeli mesec s 300, 
400 ali pa 500 evri. Vsak evro. In to so 
državljanke in državljani, ki redno plačujejo 
položnice, vse dajatve in vse pošteno plačajo. 
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Mi pa seveda, ko o tem zakonu danes konkretno 
govorimo, govorimo, da se bo varnost v cestnem 
prometu zmanjšala. Je mogoče kdo od vas 
preračunal? Mi smo v lanskem letu ugotavljali pa 
tudi, ko smo obravnavali to spremembo zakona, 
da je teh mopedov, o katerih govorimo, to drži, 
da že veliko o tem govorimo, nekje okoli 26 tisoč 
ali pa od 26 do 30 tisoč. In seveda vsa podjetja, 
ki se ukvarjajo z registracijo teh motorjev, ki 
dajejo dokumentacijo, da bodo lahko ti mopedi 
registrirani, bodo zaslužila preko 4 milijone 
evrov. Preko 4 milijone evrov. Samo če hočejo 
za 26 tisoč teh mopedov dobiti homologacijo, bo 
to stalo 1, 5 milijona evrov. Mi pa danes 
govorimo tako na levi ali desni, nekateri, 
poslabšala se bo varnost v cestnem prometu.  
 Spoštovani kolegice in kolegi! To je 
neodgovorno do vseh tistih, ki težko živijo. 
Seveda, eni si lahko kupijo motorje, ki sploh ne 
bodo v tej kategoriji, ki se največ lahko pelje 25 
kilometrov na uro, njihova povprečna hitrost je 
pa 15 kilometrov. In seveda jih finančno 
obremenjujemo, zato danes mnogi od nas 
pričakujejo, predvsem od Vlade, naj kamera 
pokaže, vladni stoli so prazni, in še enkrat 
ponavljam, prvič se je zgodilo v petih letih, da 
predstavnik Vlade ni imel 20 minut časa, da bi 
poslušal predstavnike poslanskih skupin, ali jim 
je to všeč ali ni všeč. Z vsem spoštovanjem do 
vseh tistih, ki ste podali stališča poslanskih 
skupin, verjetno ga niste dobili nekje na hodniku, 
ste ga morali pripraviti in ga danes predstaviti 
vsem nam, poslankam in poslancem, in vsej 
slovenski javnosti. Tako je to neodgovorno od 
Vlade.  
 V tem zakonu, o katerem danes 
govorimo – pa slišali smo že, da smo mnogo 
časa porabili v prejšnjem mandatu – je možnost 
tudi za spremembe. Zato pozivam vse vas, ki 
boste danes še razpravljali, ko boste odločali, da 
imate v mislih ljudi, naše državljanke in 
državljane, ki jim je to edino prevozno sredstvo, 
ki jim je prevozno sredstvo na podeželju, da 
lahko gredo na njivo, v manjših krajih v trgovino, 
da pridejo do registracije tega vozila, ki ne 
poslabšuje varnosti v cestnem prometu, zelo 
težko. Danes smo slišali podatek, da je bilo 13 
tisoč teh vozil registriranih v Republiki Sloveniji, 
polovica tega še čaka, okoli 13 tisoč. Globa za 
takšnega voznika je pa, ko ga ustavi policist, 
400 evrov. Mnogi izmed državljank in 
državljanov nimajo niti 400 evrov pokojnine. Ko 
boste odločali o tem, razmislite tudi o tem 
segmentu. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa predlagatelju. 
 Zdaj pa res začenjamo razpravo 
poslank in poslancev. Prva dobi besedo gospa 
Janja Sluga, pripravi pa naj se Gregor Perič. 
 Izvolite. 
 
JANJA SLUGA (PS SMC): Hvala lepa. 

 Lahko se v marsičem strinjam s tem, 
ker je zdaj kolega Podkrajšek govoril, in se 

seveda tega tudi zavedam, ampak vsaka 
medalja ima vedno dve plati. Resnica je ta, da 
to, kar imamo danes na mizi, nima popolnoma 
nobene zveze s tem, o čemer ste govorili. Ker 
to, kar imamo na mizi, v resnici ukinja blažje 
pogoje, ki jih je Zakon o motornih vozilih določil 
za tehnične preglede za mopede do 25 
kilometrov na uro. Ker vi v resnici s tem, kar ste 
predlagali, črtate tisto, kar je posebej za te 
mopede urejeno za boljše in lažje postopke pri 
uporabnikih. Se pravi, če mi naredimo to, kar ste 
vi zdaj predlagali, se bodo za mopede do 25 
kilometrov na uro zaostrili pogoji za tehnične 
preglede, in sicer iz periodike na pet let, tako kot 
velja zdaj po tem veljavnem zakonu, bodo prešli 
na tehnične preglede, kot jih imajo mopedi do 45 
kilometrov na uro, kar je pa bistveno strožje, ker 
jih imajo na štiri, dve in na eno leto. In s tem v 
resnici povečujete tako administrativne kot tudi 
finančne posledice za lastnike teh vozil, o 
katerih je danes največ govora, se pravi, o teh 
finančnih posledicah. In jaz se s tem pač ne 
morem strinjati, meni se zdi, da zadostuje, da to 
opravljajo na pet let.  
 Kar se tiče namena, ki ga je zakon 
zasledoval pri tem, ko se je uvajala registracija 
in urejanje lastništva za mopede do 25 
kilometrov na uro, je treba povedati še nekaj 
drugih stvari. Definitivno to vpliva na prometno 
varnost. Zakaj? Zato, ker točno te mopede 
uporablja tudi mladina, naši otroci. In prav je, da 
se jih pregleda, prav je, da se ugotovi, ali gre 
dejansko za mopede, ki premorejo hitrosti samo 
do 25 kilometrov na uro, ali pa, kot se je 
ugotovilo v tem času, ko so se določeni mopedi 
registrirali, da se je seveda za marsikaterega 
ugotovilo, prvič, da tehnično ni brezhiben, in 
drugič, da je bil prodan kot moped do 25, pa to v 
resnici ni, ali pa da je bil naknadno predelan, da 
premore večje hitrosti, kar seveda ima vpliv na 
varnost v cestnem prometu. In številke, ki smo 
jih pridobili, kažejo, da je bilo v prvega pol leta 
po uveljavitvi zakona registriranih preko 11 tisoč 
200 mopedov do 25 kilometrov na uro, da pa se 
je istočasno v tem obdobju bistveno bistveno 
povečalo, skoraj za enkrat, tudi število mopedov 
do 45 kilometrov na uro, kar ravno govori, ta 
podatek, v prid temu, kar sem rekla, da je z 
vidika varnosti zelo pomembno, da so te zadeve 
pregledane in da se dejansko ugotovi, kakšna je 
njihova hitrost, ki jo premorejo.  
 Hkrati se je seveda zaradi zakona 
uredilo lastništvo mopedov, se je ugotovilo, če je 
kateri izmed njih ukraden, se je uredilo 
zavarovanje, da v primeru nesreč, ko so ta 
vozila udeležena in ki jih ni tako malo, dejansko 
poškodovanec lahko uveljavlja zavarovalnino in 
seveda tudi tretje osebe.  
 Kot je bilo rečeno, do konca oktobra 
2018, se pravi letošnjega leta, je bilo 
registriranih več kot 13 tisoč 500 teh mopedov. 
Je pa treba povedati še nekaj. Definitivno so se 
v začetku, ko je zakon začel veljati, pojavljale 
težave z dokazovanjem lastništva, s pridobitvijo 
in tako naprej, o tem smo seveda vsi, ki tukaj 
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sedimo, verjetno bili na terenu informirani. 
Posamezniki so se obračali na nas tudi v zvezi s 
tem. In seveda to je treba povedati, bile so 
težave. Ampak bile so težave zato, ker je bila 
diskrecijska pravica vsake osebe, ki je te 
postopke opravljala, takšna, da je ta oseba 
sama lahko odločala o tem, katere vse 
dokumente želi pridobiti za to, da bo ta postopek 
opravila. In tu ni bilo neke enotne prakse. In to 
se je seveda rešilo z zelo natančnimi navodili, ki 
jih je ministrstvo izdalo, predvsem v zvezi s 
postopkom ugotavljanja lastništva, v zvezi z 
listinami, ki so za to potrebne, in tako naprej. 
Treba je biti pošten in povedati tudi to, da teh 
težav več ni, da so se zadeve zelo hitro uredila, 
utirile, da tako rečemo, in da v resnici pri teh 
postopkih nobenih večjih težav ni več zaznati.  
In ko že govorimo o varnosti, je treba seveda 
povedati tudi to, da predmetni zakon, ko je bil 
sprejet, je bil sprejet tudi zato, ker je cela kopica 
prometnih nesreč, v katerih so ta vozila 
udeležena. In mi se ves čas pogovarjamo o tem, 
kako nevarne so slovenske ceste, kako je treba 
zmanjšati število poškodovanih v prometnih 
nesrečah in seveda tudi število mrtvih v 
prometnih nesrečah in zato je ta država v 
preteklosti sprejela določene dokumente, 
določene strategije, določena soglasja o tem, 
kako bomo vsi skupaj ravnali, da bomo te cilje 
dosegli, tako kot jih želimo doseči tudi na ravni 
Evropske unije. In to ves čas komuniciramo in to 
ves čas tudi vsi poslanci podpiramo. In zdaj 
delati korak v drugo smer, se mi res ne zdi 
razumno. Ta zakon je bil skladen z Resolucijo 
nacionalnega programa varnosti cestnega 
prometa za obdobje 2013–2022. In sledi vsem 
tistim načelom, ki so vsebovani tudi v tej 
resoluciji. In ker so odzivi na terenu na koncu 
pozitivni, ker so se uredile mnoge stvari, ki so 
bile prej neurejene, in je pozitivnih učinkov na 
terenu še mnogo več in na drugih področjih, jaz 
mislim, da res ni smiselno tega zdaj spreminjati. 
Še posebej pa ni smiselno tega spreminjati na 
tak način, kot to predlaga predlagatelj, da bi v 
bistvu točno za te lastnike, ki jih želimo 
razbremeniti, zdaj pogoje še zaostrili in jih 
finančno v resnici še bolj obremenili. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Gregor 
Perič. Pripravi pa naj se gospod Žan Mahnič.  
 Izvolite. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa za 

besedo.  
 Se soočamo z neko problematiko, ki 
smo jo v tej hiši že kar nekajkrat obravnavali, in 
verjamem, da smo tudi malo naveličani, ker bi si 
želeli slišati, če drugega ne, kaj novega, kakšen 
svež argument, ampak očitno jih ni. Meni je zelo 
padla v oko ena medijska prezentacija, torej eno 
poročanje v enem tedniku, ki ga ne bom 
imenoval, pa verjetno si predstavljate zakaj, ki je 
o tej problematiki poročal tako zelo kritično z 

enim bombastičnim naslovom, ki pravi 
Zakonodaja pri mopedih povzročila težave. 
Takoj zraven je v enem od podnaslovu 
napisano: Ministrstvo za infrastrukturo ne 
dovoljuje registracije vozila brez skladnosti s 
predpisi, veljavnimi v Evropski unijo. Ja, hvala 
bogu, hvala bogu da jih ne dovoljuje, ker to, kar 
danes poslušamo in kar smo že poslušali, gre 
zgolj za neke poizkuse, kako bi povsem sprostili 
to področje in se praktično lahko kdorkoli 
prevaža s čemerkoli.  
 Moram nekaj izpostaviti oziroma nekaj 
poudariti. Glede na to, da izhajam iz Primorske, 
torej iz obalnega dela, iz Istre, kjer je klima dosti 
milejša kot na drugih območjih Slovenije, je ta 
problem pri nas bil še toliko bolj prisoten in se ni 
koncentriral zgolj na tisti topli del leta, torej na 
poletje pa pomlad in jesen, ampak se je 
razpotegnil praktično čez celo leto, če že ni bilo 
nekega hudega dežja. In v času dokler tega 
zakona ni bilo, dokler tega področja nismo 
uredili, je na naših ulicah na naših pločnikih 
vladal dobesedno kaos, po primorsko povedano, 
kažin. Enostavno se ljudje niso počutili varne na 
cesti, torej udeleženci motornega prometa, 
avtomobilisti niso nikoli vedeli, kdaj mu bo nekdo 
priletel pred avto iz vseh možnih koncev, bodisi 
iz prehoda za pešce, iz pločnika, iz kakšne 
zelenice. Isto tako se pa tudi pešci niso počutili 
varne, ker so se ta vozila uporabljala praktično 
na vseh površinah. Torej, na cesti, na 
kolesarskih stezah, na prehodih za pešce in na 
površinah, rezerviranih za pešce. Dodaten 
problem je predstavljalo tudi dejstvo, in to se je z 
razgovori s policisti tudi večkrat izkazalo, da se 
policisti enostavno, če niso imeli izpolnjenih 
vseh pogojev, dveh, treh patrulj, ki lahko zaprejo 
območje, enostavno niso podali in niso lovili 
kršiteljev cestno prometnih predpisov, ker bi v 
nasprotnem lahko prišlo samo do tega, da bi 
zaradi nekega lova prišlo do tega, da pride še do 
dodatnih zapletov, še do dodatnih nesreč in so 
raje zadevo naredili na sigurno. Seveda pa niso 
niti vedeli, koga lovijo, ker so ta vozila enostavno 
bila brez vsakih identifikacijskih številk. Skratka, 
zmeda je bila resnično popolna. S to rešitvijo, z 
rešitvami, ki jih je zakon predvidel, je danes 
situacija na naših ulicah – jaz upam, da živimo 
na istem planetu – dosti boljša. Se je spet vrnil 
nek red in teh ekscesov ni. Sem pa tja se najde 
nekdo, ki je mladostniško pogumen in tudi krši 
predpise, ampak verjetno tega ne počne ravno 
dolgo, ker se ga hitro izsledi. Tista vozila, tiste 
tako imenovane petindvajsetke, ki so se 
pojavljale, vsaj za Izolo lahko z gotovostjo trdim, 
izgledalo pa je nekako tako, da je to vozilo bilo 
obrano vse plastike, vse kar je bila dodatna in 
odvečna teža, ni imelo luči, ni imelo drugih 
sredstev za signalizacijo in verjetno tudi 
predelano in je to švigalo po mestu sem in tja. 
Tega danes več na naših ulicah, hvala bogu, in 
cestah in kjerkoli drugje ne vidimo. Jaz se 
zahvaljujem tistemu, ki je pomagal, je 
pripomogel k temu, da je ta zakon šel skozi. 
Zdaj, ali ga imenujemo Zorčičev zakon ali 
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kakorkoli drugače, niti ni važno, ta zakon je 
sprejel Državni zbor in ta zakon je dober in je 
predvsem koristen.  
 Slišali smo tudi številne argumentacije, 
ki so po mojem odziv oziroma odmev nečesa, 
česar na terenu ni več. V startu, ko se je ta 
zakon implementiral, je prihajalo, kot smo slišali 
že danes, tudi kolegica Sluga je omenila, do 
različnih interpretacij in do diskrecije 
posameznih uradnikov na upravnih enotah, 
ampak tudi to je bilo zelo hitro odpravljeno z 
navodilom, ki je poenotilo to področje. Tudi 
kolega iz LMŠ je prej v predstavitvi stališč 
pojasnil, da je za ureditev lastništva porabil 
natanko 5 minut. Tako da, kjer je volja, se najde 
tudi pot, v to sem prepričan.  
 Vsebina samega zakona uveljavlja 
oziroma vpeljuje neke dodatne institute. In vsi ti 
instituti so namenjeni temu, da je varnost na 
naših cestah in pločnikih večja. Torej tehnični 
pregled pripore k večji varnosti. Homologacija 
oziroma potrdilo skladnosti vozila s predpisi 
ravno tako pripomore k neki varnosti. Ker 
neodgovorno je bilo tudi s strani tistih, ki so 
uvažali neka vozila iz, ne vem, različnih delov 
sveta pa jih tudi prodajali in zanje niso imeli 
homologacije, zdaj skuša predlagatelj to 
pojasniti – zakon je problem. Ne, ni problem 
zakon, problem so ta vozila, ker niso skladna in 
niso varna, in tisti, ki jih uporabljajo, se 
izpostavljajo nesorazmernih tveganjem, ker ko 
bo prišlo do neke težave, ko bodo bodisi imeli 
neko prometno nesrečo ali karkoli drugega, bo 
to težava vseh nas, družbe in predvsem tistega, 
ki se je mogoče znašel v neki taki situaciji, pa se 
je morda samo peljal mimo. Govora je o 
zavarovanju. Torej tudi samo zavarovanje 
zagotavlja neko varnost. Govora je o registraciji, 
ki zagotavlja sledljivost. Obvezna je tudi uporaba 
čelade, ta čelada tudi ni za nekoga tretjega, 
ampak je za udeleženca oziroma upravljavca 
tega vozila.  
 Še enkrat poudarjam, s tem zakonom 
smo dosegli manj kršitev cestnoprometnih 
predpisov, ker je nadzor nad lastništvom od 
uveljavitve zakona sploh možen, prej to ni bilo 
možno, in možna je tudi izsledljivost kršiteljev. 
Hkrati pa zagotavlja tudi večjo varnost pred 
krajami vozil. Tu se pa tudi zavedamo, kaj vse 
se je dogajalo.  Zaključil bom še z eno mislijo 
Rimljanov, torej starih Rimljanov, da dobre 
zakone ustvarjajo slabe navade. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo predlagatelj. 
 Izvolite. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Še hvala 

enkrat za dano besedo, spoštovana 
podpredsednica. 
 Zdaj sem poslušal seveda z vsem 
spoštovanjem dva predstavnika Stranke 
modernega centra. Mi nismo, niti jaz nisem trdil 
prej, ko sem predstavljal to spremembo, niti v 

stališču naše poslanske skupine ni bilo zaznati, 
da je vse točno definirano. Jaz mislim, da je z 
amandmaji možno neke stvari, če imamo en 
skupni cilj, jasen skupen cilj za neko 
spremembo, je to možno seveda še vse vložiti in 
dodelati med prvim in drugim branjem.  
 Kolega pred mano je govoril o Kopru. 
Jaz mu čisto verjamem. Jaz verjamem, da tudi v 
Ljubljani ali pa v Mariboru, večjih mestih, kak 
mladoletnik oziroma mlad s polno energije, po 
domače rečeno, divja s temi motorji. Ampak 
glejte, spoštovane kolegice in kolegi, teh 
mopedov, kot jih imenujemo, jih imamo med 26 
in 30 tisoč v Sloveniji. Ker prihajam iz podeželja, 
pa sem veliko med ljudmi, bil sem izvoljen v treh 
občinah, nisem še v svoji občini v Zreškem 
Pohorju naletel na nekoga, ki divja z mopedom, 
ki ima največjo hitrost 25 kilometrov na uro 
oziroma povprečno hitrost 15 kilometrov. Za te 
ljudi je to nujno prevozno sredstvo, ki ga niso 
dobili na lotu, ampak so si ga težko kupili in ga 
rabijo vsak dan.  
 Še enkrat trdim, ne govorim, da je 
zakon, sprememba zakona dodelana do konca. 
Ker je predstavnica Vlade, jaz sem vesel, zopet 
z nami, če je posluh Vlade, vseh nas poslank in 
poslancev, da želimo tem, ki, preko 13 tisoč teh 
lastnikov je zunaj še sistema, in se morate 
zavedati, da bo te lastnike oglobila policija in 
tisti, ki nima niti 400 evrov pokojnine, bo plačal 
globo 400 evrov. Ali si lahko predstavljamo, kaj 
pomeni za tistega, ki niti njegov moped ni toliko 
vreden?! Se pa lahko pelje, ker bom zdaj govoril 
o svojem področju, na Zreškem Pohorju, 15 
kilometrov na uro.  
 Dajmo razmisliti o dopolnitvi in 
spremembah! 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Sedaj ima besedo gospod Žan Mahnič, 
naslednji pa se naj kot zadnji razpravljavec 
pripravi gospod Doblekar.  
 Izvolite. 
 
ŽAN MAHNIČ (PS SDS): Hvala za besedo. 

Kolegice in kolegi! 
 Lahko to javno izpostavim, glede na to, 
da je bilo že v medijih zapisano, sicer vam ne bil 
dajal te ideje, ker verjamem, da jo boste kmalu 
udejanjili, ampak poglejmo en primer. Pojdite na 
spletno stran Mimovrste, vtipkajte električni skiro 
in boste videli, da se tam prodaja električni skiro, 
ki doseže hitrost 25 kilometrov na uro. Zdaj pa 
mi naj nekdo pove, kakšna je razlika med 
električnim skirojem, ki gre ravno tako hitro kot 
moped, do 25 kilometrov na uro. Ravno tako 
lahko ti električni skiro, nekdo, ki se spozna, ga 
priključi na računalnik, ga lepo sfrizira, ravno 
tako zavora pri tem električnem kolesu lahko 
odpove, ker ima dve zavori, ena je zadnja, 
nožna, ki pa deluje slabše kot tista, ki je vezana 
na motor oziroma na to električno zadevo. Pa 
električnega skiroja ni treba registrirati, ni ga 
treba homologirati, ni se treba zavarovati, pri 
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mopedu do 25 pa. Zakaj je temu tako? Pa so že 
takrat obstajali električni skiroji, ko se je ta zakon 
sprejemal, pa se niti ni z električnem skirojem 
potrebno voziti s čelado. Zakaj takšne razlike? 
Da gre za varnost tukaj odpade. Da pa gre za 
lobije pa mislim, da bi držalo, kajti v prejšnjem 
mandatu, že ko se je ta zakon sprejemal, smo si 
bili vsaj na tem delu enotni, da gre za tipični 
primer lobističnega zakona. Tipični primer 
logističnega zakona. Zdaj, gospod Zorčič se je 
za to že zavzemal takrat, intenzivno, zdaj 
kandidira za župana v Brežicah, bomo videli. Pa 
če pustimo to.  
 Poglejte, tisti, ki smo kdaj kaj šravfali, 
frizirali, da se po domače izrazim, mopede, 
motorje, vemo, da to, kar nekateri govorijo, kako 
to prinese večjo varnost, ne drži. Sovrstniki, 
takrat sel šel delati, se pravi 15 let nazaj, izpit za 
H kategorijo do 50 kubikov. Po tistem sem kupil 
motor, svoj prvi, oziroma takrat še do 50 
kubikov, kar pravijo, da sploh ni motor, Aprilio 
RS 50. Po vseh pravili in po vsem, kar je takrat 
veljalo, kar danes še velja, bi moral iti motor 50 
kilometrov na uro. Kot tipičen mladostnik, ki je bil 
navdušen nad motorji, sem naredil – kaj? Motor 
se sfriziral, pobral ven blokade, tako kot še 
ostali, ki smo se z motorji vozili, in ta motor mi je 
šel 120 kilometrov na uro. Ko je prišlo do 
tehničnega pregleda, sem dal blokade nazaj, 
sem ga peljal na tehnični pregled, šel skozi, ko 
sem prišel domov, pobral blokade ven in zadeva 
je bila, kakršna je bila. Gospe in gospodje, ne se 
slepiti, da se to ne dogaja sedaj, kljub temu, da 
ste sprejeli takšen zakon. Ko nekdo pelje moped 
na tehnični pregled, pač stori tako, da gre 
zadeva skozi, tisti, ki ga pa ne frizira, da bi ga 
moral potem spreminjati, da bi šel skozi tehnični 
pregled, takšni pa tako ali tako niso problem. 
Večinoma te mopede uporabljajo na podeželju, 
da gredo v trgovino, da gredo h komu na obisk, 
da gredo v gozd, da gredo na njivo. Drugo je v 
mestih. Večinoma tudi sicer tako. Pa vendarle, 
dajte mi povedati, koliko se je zmanjšalo 
tveganje, koliko manj je prometnih in drugih 
nesreč zaradi tega, koliko škode je bilo 
povrnjene in tako naprej. In predvsem odgovora 
na tisto prvo vprašanje, kakšna je razlika med 
tem in pa električnem skirojem, za katerega pa 
nič od tega ne velja, ali pa celo kolesom. No, saj 
že navadno kolo, kaj šele specialka, tudi doseže 
več kot 25 kilometrov na uro, tudi se lahko kaj 
zgodi, tudi lahko pride do nesreče. Kako je s 
škodo? Ali boste zahtevali še registracijo 
navadnih koles? Ne vem, še vinjeto oziroma 
mogoče boste nazaj uvedli tisto nalepko, ki je 
bila tudi tipičen lobističen primer, kako je neko 
podjetje blizu takratne LDS služilo na račun 
državljank in državljanov. Skratka, ne se slepiti. 
Ta zakon ni pripomogel k dodatni varnosti, ker, 
prvič, tisti, ki so bodisi kupili nov motor bodisi so 
ga že imeli, je bil brezhiben, nikoli predelan, ti 
tako ali tako niso imeli problema. Tisti pa, ki 
imajo takšne mopede, ki imajo ven pobrane 
blokade, ki imajo sfrizirane pa gredo enkrat na 
leto, ko gre zadeva na tehnični pregled, ga 

spravijo v brezhibno stanje, kar se tiče 
zakonskih podlag, ko pridejo domov pa je 
zadeve zopet takšna, ko je bila pred tehničnim 
pregledom. To je dejstvo. In noben zakon ne bo 
tega preprečil, dela se pa škoda industriji, dela 
se škoda Tomosu, dela se škoda tistim, ki so na 
tem področju in jih vi oziroma ne vsi, tisti, ki jih 
prejšnji mandat ni bilo tukaj, ampak boste pa 
ravno toliko soudeleženi, če ne boste podprli 
tega našega predloga.  
 Lahko se v drugem branju še 
pogovarjamo, lahko se vloži še kakšen 
amandma, zadeva spremeni, pa vendarle. 
Poglejte, koliko je nesreč z drugimi udeleženci, z 
drugimi motornimi vozili v cestnem prometu, 
ampak pač je pa zadeva priložna, 25 do 30 tisoč 
je približno takšnih vozil, 25 do 30 tisočkrat pri 
vseh sicer ne 65 evrov, pri vseh homologacija ni 
bila problem. Tudi ko ste homologacijo takrat 
SMC uvedli, ne vem, kakšna logika je bila, da če 
ti dokazuješ lastništvo, da si moral biti v času, ko 
si dobil ta moped, polnoleten in da potrebuješ 
dve priči, ki ta 15 let starejši od tebe. Verjetno 
ima marsikdo od starejših problem, da bi takšno 
pričo sploh dobil. Ampak, saj pravim, nekdo je, 
vemo sicer, kdo je bil predlagatelj, ampak nekdo 
je v tej zadevi, si upam trditi, da močno 
pokasiral, tako, kot je bilo v primeru nalepk v 
času zadnje vlade LDS.  
 In danes imamo priložnost, da to 
napako, ki je bila storjena v prejšnjem mandatu, 
popravimo in da naredimo korak proti 
državljankam in državljanom. Mi smo ta zakon 
vložili, nekateri ste rekli, da sedaj že drugič ali 
tretjič, mi smo ta zakon vložili, ker smo ga dali 
tudi v predvolilni program, in do konca mandata, 
če nas ne bo prej to prehitelo, bomo vložili 
zakone in lahko pričakujete, pač, stvari, ki smo 
jih v našem predvolilnem programu 
državljankam in državljanom obljubili. V praksi 
se je pokazalo, da ni ta zakon prinesel nič 
drugega kot samo dodaten strošek za 
davkoplačevalce oziroma v tem primeru za 25 
do 30 tisoč državljank in državljanov, ki imajo te 
mopede za, če temu tako rečemo, vsakdanja 
opravila. Zagotovo pa ne za to, da bi se s temi 
mopedi kazali, ker ta moped ni noben luksuz. 
Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Kot zadnji razpravljavec ima besedo 
gospod Boris Doblekar.  
 Izvolite.  
 
BORIS DOBLEKAR (PS SDS): Hvala za 

besedo. Spoštovane in spoštovani! 
 Danes govorimo o spremembi Zakona 
o kolesih z motorjem, o lahkem, majhnem vozilu, 
ki doseže 25 km/h oziroma vozi s povprečno 
hitrostjo 15 km/h. Ob vsem tem, ob različnih 
razpravah, ki jih seveda spoštujem, tako kot vse 
vas, spoštovani poslanke in poslanci, vsak ima 
pravico do svojega mnenja, ampak dostikrat se 
mi zdi, da je to mnenje proti mnenju lastnega 
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razmišljanja, ampak samo zato, ker mi to 
predlagamo, češ, tega ne bomo podprli in bomo 
na vse kriplje poskušali dokazati nasprotno. 
Omenja se pogosto kot razlog zavrnitve tega 
našega predloga varnost v cestnem prometu, 
ampak jaz nisem nikjer, niti v obrazložitvi Vlade 
našel nič o tem, da bi se varnost v cestnem 
prometu zaradi vožnje s temi kolesi z motorji 
oziroma s temi mopedi do 25 km/h oziroma do 4 
kW poslabšala. Če človek le malo pomisli, z 
takšnim vozilom, ki gre počasneje od kolesa, od 
navadnega kolesa ali pa kolesa na baterijo ali pa 
skiroja ali pa konec koncev smučarja ali pa 
tekača, človeka, ki malce hitreje hodi po cesti, 
gre počasneje od vseh teh – zakaj bi to vozilo 
oziroma voznik s tem vozilom povzročal težave v 
prometu? 
 Bilo je omenjenih več primerov o tem, 
da je nered na cesti zaradi teh vozil in tako 
naprej. Veste, lahko je ta vožnja s tem vozilom 
neko divjanje, izživljanje, če temu lahko rečemo 
divjanje s 15 km/h, je to pač neka vožnja za 
krajšanje časa oziroma, bi rekel, kot neko 
pohajkovanje po mestu, morda se tudi to dogaja. 
Ampak nekaj pa je nujna uporaba tega vozila. 
Kot so že nekateri moji kolegi in kolegice 
povedali, da ta vozila si privoščijo po navadi 
ljudje z nizkimi dohodki, nizkimi prihodki, z malo 
denarja zato, da ta vozila tudi koristno uporabijo. 
Ne zato da se bodo zdaj z njimi kazali in vozili 
po mestu in, ne vem, ogrožali varnost prometa, 
ampak da to vozilo uporabijo za nujne zadeve. 
Rečeno je že bilo, da je okrog 13 tisoč teh vozil 
že registriranih po tem zakonu. Vsi ti, ki so šli 
skozi to kalvarijo, da so ta vozila registrirali – 
slišali smo tudi primer, da je ta postopek 
ugotavljanja lastništva lahko za pet minut 
končan in tako naprej – morda tudi, pri 
nekaterih. Imamo pa tudi primere, ko je to trajalo 
ure in ure, dneve, leta. 13 tisoč teh vozil sploh 
še ni registriranih, kar pomeni, da je vprašanje, 
če je sploh dokazano lastništvo. In zakaj ta 
vozila niso registrirana? Verjetno tudi zato, ker je 
to dodaten strošek in ker si ljudje tega ne morejo 
privoščiti, pa tudi zaradi zapletenega postopka 
dokazovanja lastništva. Imamo veliko primerov, 
veliko jih je bilo tudi v medijih, nekatere ste tudi 
člani koalicije sami navedli, ampak nisem slišal 
nobenega primera, ko je, na primer, bil moped 
letnik 1969 kupljen in za dokazovanje lastništva 
mora biti lastnik star najmanj 66 let, priči pa 81 
let. To so primeri iz prakse, iz življenja. Takšni 
primeri se dogajajo. Ali pa primer, ko je človek 
lastnik takšnega kolesa, letnik 1930, to je 
veteran, tudi spoštuje tako vozilo in ga čuva in 
vzdržuje. Ampak če želi dokazati lastništvo, bi 
moral biti lastnik star 105 let, priči pa 120 let. 
Tudi to so te anomalije tega zakona. In takih 
primerov ni malo. Veliko se ljudje vozijo s temi 
vozili, kljub temu da niso registrirana ravno 
zaradi teh težav, potem pa plačujejo globe, 
plačujejo kazni policiji oziroma državi, in to samo 
zato, ker si z ničemer drugim ne morejo 
privoščiti prevoza in plačajo potem globo, ker 
niso mogli vsega urediti, niso si mogli tega 

privoščiti ali pa ni šlo skozi zaradi takih in 
drugačnih razlogov. To se pravi, ljudem smo s 
tem zakonom – in še kar vztrajate oziroma ne 
želite sprememb – povzročili dodatne 
popolnoma nepotrebne stroške za takšna vozila 
s tako nizko hitrostjo.  
Velja omeniti tudi ekologijo. Ta vozila so okolju 
bolj prijazna od ostalih, imajo manj izpuhov. 
Stalno govorimo o neki trajnostni mobilnosti in 
tako naprej, vendar čutiti pa ni nobene 
spodbude oziroma da bi bile temu dejansko tudi 
naklonjeni. 
 Pravite, da težav ni več. Jaz pa mislim, 
da težave so še, sploh za teh 13 tisoč vozil, ki 
niso registrirana. Mislim, da lastnike teh vozil 
čaka še ogromno težav, če bodo želeli to tudi 
narediti. Zato predlagamo spremembo in 
odpravo tega neumnega zakona, ki zahteva, da 
so vozila s povprečno hitrostjo 15 kilometrov na 
uro registrirana. O tem zakonu je bilo že takrat, 
ko smo to predlagali, ogromno povedanega. 
Verjetno bo tudi še danes, ampak še enkrat 
pozivam, dajmo biti življenjski, človeški, prijazni 
do ljudi, ki so socialno šibkejši, kar mnogokrat 
poudarjate, pomagajmo socialno šibkejšim. In, 
še enkrat, varnost v prometu se zato ni 
popolnoma nič izboljšala, razen če dokažete z 
nekimi podatki, ampak jaz tega nisem videl. 
Dajmo podpreti ta predlog, da se ta zakon 
spremeni in da omogočimo ljudem, da se s temi 
majhnimi lahkimi vozili lahko vozijo in jih tudi 
izkoristijo, če jih imajo doma, če so lastniki. 
 Če menite, da to ni potrebno, kar je iz 
vaših razprav tudi razbrati, pa boste potem 
morali državljankam in državljanom tudi 
pojasniti, zakaj tega ne podpirate. Ampak jaz 
verjamem, da mnogi od vas bi podprli takšno 
spremembo, če ne bi bili zavezani neki skupni 
politični odločitvi oziroma opciji. Toliko z moje 
strani, hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa zadnjemu razpravljavcu.  
 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobi besedo še predstavnik 
predlagatelja gospod Bojan Podkrajšek.  
 Izvolite. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Hvala še 

enkrat za dano besedo, spoštovana 
podpredsednica. Kolegice in kolegi! 
 Seveda moram povedati, da sem 
mogoče na neki točki malo žalosten, ker smo 
tako neenaki do državljank in državljanov, pa se 
bom potrudil, da vam bom v imenu predlagatelja 
to dopovedal. 
 Za moped, o katerem že govorimo dve 
uri, ki je star 20 ali pa 30 let ali pa 10, ki je po 
neki moji nestrokovni oceni vreden 500 evrov ali 
pa 400 ali pa 600, rabiš, da dokazuješ lastništvo 
dve priči. Rabiš dve priči, ki sta starejši – zdaj ne 
vem od koga, od motorja ali od lastnika, najmanj 
15 let. Ampak vse se je dogajalo v istem sklicu. 
Tisti, ki so pa pobrali iz NLB in iz bank našega 
skupnega denarja po milijone, pa ne rabijo nič, 
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vozijo se danes z najbolj sodobnimi avtomobili, 
lahko plačajo globo, ni višine globe, ki jo ne 
morejo plačati. Tisti, ki si je pa kupili moped, ki 
ima največjo možno hitrost 25 kilometrov na uro, 
smo že povedali, pa vam bom to še stokrat 
povedal, povprečna hitrost 15 kilometrov na uro, 
pa rabi dve priči, da se lahko vozi od 1. maja 
2017, rabi urediti homologacijo, od tistih 
minimalnih dohodkov, ki jih prejema, pa mora 
plačati na začetku vsaj 160 evrov. Toliko o nas 
vseh, ki zastopamo in ki smo bili izvoljeni od 
državljank in državljanov Republike Slovenije. 
Pomeni, tisti, ki imajo naše milijone, od vseh 
tistih, ki nas danes poslušajo, ne rabijo ničesar, 
tisti, ki so si pa to nujno vozilo kupili za svoj 
denar, težko prislužen, pa rabiš dve priči. Ne 
obsojam, ker ste pretežno novi poslanci, ne 
obsojam vas, da je bil ta zakon sprejet. Ja, bilo 
je število rok oziroma tipk stisnjenih, da je šel v 
veljavo, ampak imam tudi iz današnje razprave 
velike pomisleke, da je tukaj zadaj močan lobi. 
Lobi, ki bo od 26 tisoč lastnikov teh vozil pobral 
približno 4 milijone evrov. Med prvim majem pa 
do danes je mnogo državljank in državljanov 
pisalo oziroma prihajajo k nam, da imajo težave 
in da jih je ostalo preko 13 tisoč evrov še izven 
tega sistema – ali ne pridobijo homologacije ali 
ne morejo urediti lastništva, skratka teh vozil ne 
morejo več uporabljati.  
 Pa naj se spet vrnem k tistim milijonom. 
Tisti, ki imajo milijone v žepih, se veselo vozijo 
po Sloveniji in po svetu, ti naši, o katerih pa 
danes govorimo, pa morajo te motorje dati v 
svoje garaže, jih zakleniti, če jih pa policija dobi, 
bodo pa vsak dan plačevali globo po 400 evrov. 
To je razlika med enimi pa drugimi, ampak vsi 
pa živimo v isti državi, vsi imamo iste želodce, 
roke pa vse. Zato sem žalosten, ko ne želite 
poslušati. Bil sem razočaran, spoštovana 
sekretarka, ko niste niti poslušali stališč 
poslanskih skupin, ampak zavedajte se, o vsem, 
kar govorimo v tem državnem zboru, v tej 
dvorani, so težave naših državljank in 
državljanov. To ni všečen zakon Slovenske 
demokratske stranke ali pa Nove Slovenije. To 
je težava naših ljudi in zato je prav, da se o tem 
tukaj pogovarjamo in iščemo rešitve. Verjetno je 
komu bila danes dolgočasna seja, mogoče celo 
komu smešna, ampak zavedajte se, da vas 
bodo ti lastniki tudi srečali na ulici, tudi mogoče v 
Kopru ali pa Pohorju ali pa na Dolenjskem, 
Prekmurju. Ljudem ni lahko, čeprav je nam 
včasih smešno. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Vsi prijavljeni razpravljavci ste dobili 
besedo. Ker pa je čas, določen za razpravo, še 
ostal, sprašujem, ali želi morda še kdo na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
razpravljati? Da. Odpiram razpravo. Prosim, 
prijavite se. 
 Prvi ima besedo gospod Marijan Pojbič.  
 Izvolite. 
 

MARIJAN POJBIČ (PS SDS): Hvala, lepa 

spoštovana podpredsednica. 
 V Slovenski demokratski stranki smo v 
času volilne kampanje zelo jasno povedali, kaj 
bomo storili za ljudi, ko bodo zaključene volitve. 
To smo tudi zapisali v naš predvolilni program, in 
to danes tudi uresničujemo. Držimo besedo, 
držimo obljubo, tisto, kar rečemo, to tudi storimo.  
Pa se vrnemo nazaj k temu zakonu. Jaz bom 
zakon, ki smo ga v Slovenski demokratski 
stranki predlagali, tudi podprl. S tem zakonom 
želimo anulirati zakon, ki ga je SMC skupaj z 
Zorčičem vložila v parlamentarno proceduro v 
prejšnjem mandatu in tudi uspela. Zelo žalosten 
sem, moram povedati, da danes gospoda 
Zorčiča sploh ni tukaj. Bilo bi lepo, bilo bi 
odgovorno, da bi ljudem še enkrat pojasnil, kako 
je uspel lobirati, da je uspel ta zakon spraviti 
skozi parlamentarno proceduro. Tudi v 
Državnem zboru je bilo veliko ljudi, takrat še 
poslank in poslancev, nekateri ste še danes 
tukaj, ki ste glasovali za, drugi proti. Ampak na 
žalost ljudi je šel ta lobistični zakon skozi 
parlamentarno proceduro. Danes tisti, ki ste 
takrat glasovali za ta zakon, ki je definitivno 
škodljiv – bom potem poskušal povedati, zakaj – 
bi lahko morda danes, imate priložnost, da bi 
svoje mnenje spremenili in odločili v dobro ljudi. 
Odločili v dobro ljudi.  
Ta zakon, ki ga mi predlagamo, pomaga tistim, 
ki so v naši družbi najrevnejši. Vsi, ki sedimo v 
tem državnem zboru, bi se morali tega še kako 
dobro zavedati. To so večinoma ljudje, ki si ne 
morejo kupiti ferrarija, si ne morejo kupiti 
lamborghinija, si ne morejo kupiti motorja 
Kawasaki, Hondo in tako dalje, tisočkubično in 
več. To so tisti ljudje, ki se z veliko težavo 
prebijajo iz meseca v mesec. In resnično 
neokusno in zelo nekorektno je, da tem ljudem 
še naložimo nove težave na hrbet. S tem 
zakonom smo to storili.  
Danes je bilo veliko povedanega, popolnoma 
podrobno obrazloženega, zakaj smo predlagali 
ta zakon. Ne bom se v same podrobnosti 
spuščal. Zelo jasno pa povem, da se v Slovenski 
demokratski stranki zavedamo stisk ljudi, se 
zavedamo, kaj za marsikaterega na podeželju 
pomeni 150, 200 evrov na letni ravni. In na drugi 
strani – ti ljudje, nekateri, ki danes teh vozil niso 
mogli registrirati, so imeli edino prevozno 
sredstvo iz enega dela svoje kmetije pa na 
drugo pa morda do trgovine, kot smo se danes 
že pogovarjali. To so dejstva, ki so znana nam – 
tistim, ki živimo na podeželju, ki gremo med tiste 
ljudi in ki ugotavljamo, kako težko se nekateri 
prebijejo iz meseca v mesec.  
Jaz sem prepričan, da tisti, ki sedite tukaj v 
Državnem zboru, morate imeti občutek za ljudi. 
Drugače so vas izvolili lobiji, izvolili so vas tisti, 
preko katerih potem skozi zakonodajo, ki jo 
peljete skozi državni zbor, uresničujete njihove 
interese v ozadju. Tisti lobiji, ki so stali za tem 
Zorčičevim zakonom – na eni strani je zagotovo 
požrešna država, ki jo je vodil Miro Cerar, na 
drugi strani zagotovo ali pa najbolj verjetno 
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kakšne zavarovalnice in tako dalje. Nekdo je 
tukaj, kot je moj kolega, predlagatelj Bojan 
Podkrajšek, že pred nekaj časa, ko je razpravljal 
tu uvodoma, zelo jasno poudaril. 
 Jaz mislim, da poslanke in poslanci v 
Državnem zboru, ki smo izvoljeni od ljudi in bi 
morali delati za ljudi, si tega enostavno ne bi 
smeli dovoliti. Kdorkoli iz katerekoli politične 
opcije prihaja, ki poskuša z lobističnimi zakoni 
obremenjevati naše državljanke in državljane, bi 
ga morali izločiti. Ne glede na to, iz katere 
sredine prihaja. Jaz mislim, da se počasi 
bližamo temu času, da se bodo ljudje odločili 
tako, da lobisti za posameznike več ne boste 
imeli mesta v Državnem zboru. Ljudje so se, ko 
so bile zadnje državnozborske volitve, odločili in 
jasno povedali, kdo je tisti, ki mu zaupajo, 
vendar – to sem že velikokrat povedal, pa še 
enkrat bom – da ste tisti, ki sedaj sedite v 
koaliciji, ukradli volitve ljudem. Ljudje so se 
odločili drugače. Vi ste se pa zaradi svojih 
lobističnih interesov in da obremenjujete najbolj 
revne, odločili, da imate sedaj vlado v svojih 
rokah. Ampak verjemite mi, tako kot je SMC 
plačal svoje slabo delo in obremenjevanje tistih 
najbolj revnih v prejšnjem mandatu, in v tem, vi 
veste, koliko vas je zdajle v tem sklicu, tako bo 
tudi ta koalicija v neki prihodnosti odgovarjala 
državljankam in državljanom, tistim, ki se s 
težavo prebijajo iz meseca v mesec. O tem 
razmislite danes, ko boste glasovali o tem 
zakonu. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Franc 
Breznik. 
 Izvolite. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Najlepša hvala. 

 V Poslanski skupini SDS smo ta zakon 
vložili iz dveh vzrokov, zaradi dveh vidikov. Prvi 
vidik je ta, ki ga je kolega Podkrajšek danes 
omenil v širšem delu razprave, drugi del pa je v 
tem tako imenovanem idioten testu, to je test 
zdravorazumske logike v Sloveniji, ali prevladuje 
tehnično-intelektualni ali pa inženirski del ali pa 
bo prevladal tako imenovani FDV-birokratski lobi 
in ta miselnost. Kot vidim, je ta miselnost vpeta 
tudi v tem mandatu.  
 Zdaj pa gremo k logiki. Prvič, zakaj 
obdavčiti termin –, mora se pravilno uporabljati, 
vsi ga zelo nepravilno uporabljate – gre za 
kolesa s pomožnim motorjem, ne mopede. 
Moped je tisto kolo s pomožnim motorjem, ki 
dosega do 45 kilometrov na uro. Do 25 
kilometrov na uro pa imamo kolesa s pomožnim 
motorjem. Torej vi ste sovražniki kolesa s 
pomožnim motorjem, ki imajo za ta dodatni 
pogon motor z notranjim izgorevanjem, ali je to 
2-taktni ali 4-taktni motor. 4. industrijska 
revolucija pa je prinesla tako imenovana 
elektrificirana motorna kolesa, električna kolesa 
recimo, ki si ga lahko kupite, ki imajo prav tako 
omejitev 25 kilometrov na uro. Sprašujem vas, 

zakaj še jih niste obdavčili. Lahko povem, da 
manipulacija na električnih kolesih, ki ga tudi 
sam posedujem, omogoča hitrost električnega 
kolesa KTM recimo do 75, 70, 60 kilometrov na 
uro. Lahko povem, da si lahko otroci na 
internetu, tudi vi lahko kupite za svoje kolo, kolo 
z električnim pestom z dodatnim ionskim 
akumulatorjem, ki ima moči do 1 kilovata ali celo 
več. Podjetje Rimac je izdelalo električno kolo, ki 
ima za pogon 7-kilovatni motor in dosega 
približno 100 kilometrov na uro. Sprašujem vas, 
zakaj še tega niste obdavčili, dodatno 
zbirokratizirali in se drli: »Vse zaradi varnosti.« 
Kolegica je kupila psa hrta, ki bi ga evtanazirali v 
enem izmed centrov za zaščito živali. Humana 
gesta. Hrt dosega skoraj 70 kilometrov na uro. 
Zakaj niste tega hrta registrirali? Kolega ima 
kočijo, s katero vozi turiste po Mariboru. Ima dva 
upokojena lipicanca. Kljub upokojitvi dosega ta 
kočija približno hitrost 50 kilometrov na uro, ko 
sta seveda dobre volje in dobro nahranjena. 
Zakaj, kolega, ne registrirate, ne obdavčite in ne 
speljete vse tehnične preglede tudi za ta konja? 
Zakaj še tega zakona niste sprejeli? Usain Bolt v 
času svetovnega rekorda je dosegel na 65. 
metru, v šprintu dosega najvišje hitrosti, je 
dosegel hitrost 44, 127 kilometrov na uro. Zakaj 
Usaina Bolta, če pride v Slovenijo, ne spravite 
takoj na tehnični pregled in mu postavite tablico? 
Sam sem kolesar, povprečen kolesar pri svojih 
srednjih 40 letih. Na kolesu vedno pogledam 
računalnik, povprečna hitrost je okrog 25 
kilometrov na uro. Povprečna hitrost kolesa s 
pomožnim motorjem, kot je kolega Podkrajšek 
povedal, je 13 do 15 kilometrov na uro. 
Sprašujem vas, ali boste tudi Franca Breznika, 
povprečnega kolesarja, registrirali, spravili skozi 
tehnične preglede in mu nalepili na hrbet morda 
registrsko tablico. Imam pa še kolege, ki boljše 
trenirajo, so v boljši fizični kondiciji, imajo te tako 
imenovane tekmovalke in dosegajo recimo pri 
nekih spustih 80 kilometrov na uro. Sprašujem 
vas, zakaj ta kolesa, ki prav tako imajo v prvem 
delu pridevnika kolo, niso spravljena skozi 
kompletno certificiranje in tudi niso registrirana. 
Govorim o maloumski veleposestnosti, govorim 
o ljudeh, ki ne razmišljajo, govorim o tem, da se 
zgodovina ponavlja. LDS – je enako nalepke za 
tehnične preglede, tipični lobistični zakon. Potem 
je LDS recimo pred leti, če se spomnite, ko ste 
se peljali po avtocesti in ste imeli, ko je en njihov 
prijateljček naredil eno tablico, ki je delovala na 
induktivno zanko, in ste vi plačevali cele dneve 
tisto ABC cestninjenje. Spet je bil en lobistični 
zakon. Glejte, sam KPK je povedal na eni izmed 
sej, da tipični šolski primer lobističnega zakona 
in zadaj celo število podjetij, ki delujejo, je primer 
tako imenovanega vašega zakona o registraciji 
koles s pomožnim motorjem. Torej vas 
sprašujem, kje je tu logika glede varnosti. 
In še nekaj. Nekdo, ki manipulira, oprostite, zato 
pa imamo policijo. Nekdo, ki zlorablja, ki gre 25 
km/h – imamo za to policijo, da dela. In če 
policija tega ni znala urediti, potem ne moremo 
spreminjati zakona in zdravorazumske logike. 
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Tukaj je padla zdravorazumska logika na tem 
zakonu. Še petkrat ga bomo vložili, še pet 
idioten testov bomo naredili, da bomo potem 
ugotovili, ali je še kaj normalnih 
zdravorazumskih ljudi ravno v hramu 
demokracije, ki bi to logiko morali uporabljati. 
Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam! 
 Naslednji ima besedo gospod Robert 
Pavšič 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Ja, ko tole 

poslušam, se mi res zdi, da je zdrav razum 
popolnoma usahnil. Ne vem, kako nam uspe v 
tej stavbi prav popolnoma iz vsakega vprašanja 
narediti teater in ideološko vprašanje. Za 
mopede gre in za varnost v cestnem prometu. 
Prosim te … 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

poslanec, prosim, če se umirite, pa pustite 
kolegu, da dokonča svojo misel. Hvala. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Ne, gospod 

Breznik, gre za vozila na motorni pogon, ki 
tehtajo tudi 100 kilogramov, pa naj se peljejo 10 
ali 15 ali pa 25 kilometrov na uro, in so zelo 
nevarna. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

poslanec, prosim če se umirite, pa pustite 
kolegu, da dokonča svojo misel. Kradete mu 
čas. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Ja, saj verjetno je 

to. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod poslanec. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Pravila na 

cestnem področju veljajo za vse: za pešce, za 
tiste na skirojih, za tiste na rolerjih in tudi 
kolesarje. Pojdite skozi naselje več kot 50 km/h. 
Tudi s kolesom vas lahko izmerijo, ustavijo in 
vam dajo kazen policisti. Lahko vam jo dajo. 
 Potem tukaj promoviramo, kako je 
treba goljufati pri tehničnih pregledih. Katastrofa! 
Mi bomo zdaj legalizirali goljufanje ali kako? 
Mislim, krasno. Dokazati je treba samo 
homologacijo, tehnično ustreznost. Kaj 
dokazujemo s homologacijo? Da delujejo 
zavore, da so v skladu z evropskimi smernicami, 
da ima luči, da je omejena hitrost, da je pravilno 
vzmetenje. V nekaterih ruralnih področjih bomo 
spremenili pravila, da se bodo lahko vozili z 
neregistriranimi, nehomologiranimi, neizpravnimi 
vozili? Vozilo, ki nima homologacije, ki nima 
tehničnega pregleda, je tehnično neizpravno in 
je nevarno. Nevarno je zame, za kogarkoli. 
Skiro, tudi skiro se mora na cesti obnašati v 
skladu s cestnoprometnimi predpisi. 
 Gospa predsednica, prosim. 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Gospod 

Breznik, zadnjič vas opozarjam. Prosim vas, da 
se ne oglašate med razpravo drugih poslancev. 
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Dajte priznati, da 

ste s predlogom tega zakona oziroma teh 
sprememb zakona popolnoma zgrešili, ker to ne 
bi bil en korak nazaj. To se vrnemo spet v kaos, 
ko vsak lahko počne vse, kar hoče v tej državi – 
ali kaj? 
Kaj ima kar na enkrat NLB in ne vem kaj še vse 
z mopedi, s kolesi s pomožnim motorjem, da 
boste zadovoljni? Ne vem, jaz sem čakal samo 
en stavek, da se je migrant na 50 kubičnem 
mopedu, je ukradel socialno pomoč, 
steklokeramično ploščo privezal na hrbet in se s 
100 km/h peljal v Slovenijo in pripeljal se pa je iz 
Venezuele. Samo še to je manjkalo pa bi bila 
današnja razprava popolna. 
Tako da jaz tega zakona absolutno ne bom 
podprl. Da namigujete oziroma kar direktno 
poveste, da je to vprašanje kakšnega lobija, to je 
pa nedostojno. Pridite s papirji in kaj dokažite, 
ne samo govorit. To, kar pa govorite, jaz se 
opravičujem, to je pa popolna neumnost. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa! 
V okviru delitve časa imata možnost razprave 
tudi predlagatelj in predstavnik Vlade, ki ju prej 
posebej nisem povabila, da se prijavita. Sedaj 
sprašujem, če želi najprej morda besedo 
predstavnica Vlade ? Ne. Predlagatelj? Da. 
Izvolite. Imate 5 minut na voljo. 
 
BOJAN PODKRAJŠEK (PS SDS): Hvala še 

enkrat za besedo, tokrat verjetno zadnjič. 
 Moj predhodnik, jaz mislim, da je vsem 
povedal, ki spremljajo današnjo sejo, kak odnos 
imamo, pa bom tudi povedal o banki. Verjetno 
vam je to dolgočasno, pa gospod odhaja. Jaz še 
enkrat ponavljam, vsi, ki smo izvoljeni v ta 
državni zbor, pa jaz mislim, da se boste z mano 
strinjali, da smo zato tukaj, da sprejemamo 
zakone, ki gredo v prid državljankam in 
državljanom, predvsem tistim, ki so nas izvolili. 
To je bilo v preteklosti, to je v sedanjosti pa tudi 
v prihodnosti. Jaz še enkrat ponavljam, da 
verjetno nismo tako všečni, da bi nas spremljali 
čez dan državljanke in državljani. Imajo še kaj 
drugega tudi za početi. Ampak če nas danes 
spremljajo, nas spremljajo predvsem tisti, ki 
imajo težavo s tem zakonom, ki je prišel v 
veljavo 1. maja 2017. Kaj ima to zveze z NLB? 
Lahko mahamo. Tisti nas ne spremljajo, ki imajo 
BMW, ki imajo milijone. Kaj ima skupnega? Isti 
vladi, smo se trudili skupaj z Novo Slovenijo, da 
jim dopovemo, da z tem zakonom, ki diši, od 
lobijev zadaj, po korupciji, da ga naj ne 
sprejmejo. Čas od prvega maja do danes je 
pokazal, da je ta zakon zgrešen. To hočemo 
danes dopovedati. Tej isti vladi smo 
dopovedovali, da tiste, ki so odnesli milijone, 
damo tja, kamor sodijo. Zdaj pa še enkrat 
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ponavljam. Za moped oziroma kolo s pomožnim 
motorjem, ki je vredno 500 evrov, rabi državljan 
v isti državi dve priči, da dokaže lastništvo, za 
milijone, ki so jih pa odnesli, pa ne rabijo 
ničesar.  
 To se dogaja celo zgodovino v 
Republiki Sloveniji. Kar je kolega pred menoj 
govoril in sprenevedanje, je nek odnos do teh 13 
tisoč ljudi, ki so še lastniki teh koles z motorjem, 
da jim ne želimo prisluhniti, mi smo pa tudi 
uvodoma že priznali, če je možnost, če je posluh 
vlade in vseh nas v koaliciji, da se vloži 
amandma in da se sprejme tak zakon, ki bo v 
prid vsem tistim, ki so že dali ta kolesa z 
motorjem na tehnične preglede, predvsem pa v 
prid tistih, ki še jih imajo doma v garaži, da jih ne 
bo jutri policist oglobil z globo v višini 400 evrov. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

predlagatelju.  
 S tem zaključujemo splošno razpravo. 
O predlogu sklepa, da je predlog zakona 
primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo v skladu 
s časovnim potekom seje zbora odločali čez pol 
ure v okviru glasovanj.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda in drugo sejo Državnega zbora, ki jo bomo 
z glasovanji nadaljevali ob 15.50. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 15.18 in se 
je nadaljevala ob 15.51)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!  
 Nadaljujemo prekinjeno redno sejo 
Državnega zbora. Bom počakal še kakšno 
sekundo, da se poslanci v miru pogovorijo med 
seboj. Hvala. 
 Preden preidemo na postopek 
glasovanja, vas želim obvestiti, da bo Državni 
zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem 
redu: 6., 20., 7., 12., 23., 24., 8., 21., 22., 15., 
17., 16., 18. in 26. točka dnevnega reda.  
 Preden preidemo na glasovanje vas, 
spoštovani poslanke in poslanci, prosim, da 
preverite glasovalne naprave. Hvala.  
  
 Nadaljujemo s prekinjeno 6. točko 
dnevnega reda, to je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o davku 
od dohodkov pravnih oseb, nujni postopek. 

 Ker v drugi obravnavi amandmaji k 
dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, 
prehajamo na tretjo obravnavo predloga 

zakona, to je na odločanje o predlogu zakona.  
 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 
Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
prehajamo na glasovanje.  
 Glasujemo. Navzočih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 52, proti 6.  
 (Za je glasovalo 52.) (Proti 6.) 

 Ugotavljam, da je bil zakon sprejet. S 
tem zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 20. točko 
dnevnega reda, to je Predlog zaključnega 
računa Proračuna Republike Slovenije za leto 
2017.  

 Prehajamo na odločanje o Predlogu 
zaključnega računa Proračuna Republike 
Slovenije za leto 2017. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 43, proti 26.  
 (Za je glasovalo 43.) (Proti 26.) 
 Ugotavljam, da je zaključni račun 
sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda.  
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko 
dnevnega reda, to je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
stvarnem premoženju države in 
samoupravnih lokalnih skupnosti, skrajšani 
postopek. 

 
 Nadaljujemo z drugo obravnavo, to je 

z odločanjem o vloženih amandmajih, ki ga 
bomo opravili na podlagi pregleda vloženih 
amandmajev z dne 27. novembra 2018. Hkrati 
pa vas obveščam, da je Poslanska skupina SDS 
umaknila amandmaja k 2. in 3. členu predloga 
zakona. 
 S tem, spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje, prehajamo na odločanje o 
amandmaju Državnega sveta k 2. členu. 
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 38. 
 (Za je glasovalo 30.) (Proti 38.) 
 Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet. 
 
 Prehajamo na odločanje o amandmaju 
Državnega sveta k 3. členu. 
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 29, proti 40. 
 (Za je glasovalo 29.) (Proti 40.) 
 Ugotavljam, da amandma ni bil sprejet. 
 
 S tem smo končali glasovanje o 
amandmajih in z drugo obravnavo predloga 
zakona v okviru skrajšanega postopka.  
 
 S tem, spoštovane poslanke in 
poslanci, prehajamo na tretjo obravnavo 

predloga zakona. Ker v drugi obravnavi 
predlagani amandmaji niso bili sprejeti, 
prehajamo na odločanje o predlogu zakona.  
 Obveščam vas, da me Zakonodajno-
pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da 
bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem 
delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 44, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 44.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem 
zaključujemo to točko dnevnega reda. 
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 Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko 
dnevnega reda, to je prva obravnava 
Predloga zakona o spremembah Zakona o 
motornih vozilih. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah 
Zakona o motornih vozilih je primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 27, proti 39. 
 (Za je glasovalo 27.) (Proti 39.) 
 Ugotavljam, da sklep ni sprejet, zato je 
zakonodajni postopek o predlogu zakona 
končan. S tem zaključujemo tudi to točko 
dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na prekinjeno 23. točko 
dnevnega reda, to je Triindvajseto redno 
letno poročilo Varuha človekovih pravic 
Republike Slovenije za leto 2017. 

 Prehajamo na odločanje. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 77, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 77.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je priporočilo sprejeto. 
S tem zaključujemo to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 24. točko 
dnevnega reda, to je Poročilo Varuha 
človekovih pravic Republike Slovenije o 
izvajanju nalog državnega preventivnega 
mehanizma po Opcijskem protokolu h 
Konvenciji OZN proti mučenju in drugim 
krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim 
ali ravnanju za leto 2017. 

 Prehajamo na odločanje o predlogu 
priporočila k navedenemu poročilu Varuha 
človekovih pravic. 
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 75, proti 1. 
 (Za je glasovalo 75.) (Proti 1.) 
 Ugotavljam, da je priporočilo sprejeto. 
S tem zaključujem tudi to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 8. točko 
dnevnega reda, to je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Gradbenega 
zakona, skrajšani postopek. 

  Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Gradbenega zakona ni primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 51, 29 proti. 
 (Za je glasovalo 51) (Proti 29.) 
 Ugotavljam, da je predlagani sklep 
sprejet, zato je zakonodajni postopek o predlogu 
zakona končan. S tem zaključujemo to točko 
dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na prekinjeno 21. točko 
dnevnega reda, to je Predlog sklepa o 
soglasju k Programu dela in finančnemu 
načrtu Agencije za energijo za leto 2019.  

 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, ki se glasi: Državni zbor daje soglasje k 
programu dela in finančnemu načrtu Agencije za 
energije za leto 2019 z dne 21. 9. 2018. 
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 71, nihče proti. 
 (Za je glasovalo 71.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 22. točko 
dnevnega reda, to je Predlog sklepa o 
soglasju k Spremembam in dopolnitvam 
Poslovnika Državne revizijske komisije za 
revizijo postopkov oddaje javnih naročil.  

 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, ki se glasi: Državni zbor daje soglasje k 
spremembam in dopolnitvam Poslovnika 
Državne revizijske komisije za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil z dne 23. 3. 2018. 
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 43, nihče proti. 
 (Za je glasovalo 43.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko 
dnevnega reda, to je Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ-N), prva obravnava. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju je primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
 Mag. Matej Tonin ima besedo v imenu 
poslanske skupine.   
 Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dragi poslanke 

in poslanci!  
 Seveda bo Poslanska Skupina Nove 
Slovenije glasovala za, da je zakon primeren za 
nadaljnjo obravnavo.  
 Vsebino poznate, bistveno pri vseh 
zadev se mi pa zdi naslednje. Da se tako v 
koaliciji, takšni ali drugačni, strinjate s tem, da je 
treba to tematiko bolniške odsotnosti ustrezneje 
urediti zlasti za espejevce in da je treba 
prisluhniti tudi Obrtni zbornici Slovenija glede 
regresnih zahtev. To je vse vsesplošno 
strinjanje.  
 Kar je pa mene začelo v zadnjem času 
zelo motiti, da se s teh parlamentarnih hodnikov 
vse pogosteje sliši od civilne družbe, da 
koalicijski poslanci skupaj z Levico zelo jasno 
govorijo v tem smislu, »če želite, da je nek 
problem rešen in da je sprejet, potem tega ne 
delajte z opozicijo«. To se mi pa zdi grožnja za 
demokracijo, da vi civilno družbo navajate k 
temu, da karkoli bo predlagala opozicija, bo 
koalicija glasovala proti temu. In še ena zadeva 
se kaže pri vseh teh stvareh, ko trdimo, da 
nimamo večinske vlade. Seveda jo imamo. 
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Ravno pri takih glasovanjih se vedno znova, 
vsak dan znova kaže, da imamo zelo veliko in 
široko koalicijo in da vsekakor nimamo 
manjšinske vlade in imamo absolutno šest 
strank v koaliciji. Vsak dan, ko pride kakršenkoli 
opozicijski zakon, se to pokaže. Na dolgi rok je 
to nevarna praksa, da ni pomembna vsebina, 
ampak je pomemben predlagatelj. To vaše 
početje najbrž za vse naše zakone, ki so danes 
na glasovanju in ki bodo tudi jutri na glasovanju, 
je zelo jasno, da se stara politika vrača nazaj v 
ta parlament na široka vrata. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  Prehajamo na 
glasovanje. 
 Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 50. 
(Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) 
S tem ugotavljam, da zbor ni sprejel 
predlaganega sklepa, zato je zakonodajni 
postopek o predlogu zakona končan. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 17. točko 
dnevnega reda, to je prva obravnava 
Predloga zakona o spremembi Zakona o 
delovnih razmerjih.  

Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu 
sklepa: Predlog zakona o spremembi Zakona o 
delovnih razmerjih je primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 
Glasujemo. Navzočih je 80 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 30, proti 50. 
(Za je glasovalo 30.) (Proti 50.) 
S tem ugotavljam, da predlog sklepa ni sprejet, 
zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona 
končan. S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 16. točko 
dnevnega reda, to je prva obravnava 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju.  

Prehajamo na odločanje o naslednjem predlogu 
sklepa: Predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju je primeren za 
nadaljnjo obravnavo. 
Želi kdo spregovoriti? Da. 
Gospod Jožef Horvat, v imenu poslanske 
skupine.  
Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik! 
 Seveda je zakon primeren za nadaljnjo 
obravnavo, kar so na nek način pokazale tudi 
razprave in zato bo Poslanska skupina Nove 
Slovenije o tem sklepu glasovala pozitivno, torej 
za. 
 Dragi kolegice in kolegi, samo rad bi 
spomnil samo na eno rešitev, ki jo prinaša 
novela tega zakona. To je tako imenovani dvojni 

status. Dvojni status pomeni in upokojenec, kar 
je pravica, če plačujete polno delovno dobo, 
polne prispevke, v nekem trenutku dosežete 
točko, ko se vam prižge pravica, ki se ji reče 
pokojnina. Ali je prav, da pravico uživajo 
državljanke in državljani 100-odstotno? Ima kdo 
pravico, da to pravico, da to pokojnino prestriže? 
Nima je, nima je. In če želi kdo delati še naprej, 
v obliki espeja, recimo, zakaj mu ne bi dovolili 
delati? Zakaj je pri nas delo prepovedano? Zakaj 
se pri nas v Sloveniji s trga dela rekordno hitro, 
merjeno znotraj EU, umikamo? Rekordno hitro. 
No, na drugi strani tudi rekordno pozno 
vstopamo na trg dela. Kdo bo še polnil 
pokojninsko blagajno, če bo tako, da bomo 
»šravfali«, oprostite besedi po domače, tiste, ki 
delajo. Bomo pritiskali na tiste, ki delajo, in 
poveličevali tiste, ki ne delajo. Ni res, da je ta 
rešitev samo za espeje, kar so mi mnogi pisali, 
ker niso imeli možnosti ali pa niso hoteli zakona 
prebrati, da je za vse državljanke in državljane. 
Če kdo, kolegice in kolegi, potem prav gospod 
Fakin, sedaj minister za zdravje, ki je dolga leta 
sedel na Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije pravi, da so se te zadeve 15 let 
»rolale« na skupščinah in se niso »odrolale«. 
Kdo je potem odgovoren? Mi, Državni zbor mora 
sprejemati rešitve, ki bodo dobre za ljudi. Nihče 
v razpravi ni povedal eksplicitno, da je 
prepovedano delati v tej državi, ampak očitno ne 
podpira dvojnega statusa, ne odpira te možnosti, 
pomeni, še naprej bo prepovedano delati. 
Če je kdo zdrav, hvala bogu, da se nam 
življenjska doba daljša, zahvaljujoč medicini, 
zdravemu načinu življenja in tako naprej, zakaj 
ne bi delal še naprej? Tudi v, kot se reče, tretjem 
obdobju svojega življenja in zakaj ne bi dobival 
100-odstotno pokojnino, če je to njegova 
pravica? 
Zato so naši argumenti tu zelo jasni in sedijo in 
stojijo, stojijo, zato podpiramo ta zakon in smo 
še kako pripravljeni, da bi v drugi obravnavi 
izboljšali te rešitve, če seveda niso optimalne. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec! 
 Obrazložitev lastnega glasu. 
 Gospod Tonin, izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Seveda bom 

glasoval za ta zakon. Prinaša še eno pomembno 
rešitev, ki morda ni bila pri mojem predhodniku 
omenjena, in sicer popravo krivic prostovoljnim 
vplačevalcem v pokojninsko blagajno. Ta hiša je 
v prejšnjem mandatu to krivico, ki je bila 
narejena leta 2012, popravila vsem tistim 
prostovoljnim vplačevalcem, ki to vplačujejo, ki 
so te stvari počeli do 31. decembra 2012. To 
krivico smo v preteklosti že popravili.  
 S to rešitvijo, ki je v zakonu, bi zdaj 
odpravili še krivico tistim, ki so prostovoljno 
vplačevali tudi po tem datumu. Gre za konkretne 
človeške zgodbe. Najverjetneje ti ljudje ne pišejo 
samo nam, pišejo tudi vam na različne 
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elektronske pošte in podobne stvari. S tem, ko bi 
ta zakon danes podprli, bi omogočili, da tem 
ljudem ta problem rešite, da te stiske odpravite. 
Ampak ne, ker je tukaj navada, da ker je prišlo iz 
opozicije, temu nasprotujete. In je prav, da ljudje 
vedo, da postopek omogoča, da če bi danes 
zakon v prvi obravnavi podprli, lahko iz njega 
izločite vse tiste stvari, ki vas motijo – od 
dvojnega statusa, regresnega zahtevka, še 
kakšne druge stvari. V drugi obravnavi vse to 
lahko mirno izločite, podprete pa samo ta del, ki 
odpravlja krivice vsem prostovoljnim 
vplačevalcem. To imate možnost storiti, ljudje 
bodo pa videli, ali dejansko delate za ljudi ali je 
še vedno pomembno, ali predlog za rešitev 
nekega problema prihaja iz opozicije ali iz 
koalicije, ali je dejansko kaj res na tistem, kar ste 
obljubljali pred volitvami, da boste neka 
praktična, nova politika, ki bo prisluhnila ljudem 
in težave odpravljala na praktičen način ali gre 
vse po starem, kot je šlo doslej. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Sedaj bomo glasovali.  
 Glasujemo. Prisotnih je 79 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 31, proti 48. 
 (Za je glasovalo 31.) (Proti 48.) 
 Predlagani sklep ni sprejet, zato je 
zakonodajni postopek končan. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo z 18. točko dnevnega 
reda, to je Ponovno odločanje o Zakonu o 
nepremičninskem posredovanju. 

 Prehajamo na ponovno odločanje o 
navedenem zakonu. Ob tem vas želim opozoriti, 
da mora pri ponovnem odločanju, skladno z 
drugim odstavkom 91. člena Ustave Republike 
Slovenije za sprejetje navedenega zakona 
glasovati večina poslancev zbora, to je 46 ali 
več. 
 Glasujemo. Navzočih je 81 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 42, proti 10. 
 (Za je glasovalo 42.) (Proti 10.) 
 Ugotavljam, da zakon ni sprejet. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda. 
 
 Prehajamo na 26. TOČKO – 
MANDATNO-VOLILNE ZADEVE.  
 Najprej je na vrsti Predlog za izvolitev 
sodnice Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije. Predsednik Republike Slovenije 

gospod Borut Pahor je 12. novembra 2018 
predlagal Državnemu zboru, da za sodnico 
ustavnega sodišča Republike Slovenije izvoli dr. 
Katjo Šugman Stubbs. 
 Besedo dajem gospe Nataši Kovač, 
generalni sekretarki Urada predsednika 
Republike Slovenije za dopolnilno obrazložitev 
predloga.  Gospa generalna sekretarka, 
izvolite. 
 
NATAŠA KOVAČ: Spoštovani predsednik, 

spoštovane poslanke, spoštovani poslanci!  

 Na javni poziv predsednika republike, ki 
ga določa Zakon o Ustavnem sodišču so v Urad 
predsednika republike prispeli trije predlogi 
kandidatov za sodnico oziroma sodnika 
Ustavnega sodišča: kandidatura mag. Boštjana 
Pintarja, gospoda Saše Severja in izrednega 
prof. dr. Andraža Terška. Kmalu po koncu 
poziva, je od kandidature odstopil gospod Saša 
Sever, pozneje pa tudi prof. dr. Andraž Teršek. 
V okviru posvetovanj z vodji poslanskih skupin je 
predsednik republike prejel dva dodatna 
predloga za mesto ustavnega sodnika oziroma 
sodnice. Najprej kandidaturo profesor doktor 
Verice Trstenjak in nato še kandidaturo profesor 
doktor Katje Šugman Stubbs.  
Predsednik republike je presodil, da obe 
kandidatki izpolnjujeta kriterije in sta primerni za 
opravljanje te funkcije. Predsednik republike 
lahko kandidate za Ustavno sodišče izbere tudi 
izven poziva, zato se je po pogovorih in dodatnih 
posvetovanjih s poslanskimi skupinami odločil, 
da Državnemu zboru kot kandidatko za mesto 
sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
predlaga redno profesorico Katjo Šugman 
Stubbs, univerzitetno diplomirano psihologinjo, 
univerzitetno diplomirano pravnico, doktorico 
pravnih znanosti.  
Naj predstavim zgolj nekaj poudarkov iz njenega 
obsežnega predavateljskega, raziskovalnega, 
pedagoškega in mednarodnega delovanja. Dr. 
Šugmanova je redna profesorica za kazensko 
pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, 
kjer je tudi diplomirala in doktorirala. Potreba po 
širšem razumevanju človeških odnosov in 
delovanja družbe jo je vodila na vzporedni študij 
psihologije na ljubljanski Filozofski fakulteti, 
pozneje pa tudi h končanju šolanja za 
psihoterapijo. Poleg rednih predavanj opravlja 
delo raziskovalke znanstvene svetnice na 
Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 
predava tudi na Pedagoški fakulteti in na 
doktorskem študiju. Predavala je na številnih 
mednarodnih in nacionalnih konferencah, 
kolokvijih, strokovnih srečanjih. Njeno široko 
znanje ji je omogočilo, da je na področju 
izobraževanja sodnikov uvedla nov, izjemno 
uspešen način izobraževanja. Njena bibliografija 
v več svetovnih jezikih obsega 39 izvirnih 
znanstvenih člankov, 13 znanstvenih in 
strokovnih monografij v avtorstvu in soavtorstvu, 
28 poglavij v znanstvenih monografijah. Mnogo 
od teh je objavljenih v tujini pri uveljavljenih 
mednarodnih založbah. Vrsto let je predavala in 
raziskovala v tujini kot gostujoča profesorica, 
raziskovalka, ocenjevalka na številnih, tudi 
prestižnih svetovnih univerzah. Na primer na 
univerzi v Cambridgeu, na Univerzi Poitiers v 
Franciji, pravni fakulteti Univerze v 
Luksemburgu, Univerze v Amsterdamu. Na 
pravni fakulteti v Luksemburgu je bila habilitirana 
v naziv »professeur associe«. Je prejemnica 
Fulbrightove štipendija, ki jo je vodila na 
Univerzo v Berkleyju. Še vedno je aktivna 
članica Evropske zveze akademikov za 
kazensko pravo Evropske unije kot slovenska 
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kontaktna točka. Deluje v številnih domačih in 
tujih strokovnih združenjih, je prejemnica več 
mednarodnih štipendij. Bila je tudi članica 
Državnotožilskega sveta.  
Rdeča nit njenega znanstvenega in 
raziskovalnega dela je vseskozi proučevanje 
človekovih pravic v kazenskem postopku, 
postavljanje za pravice nemočnih in 
deprivilegiranih, borba za pravice obdolženih in 
opozarjanje na kršitve le-teh v praksi. Je avtorica 
in soavtorica več poročil o stanju varstva pravic 
obdolžencev v kazenskem postopku. Sodelovala 
je pri pisanju slovenske kazenske procesne 
zakonodaje. V Svetu Evrope je bila slovenska 
predstavnica v Evropskem odboru za 
preprečevanje mučenja in nehumanega 
ravnanja ali kaznovanja. Skupaj s kolegico je 
soavtorica drugega poročila Slovenije za 
Organizacijo združenih narodov o izvrševanju 
mednarodnega pakta o državljanskih in političnih 
pravicah. Sodeluje pri delu Agencije Evropske 
unije za temeljne pravice, za potrebe Evropske 
komisije je izdelala številne analize dokumentov 
na področju človekovih pravic v kazenskem 
postopku. Prof. dr. Šugman Stubbs je tudi javno 
predstavila svoje dosedanje delo in svoje 
poglede in vrednote. Pri tem je tudi jasno 
odgovorila na nekatera odprta vprašanja in 
dileme, ki so se v javnosti pojavljale ob njeni 
kandidaturi.  
S svojim dosedanjim delom je nedvoumno 
dokazala visoko stopnjo zavezanosti pravni 
državi, varovanju človekovih pravic ter 
sposobnost reševanja zapletenih pravnih 
problemov. Raznovrstne izkušnje pa ji 
omogočajo tudi drugačen vpogled v človekovo 
naravo, ki presega golo poznavanje pravnih 
norm.  
Predsednik Republike predlaga Državnemu 
zboru, da doktor Katjo Šugman Stubbs izvoli za 
sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa generalna sekretarka. 
 Kot pristojno matično delovno telo je 
predlog obravnavala Mandatno-volilna komisija 
in s tem besedo predajam njenemu predsedniku 
gospodu Ivanu Hršku.  
Gospod poslanec, izvolite. 
 
IVAN HRŠAK (PS DeSUS): Hvala za besedo, 

spoštovani predsednik. 
 Mandatno-volilna komisija je na 4. seji 
15. 11. 2018 kot matično delovno telo 
obravnavala Predlog za izvolitev sodnice 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki ga je 
Državnemu zboru 12. 11. 2018 predložil 
predsednik Republike Slovenije. Ustava 
Republike Slovenije v prvem odstavku 163. 
člena določa, da je Ustavno sodišče sestavljeno 
iz devetih sodnikov, ki jih na predlog 
predsednika Republike izvoli Državni zbor na 
način, ki ga določa zakon, v drugem odstavku 
navedenega člena pa, da se sodniki izvolijo 

izmed pravnih strokovnjakov. Zakon o Ustavnem 
sodišču v 9. členu določa, da je za sodnico 
oziroma sodnika Ustavnega sodišča lahko 
izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je 
pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Iz 
predloga predsednika Republike Slovenije 
izhaja, da je Urad predsednika Republike 
Slovenije na poziv za zbiranje predlogov možnih 
kandidatov za sodnika Ustavnega sodišča v 
roku prejel tri predloge kandidatov, od katerih 
sta dva od kandidature odstopila. Predsednik 
Republike Slovenije se je odločil Državnemu 
zboru predlagati kandidatko, ki se na razpis ni 
prijavila, in sicer predlaga, da Državni zbor za 
sodnico Ustavnega sodišča namesto sodnice, ki 
ji mandat poteče 18. 12. 2018, izvoli dr. Katjo 
Šugman Stubbs.  
 Predlog predsednika Republike 
Slovenije je v skladu z drugim odstavkom 13. 
člena Zakona o Ustavnem sodišču pisno 
obrazložen, priloženo pa mu je tudi pisno 
soglasje kandidatke. V skladu s prvim 
odstavkom 14. člena Zakona o Ustavnem 
sodišču sodnika Ustavnega sodišča izvoli 
Državni zbor s tajnim glasovanjem z večino 
glasov vseh poslancev. Zakon o Ustavnem 
sodišču v 17. členu posebej ureja nastop 
funkcije, tako da začetek izvrševanja mandata 
veže na izpolnitev naslednjih pogojev: prisega 
pred državnim zborom, prenehanje opravljanja 
nezdružljive dejavnosti ter iztek mandatne dobe 
sodnika, namesto katerega je kandidat 
predlagan v izvolitev. Na seji komisije je kot 
predstavnica predlagatelja sodelovala gospa 
Nataša Kovač, generalna sekretarka na Uradu 
predsednika Republike Slovenije, ki je predlog 
dodatno obrazložila. Predstavila je strokovne 
kriterije, ki jih je predsednik Republike Slovenije 
upošteval pri odločitvi, in izpostavila, da je glede 
na opravljena posvetovanja z vodji poslanskih 
skupin tudi mogoče utemeljeno sklepati, da ima 
kandidatka potrebno podporo za imenovanje.  
 V razpravi so člani komisije iz vrst 
Poslanske skupine Slovenske demokratske 
stranke izpostavili dvom v primernost kandidatke 
glede na njen odziv v zvezi z odločitvijo 
prvostopenjskega sodišča v zadevi Patria, saj 
naj bi se s tem kandidatka opredelila za kršenje 
človekovih pravic. Izpostavili so tudi dvom v 
ustreznost odločitve predsednika republike, saj 
je imel po njihovem mnenju predsednik na voljo 
strokovnejšo, mednarodno uveljavljeno, 
kandidatko z izkušnjami in s sojenjem, zato 
predlagane kandidatke ne bodo podprli. Član 
komisije iz vrst Poslanske skupine Nove 
Slovenije - krščanski demokrati je poudaril, da 
gre za izjemno znanstvenico in profesorico, ki jo 
bo Pravna fakulteta v Ljubljani z izvolitvijo za 
ustavno sodnico izgubila ter izpostavil 
pomanjkanje izkušenj kandidatke pri pisanju 
sodb. Člani iz vrst poslanskih skupin Lista 
Marjana Šarca, Socialni demokrati, Levice, 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije ter 
Stranke Alenke Bratušek pa so poudarili, da je 
predlagana kandidatka vrhunska pravna 
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strokovnjakinja z izjemno kariero in dosežki ter 
da jo bodo na seji zbora podprli.  
 Mandatno-volilna komisija je po 
opravljeni razpravi sklenila Državnemu zboru 
predlagati, da za sodnico Ustavnega sodišča 
Republike Slovenije namesto sodnice, ki ji 
mandat poteče 18. decembra 2018, izvoli dr. 
Katjo Šugman Stubbs. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

spoštovani poslanec.  
 S tem prehajamo na predstavitev 
stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo 
gospa Anja Bah Žibert v imenu Poslanske 
skupine SDS.  
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Spoštovani!  

 Dr. Katja Šugman Stubbs ne bo prejela 
glasov Slovenske demokratske stranke za 
sodnico Ustavnega sodišča. Kritično ocenjujemo 
predsednika države, ki je pri tako pomembni 
odločitvi, kot je predlaganje kandidata za 
sodnika Ustavnega sodišča, ravnal 
oportunistično. Menimo, da predsednik države 
očitno še vedno deluje onkraj moralne in 
državniške avtoritete in enostavno ne zna ali ne 
zmore izven ozkih politikantskih interesov točno 
določene politične grupacije sprejeti takšno 
odločitev, ki bi temeljila na širokem konsenzu, še 
posebno takrat, ko gre za vprašanje človekovih 
pravic in ščitenja najvišjega pravnega akta v 
državi, to je Ustave Republike Slovenije. Glede 
na vsa znana dejstva in vedenja o kandidatkah, 
dr. Verici Trstenjak, nekdanja pravobranilka na 
sodišču EU in nekdanja sodnica na splošnem 
sodišču EU, ki je sodelovala pri pogajanjih 
Slovenije za članstvo v EU, ter mednarodno 
uveljavljena predavateljica s področja prava dr. 
Katja Šugman Stubbs, predavateljica na Pravni 
fakulteti v Ljubljani, je predlagal slednjo z 
obrazložitvijo, da vzbuja zaupanje za opravljanje 
te pomembne funkcije. Kaj je pri predsedniku 
države vzbudilo omenjeno zaupanje v 
kandidatko, bo ostalo nepojasnjeno. Gotovo pa 
je dejstvo, da gre za prvovrstno ideološko 
odločitev, ki je izrazito pristranska in pri veliki 
večini državljanov gotovo ne vzbuja zaupanja v 
neodvisno in pravično sodstvo. Predsednik 
države je očitno pokleknil pred globoko državo. 
Uresničujejo se besede vplivne članice SMC 
Jasne Murgel, ki je v prejšnjem mandatu, ko je 
sodniško mesto zamenjala za poslansko klop, 
danes pa je ena od kandidatk za varuhinjo 
človekovih pravic, ob njenem nezadovoljstvom 
nad odločitvijo Ustavnega sodišča zapisala: 
»Delamo naprej, eno leto hitro mine, vmes 
menjamo ustavne sodnike.« Pri imenovanju 
Katja Šugman Stubbs gre ravno za to. Šugman 
Stubbsova, prijateljica Mira Cerarja, je ena 
redkih, ki je javno zagovarjala prvostopenjsko 
sodbo v zadevi Patria, ki se je izkazala za 
eklatanten primer kršenja človekovih pravic in 
ustave. Še več, o Šugman Stubbsovi se je 
pisalo tudi kot o soavtorici te bizarne sodbe. Na 

njene javne zapise o prvostopenjski sodbi v 
zadevi Patria je mednarodno uveljavljen 
ustavnopravni strokovnjak zapisal, da gre pri 
Katji Šugman Stubbs za resno nepoznavanje 
ustavnega prava in ob tem opozoril na problem 
kvalitativnega dna tako imenovane pravne 
stroke v državi. Toliko o njeni borbi za nedolžne.  
 Prof. dr. Boštjan M. Zupančič, nekdanji 
sodnik Ustavnega sodišča, dolgoletni sodnik na 
Evropskem sodišču za človekove pravice glede 
Katje Šugman Stubbs, katere delo dodobra 
pozna, bil je namreč tudi njen profesor in 
mentor, kritično ocenjuje, da je gospa agresivna 
oportunistka. Dejal je, da se ji ne sanja, kaj je to 
avtonomno pravno mišljenje, tudi vprašanje 
navadne poštenosti. Za sodnika je to smrt, je še 
dodal Boštjan M. Zupančič.  
 Katja Šugman Stubbs se je ob poskusu 
uveljavitve novele Zakona o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih, katere namen je bila 
razgradnja in razvrednotenje družine in je 
klavrno končala na referendumu, postavila na 
stran zagovornikov zakona in se obrnila stran od 
volje ljudstva.  
 Kolegice in kolegi! Ni prav in ni treba, 
da je tako. Vaš glas proti lahko takšna 
imenovanja ustavi. Danes ne bomo odločali 
zgolj o imenu in priimku, temveč predvsem o 
tem, ali so ljudje, ki so se postavili na stran 
kršenja človekovih pravic in ustave, primerni, da 
sedejo na stav varuha prav teh pravic. Danes 
boste s svojim glasovanjem pokazali, na kateri 
strani ste predstavniki ljudstva. Se boste 
sposobni postaviti v bran pravni državi in 
demokratičnim standardom ali pa boste podlegli 
pritiskom in omogočili zakrnelemu sodstvu 
Bavconove pravne šole, da prevladuje še 
naprej? Nezaupanja v pravosodni sistem v 
Sloveniji je veliko. Pomagajmo ga izboljšati. 
Pomagajmo tistim, ki v njem delajo dobro in 
želijo delati dobro.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka.  
 Gospa Tine Heferle bo predstavila 
stališče Poslanske skupine Lista Marjana Šarca.  
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
TINA HEFERLE (PS LMŠ): Hvala, gospod 

predsednik. 
 Vrednoti, kot sta ustavna demokracija 
in pravna država, sta izjemnega pomena za 
slehernega državljana Republike Slovenije, saj 
bi brez teh dveh vrednot vsak izmed nas zelo 
težko uresničeval svoje pravice oziroma 
povedano drugače, ustavno sodno varstvo 
pravice in svoboščin je obvezna sestavina vsake 
demokratične republike. Državni organ, ki je 
temelj ustavne demokracije in pravne države in 
ki izvršuje ustavno presojo, je seveda Ustavno 
sodišče. Hkrati je tudi varuh človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin ter varuh ustavnosti in 
zakonitosti, zato je njegova avtoriteta izjemnega 
pomena.   
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 V Poslanski skupini LMŠ ocenjujemo, 
da je pri ustavnem sodniku oziroma ustavni 
sodnici, ki je dejansko gradnik avtoritete 
Ustavnega sodišča, ključnega pomena 
strokovnost in apolitičnost, brez katere strokovno 
znanje niti ne pride do izraza. Ustavni sodniki in 
z njimi Ustavno sodišče morajo s svojim delom 
zagovarjati takšne standarde, ki uporabo prava 
povzdignejo nad tem, kaj je pravilno, in 
zasledujejo predvsem to, kar je prav in pravično. 
To slednje bi morala biti zaveza vsakega, ki 
kadarkoli uporablja pravo.  
 Z izjemnimi akademskimi in drugimi 
kariernimi dosežki kandidatke za ustavno 
sodnico prof. dr. Katje Šugman Stubbs smo, 
verjamem da, že vsi seznanjeni, zato na tem 
mestu kakšnega izmed njenih dosežkov ne 
želim posebej izpostavljati, da ne bi slučajno 
kateremu izmed njih naredila krivice. Rada pa bi 
omenila dejstvo, da je kandidatka za ustavno 
sodnico poleg svoje izjemne strokovnosti 
izjemna tudi v lastnosti, ki sem jo omenila na 
začetku. To je po našem mnenju poslanske 
skupine ena izmed pomembnejših lastnosti in 
prednosti kandidatke, in sicer da ni obremenjena 
z nikakršno politično preteklostjo. Vse svoje 
dosedanje oglašanje, če lahko temu tako rečem, 
glede pomembnih, odmevnih in perečih sodnih 
zadev oziroma drugih pravnih vprašanj, je 
izvajala na strokovnem, akademskem nivoju in v 
okviru strokovnih razprav, kar se ne nazadnje od 
profesorice kazenskega procesnega prava tudi 
pričakuje. Ravno ta apolitičnost daje kandidatki 
prednost in možnost, da bo svoje delo ustavne 
sodnice resnično lahko opravljala zgolj in samo 
v odgovornosti do stroke in prava.  
 V Poslanski skupini LMŠ smo ob 
današnji kandidatki tudi nekoliko ponosni, saj je 
njena kandidatura še eden izmed korakov k novi 
praksi, kjer ni več prostora za delitev na naše in 
vaše, ampak šteje le znanje, šteje le 
strokovnost. Verjamem, da bomo z današnjo 
izvolitvijo kandidatke to tudi potrdili. Hvala za 
vašo pozornost. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka. 
 Gospod Jani Prednik bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov. 
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
JANI PREDNIK (PS SD): Spoštovani gospod 

predsednik, spoštovana gospa Nataša Kovač, 
poslanke in poslanci! 
 Pred nami je glasovanje o predlogu 
predsednika republike, da se za ustavno 
sodnico izvoli dr. Katja Šugman Stubbs. Ime dr. 
Katje Šugman Stubbs je na področju prava tako 
v slovenskem kot mednarodnem pravnem 
prostoru zelo prepoznavno in cenjeno. Vzrok 
slednjih, cenjenosti in prepoznavnosti ne gre 
iskati v težnji kandidatke po javni 
izpostavljenosti, temveč v njenem dolgoletnem 
delu, predanosti in nameri po nenehnem širjenju 

pravne znanosti v domačem in mednarodnem 
prostoru. Ta predanost je izkazana preko 
impresivnega zbira bibliografije kandidatke, ki 
svoje obsežno znanje ter izkušnje zavzeto 
prenaša na generacije mladih pravnikov in 
pravnic vse od leta 1992 tako s področja 
kazenskega prava, kazensko procesnega prava, 
kriminologije in kazenskega prava Evropske 
unije. Dr. Šugman Stubbsova redno gostuje tudi 
na številnih tujih univerzah ter konferencah v 
Sloveniji in v tujini. Njeno strokovno delo v veliki 
meri zaznamuje področje človekovih pravic. Med 
drugim je soavtorica 2. poročila Republike 
Slovenije o izvrševanju mednarodnega pakta o 
državljanskih in političnih pravicah, prav tako je 
bila slovenska članica v Evropskem odboru za 
preprečevanje mučenja in nehumanega ali 
ponižujočega ravnanja ali kaznovanja pri Svetu 
Evrope. Bogate izkušnje ter obširno pravno 
znanje ter skozi tega še posebna pozornost, 
usmerjena na človekove pravice, nas utrjujejo v 
prepričanju, da je dr. Katja Šugman Stubbs 
odlična kandidatka za ustavno sodnico. Prav 
tako nas veseli, da so sodeč po napovedih 
podpore kandidatki politične stranke v večini 
prepoznale njeno strokovnost ter bogate 
izkušnje s področja pravne znanosti. Večkrat 
smo namreč priča žolčnim debatam glede 
imenovanja in glasovanja o ustavnih sodnikih ter 
sodnicah. Te razprave so žal nemalokrat 
zapeljane v smer ideološkega političnega polja. 
Prav takrat se je treba opomniti, da je Ustavno 
sodišče neodvisen in avtonomen državni organ, 
prvi varuh ustavnosti in zakonitosti ter človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin.  
 Naj bo zatorej naše prvo vodilo pri 
glasovanju in odločanju o funkciji ustavnega 
sodnika ali sodnice strokovnost. To smo pri dr. 
Katji Šugman Stubbs prepoznali v največji meri. 
Poslanska skupina Socialnih demokratov jo bo 
kot kandidatko za ustavno sodnico soglasno 
podprla. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  Besedo ima Igor 
Zorčič, Poslanska skupina Stranke modernega 
centra.  
 Gospod poslanec, izvolite. 
  
IGOR ZORČIČ (PS SMC): Spoštovani 

predsednik, hvala za besedo. Kolegice in kolegi!  
 Ustavno sodišče je v zadnjih dveh letih 
zaznamovala zamenjava kar šestih sodnikov. V 
letu 2017 je mandat ustavnih sodnikov potekel 
štirim sodnikom, leto poprej dvema. 
Dvotretjinska menjava ustavnih sodnikov je 
imela vpliv tudi na dela Ustavnega sodišča. 
Njegova predsednica, kateri mandat čez slab 
mesec dni poteče in namesto katere predsednik 
Republike predlaga dr. Katjo Šugman Stubbs, je 
zapisala, da je tako obsežna menjava nekoliko 
upočasnila delo Ustavnega sodišča. Po drugi 
strani pa smo prepričani, da vsaka nova izvolitev 
Ustavnemu sodišču vselej vnese nov zagon, 
svež pogled in dodatno kreativno moč. Po 
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današnjem predlogu za izvolitev nas prihodnje 
leto čaka še ena izvolitev, kot zadnja v nizu pa 
leta 2020.  
 V Poslanski skupni Stranke modernega 
centra o novih sodnikih Ustavnega sodišča 
venomer pristopamo z veliko mero preudarnosti. 
Zavedamo se pomembne vloge Ustavnega 
sodišča tako v političnem sistemu kot v družbi 
nasploh. Prav slednje terja, da ob tej pomembni 
vlogi, ki jo kot nosilec volilne funkcij imamo, 
izbiro novih sodnikov opravimo s kar se da 
močno presojo strokovnosti in na koncu tudi s 
široko podporo. Posebej se nam zdi pomembno, 
da ima kandidat oziroma kandidatka za 
ustavnega sodnika, ustavno sodnico, široko 
perspektivo in občutek za družbena dogajanja.  
 Predlog predsednika republike, da se 
za sodnico Ustavnega sodišča izvoli dr. Katja 
Šugman Stubbs, bomo podprli. Ob pogledu na 
kandidatkin življenjepis se zdi skoraj nemogoče 
strniti njene dosežke v nekaj stavkov.  
 Doktorica pravnih znanosti in obenem 
diplomirana psihologinja, redna profesorica za 
kazensko pravo in izredna profesorica za 
kriminologijo z znatnimi izkušnjami s fakultet v 
tujini, predavateljskih in raziskovalnih, 
prejemnica štipendij, ki jih podeljujejo tuje 
države, članica kar nekaj uredniških odborov 
revij, domačih in tujih, z obsežnim opusom 
raziskovalnega dela. Ko se človek prebije čez 
njen življenjepis, se zdi, da je v bistvu njeno 
življenje že od začetka zaznamovano s 
področjem človekovih pravic.  
 Doktorirala je z varstva človekovih 
pravic na kazenskem področju, preučevanju 
človekovih pravic je posvetila svojo raziskovalno 
kariero, bila je izvoljena predstavnica Slovenije v 
Evropskem odboru za preprečevanje mučenja in 
nehumanega ali ponižujočega ravnanja, ali 
kaznovanja pri Svetu Evrope. Bila je višja 
raziskovalka pooblaščenega slovenskega 
poročevalca za področje človekovih pravic za 
Agencijo EU za temeljne pravice, konzultantka 
za različna ministrstva na področju varstva 
človekovih pravic in kazenskega prava EU. Še bi 
lahko našteval.  
 Ravno njena usmeritev, kazensko 
pravo, kriminologija, ponazarja še posebno 
občutljivost za varstvo najbolj temeljnih 
človekovih pravic, kot je posameznikova 
svoboda. Slovenski pravnik in filozof Leonid 
Pitamic je nekoč dejal: Ne bomo je ustvarjali, ne 
bomo je delili in ne bomo našli pravice, če ni 
pravičnosti v nas. 
 Menimo, da je dr. Katja Šugman 
Stubbs s pravičnostjo, ki veje iz njenega 
dosedanjega dela, izkušnjami in strokovnostjo, 
več kot primerna kandidatka za izvolitev za 
sodnico Ustavnega sodišča. Kot je bilo rečeno 
že na začetku, jo bomo v Stranki modernega 
centra podprli. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala 

gospod poslanec.  

 Dr. Matej Tašner Vatovec bo predstavil 
stališče poslanske skupine Levica.  
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Najlepša hvala predsednik, lep pozdrav vsem.  
 Imenovanje ustavnih sodnikov je 
gotovo ena pomembnejših pristojnosti 
Državnega zbora. Kljub temu pa je v preteklosti 
bila večkrat podvržena pretežno političnim 
kupčkanjem in tudi sklepanju gnilih 
kompromisov. Imenovanje ustavnih sodnikov je 
še toliko bolj pomembno vprašanje v času, ko se 
vedno bolj krepijo težnje po omejevanju in celo 
kršitvah človekovih pravic. V času, ko se pod 
krinko pretiranega izpostavljanja spremenjenih 
varnostnih razmer sprejemajo marsikatere 
sporne rešitve. V času, ko pod zahtevami 
desnice tudi sredinske vlade ubogljivo nižajo 
standarde glede dopustnih posegov v človekove 
pravice, in v času, ko pravica do zasebnosti, 
prepoved diskriminacije in človekovo 
dostojanstvo niso več čisto povsem 
samoumevni. Nebrzdani kapitalizem in 
kratkovidne rešitve, ki jih prinaša, ki kapital 
postavljajo pred ljudi, zasebno pred javno in 
represijo pred svobodo, so postale stalnica. 
Če se ozremo le v obdobje zadnjih pet let, lahko 
na meji vidimo rezilno žico. Vojaki so v tem času 
pridobili policijska pooblastila. Policisti so dobili 
paralizatorje, sredstva za masovni nadzor in tudi 
možnost za uporabo vojaške opreme. Medtem 
ko skoraj 280 tisoč ljudi živi blizu ali pod pragom 
tveganja revščine, je dvig socialnih transferjev in 
tudi najnižjih plač vse prej kot samoumeven. In 
kljub visoki in stabilni gospodarski rasti, se 
podaljšujejo varčevalni ukrepi. Zaradi nekaj sto 
evrov dolgov so ljudje celo ostali brez strehe nad 
glavo. 
Vse omenjeno le nakazuje smer, v katero se 
premikamo. Smer, na katere končni postaji ni 
prostora za socialno pravičnost, za kvalitetno in 
vsem dostopno javno zdravstvo in javno šolstvo, 
za dosledno spoštovanje prepovedi 
diskriminacije in zagotavljanje enakih možnosti 
za čisto vse. Zaradi vsega navedenega postaja 
Ustavno sodišče še posebej pomembno. 
Gre za najvišji organ sodne oblasti, za institucijo, 
ki je pravzaprav zadnji branik ustavnih pravic in 
svoboščin, ki se, kot rečeno, vedno bolj teptajo. 
Govorimo o instituciji, katere glavno orožje je 
pravzaprav avtoriteta, avtoriteto pa lahko 
sodišču zagotovimo le tako, da za sodnike 
izvolimo najboljše in vrhunske pravne 
strokovnjake, katerih primernost temelji na 
preteklem delu, samostojnosti in tudi načelnosti, 
ne pa na političnem pedigreju. 
To je tudi razlog, zakaj v Levici nismo podprli 
druge kandidatke. Izbor kandidatke, ki jo je 
predlagala desna stran te dvorane, je bolj kot na 
strokovnosti in primernosti temeljil na strankarski 
disciplinarnosti, kar smo tudi videli na seji 
Mandatno-volilne komisije. Strokovnost 
kandidatov je na desni strani dvorane največkrat 
zreducirana na opredelitev do zaščite pravic ene 
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osebe in ene afere, povezane s to osebo. 
Govorimo o princu teme in finskih oklepnikih. 
A kakorkoli, danes je pred nami ena kandidatka 
in v Levici jo bomo podprli. Dr. Katja Šugman 
Stubbs je vrhunska pravna strokovnjakinja, ki 
ima poleg izjemne strokovne usposobljenosti 
tudi primeren čut za človeško stisko in za 
potrebo po zaščiti najranljivejših. Ima tudi nujno 
potrebno avtoriteto in odločnost, ki je v časih, ko 
se vladajoče elite sodobnim izzivom vedno 
pogosteje zoperstavljajo na račun krčenja in 
kršitev človekovih pravic. 
Veseli nas pa tudi dejstvo, da gre za kandidatko, 
ker je zagotavljanje ustrezne zastopanosti žensk 
na najvišjih funkcijah pomembno in tudi vse 
prevečkrat, zapostavljeno vprašanje. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaše stališče. 
 Dovolite pa neko splošno prošnjo, 
bodimo do poslank in poslancev spoštljivi in tudi 
do ostalih. 
 Postopkovno? Na kaj, če lahko 
vprašam? Na mojo prošnjo, boste imeli 
postopkovno?  
 Izvolite. 
 
DR. MATEJ TAŠNER VATOVEC (PS Levica): 

Predsednik, poglejte. So stališča poslanskih 
skupin, vemo, da so zelo raztegljiva v njihovem 
izvajanju, ampak, smo imeli stališče ene 
poslanske skupine, ki je zelo na grob način 
diskreditiralo samo kandidatko za ustavno 
sodnico, pa niste niti besedice rekli. Mislim, da ta 
pripomba v tem trenutku ni bila poštena. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Absolutno. Ste pravilno ugotovili, da nisem vas 
naslovil, ampak sem poslanke in poslance 
naslovil, tako da ni potrebe, da se kdorkoli 
prepozna. 
 S tem pa prehajamo na gospo Mašo 
Kociper, Poslanska Skupina Stranke Alenke 
Bratušek. 
 
MAŠA KOCIPER (PS SAB): Spoštovani 

poslanke in poslanci! 
 Ustavno sodišče je res ena 
najpomembnejših institucij v naši državi, ki 
razrešuje ne samo najzahtevnejša pravna 
vprašanja, ampak vprašanja, ki se tičejo 
delovanja celotne družbe – družbena vprašanja. 
Usmerja jih in nakazuje pot naše države v 
prihodnje. Je izjemno pomembna inštitucija in pri 
tej izbiri sodnikov Ustavnega sodišča moramo 
biti še posebej previdni. 
 V Stranki Alenke Bratušek smo si na 
začetku tega postopka izbire Ustavnega sodnika 
sicer zaželeli, da bi v sodniške vrste na Ustavno 
sodišče Republike Slovenije, tokrat ponovno 
stopil nekdo, ki bi imel za seboj sodniško 
izkušnjo, se pravi izkušnjo sojenja. Žal takšnega 
kandidata nismo našli oziroma ga ni bilo med 
tistimi, ki so se prijavili, zato smo bili pa v naši 
poslanski skupini in tudi v stranki toliko bolj 

zadovoljni z imenom Katje Šugman Stubbs, 
vrhunske strokovnjakinje, ki bo po našem 
prepričanju odlična in vrhunska ustavna sodnica. 
Glede na vse njene reference, ki so bile že 
povedane v prejšnjih stališčih poslanskih skupin, 
se morda ne bi ponavljala, povedala bi samo, da 
gre za izjemno kandidatko, ki ima impresivno 
biografijo, ki ima predavateljsko delo zelo 
razvejano, predavateljsko delo ne samo v 
Sloveniji, ampak tudi v tujini. V Sloveniji je ves 
čas med najbolje ocenjenimi profesorji na Pravni 
fakulteti v Ljubljani, impresivno pa je tudi njeno 
delo na ostalih področjih, zlasti na področju 
varstva človekovih pravic. Njeno delo zaznamuje 
zavzemanje za človekove pravice, kot so 
postavljanje za pravice nemočnih in 
deprivilegiranih, borba za pravice obdolžencev, 
analize pomanjkljivih zakonskih ureditev in 
opozarjanje na kršitve človekovih pravic v praksi. 
S temi izkušnjami bo odlična in zelo koristna 
popestritev za Ustavno sodišče v sedanji 
sestavi.  
 Če pustim vse ostalo, kar smo si v naši 
poslanski skupini napisali ob tej predstavitvi, bi 
rada povedala samo še naslednje. Vedno znova 
in znova bo naša poslanska skupina opozarjala 
na krizo vodenja, temu tako rečemo v naši 
državi, ko se najboljši kandidati postopoma ne 
bodo več želeli prijavljati na najbolj pomembne 
funkcije, in to ravno zaradi diskreditacij, kot je 
bila ta danes, ki smo jo bili deležni s strani 
stranke SDS. Velika škoda je, da povzročamo 
takšno škodo naši državi in da se najboljši 
kandidati v izogib takšnim dejanjem, ne bodo 
želeli več prijaviti.  
Kandidatko Katjo Šugman Stubbs bomo v 
Poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek z 
velikim veseljem podprli, zanjo bodo glasovali 
vsi poslanci. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

spoštovana poslanka.  Gospod Franc Jurša, 
imate zadnjo besedo v imenu Poslanske 
skupine Desus. To je velika čast.  
 Izvolite. 
 
FRANC JURŠA (PS DeSUS): Hvala lepa, 

predsednik za tak lep nagovor, popotnico. Lep 
pozdrav tudi gospe Nataši, kakor tudi vsem, ki 
ste v dvorani. 
 Danes imamo pred seboj glasovanje o 
predlogu za ustavno sodnico, ki bo nadomestila 
Jadranko Sovdat, ki ji 18. decembra poteče 
mandat. Kandidatka, ki bo dobila tudi podporo 
naše poslanske skupine in upam, da tudi 
zadostno število glasov s strani ostalih poslank 
in poslancev, je vsestranska dr. Katja Šugman 
Stubbs. Zakaj sem jo označil kot vsestransko? 
Njena profesionalna veličina in izjemna 
dejavnost sta namreč razvidni že iz njene 
izobrazbe, kajti gospa je tudi pravnica kakor tudi 
psihologinja. O njeni odlični karierni popotnici 
priča tudi obsežna bibliografija, njena dela pa so 
objavljena tudi pri mednarodnih založbah. 
Predavala in raziskovala je na več tujih 
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univerzah, na sodniških šolah, bila je članica 
Državnotožilskega sveta in še bi lahko našteval. 
Kar pa nam je pri njej še posebno všeč, pa je 
njeno udejstvovanje na področju človekovih 
pravic. Med drugim je sodelovala pri razpisu 
Evropske komisije, ki se nanaša na človekove 
pravice v kazenskem pravu, bila pa je tudi 
izvoljena predstavnica Slovenije v Evropskem 
odboru za preprečevanje mučenja in 
nehumanega ali ponižujočega ravnanja ali 
kaznovanja pri Svetu Evrope.  
 V Poslanski skupini Desus se strinjamo 
z oceno predsednika republike gospoda Boruta 
Pahorja, da gospa Šugman izpolnjuje strokovne 
kriterije in vzbuja visoko zaupanje za opravljanje 
tako pomembne funkcije, zato ima glas poslank 
in poslancev naše poslanske skupine.  
 Želel bi še na koncu izpostaviti, da za 
izvolitev potrebuje kandidatka 46 glasov, in to je 
bilo tudi pomembno pri odločitvi predloga. Pa še 
nekaj. Mi nismo dobili v obravnavo nobene 
druge kandidatke, ki bi jo lahko tudi ocenjevali. 
Tudi ta kandidatka, ki ste omenjali v eni izmed 
poslanskih skupin, ima svoje kvalitete in jaz 
mislim, ko bo prišla v obravnavo Državnega 
zbora, da bo lahko dobila tudi našo zaupanje. 
Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Za razpravo je prijavljena samo gospa 
Nataša Kovač, generalna sekretarka. Želite 
izrabiti prijavo? Ne. Najlepša hvala. S tem je 
razprava zaključena.  
 Prehajamo na izvedbo glasovanja o 
predlogu predsednika Republike za izvolitev 
sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 
V skladu s 163. členom Ustave Republike 
Slovenije ter prvim odstavkom 14. člena Zakona 
o Ustavnem sodišču odloča o izvolitvi sodnika 
Ustavnega sodišča Državni zbor s tajnim 
glasovanjem.  
 V skladu s prvim odstavkom 92. člena 
Poslovnika Državnega zbora vodi tajno 
glasovanje komisija, ki jo sestavljajo 
predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli 
Državni zbor. Poslanske skupine so mi že 
posredovale predloge za člane komisije, ki vodi 
to glasovanje, in to so: gospod Franc Breznik, 
Poslanska skupina Slovenske demokratske 
stranke; gospa Karla Urh, Poslanska skupina 
Lista Marjana Šarca; gospa Janja Sluga, 
Poslanska skupina Stranke modernega centra; 
gospod Blaž Pavlin, Poslanska skupina Nova 
Slovenija – krščanski demokrati.  
 Član te komisije sem tudi jaz kot 
predsedujoči. Pri delu komisije pa bo sodelovala 
tudi namestnica generalne sekretarke gospa 
Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu za 
sestavo komisije nasprotuje? Če ne, prehajamo 
na odločanje o predlagani sestavi komisije.  
 Glasujemo. Navzočih je 69 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 67, proti nihče.  
 (Za je glasovalo 67.) (Proti nihče.) 

 Ugotavljam, da je komisija v predlagani 
sestavi izvoljena.  
 
 V skladu s tretjim odstavkom 92. člena 
Poslovnika Državnega zbora bo poslankam in 
poslancem glasovnica vročena tako, da pride 
vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove 
svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na 
glasovnici obkroži beseda »za« ali beseda 
»proti«. V skladu s petim odstavkom 91. člena 
Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena 
glasovnica neveljavna, neveljavna je tudi 
glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma 
poslanca ni jasno razvidna. V skladu s prvim 
odstavkom 14. člena Zakona o Ustavnem 
sodišču bo predlagana kandidatka izvoljena, če 
bo zanjo glasovala večina vseh poslank in 
poslancev, to je 46 ali več. Glasovali bomo v 
dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in 
poslanci boste izpolnjeno glasovnico oddali v 
glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob 
kabinah za glasovanje.  
 Prehajamo na izvedbo tajnega 
glasovanja. Prosim poslanki in poslanca, ki mi 
boste pomagali pri glasovanju, da se takoj 
zglasite v sobi 217, kjer boste prevzeli volilni 
material. Glasovanje se bo začelo ob 17. uri in 
bo trajalo do 17.15. Po končanem glasovanju 
prosim poslanki in poslanca, ki mi boste 
pomagali pri glasovanju, da se zberete v sobi 
217.  
 
 Spoštovane poslanke spoštovani 
poslanci! Prekinjam to točko dnevnega reda in 
drugo sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 
17.30.  
 
 (Seja je bila prekinjena ob 16.53 in se 
je nadaljevala ob 17.30.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
nadaljujemo prekinjeno redno sejo. 
 Nadaljujemo s prekinjeno 26. točko, 
in sicer s Predlogom predsednika Republike 
Slovenije za izvolitev sodnice Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije.  

 Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja 
za izvolitev dr. Katje Šugman Stubbs za sodnico 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije.  
 Glasovanje je bilo v prostorih 
Državnega zbora dne 27. novembra 2018. 
Razdeljenih je bilo 81 glasovnic. Oddanih je bilo 
81 glasovnic, neveljavna ni bila nobena 
glasovnica in veljavnih je bilo 81 glasovnic. Za je 
glasovalo 50 poslank in poslancev, proti je 
glasovalo 31 poslank in poslancev. Na podlagi 
izida glasovanja, je dr. Katja Šugman Stubbs z 
večino glasov vseh poslancev izvoljena za 
sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije 
na mesto sodnice, ki ji mandat poteče 18. 
decembra 2018.  
 Prosim izvoljeno sodnico, da se nam 
pridruži.  
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 Prosim dr. Katjo Šugman Stubbs, 
izvoljeno sodnico Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije, da priseže pred Državnim zborom. 
 Izvolite, gospa ustavna sodnica. 
 
DR. KATJA ŠUGMAN STUBBS: Prisegam, da 

bom sodila po ustavi in zakonu in po svoji vesti 
in si z vsemi svojimi močmi prizadevala za 
ustavnost in zakonitost ter za varovanje 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana ustavna sodnica, želite nagovoriti 
Državni zbor?  
 Izvolite.  
 
DR. KATJA ŠUGMAN STUBBS: Spoštovani 

gospod predsednik, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci!  
 Hvala vsem in vsakemu od vas za svoj 
glas. Na tem mestu, bi se rada zahvalila tudi 
vsem, ki so me v tem času podpirali. Ta podpora 
mi je res zelo veliko pomenila. Zahvalila bi se 
svoji družini, številnim prijateljem in kolegom in 
res številnim znancem in neznancem. Tako da 
res hvala, ker človek v takem času potrebuje 
podporo.  
 Pred vsako pomembno življenjsko 
prelomnico se reflektivni človek sooči s številnimi 
dvomi in vprašanji. Prelomnica, čez katero sem 
danes stopila, je take narave, da samo v manjši 
meri zadeva mene, v mnogo bolj pomembnem 
delu pa druge, o katerih usodah bom 
soodločala. Zavedam se odgovornosti, ki je pred 
mano, in v novo vlogo stopam najprej s 
hvaležnostjo do svojih učiteljev, potem s 
spoštovanje do tistih, ki so to delo opravljali pred 
menoj, in z glavo, odprto za učenje in za 
poslušanje. Vodilo pri tem, pa mi bo naš vrhovni 
dokument – ustava, ki izhaja iz vrednostnih 
izhodišč, ki so temelj vsakega spoštljivega in 
človeka vrednega sobivanja.  
 Čas je, da se znova spomnimo, da je 
Slovenija pravna in socialna država in da 
celoten temelji dokument prežema ideja 
dostojanstva vsakega človeškega bitja, ne glede 
na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali 
drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 
izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino. 
 Na nas sodnikih pa je, da damo tem 
besedam vsebino. Dovolite, da zaključim z 
besedami ameriške pesnice Maye Angelou: 
»Besede so mnogo več, kot to, kar je zapisano 
na papirju. Potrebujejo človeški glas, da jih 
napolni z globljim pomenom.« 
 Hvala, da ste v meni prepoznali 
strokovne in osebne kvalitete, da dam tem 
besedam človeški glas. Hvala lepa. / aplavz/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana ustavna sodnica, sprejmite iskrene 
čestitke, pri vašem delu pa vam želim vse dobro. 
 
DR. KATJA ŠUGMAN STUBBS: Hvala lepa.  

PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci.  
 Prehajamo na obravnavo Predloga za 
imenovanje direktorja Agencije za 
zavarovalni nadzor. Vlada predlaga 

Državnemu zboru, da imenuje mag. Gorazda 
Čibeja za direktorja Agencije za zavarovalni 
nadzor za dobo šestih let, in sicer od 1. 
januarja 2019 do najdlje 31. decembra 2024 z 
možnostjo ponovnega imenovanja.  
 Za dopolnilno obrazložitev prosim 
predstavnika Vlade, državnega sekretarja 
Metoda Dragonjo,  
 
METOD DRAGONJA: Spoštovani gospod 

predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! 
 Agencija za zavarovalni nadzor je bila 
ustanovljena z Zakonom o zavarovalništvu in je 
začela delovati leta 2000. Cilji te državne 
nadzorne ustanove na področju zavarovalništva 
so zmanjševati in odpravljati nepravilnosti v 
zavarovanju, varovati interese zavarovancev ter 
omogočiti delovanje zavarovalnega sektorja in 
njegovega pozitivnega vpliva na celotno 
gospodarstvo. Agencija za zavarovalni nadzor je 
za svoje delo odgovorna Državnemu zboru, ki 
tudi imenuje in razrešuje direktorja agencije in 
člane njegovega strokovnega sveta. Imenovanja 
se v skladu z veljavno zakonodajo izvedejo na 
predlog Vlade Republike Slovenije, ki predlaga 
direktorja Agencije za zavarovalni nadzor na 
podlagi izvedenega javnega natečaja. Posebni 
javni natečaj za položaj direktorja agencije je bil 
16. marca letos objavljen na spletni strani 
Ministrstva za javno upravo.  
 Posebna natečajna komisija za izvedbo 
tega javnega natečaja je Ministrstvo za finance 
30. aprila obvestila o zaključku izbirnega 
postopka in sporočila imena treh primernih 
kandidatov. Na podlagi navedenega je Vlada 
Republike Slovenije na seji 25. oktobra letos 
sklenila, da Državnemu zboru predlaga, da za 
direktorja Agencije za zavarovalni nadzor z 
mandatno dobo 6 let imenuje mag. Gorazda 
Čibeja, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje in za 
katerega se na podlagi standardov strokovne 
usposobljenosti in primernosti kandidata ter 
dosedanjih delovnih izkušenj in osebne 
integritete ocenjuje, da bo lahko agencijo 
uspešno vodil in uspešno opravljal delo v skladu 
z določbami Zakona o zavarovalništvu. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod državni sekretar. 
 Kot pristojno matično delovno telo je 
predlog obravnavala Mandatno-volilna komisija, 
ki je zboru pisno poročala in tudi predložila 
predlog sklepa.  
 Prijavljenih k razpravi ni, zato 
prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s 
katerim se za direktorja Agencije za zavarovalni 
nadzor za dobo 6 let imenuje mag. Gorazd 
Čibej, ki položaj nastopi 1. januarja 2019.  



                                                                                                                          

  275  

 Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 46, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 46.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 S tem prehajamo na obravnavo 
Predloga sklepa o imenovanju člana 
Nadzornega odbora Sklada za financiranje 
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz 
Nuklearne elektrarne Krško. 

 Predlog sklepa je v obravnavo zboru 
predložila Mandatno-volilna komisija. Želi 
spregovoriti predsednik?  
 Gospod Ivan Hršak, izvolite. 
 
IVAN HRŠAK: Hvala za besedo, spoštovani 

predsednik. 
 Zakon o Skladu za financiranje 
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne 
elektrarne Krško v drugem odstavku 7. člena 
določa, da delo Sklada za financiranje 
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
odlaganja radioaktivnih odpadkov nadzoruje 
Nadzorni odbor, ki ima predsednika in 9 članov, 
ki jih imenuje in razrešuje Državni zbor. Pavel 
Brglez, ki je bil za člana nadzornega odbora 
sklada imenovan 30. januarja 2015 s sklepom o 
imenovanju predsednika in devetih članov 
Nadzornega odbora Sklada za financiranje 
razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in 
odlaganja radioaktivnih odpadkov, je 8. oktobra 
2018 podal odstopno izjavo, Državni zbor pa ga 
je s funkcije razrešil 25. oktobra 2018. 
 Mandatno-volilna komisija je zato na 
podlagi sklepa, sprejetega na 3. seji 25. oktobra 
2018 o razrešitvi Pavla Brgleza z mesta člana 
Nadzornega odbora sklada, na seji Državnega 
zbora pozvala poslanske skupine, da ji 
posredujejo predloge kandidatov za članico 
oziroma člana Nadzornega odbora sklada, ki bo 
imenovana oziroma imenovan za preostanek 
mandata Nadzornega odbora sklada. V roku je 
prejela predlog Poslanske Skupine Slovenske 
demokratske stranke in predlog Poslanske 
skupine Stranke Alenke Bratušek. 
Na 4. seji 15. oktobra 2018 je Mandatno-volilna 
komisija izmed predlogov dveh kandidatov z 
glasovanjem določila za kandidata dr. Jurija 
Curka in ga vključila v besedilo predloga sklepa, 
navedeni predlog pa posredovala Državnemu 
zboru, da o njem odloči. Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Prijavljenih k razpravi ni in zato 
prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s 
katerim se v Nadzorni odbor sklada za 
financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne 
Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz 
Nuklearne elektrarne Krško za preostanek 
mandata za člana imenuje dr. Jurij Curk. 
 Glasujemo. Navzočih je 77 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 43, proti 21. 

 (Za je glasovalo 43.) (Proti 21.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. 
 
 S tem spoštovani poslanke in poslanci 
prehajamo na zadnjo zadevo za odločanje, in 
sicer na obravnavo Predloga sklepa o 
razrešitvi člana in izvolitvi članice Komisije 
za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb.  

 Predlog je v obravnavo zboru predložila 
Poslanska skupina Lista Marjana Šarca. 
Prijavljenih k razpravi ni.  
 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa, s katerim se v Komisiji za nadzor 
obveščevalnih in varnostnih služb razreši člana 
Braneta Goluboviča, za članico pa se izvoli 
Jerca Korče. Ob tem vas želim opozoriti, da v 
skladu z drugim odstavkom 10. člena Zakona o 
parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in 
varnostnih služb bo sklep sprejet, če bo zanj 
glasovala večina vseh poslancev zbora.  
 Prehajamo na glasovanje. 
Glasujemo. Navzočih je 76 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 72, proti nihče. 
 (Za je glasovalo 72.) (Proti nihče.) 
 Ugotavljam, da je sklep sprejet. S tem, 
spoštovane poslanke, spoštovani poslanci 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
 Prekinjam 2. sejo Državnega zbora, ki 
jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri. Lep večer 
želim! 
 
(SEJA JE BILA PREKINJENA 27. NOVEMBRA 
2018 OB 17.42 IN SE JE NADALJEVALA 28. 
NOVEMBRA 2018 OB 9. URI.)  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, 
gospe in gospodje, začenjam z nadaljevanjem 2. 
seje Državnega zbora. 
 Obveščen sem, da se današnje seje ne 
morejo udeležiti naslednji poslanke in poslanci: 
Monika Gregorčič, mag. Marko Pogačnik, 
Zmago Jelinčič Plemeniti, Jože Tanko od 13.30 
do 16. ure, Igor Zorčič, Ljudmila Novak od 17. 
ure dalje, dr. Franc Trček od 16. ure dalje, Luka 
Mesec od 12. do 15. ure, dr. Matej Tašner 
Vatovec od 12. do 15. ure, mag. Dejan Kaloh do 
12. ure, Mateja Udovč od 11. do 14. ure, Žan 
Mahnič od 13.30 do 15.30, Bojan Podkrajšek od 
13.30 do 15.30, Jožef Lenart od 13.30 do 15.30, 
pa tudi sam sem opravičen od 10.45 do 15. ure.  
 Vse prisotne še enkrat lepo 
pozdravljam! 
 
 Prehajamo na 13. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO 
OBRAVNAVA PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBAH ZAKONA O DOHODNINI.  

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina sedmih 
poslank in poslancev s prvopodpisanim 
gospodom Jožefom Horvatom. V zvezi s tem 
predlogom zakona je skupina enajstih poslank in 
poslancev s prvopodpisanim gospodom 
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Jožefom Horvatom zahtevala, da Državni zbor 
opravi splošno razpravo.  
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo prvopodpisanemu 
gospodu Jožefu Horvatu. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa. 

Spoštovani gospod predsednik Državnega 
zbora, spoštovana državna sekretarka s 
sodelavkama, drage kolegice, dragi kolegi! 
 Na področju davčne obremenitve dela 
je Slovenija med državami z nadpovprečno 
visokim odstotkom dajatev. Medtem ko 
povprečje OECD znaša 36 %, je breme dajatev 
na delo v Sloveniji 42,7 %. Delež vseh davkov v 
BDP pa na drugi strani dobro pokaže, kakšno je 
celotno davčno breme v državi. In če se 
primerjamo z najbolj razvitimi državami znotraj 
OECD, je delež vseh davkov v celotnem BDP 
nadpovprečen. V Sloveniji je okrog 37 %, 
povprečje OECD pa je 34 %, razlika torej 3 
odstotne točke. Poročilo Svetovnega 
gospodarskega foruma ocenjuje, da so za 
poslovno okolje v Sloveniji poleg neučinkovite 
državne birokracije najtežavnejši faktor prav 
davčne stopnje. Raziskava agencije Spirit iz leta 
2016 kaže, da tuji investitorji med največjimi 
ovirami za investiranje v Slovenijo vidijo prav 
obremenitev dela z davki in prispevki ter stroške 
dela, temu pa sledi obdavčitev dobičkov in 
dohodka. Anketa o poslovanju, izvedena med 
nemškimi podjetji v Sloveniji v letu 2015, pa 
pokaže, da anketiranci med največjimi težavami 
za konkurenčnost in privlačnost za naložbe 
vidijo davčne stopnje na dohodke iz dela ter od 
vlade kot najbolj nujen ukrep pričakujejo njihovo 
znižanje. Višina splošne dohodninske olajšave 
je trenutno v Zakonu o dohodnini določena kot 
zmanjšanje letne davčne osnove v višini 3 tisoč 
302,7 evra letno. Poleg te višine splošne 
olajšave sta za osebe z nižjimi dohodki določeni 
še dve dodatni kategoriji splošne olajšave.  
 Nova Slovenija je stranka, ki zagovarja 
socialno-tržni model gospodarstva, ki zagovarja 
ekonomsko svobodo, tisto svobodo, ki je tesno 
povezana z odgovornostjo. Nova Slovenija je 
stranka, ki ima v svojem programu kot eno 
glavnih načel določeno načelo omejenih davčnih 
obremenitev. Preveliko davčno breme je v 
nasprotju s krščanskodemokratskim načelom 
subsidiarnosti, po katerem naj se vsi družbeni 
procesi, pri katerih je to mogoče, opravijo na 
najosnovnejši družbeni ravni. Država naj v te 
procese vstopi le takrat, ko se na nižji ravni ne bi 
mogli več optimalno izvajati. Krščanski 
demokrati verjamemo, da je posameznik pri 
ravnanju s finančnimi sredstvi veliko bolj 
odgovoren in racionalen kot država, zato naj se 
na državo preko davkov prenese le omejen 
obseg sredstev, ki so nujno potrebna za 
delovanje njenih sistemov. Na drugi strani pa naj 
državljani obdržijo večji delež sredstev, ki so jih 
sami ustvarili s svojimi sposobnostmi in delom. 
Predlog zakona Nove Slovenije, ki je trenutno 

pred nami, predvideva povečanje zakonsko 
določene splošne olajšave iz 3 tisoč 302 evra 
letno na 7 tisoč evrov; in sicer za vse enako. 
Spremembo splošne dohodninske olajšave 
predlagamo, ker želimo razbremeniti visoka 
davčna bremena zavezancev ter posledično 
izboljšati tudi okolje za zaposlovanje in razvoj 
gospodarskih aktivnosti. Stranke prejšnje 
koalicije se hvalijo z visoko gospodarsko rastjo, 
za katero, to verjetno vsi razumemo, so zaslužni 
predvsem naši podjetniki in njihovi zaposleni. Na 
drugi strani pa sadov te rasti z njimi niso 
pripravljeni deliti. Za plačo visoko kvalificiranega 
zaposlenega v višini 3 tisoč evrov mora 
slovenski delodajalec plačati 6 tisoč 128 evrov, 
češki pa 5 tisoč 676 evrov, kar je dobrih 300 
evrov manj. Vemo, da nas nekatere države, ki 
so bile še do nedavnega gospodarsko veliko 
manj razvite, prehitevajo zaradi njihovega bolj 
konkurenčnega poslovnega okolja. Tudi zato 
moramo svojo davčno politiko prilagajati tej 
ekonomski realnosti. Predlog rešuje tudi tako 
imenovane delavce migrante, saj se s povečano 
splošno olajšavo odpravi potrebo po visokem 
doplačevanju dohodnine v Republiki Sloveniji. 
Poleg tega se dodatno vzpostavlja pravično 
davčno okolje za delavce, ki prejemajo dohodek 
od tujega delodajalca. Cilj tega je ustavitev 
vedno večjega izseljevanja družin v zadnjem 
obdobju. S predlagano ureditvijo bodo delavci, ki 
v tujini opravljajo enako delo za enak bruto 
dohodek kot delavci pri nas, prejeli enak 
razpoložljivi dohodek. Spoštovane kolegice in 
kolegi, mi pričakujemo konstruktivno razpravo in 
tudi pričakujemo, da v drugi obravnavi zakon še 
izboljšamo. Hvala lepa za vašo pozornost.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Državna sekretarka na Ministrstvu za 
finance gospa Natalija Kovač Jereb bo 
predstavila stališče Vlade.  
 Gospa državna sekretarka, izvolite.  
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Spoštovani 

predsedujoči, spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci!  
 Pred nami je novela Zakona o 
dohodnini, s katero skupina poslancev predlaga: 
oprostitev plačila dohodnine od dohodka 
rezidenta iz delovnega razmerja v tujini, 
prejetega od tujega delodajalca ali tujega 
zavoda, povišanje višine splošne olajšave na 7 
tisoč evrov, znižanje najvišje dohodninske 
stopnje s 50 % na 43 % ter ponovno uvedbo 
vsakoletnega avtomatičnega usklajevanja 
davčnih olajšav s koeficientom rasti cen 
življenjskih potrebščin. Vlada Republike 
Slovenije je sprejela mnenje k Predlogu zakona 
o spremembah Zakona o dohodnini. Vlada 
Republike Slovenije predloga zakona ne podpira 
in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo. 
Predloga ne podpira predvsem iz dveh vidikov, 
in sicer z vidika vzdržnosti javnofinančnih 
prihodkov ter z vidika neutemeljenega odstopa 
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od ustavnega načela enakosti pred zakonom. 
Vlada se zaveda pomena ugodnega poslovnega 
okolja in vplivov davčnih obremenitev na 
konkurenčnost gospodarstva, vendar je ob 
oblikovanju ukrepov na tem področju treba 
zasledovati tudi ohranjanje vzdržnosti in 
stabilnosti javnih financ. To pa zahteva pripravo 
ukrepov, ki bodo temeljili na prestrukturiranju 
javnih dajatev ob upoštevanju tudi potrebnih 
strukturnih reform na področju zdravstvenega in 
pokojninskega sistema ter sistema dolgotrajne 
oskrbe. Predlog namreč pomeni izpad prihodka 
v državnem proračunu za okoli 597 milijonov 
evrov. Povišanje splošne olajšave pomeni 552 
milijonov evrov izpada; znižanje najvišje 
dohodninske stopnje – 12 milijonov evrov 
izpada; predlog oprostitve dohodnine od 
dohodkov rezidenta iz delovnega razmerja v 
tujini pa pomeni okoli 33 milijonov evrov izpada. 
Predlagana rešitev, ki torej temelji na znižanju 
davkov na delo, tudi neposredno ne predstavlja 
razbremenitve gospodarstva, saj gre za rešitev, 
s katero bi zvišali le razpoložljiv dohodek 
posameznika. Ta rešitev pa bi lahko imela le 
manjše učinke na povečanje zasebne potrošnje 
in s tem nekoliko višji preliv iz DDV, ki ne bi 
mogel nadomestiti nižjih prelivov iz naslova 
dohodnine, kot navajajo predlagatelji.  
 Po oceni se lahko pričakuje višji priliv iz 
naslova davka na dodano vrednost le za okoli 
28 milijonov evrov. Treba je upoštevati tudi 
dejstvo, da največji delež v obremenitvi dela v 
Sloveniji predstavljajo prispevki za socialno 
varnost, kar kaže na to, da bi bilo treba vzeti v 
obzir tudi sisteme obveznih socialnih zavarovanj. 
Podatki sicer kažejo, da je Slovenija po 
obremenitvi z davki in prispevki pod povprečjem 
Evropske unije, ki znaša 38,9 BDP za leto 2016, 
za Slovenijo pa 36,6 %, vendar pa je 
ekonomska struktura davkov dokaj neugodna, 
saj odstopa od povprečja evropskih držav zaradi 
nadpovprečne obremenitve dela in potrošnje ter 
podpovprečne obremenitve kapitala in 
premoženja. Vlada predlaga, da se dohodnina 
ne plačuje od dohodkov rezidenta iz delovnega 
razmerja v tujini. Tega predloga ne podpira tudi 
z vidika neutemeljenega odstopa od ustavnega 
načela enakosti pred zakonom, kot je bilo že 
ugotovljeno z odločbo Ustavnega sodišča iz leta 
2013. Predlagatelji niso izrazili razumnih in 
stvarnih razlogov za privilegiran davčni položaj 
čezmejnih delovnih migrantov, saj gre za 
primerljive dohodke iz delovnega razmerja, kot 
jih dosegajo rezidenti od delodajalca oziroma 
zavoda v Sloveniji. V preteklih letih se je 
navedena problematika že naslovila, in sicer na 
ravni davčne obravnave povračil stroškov z 
upoštevanjem ustavnega načela enakosti pred 
zakonom. Glede predloga o ponovni uvedbi 
avtomatičnega usklajevanja olajšav je treba 
poudariti, da usklajevanje olajšav in lestvice v 
letu 2013 ni bilo ukinjeno. Uveden je bil le 
drugačen sistem usklajevanja, ki ni avtomatičen, 
z vezavo na zgolj en kriterij. Veljavni način 
usklajevanja je po mnenju Vlade ustrezen, saj 

ne upošteva samo enega kriterija, se pravi rast 
življenjskih potrebščin, temveč tudi ekonomske 
politike vlade. 
 Spoštovani, Vlada zakona ne podpira 
in predlaga, da se predloga zakona ne podpre. 
Davčna razbremenitev dela predstavlja eno od 
pomembnih prioritet vlade, vendar le na temelju 
prestrukturiranja davčnih bremen ter na širšem 
družbenem in političnem konsenzu. Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa državna sekretarka.  
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Kot prvi ima besedo gospod Jože 
Lenart v imenu Poslanske skupine Liste Marjana 
Šarca.  
 Gospod poslanec, izvolite.  
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

predsednik. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 V Poslanski skupini Liste Marjana 
Šarca predloga zakona ne bomo podprli, ker je 
zelo ozko usmerjen in močno obremenilen za 
državni proračun. V proračun bi se tako steklo 
okoli 597 milijonov evrov manj. Kaj to pomeni? 
Grobo poseganje v zdravstveno in pokojninsko 
blagajno, s čimer bi svoje državljane, še posebej 
tiste socialno bolj ogrožene, priškrnili pri njihovih 
socialnih pravicah. Z določitvijo enotne davčne 
olajšave bi dejansko še povečali razliko med 
revnejšimi in bogatimi, ker bi vsi padli na enak 
znesek olajšave; obdavčenje ne bi bilo več 
stopničasto, ker imajo tisti z manj dohodka večjo 
olajšavo in tisti z več dohodka manjšo olajšavo; 
kar je skrajno nepravično do tistih z nižjimi 
dohodki. Znižanje davčne stopnje s sedanjih 50 
% na 43 % je zopet ukrep, ki finančno krepi le 
najvišji sloj in ni namenjen povprečnemu 
poštenemu Slovencu, ki se vsak mesec bori s 
svojim družinskim proračunom. Koliko 
Slovencev pa zasluži letno 70 tisoč 907 evrov in 
več? Razpoložljivi dohodek bi se tako povečal 
samo državljanom, ki imajo že tako najvišje 
prihodke. Glede delavcev migrantov je treba 
poudariti, da so povsem v enakem položaju kot 
vsi ostali slovenski davčni rezidenti, kar je 
ugotovilo že Ustavno sodišče leta 2013. Kot vsi 
državljani tudi oni uporabljajo vso domačo 
infrastrukturo, ki jo zagotavljata naša 
zakonodaja in sistem. Zato je prav, da plačajo 
tudi davek, iz katerega se financirajo državne 
storitve – šolstvo, zdravstvo, vrtci in socialni 
transferi. Zavedamo se, da je konkurenčnost 
gospodarstva ključnega pomena za državo in da 
na to vplivajo tudi davčna bremena. Zato smo se 
v Poslanski skupini Liste Marjana Šarca 
zavezali, da bomo v okviru javnofinančnih 
možnosti znižali obremenitve plač z dohodnino, 
pri čemer pa bo predlog pripravljen na podlagi 
strokovne analize celotnega dohodninskega 
sistema ter bo obravnavan celovito in 
sistematično.  
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PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Matjaž Han bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov.  
 
MATJAŽ HAN (PS SD): Hvala lepa, predsednik. 

Spoštovani kolegi z ministrstva, kolegice in 
kolegi! 
 Danes je pred nami nov predlog 
spremembe Zakona o dohodnini. Njegova 
ključna rešitev je več kot dvakratno povišanje 
splošne davčne olajšave, s čimer bi se vsem 
znižala davčna osnova. Nikakor ni prvi s to 
podobno vsebino, v zadnjem mandatu smo kar 
štirikrat obravnavali skoraj identični predlog 
istega predlagatelja. Poleg povišanja splošne 
davčne olajšave še ukinitev najvišjega 
dohodninskega razreda, pa ponovno 
usklajevanje višine olajšav. Vsi so bili zavrnjeni s 
preprostim in podobnim argumentom. Tako 
splošno znižanje davkov na dohodke bi bistveno 
preveč zarezalo v naše skupne prihodke, da bi 
te prihodke lahko na drugačen način 
nadomestili. Pričakovana povečana potrošnja 
zaradi višjih dohodkov ljudi pa ne bi prinesla niti 
približno dovolj, da bi lahko država normalno 
funkcionirala. In to smo ponovili, dragi kolegi iz 
Nove Slovenije, že večkrat. Uvodna obrazložitev 
predloga zakona tokrat posveča precej 
pozornosti problematiki slovenskih čezmejnih 
delavcev oziroma dnevnih delovnih migrantov. Iz 
obrazložitve je jasno razvidno predvsem to, da 
je primerjava davčnih sistemov in obremenitev 
zelo zapletena. Slovenski in avstrijski davčni 
sistem se namreč razlikujeta v več pomembnih 
podrobnostih, kot je le višina olajšav. 
Pomembne razlike nastajajo predvsem v davčni 
obravnavi pri posameznih tipih dohodkov, ki jih 
ena država na primer vključuje v davčno osnovo 
in jih obdavčuje, druga pa isti tip dohodkov 
izvzema iz davčne osnove. Gre za povračilo 
stroškov za prevoz in prehrano ter za njihovo 
priznano višino, izplačila raznih dodatkov, ki jih v 
sosednji Avstriji denimo ne vključujejo v 
dohodninsko osnovo. Takšnih primerov je 
preveč, da bi jih tu naštevali. Vsem pa je 
skupno, da zlasti prizadenejo določeno skupino 
ljudi, ki morajo svojo eksistenco reševati z delom 
v tujini.  
 Problematiko se je skušalo reševati z 
več spremembami tega zakona, ki v svojem 44. 
in 45. členu daje možnost, da se nekatere vrste 
dohodkov izvzame iz dohodninske osnove. Ne 
glede na vrsto poskusov, da bi ta problem 
naslovili, pa le-ta ostaja še nerešen. Ob 
poskusih, da bi dodatno upoštevali specifiko 
držav in posebnosti zavezancev, se je vmešalo 
celo Ustavno sodišče. Toda rešitve, ki so danes 
predlagane, so še vedno preveč splošne in 
premalo ciljane, zato pa po mojem mnenju tudi 
absolutno predrage za to državo, saj bi bil s temi 
ukrepi proračun zmanjšan za več kot 500 
milijonov evrov. Glavnina te vsote odpade na 
splošno zvišanje davčne olajšave. Če 

upoštevamo, da letna vsota pobrane dohodnine 
znaša milijardo in 600 milijonov evrov, bi to 
pomenilo, da bi davčne prihodke od dohodnine 
zmanjšali za skoraj eno tretjino. Prepričan sem, 
če bi bila Nova Slovenija v vladi, tega nikdar ne 
bi naredila. Seveda velika večina predlogov niti 
nima zveze s perečimi problemi dnevnih 
delovnih migrantov. Predlog je tu po večini le 
zato, da lahko predlagatelj ponovi svoj 
preizkušeni govor. Glede člena, ki dejansko 
dopušča vsaj minimalno upoštevanje razlik v 
povračilih stroškov med državama in torej vsaj v 
majhno korist naših delavcev v tujini, enostavno 
predlagatelj črta ta člen. Socialni demokrati smo 
prepričani, da je anomalije slovenskega 
davčnega sistema treba popraviti, zato smo tudi 
zadovoljni, da je davčno prestrukturiranje, ki bi 
razbremenilo delo, pri tem pa ne razmontiralo 
delujočega sistema, eden od pomembnejših 
ciljev koalicije. V prihodnjem letu pričakujemo od 
ministrstva in vlade predloge, kako celovito 
izboljšati naš davčni sistem. Problematika 
Slovenk in Slovencev, ki delajo za delodajalce v 
tujini, je za nas vsekakor prioriteta in zanjo 
pričakujemo konkretne predloge – ciljane, 
preračunane in seveda utemeljene. Teh 
kriterijev pa današnji predlog absolutno ne 
vsebuje.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov zato ne bomo podprli predlaganih 
sprememb zakona in bomo na koncu razprave 
nasprotovali predlogu sklepa, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Gregor Perič bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Stranke modernega 
centra. 
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa. Lep 

pozdrav vsem!  
 Predlog zakona o spremembah Zakona 
o dohodnini, ki ga je vložila Poslanska skupina 
Nove Slovenije, predvideva povečanje zakonsko 
določene splošne olajšave s 3 tisoč 302 evrov 
letno na enotno olajšavo 7 tisoč evrov letno. 
Poleg tega predlagatelj predlaga znižanje 50-
odstotne dohodninske stopnje na 43 % ter 
ponovno uvedbo usklajevanja davčnih olajšav s 
koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. S 
predlogom se naslavlja sicer namene in cilje, s 
katerimi se strinjamo tudi v Poslanski skupini 
Stranke modernega centra, ki jim sledi tudi vlada 
s svojimi ukrepi oziroma predlogi ukrepov, s 
katerimi želi znižati davčne obremenitve dela in 
podpreti možnost za nadaljnjo stabilno 
gospodarsko rast. Pri tem pa se moramo 
zavedati, da morajo spremembe na področju 
plačevanja javnih dajatev poleg izboljšanja 
konkurenčnosti slovenskega poslovnega okolja 
na drugi strani zagotavljati tudi stabilne in 
predvidljive javnofinančne prihodke. A dejansko 
bi predlagani zakon s povišanjem splošne 
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olajšave na 7 tisoč evrov povečal strukturni 
primanjkljaj in pomenil izpad prihodkov v 
državnem proračunu za okoli 597 milijonov 
evrov, kar je več kot 1 % bruto domačega 
proizvoda. Zakon pa bi pri odmeri dohodnine 
vplival praktično na vse zavezance, ki 
uveljavljajo splošno olajšavo; teh pa je več kot 
95 % vseh zavezancev za odmero dohodnine. 
Predlagana rešitev, ki temelji na znižanju davkov 
na delo, neposredno ne predstavlja 
razbremenitve gospodarstva, saj gre za rešitev, 
s katero se zvišajo razpoložljivi dohodki na 
posameznika, ne vplivajo pa na bruto obveznost 
delodajalca. Slednje bi lahko imelo posledice na 
povečanje zasebne potrošnje, pri tem pa tudi na 
nekoliko višje prilive iz naslova DDV.  
 Vendar pa opozarjamo, da če bi se 
predlog zakona sprejel v tej obliki, kot ga imamo 
danes na mizi, bi le-ta pripeljal do negativnih 
učinkov na javne finance, saj ob predpostavki, 
da bi zavezanci v nižjih dohodkovnih razredih 
celotno razbremenitev namenili za potrošnjo, 
vlada ocenjuje, da bi se lahko prihodki iz 
naslova DDV zvišali največ za okoli 28 milijonov 
evrov, tako da še zdaleč ni možno pokriti izpada 
davčnih prihodkov v višini 597 milijonov evrov. Z 
vidika mednarodne primerjave obremenitve z 
davki in prispevki je treba poudariti, da je 
Slovenija po podatkih Evropske komisije pod 
povprečjem Evropske unije. Povprečna 
obremenitev z davki in prispevki je v Evropski 
uniji v letu 2016 znašala 38,9 % BDP, kar je za 
2,3 odstotne točke višje kot v Sloveniji; vendar 
pa je iz podatkov o ekonomski strukturi davkov 
in prispevkov razvidno, da ekonomska struktura 
davkov ni najugodnejša, saj odstopa od 
povprečja evropskih držav zaradi nadpovprečne 
obremenitve dela s prispevki za socialno varnost 
in potrošnje ter podpovprečne obremenitve 
kapitala in premoženja. Ravno slednje pa je 
pomembno tudi z vidika presojanja obremenitve, 
saj je treba gledati podrobno in hkrati tudi 
celovito, ne samo z vidika enega davka ali ene 
skupine davkov.  
 Seveda si tudi v Stranki modernega 
centra želimo zmanjšati ključne nadpovprečne 
obremenitve in s tem krepiti gospodarsko rast, 
zato je bilo že več ukrepov prejšnje vlade dr. 
Mira Cerarja usmerjenih v davčno 
prestrukturiranje in znižanje obremenitve dela 
kot tistega dejavnika, ki najbolj negativno vpliva 
na konkurenčnost in hkrati tudi predstavlja 
pomembno oviro za nadaljnjo gospodarsko rast. 
Prav tako smo se koalicijski partnerji v trenutni 
vladi zavezali, da bomo v skladu z 
javnofinančnimi zmožnostmi znižali obremenitev 
plač z dohodnino, z dvigom splošne 
dohodninske olajšave ali morebitnimi posegi v 
dohodninsko lestvico in razrede. Predlog bo 
pripravljen na podlagi strokovne analize 
celotnega dohodninskega sistema in z njim 
povezanih področij. Naj za konec še enkrat 
izpostavim, da v Poslanski skupini Stranke 
modernega centra menimo, da morajo biti vsi 
tovrstni predlagani ukrepi v skladu s fiskalnim 

pravilom in vnaprej uravnoteženi ter skladni z 
našimi javnofinančnimi zmožnostmi ter tudi z 
zavezami vlade glede stabilne in vzdržne 
javnofinančne politike. Vse to zato, da ne bi 
prišlo do povečevanja strukturnega 
primanjkljaja. Zaradi vseh omenjenih razlogov 
bo Poslanska skupina Stranke modernega 
centra glasovala proti temu, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala 
lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospod Primož Siter bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Levica.  
 Izvolite.  
 
PRIMOŽ SITER (PS Levica): Hvala lepa. Lep 

pozdrav!  
 Predlog Nove Slovenije, ki ga imamo 
pred seboj, nam je že dobro poznan iz prejšnjih 
mandatov. Ne gre za spodbujanje gospodarstva, 
za višanje konkurenčnosti, sploh pa ne za 
srednji razred in ljudi z nizkimi plačami, kot bo 
bržkone vztrajal predlagatelj. V resnici želi NSi 
predvsem spet znižati davke za najbogatejše in 
privilegirane, in sicer z višanjem splošne davčne 
olajšave in nižanjem najvišje mejne dohodninske 
stopnje. Naj ponazorim – tisti z najnižjimi 
plačami bi si ob takšnem predlogu, ki predvideva 
približno 5 evrov dajatev na mesec manj, 
privoščili kvečjemu kakšen kilogram cedevite 
več. Po drugi strani pa bi tisti, ki se uvrščajo v 
najvišje dohodninske razrede, na mesec pridobili 
skoraj 160 evrov več, kar zadostuje za dobrih 17 
vinjet letno. To je precej radodarno darilo 
najbogatejšim. In to, kar gre nekomu, se mora 
nekje vzeti. Vsi ti rezi v dohodnino, ki jih 
predlaga NSi, bi pomenili več kot polmilijardni 
primanjkljaj v državni blagajni, kar predstavlja 
izpad več kot četrtine dohodka od dohodnin. 
Predlagatelji zagovarjajo alkimijo. Trdijo namreč, 
da bi se premo sorazmerno dvignili prilivi zaradi 
povečane potrošnje, spet ponavljam, tistim z 
minimalnimi prihodki bi se le-ti povečali za nekaj 
evrov, njihova potrošnja pa bi bila kvečjemu 
usmerjena v blago z najnižjo stopnjo davčne 
obremenitve, torej živila. Pri tistih, ki bi jih ta 
olajšava najbolj razbremenila, pa ni pričakovati 
povečanja potrošnje, kvečjemu bi presežek 
vlagali v banke, vrednostne papirje in luksuzno 
potrošnjo; torej ne v potrošnjo, ki bi v javno 
blagajno prispevala sredstva. Tudi če bi ves 
znesek namenili potrošnji, kar se ne bo zgodilo, 
bi bil prihodek od dajatev na ta znesek 
maksimalno 28 milijonov evrov, ponavljam, ob 
pričakovanem izpadu 563 milijonov evrov. To bi 
na srednji in dolgi rok pomenilo bistveno 
poslabšanje stanja za vse. Država namreč 
znatni delež teh sredstev namenil v investicije in 
razvoj, kar koristi največji skupini ljudi. Ob 
pomanjkanju sredstev za pokojnine – 
mimogrede, že danes se jih približno 30 % 
izplača iz proračuna, ne iz socialnih prispevkov –
, za zdravstvo in šolstvo je predlog očitno 
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absurden. Zniževanje davkov tudi ne pomeni 
razbremenjevanja gospodarstva, temveč 
neproporcionalno obremenjevanje najnižjih 
razredov. Dejstvo je, da ima Slovenija enega od 
davčno najbolj razbremenjenih gospodarstev v 
Evropski uniji. V Sloveniji so davki na kapital 
krepko pod povprečjem Evropske unije, enako 
velja za dohodke od dela, sploh kadar gledamo 
družine z vsaj enim otrokom. Predlog Nove 
Slovenije strukturno poglablja neenakost med 
ljudmi. V času krize in najstrožjih varčevalnih 
ukrepov, torej leta 2013, na račun najnižjih 
razredov je bil Ginijev koeficient v Sloveniji 
najvišji, kar kaže na trend, kjer je neenakost 
najvišja v družbi, ki nesorazmerno bremeni 
šibkejše v primerjavi z najmočnejšimi. Pot, ki jo 
zagovarjamo, je družba blaginje brez razrednih 
razlik, ne povečevanje le-teh.  
 V Levici zato tudi tokrat predloga ne 
bomo podprli. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec, za vaše stališče.  
 Mag. Matej Tonin bo predstavil stališče 
Poslanske skupine Nove Slovenije – krščanskih 
demokratov.  
 Izvolite, gospod poslanec.  
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dragi poslanke 

in poslanci, dober dan!  
 V Novi Sloveniji želimo vsem 
državljanom zvišati plačo. Zagotoviti želimo višje 
plače in prav na tej točki se kaže, kako znajo biti 
nekateri dvolični, kako govorijo o tem, češ da 
bomo plače dvigovali samo najpremožnejšim. To 
seveda ne drži. Naši predlogi gredo v smeri, da 
se plače dvigajo vsem. To želimo zagotoviti z 
manjšimi davki in ne z dvigovanjem bruto plač. 
Višje neto plače vsem državljanom želimo 
zagotoviti na način, da se država odpove delu 
dohodnine. Ko smo hodili v volilni kampanji pred 
temi državnozborskimi volitvami naokrog in se 
srečevali z različnimi organizacijami, je bilo več 
ali manj soglasje znotraj politike, da če bomo 
dvigovali plače, potem bomo to delali z 
dohodnino, tako da se bo država odpovedala 
delu dohodnine. Zakaj se nam zdi najbolj 
primerno, da se plače zvišujejo z manjšo 
dohodnino? Ker s tem ne ogrožamo pokojninske 
in tudi zdravstvene blagajne. Hkrati z manjšo 
dohodnino ne zvišujemo tudi bruto plač in s tem 
dodatno obremenjujemo gospodarstva. To je bil 
na nek način konsenz celotne politike pred temi 
državnozborskimi volitvami, da bomo šli zaradi 
gospodarske konjunkture v poviševanje plače, 
ampak na način z dohodnino; in ne z bruto 
povečevanjem plač, da ne obremenjujemo 
dodatno gospodarstva, ampak da se država 
delu davka odpove in na takšen način vsi 
državljani dobijo večje neto prihodke. Hkrati je 
pozitivna lastnost poviševanja neto prihodkov 
tudi ta, kot sem dejal, da ne ogrozimo 
pokojninske in zdravstvene blagajne.  
 V Novi Sloveniji se zavedamo, če bomo 
sprejemali, po katerih bo ljudem ostalo več v 

njihovih žepih, se bo povečala potrošnja. Celo 
vlada je v tem mnenju priznala, da lahko ta naš 
ukrep prispeva k povečani potrošnji; in je 
sramežljivo napovedala, da bi se s tem ukrepom 
prihodki v proračun samo iz naslova davka na 
dodano vrednost povečali za 28 milijonov evrov. 
Drugi del te zgodbe pa je pozabila povedati, in 
sicer da večja potrošnja pomeni na drugi strani 
tudi večje povpraševanje, večje povpraševanje 
pa navadno pomeni večje zahteve po delovnih 
mestih. In vsak zaposlen v Republiki Sloveniji je 
za to državo dvojna korist. Ni mu treba 
izplačevati socialnih transferjev ter poleg tega 
vplačuje še v pokojninsko in zdravstveno 
blagajno. Ta del številni pozabljate, da večja 
domača potrošnja pomeni večje povpraševanje, 
večje povpraševanje pa pomeni tudi več 
zaposlenih in s tem več vplačil v pokojninsko in 
zdravstveno blagajno. Ta vidik marsikdo, celo 
vlada, namerno spregleda. Kaj so konkretne 
rešitve, ki jih predlagamo v tej noveli Zakona o 
dohodnini? Ta novela zakona prinaša štiri 
pomembne rešitve, pa bom najprej začel z 
najbolj enostavno.  
 Najbolj enostavna je usklajevanje 
davčnih olajšav z inflacijo. Zdi se nam pošteno 
in pravilno, tako kot je bilo v preteklosti, da se 
davčne olajšave dvigujejo z inflacijo. Ker če tega 
ne usklajujemo z inflacijo, potem pomeni, da 
realna vrednost teh olajšav dejansko pada; 
vsako leto je inflacija, kar pomeni, da je vsako 
leto vrednost teh olajšav manjša, če jih ne 
usklajujemo z inflacijo. In se nam zdi korekten, 
koristen predlog, ki smo ga v preteklosti že imeli 
in bi ga radi ponovno vzpostavili. Druga stvar, ki 
je izrazito ideološko obremenjena in bodo to 
levičarji vedno uporabljali zoper nas, češ da 
omogočamo, da bodo bogati še bolj bogati in 
podobne neumnosti. Gre za to, da bi se najvišja 
dohodninska stopnja zmanjšala s 50 % na 43 %. 
Vlada je celo pošteno napovedala, da bi to 
pomenilo izpada v proračunu za okoli 12 
milijonov evrov, vendar pa bi to imelo ogromno 
demonstracijskih pozitivnih učinkov. Ko se delajo 
številne lestvice konkurenčnosti, je najvišja 
dohodninska stopnja ena od ključnih stvari, ki se 
jo prvo pogleda praktično vedno pri delanju teh 
lestvic, ali pa ena od prvih stvari. To je tista 
stvar, ki Slovenijo na vseh lestvicah 
konkurenčnosti bremeni, jo vleče navzdol po 
lestvici. Marsikdo bo rekel, kaj nas briga, če nas 
vleče to navzdol po lestvici; ampak te lestvice so 
zelo pomembne za zunanje, tuje investitorje, ki 
razmišljajo, ali bodo svoje milijone, svoj denar 
vlagali v Sloveniji. In ena od stvari, ki jih najprej 
preverijo, so mednarodne lestvice 
konkurenčnosti in druge gospodarske lestvice, ki 
kažejo, v kakšni kondiciji je Slovenija in v 
kakšnem poslovnem okolju Slovenija deluje.  
 Nedavno sem se pogovarjal z 
računovodjo, ki je rekel, da enostavno ne 
razume Slovenije, da bi si po zgledu Avstrije in 
še kakšne druge države prizadevala dobiti čim 
več bogatih davčnih rezidentov, ki bi v Slovenijo 
prihajali zato, da bi v Sloveniji plačevali davke; in 
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ne obratno. Zelo zanimiv je primer nekdanjega 
nemškega dirkača Ralfa Schumacherja, brata 
Michaela Schumacherja, ki ima recimo davčno 
rezidentstvo v Avstriji. To bi bil recimo model, ki 
bi mu morala slediti tudi Slovenija, da bi iskali 
načine, kako bogate ljudi pritegniti v Slovenijo, 
da bodo v Sloveniji svoje davke puščali. In ne da 
se predvsem s to demagogijo, ki jo goni po 
dolgem in počez Levica, vse ljudi, ki karkoli 
imajo, iz te države izganja. S tem pa seveda tudi 
odhajajo davki in denar iz te države, kar je 
slabo. Če bi, kar predlagamo v tej noveli Zakona 
o dohodnini, zmanjšali najvišjo dohodninsko 
stopnjo s 50 na 43 %, bi tisti, ki imajo nekoliko 
več prihodkov, v Sloveniji še vedno plačali 
največ davka. To na levici pozabljajo. Ti ljudje, 
tudi če bi imeli namesto 50-odstotne 
dohodninske stopnje 43-odstotno, bi še vedno 
plačali v tej državi največ oziroma veliko davka. 
Ampak oni v svoji ideološki zaslepljenosti 
predstavljajo, kot da jih bomo davkov oprostili, 
kot da bodo zdaj ti ljudje davkov oproščeni in da 
ne bodo ničesar plačevali v proračun. Še vedno 
bodo plačevali največ, podčrtujem, še vedno 
bodo plačevali največ; bistvena razlika pa je v 
tem, da bo Slovenija v primerjavi z drugim 
svetom bolj konkurenčna. To je naša druga 
rešitev. 
 Zdaj pa prehajamo na tretjo rešitev, ki 
se mi zdi ključna, to je na dvig splošne 
dohodninske olajšave s sedanjih 3 tisoč 300 
evrov na 7 tisoč evrov. S to rešitvijo bi rešili 
marsikateri problem delavcev migrantov. S to 
rešitvijo bi se plače v tej državi dvignile vsem 
zaposlenim. In zdaj poglejte to dvoličnost! V 
zadnjih tednih smo imeli priložnost spremljati, 
gledati kar nekaj podpisov sporazumov, ki bodo 
to državo stali 300 milijonov evrov, nekateri 100 
milijonov evrov; ko vse skupaj zložiš, zelo hitro 
prideš do pol milijarde evrov. Tukaj ni nobenega 
strahu za proračun, tukaj ni nobenih težav – 
prav je tako; ampak ko pa po drugi strani prideš 
z rešitvijo, da bi lahko neto plačo zagotovili 
vsem, je pa to velik problem, ki bo ogrozil 
državni proračun. Oziroma če naredim 
primerjavo, sedaj ko je vlada sklenila sporazum 
z javnim sektorjem in bo to državni proračun 
letos stalo 300 milijonov evrov več, ker se bodo 
celotne bruto plače povečale, to za vladno 
koalicijo ni problem in je vse v skladu s fiskalnim 
pravilom in ni nobenih težav. To, da bi pa ta 
naša rešitev bila sprejeta, ki bi pa vsem, ne zgolj 
zaposlenim v javnem sektorju, vsem zaposlenim 
dvignila neto plače in bi to stalo državo okoli 500 
milijonov evrov; to je pa velik problem. Ampak 
vsem pomeni tudi tistim v javnem sektorju, tudi 
tistim. In če kaj, potem bi moral ta parlament 
gledati na to, da je pravičen za vse in da ima za 
vse približno enake vatle. In če dvigujemo plače, 
potem jih dajmo vsem, ne zgolj zaposlenim v 
javnem sektorju. Ta rešitev, ki jo predlagamo, bi 
pomenila, da nekdo, ki ima v Sloveniji 
povprečno neto plačo, bi imel mesečno višji neto 
prihodek za 83 evrov. Če to pomnožite z 12, 
dobite kar lep letni prihodek več. In če bi ta 

rešitev bila sprejeta in če bi jo vladna koalicija 
podpirala, bi to pomenilo, da bi lahko s to 
rešitvijo tudi nekoliko obrzdali apetite vseh 
sindikatov. Če bi z višjo splošno dohodninsko 
olajšavo dvignili neto plače, potem bi bili pritiski 
po splošnem zvišanju plač v javnem sektorju 
manjši. Ampak toliko o tem, ko se nam očita, da 
se plače dvignejo vsem, je 500 milijonov 
problem, če se plače dvignejo samo v javnem 
sektorju za 300 milijonov evrov, to ni problem. 
Jaz takšne logike ne morem sprejeti. 
 In četrta zelo pomembna rešitev v tem 
zakonu je položaj delavcev migrantov. Če želimo 
razumeti problematiko delavcev migrantov, 
moramo vedeti, da je delovnopravna zakonodaja 
v Sloveniji pripravljena in sprejeta na podlagi 
dogovarjanja in usklajevanja med socialnimi 
partnerji. In tudi usklajena z davčno zakonodajo 
Slovenije, to na primer dokazuje tudi drugi 
odstavek 44. člena Zakona o dohodnini, ki 
izrecno določa, da naj se pri določanju 
dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne 
vključujejo v davčno osnovo, upošteva le 
delovnopravna zakonodaja Slovenije in 
kolektivno dogovarjanje v Sloveniji. Zato se v 
Novi Sloveniji sprašujemo, katera 
delovnopravna zakonodaja in katere kolektivne 
pogodbe veljajo za delavce migrante oziroma 
rezidente, ki svoj dohodek iz delovnega 
razmerja ustvarjajo v tujini. Katera? Tuja 
delovnopravna zakonodaja zanje namreč ne 
velja, kar pravi 44. člen Zakona o dohodnini, kar 
je razumljivo, saj je dogovarjanje in usklajevanje 
med socialnimi partnerji v tuji državi in ne poteka 
s slovensko vlado. Slovenska delovnopravna 
zakonodaja in kolektivne pogodbe pa tudi ne 
veljajo, ker niso usklajene s tujimi delodajalci in 
delojemalci. V Novi Sloveniji menimo, da če 
delavcem migrantom Slovenija nalaga enake 
dolžnosti pri plačilu dohodnine kot slovenskemu 
delavcu, mu mora priznati tudi enake pravice, 
kot pripadajo slovenskemu delavcu. Gre za 
osnovno ustavno načelo enakosti. 
 Slovenska davčna zakonodaja je 
razlike s tujo delovnopravno zakonodajo glede 
stroškov zaznala že v preteklosti in jih skušala 
odpraviti. Kot kažejo izračuni in primerjave, ki so 
priložene k naši noveli zakona, je to storila žal 
neuspešno in v škodo delavcev migrantov. 
Kontradiktorno je, da vlada ves čas išče 
izgovore, da ni možno najti drugačne obravnave 
za delavce migrante zaradi odločbe Ustavnega 
sodišča; a hkrati istočasno se delavcem 
migrantom in domačim delavcem že vsa ta leta 
na drugačen način priznavajo stroški v zvezi z 
delom. Na eni strani vlada trdi, da ni možno 
drugače zadeve urejati, na drugi strani jih. Če še 
nekateri zmeraj menite, da ni razloga za 
drugačno obravnavo rezidentov, ki dosegajo 
svoj dohodek v tujini, zakaj potem koalicija 
enostavno ne spremeni Zakona o dohodnini 
tako, da bodo imeli vsi rezidenti Slovenije na 
enak način priznane stroške v zvezi z delom, 
torej kot delavci migranti, katerim se ti stroški 
priznajo kot olajšava. Treba je imeti v mislih, da 
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so stroški v zvezi z delom le ena od postavk, kjer 
nastajajo razlike; toda če Slovenija ni zaznala 
razlike tudi pri drugih postavkah iz 
delovnopravne zakonodaje, še ne pomeni, da te 
ne obstajajo. Slovenija domačemu delavcu 
prizna pravico do boljšega izplačila za posebne 
oblike dela, kot so nočno delo, delo ob nedeljah, 
praznikih, delo z nevarnimi odpadki in tako 
naprej. Na drugi strani pa, če se na primer 
socialni partnerji v tujini dogovorijo, da delavec 
za nočno delo ne bo prejel dodatka, ampak bo 
namesto tega oproščen plačila davka, bo le-to 
sklenil s tujo davčno zakonodajo, delavec v tujini 
bo nagrajen z višjim neto izplačilom za nočno 
delo, na podoben način kot je nagrajen delavec 
v Sloveniji z dodatkom za nočno delo. Razlika 
pa nastane, ker dohodek iz tujine, v tem primeru 
za nočno delo, ni usklajen z davčno zakonodajo 
v Sloveniji in Slovenija temu delavcu migrantu 
povozi pravico do dodatka za nočno delo ter mu 
ta dodatek stoodstotno obdavči z izgovorom, da 
plača v Sloveniji le razliko.  
 Žalostno je, da se že ves čas v 
slovenski javnosti razlaga, da delavci migranti 
plačajo v Sloveniji razliko v dohodnini, nihče pa 
te razlike ne more dokazati z izračuni. V Novi 
Sloveniji smo se absolutno podrobno posvetili 
problematiki delavcev migrantov. Prišli smo do 
zaključka, da na noben način ni možno 
delavcem migrantom zagotoviti enakih pravic iz 
delovnopravne zakonodaje in kolektivnih pogodb 
v Sloveniji, kar posledično pomeni, da bodo, žal, 
zmeraj diskriminirani, če se jih bo poskušalo 
enačiti z domačimi delavci po dohodkih. Edina 
pravična rešitev za rezidente z dohodki iz tujine 
je izvzetje tega dohodka iz obdavčenja v 
Republiki Sloveniji s progresijo, kar je navedeno 
tudi v tej zakonodaji. Verjamem, da so te stvari 
za koga pretirani detajli, ampak ravno zato, ker 
je stvar izjemno komplicirana, imajo delavci 
migranti številne težave. In problem, ki se kaže 
in ki nastaja, je ta, da se vse več naših ljudi, ki 
danes še vedno ima rezidentstvo v Sloveniji, 
odloča, da davčno rezidentstvo prenaša v 
Avstrijo. In če ta država ne bo hitro nekaj storila, 
če vaša vlada ne bo hitro nekaj postorila, potem 
se bo na tisoče naših mladih družin izselilo v 
Avstrijo in tudi v Avstriji prijavilo davčno 
rezidentstvo. Tega vam ne govori opozicijska 
Nova Slovenija; to vam govori Sindikat delavcev 
migrantov in številne družine, ki delajo v Avstriji. 
In če ne želite prisluhniti nam, potem prisluhnite 
vsaj njim.  
 Zaradi vseh štirih navedenih rešitev bo 
Nova Slovenija seveda predlog zakona podprla. 
Želimo si, da bi bil v prvi obravnavi ta zakon 
sprejet.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Imamo postopkovni predlog gospe 
Nataše Sukič. 
 
NATAŠA SUKIČ (PS Levica): Najlepša hvala, 

predsedujoči.  

 Jaz izrekam oster protest in prosim za 
opomin poslancu za izrekanje tendencioznih 
žaljivih in z ničemer podprtih trditev, ki sodijo bolj 
v polje demagogije kot politike, češ da Levica iz 
te države izganja državljanke in državljane. 
Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala za 

vaš postopkovni predlog.  
 Dovolite samo, da povem, kar sem že 
včeraj povedal. Prosim vse poslanke in 
poslance, da ste do drugih poslank in poslancev 
ter tudi do drugih ljudi in tudi do poslanskih 
skupin spoštljivi.  
 Gospod Robert Polnar bo predstavil 
stališče Poslanske skupine Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije. 
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

predsednik, hvala za besedo. Gospe poslanke, 
gospodje poslanci! 
 Dohodnina je neposreden davek, se 
pravi, da je neposredno odmerjena zavezancu. 
Obsega vse pomembnejše oblike dohodkov 
fizičnih oseb z izjemami in olajšavami. 
Spreminjanje zakona, ki zadeva tako veliko 
število državljank in državljanov, je vedno 
priložnost za nastopanje. Pravilnost vsebine in 
napačnost sklepov pri tem nimata pomena, sta 
zanemarljiva. Najmanj trije so temeljni postulati, 
ki jih predlagatelj zagovarja: prvi je dvig splošne 
olajšave s 3 tisoč 302,7 evra letno na 7 tisoč 
evrov; drugi je znižanje najvišje dohodninske 
stopnje s 50 % na 43 % in tretji postulat je 
samodejno usklajevanje davčnih olajšav s 
koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. 
Omejil se bom samo na prva dva temeljna 
postulata. Predlagano zvišanje splošne olajšave 
na 7 tisoč evrov in znižanje najvišje mejne 
dohodninske stopnje s 50 % na 43 % bi 
pomenilo izpad prihodkov za okoli 563 milijonov 
evrov, vendar ob upoštevanju dveh pogojev: na 
podlagi podatkov odmere dohodnine za leto 
2016 in ob predpostavki nespremenjene višine 
dohodkov. Ob tem se velja vprašati, kakšni so 
kompenzacijski učinki. Gre predvsem za 
predlog, s katerim bi zvišali razpoložljiv dohodek 
posameznikov; to bi lahko imelo vpliv na večjo 
zasebno potrošnjo, kar bi pomenilo višje prilive 
davka na dodano vrednost. Razbremenitev 
dohodnine ima najvišji vpliv v nižjih dohodkovnih 
razredih, ki so v večji meri kot ostali dohodkovni 
razredi likvidnostno omejeni in ves dodatni 
dohodek porabijo za potrošnjo. V največji meri je 
potrošnja te skupine zavezancev povezana z 
nakupom blaga, ki ima nižjo davčno stopnjo. Ob 
teh predpostavkah bi se prihodki iz davka na 
dodano vrednost lahko povečali za okrog 30 
milijonov evrov.  
 In na tem mestu, gospe in gospodje, se 
velja vprašati, poglavitni davčni vir financiranja 
česa je dohodnina. Najbolj nazorno si to lahko 
ponazorimo, če pogledamo Zakon o financiranju 
občin, tisti člen, ki govori o lastnih virih 
financiranja občin. Pravi takole: »Vir financiranja 
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občin so prihodki od 54 % dohodnine, vplačane 
v predpreteklem letu pred letom, za katero se 
izračuna skupna primerna poraba občin.« 
Dohodnina je daleč najpomembnejši davčni 
finančni vir financiranja občinskih proračunov. 
Delež dohodnine v celotnih prihodkih občinskih 
proračunov se v slovenskih občinah giblje 60–85 
%, odvisno od njihove velikosti, predvsem pa od 
finančne zmožnosti rezidentov, ki na njihovem 
ozemlju plačujejo dohodnino. In posebej 
poudarjam, gospe in gospodje, govorim o 
celotnih prihodkih, ne samo o davčnih prihodkih, 
tu govorim tudi o nedavčnih, o kapitalskih in 
transfernih prihodkih. Kakršnokoli zmanjševanje 
tovrstnih prihodkov občinskih proračunov bi bilo 
popolnoma v neskladju s temeljnim načelom 
financiranja lokalne samouprave, ki pravi, da 
morajo biti vsi razpoložljivi viri lokalnih oblasti v 
sorazmerju s pristojnostmi in nalogami, ki jim jih 
določa zakonodaja. Nekatere od teh izvirnih 
pristojnosti oziroma nalog, ki jih imajo občine, pa 
bi bile z zmanjševanjem temeljnega finančnega 
vira, ki se napaja iz dohodnine, temeljito 
okrnjene. Jih bom omenil. Prvo gre za urejanje 
in vzdrževanje vodovodne in energetske 
komunalne infrastrukture. Iz tega vira se gradijo, 
vzdržujejo in urejajo lokalne ceste, celotna 
lokalna javna cestna infrastruktura, od lokalnih 
cest, javnih poti in nekategoriziranih cest.  
 Iz teh virov se financira tudi 
organiziranje in pospeševanje služb 
predšolskega varstva in osnovnega šolstva, 
celotno zagotavljanje materialnih pogojev za 
delovanje tega, kar je v pristojnosti občin 
oziroma inštitucij lokalne samouprave. Iz tega 
vira se delno sofinancira funkcioniranje požarne 
varnosti in organiziranje reševalnih pomoči. To 
so zgolj nekateri deli, nekatere izvirne 
pristojnosti lokalne samouprave, ki se financirajo 
iz dohodnine. Kakršnokoli zmanjševanje 
tovrstnih virov bi v operativnem smislu pomenilo 
neobvladljive, nerazrešljive težave pri 
vsakodnevnem poslovanju občin kot inštitucij 
lokalne samouprave. V Poslanski skupini Desus 
menimo, da je treba kakršnokoli zniževanje 
davka, ene davščine, ene vrste davka 
nadomestiti z drugim davčnim virom. Samo v 
takšnem primeru je kakršnakoli reforma 
davčnega sistema ali pa določenega davka 
nevtralna in ne bo povzročala zniževanja 
proračunskih prihodkov. Predvsem pa smo 
prepričani, da velja v prihodnosti sprejemati 
ukrepe na področju davčne politike, ki ne bodo 
povečevali oziroma potencialno povečevali 
dohodkovne neenakosti.  
 Poslanska skupina Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije bo zato glasovala 
proti temu, da je zakon primeren za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo ima gospod Jani Ivanuša v 
imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne 
stranke.  

 Izvolite, gospod poslanec.  
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsedujoči. Gospe iz 
Ministrstva za finance, ostali prisotni, lep 
pozdrav!  
 Pred sabo imamo Predlog zakona o 
spremembah Zakona o dohodnini. Predlog 
zakona zasleduje cilj znižanja davčnih 
obremenitev dela, povečanje neto plač ter dvig 
produktivnosti, ki ga lahko prinese davčna 
razbremenitev najbolj kvalificiranih zaposlenih. S 
ponovno uvedbo usklajevanja davčnih olajšav 
njihov obseg lahko prilagodimo spreminjanju 
življenjskih stroškov in jih tako uskladimo z 
realnimi ekonomskimi procesi, ki se odvijajo v 
družbi. Poglavitna rešitev predlaganega zakona 
predvideva povečanje zakonsko določene 
splošne olajšave iz 3 tisoč 300,7 evra letno na 
enotno olajšavo 7 tisoč evrov letno. Poleg se 
predlaga znižanje dohodninske stopnje s 50 % 
na 43 %. Predlog zakona ponovno uvaja 
usklajevanje davčnih olajšav – govorimo o 
splošni olajšavi, osebni olajšavi, posebni olajšavi 
za vzdrževane družinske člane in olajšavi za 
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje – 
s koeficientom rasti cen življenjskih potrebščin. 
Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke je, da je predlog zakona 
treba podpreti. Po oceni vlade, ki pravi, da bi bil 
na eni strani izpad prilivov v državni proračun iz 
naslova dohodnine in znižanja najvišje 
dohodninske stopnje na 43 %, slišali smo več 
različnih ocen, koliko bi to bilo, med 500 in 600 
milijoni evrov. Na drugi strani pa vlada pričakuje 
večjo potrošnjo, posledično večji priliv iz naslova 
potrošnih davkov. Tudi predvideva večjo 
gospodarsko aktivnost, kar bi vsekakor pozitivno 
vplivalo na državni proračun. Tega sicer vlada 
ne more izmeriti v vrednosti.  
 Še enkrat poudarjam, da v Slovenski 
nacionalni stranki predlogu zakona ne 
nasprotujemo in ga bomo podprli. Hvala lepa za 
vašo pozornost. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo ima mag. Andrej Šircelj v 
imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke.  
 Gospod poslanec, izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, predsednik. Predstavnice Vlade, kolegi in 
kolegice!  
 Štiri stvari predlaga Nova Slovenija, da 
se spremenijo v Zakonu o dohodnini. Dovolite 
mi, da se v mnenju osredotočim bolj na eno, in 
sicer dvig splošne olajšave iz sedanjih 3 tisoč 
300 evrov na 7 tisoč evrov. Tukaj se je treba 
vprašati, kakšen naj bi bil davčni sistem. Katera 
so tista načela, na katerih naj bi temeljil? 
Predvsem dohodnina. Eno od osnovnih načel, 
na katerih naj temelji in naj bi temeljila in je tudi 
takrat, ko je bila sprejeta nova dohodnina, je bilo 



                                                                                                                          

  284  

načelo pravičnosti, gospe in gospodje. Načelo 
pravičnosti. Kaj pomeni to načelo? Lahko 
rečemo, da si vsak od nas tukaj lahko 
predstavlja svoje načelo, vendar imamo neko 
merilo za to načelo tudi pri dohodnini; in tudi to 
načelo je v skladu z 2. členom Ustave, to je, da 
je Slovenija socialna država. In če damo 
podatek, za leto 2017 velja ta podatek, kje je 
meja revščine v Sloveniji. Po statističnem 
podatku je meja revščine 7 tisoč 600 evrov. 
Tukaj dopuščam tveganje, da mi bodo nekateri 
kolegi in kolegice očitali nekoliko bolj socialno in 
tako imenovano levo noto, ampak naj kar tako 
bo. 7 tisoč 600 evrov je meja revščine, 3 tisoč 
300 evrov je pa splošna olajšava, gospe in 
gospodje. Z drugimi besedami, ta država 
obdavčuje tisti dohodek, ki je nujno potreben za 
življenje ljudi. In s tem, ko vse stranke koalicije in 
nadkoalicije, Levice, govorite, kako ne boste 
podprli tega zakona, to pomeni, da boste raje 
vzeli ljudem davek, denar, kot pa da bi jim 
dopustili tisto raven življenja, ki omogoča 
minimum. Slovenija obdavčuje revščino in tiste 
najbolj revne. Pri koncipiranju katerekoli davčne 
zakonodaje in koncipiranju ter predlaganju 
splošne olajšave je to eden temeljnih kriterijev, 
temeljnih meril – meja revščine. 
 In v vseh državah in v stališčih OECD, 
Evropske komisije in IMF imate določeno, da se 
revščina ne obdavčuje. Statistika pravi 7 tisoč 
600, vi ste proti dvigu splošne olajšave na 7 
tisoč evrov. Ali je to socialno, gospe in 
gospodje? Mi lahko tukaj izračunavamo, koliko 
bo en dobil več in koliko bo drug dobil več. Tudi 
leta 2006 in 2007 so bile takšne primerjave od 
ene osebe, ki, mimogrede, sedaj kandidira ali ne 
kandidira za guvernerja Banke Slovenije. Takrat 
je sicer govoril o klobasah pa beemvejih, zdaj je 
prišel na cedevito, pa jo pač nekdo povzame 
tukaj. Tudi takrat je bilo to. Stvari se vse 
ponavljajo. Ampak še enkrat, ta koalicija 
obdavčuje ljudi in tisti njihov dohodek, ki je 
potreben za to, da bi preživeli, če želite. In ob 
ustavnem določilu, da je Slovenija socialna 
država. Slovenija je seveda tudi država, kjer naj 
bi veljalo fiskalno pravilo, kar pomeni, da naj bi 
bili prihodki in odhodki usklajeni, enaki in tako 
naprej. In tukaj se očita, da bi zaradi tega izgubili 
560, 570 milijonov; in država bi s tega zornega 
kota propadla in ne vem, kaj bi se vse zgodilo. 
Vlada pravi, da bi bila okrnjena stabilnost javnih 
financ, zaradi tega bi se zgodilo marsikaj in tako 
naprej. Gospe in gospodje, javne blagajne so v 
letu 2017 glede na leto 2016 dobile za milijardo 
več denarja, za milijardo več. Lahko se 
vprašamo, kje je sedaj ta denar, ampak teh 500 
milijonov pomeni pol manj od te milijarde več. V 
letu 2018 prihodki še naraščajo glede na leto 
2017, kar pomeni, da lahko ocenimo milijardo in 
pol več denarja. Tukaj marsikomu pride prav 
evropska primerjava, koliko je delež evropskih 
davkov v bruto družbenem proizvodu; tam je 
nekaj čez 38 %, v Sloveniji baje 36 odstotkov in 
toliko manj. Gospe in gospodje, to so, prvič, 
povprečja in, drugič, ne posegajo v strukturo 

davkov. Ne rečem, da je pri nas struktura 
davkov idealna, vendar če govorimo o 
dohodnini, potem je treba vedeti, prvič, da ta 
zakon ne posega v fiskalno pravilo, ker je država 
dobila toliko več davkov, to je dokazljivo. In 
drugič, da tisti, ki tega zakona ne podpira, ne 
podpira tudi socialne države in obdavčuje tiste 
najrevnejše. Dohodek 7 tisoč 600 evrov je meja 
revščine v Sloveniji, gospe in gospodje. V tem 
pogledu je tudi različna primerjava z drugimi 
državami, kako se neki dohodki štejejo drugače 
ali ne, neprimerna ali necelovita, ker se ne pove 
vsega. Ne pove se tega, da je obvezno izplačilo 
v Avstriji tudi trinajsta in štirinajsta plača, ki pa 
sta skoraj neobdavčeni, ne glede na to, kako oni 
obravnavajo prevoz na delo, prevoz z dela, 
malico ali kakorkoli drugega podobnega. S tega 
zornega kota, če ne zasledujemo samo tega, da 
je Slovenija socialna država, ampak je s tem, ko 
imamo tako nizko postavljeno olajšavo na 3 
tisoč 300 evrov, tudi nehumano, nečlovečno, 
neetično in nemoralno, gospe in gospodje; in v 
nasprotju z davčno stroko, ki ne dovoljuje, da se 
življenjski stroški, nujno potrebni življenjski 
stroški, obdavčujejo, kakor jih obdavčujemo pri 
nas. S tem bi rešili ogromno zadev, če se ta 
davčna olajšava poveča. Deloma bi rešili 
vprašanje delavcev migrantov, deloma bi rešili 
strukturo davčne zakonodaje, bili bi bolj pravični, 
bolj etični, bolj moralni. Ampak ta zakon je 
lakmusov papir za to koalicijo in nadkoalicijo. Vsi 
izračuni, koliko bi dobil eden več in drugi manj, 
gospe in gospodje, so tukaj dejansko 
nepomembni, ker vsakemu – bogatemu in 
revnemu – se mora v skladu s popolnoma 
človeškimi načeli zagotoviti, da ima v tej državi 
tisti denar, ki je nujno potreben za življenje, 
neobdavčen, če smo socialna država. Tudi 
argumenti, s katerimi se zavrača ta davek, 
oprostite, jaz mislim, da v večini primerov ne 
držijo, tukaj mislim tudi na argumente vlade, 
katere glavni argument je – Mi bomo 
prestrukturirali davke tudi v povezavi s 
področjem drugih javnih dejavnosti, zdravstva, 
pokojnin in tako naprej. Gospe in gospodje, na 
to čakamo že prejšnjo vlado pa še kakšno vlado, 
pet let čakamo, čakalne vrste so vedno daljše, 
pa ne bi sedaj o tem govoril. Govorim o tem 
mnenju, da se bo to naredilo s 
prestrukturiranjem še drugih dejavnosti. Nič se 
ne bo naredilo. Lahko se tudi od leta 2004 
pogovarjamo. / oglašanje iz dvorane/ 
Predsednik, ali mi dovolite, da do konca povem? 
Tudi o letu 2004 se pogovarjamo, če želite in če 
bo to koristilo temu, da bomo sprejeli rešitev, ki 
ne obdavčuje revščine, ker je to nemoralno, 
neetično in nečloveško.  
 V Slovenski demokratski stranki bomo 
ta zakon podprli ravno zaradi teh razlogov. Z 
eno besedo – zaradi človečnosti.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
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 S tem smo zaključili s predstavitvami 
poslanskih skupin in prehajamo na splošno 
razpravo. 
 Prvi ima besedo predlagatelj.  
 Odvzeli ste besedo gospe Ivi Dimic.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, gospod 

predsednik, da ste meni dali besedo. In nikomur 
nisem odvzel besede in tudi nimam te 
pristojnosti. 
 Hvala vsem, dragi kolegice in kolegi, ki 
ste izrazili vaša stališča do našega predloga 
Zakona o dohodnini. Hvala Slovenski 
demokratski stranki in Slovenski nacionalni 
stranki, ki ta zakon poleg Nove Slovenije 
podpirata. Vnaprej se opravičujem, če bom v 
tem prvem nastopu omenjal kakšno ime, ker se 
odzivam na stališča poslanskih skupin in tu 
menda imena niso dovoljena. Upam, da mi ne 
bo spodrsnilo. Od vlade bi pričakoval, da naredi 
tudi dinamični izračun, ne samo statičnega. 
Slednjega znamo tudi sami izračunati. Potem je 
praktično vseh šest vladnih strank ponavljalo, da 
ne gre za izpad 570 milijonov evrov. To je 
statični izračun. Morda bo kdo kasneje v 
razpravi, podobno kot v petek, spraševal, kje je 
pa vir. Kje je vir? Tu ne potrebujemo vira. Denar 
ostaja pri ljudeh. Pri dohodninskih zavezancih, 
bolj točno. Če pogledate podatke iz leta 2016, ki 
jih na Ministrstvu za finance v nulo poznajo, je 
bilo dohodninskih zavezancev 1 milijon 522 tisoč 
245. Če zdaj ta izpad 597 milijonov po statičnem 
izračunu razdelite na milijon in pol dohodninskih 
zavezancev, dobite številko 392 evrov, na leto bi 
toliko ostalo v žepu dohodninskemu zavezancu, 
davčnemu rezidentu Republike Slovenije. Za 
nas to ni preveč denarja. 392 evrov 
dohodninskemu zavezancu ostane v žepu. Vi 
ste seveda izrazili večinsko mnenje, da ste proti 
temu, da bi to ostalo ljudem. To pa niso 
kapitalisti. Seveda so to tudi espeji, nekateri to 
enačite. Ampak to so dohodninski zavezanci, 
državljani te države. Jaz bi si želel, ampak ne 
vem, če bom dočakal, da bi ministrstvo za 
finance bilo tudi ministrstvo za razvoj. Ne maram 
ministrstva za finance, ki bi bilo zgolj 
računovodstvo Republike Slovenije in ki bi 
gledalo – Aha, na debetni strani toliko, na 
kreditni strani toliko; na prihodkovni strani toliko, 
na odhodkovni strani toliko, moramo paziti na 
uravnoteženost.  
 Najbrž nam boste v nadaljevanju očitali, 
da smo mi zelo za to, da se spoštuje Ustava v 
smislu fiskalnega pravila in da se spoštuje 
Zakon o fiskalnem pravilu. Seveda. Vesel sem, 
da smo s strani vlade lahko slišali in še prej tudi 
prebrali, da je ekonomska struktura davka v 
Republiki Sloveniji neugodna. Hvala lepa za to 
mnenje, se strinjam. Najbrž se strinja s tem nas 
vseh 90. Ravno zato sem v ponedeljek, na dan 
začetka te seje Državnega zbora, gospoda 
premierja spraševal zgolj o konceptu nove 
davčne reforme ali pa, kot pravite vi, 
restrukturiranja davčnih bremen. Samo koncept, 

nisem želel številk. Sami ste slišali in videli, kaj 
smo doživeli. Še nikoli nisem doživel takšnega 
zasmehovanja v vsej svoji poslanski karieri, kot 
sem ga doživel v ponedeljek. Če bo šlo tako 
naprej, bomo tudi mi po svoje v skladu s pravili, 
ki veljajo v tej državi in tem državnem zboru, 
ukrepali. Po vrsti, stranka Lista Marjana Šarca, 
mi davke izračunavamo s procentnim računom. 
Procentni znesek je, še iz osnovne šole, osnova 
krat procentna mera deljeno s 100. In normalno, 
če je osnova večja, če več zaslužiš, več plačaš 
dohodnine v tem primeru. Dr. Bertonclja, ko je 
še bil kandidat za ministra za finance, sem na 
hearingu vprašal: Dr. Bertoncelj, ali boste ukinili 
50-odstotno davčno, dohodninsko stopnjo?« 
Pričakoval je to vprašanje in je imel izračun na 
mizi in je rekel: »Saj to je okrog 15 milijonov 
izpada, kar pomeni, da ni veliko.« Je, vsak evro 
je dragocen, ampak 15 milijonov v primerjavi s 
celotnimi davčnimi prihodki ni veliko. Signal bi pa 
bil dober, zelo dober, če bi ga ta vlada že 
uveljavila s 1. januarjem 2019. S tem se, upam, 
vsaj strinjamo.  
 Ja, ustavna odločba je bila na nek 
način tudi vaša rešilna bilka, ampak tukaj ne gre 
za rešitev, kot jo je glede na delavce migrante 
ovrglo Ustavno sodišče, tu gre za drugačno 
rešitev. Ustavno sodišče na to rešitev, ki jo mi 
predlagamo, še ni nič reklo, da se razumemo. Bi 
si pa mi želeli v Novi Sloveniji, da bi se vse 
ustavne odločbe enako spoštovale. Najbrž pa tu 
nismo istega mnenja. LMŠ si želi celovito in 
sistematično obravnavo davčne problematike, 
restrukturiranja davčnih bremen. Ja, tudi mi, 
problem je, ker nismo slišali, kdaj. Ko je gospa 
Erman še bila prva dama Ministrstva za finance, 
je rekla: V letu 2019 bomo analizirali, 
preračunavali, modelirali in tako dalje.« Konec 
naslednjega leta je ena tretjina vašega mandata 
mimo ali še več, morda skoraj polovica, ker v 
zadnjem letu, četrtem letu – jaz vam želim, da 
vladate štiri leta –, se ne dogaja nič. Hvala za 
mnenje Socialnih demokratov, ki so dolga leta 
vodili resor, dolga leta bili odgovorni za delo, 
družino in socialne zadeve. Deset let govorite in 
obljubljate to prestrukturiranje davčnih bremen, 
ampak kaj imamo danes?! Mi imamo danes 
zaradi te silne, tako dobre socialne politike blizu 
280 tisoč ljudi pod pragom revščine.  
 Zahvaljujem se predstavniku Slovenske 
demokratske stranke, ki je zelo dobro razložil, 
zakaj 7 tisoč. Ne zato, ker je sedem pravljična 
številka, ampak zato, ker če množite prag 
tveganja revščine za enočlansko gospodinjstvo 
z 12, mesečno je to približno 630, krat 12, dobite 
dobrih 7 tisoč. Mi smo res zaokrožili navzdol na 
7 tisoč, tudi zaradi tega, da bi si ljudje lahko 
znali čim bolj enostavno izračunati dohodnino. 
Danes si zna to izračunati mogoče dva, trije 
poslanci. Se opravičujem, kolegice in kolegi, 
cenim vaše kompetence, ampak tako smo 
zakomplicirali te algoritme, da je to že zdaj malo 
problematično. In res je, ni moralno, da država 
vzame, da vam vzame tisti denar, ki ga 
potrebujete, da preživite mesec, da si kurite 
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pozimi, da se oblečete. Ni moralno. In tukaj tudi 
govorimo o moralno-etičnih vprašanjih davčne 
politike. In ko nas sprašujete in tarnate, kakšen 
je to izpad, bom vse poslanske skupine, ki ste 
tudi v preteklem mandatu bile v vladi, vprašal – 
Koliko ljudi so tik pred koncem mandata zaposlili 
vaši ministri? A ste se vprašali, koliko je to 
povečalo maso plač? In še sedanje, nove 
koalicijske partnerje, koliko ste jih do danes že 
zaposlili v državnem aparatu? Ste se vprašali, 
koliko je to povečalo izdatke? Ja, saj je povečalo 
tudi prihodke, ker so zaposleni, bodo tudi 
dohodnino plačevali. V zadnjem tednu je bilo 
podpisanih nekaj dogovorov, kjer je nekaj 100 
milijonov šlo za javni sektor. Prav. Kaj pa realni 
sektor? In dohodnina, te olajšave, ki jih mi 
predlagamo, splošni dvig na 7 tisoč, so za vse; 
in če bi to znali izkoristiti, bi na nek način zelo 
dobro šli skozi tudi pogajanja z javnim 
sektorjem, ker se vsem plače povečajo, vsem, in 
bi zelo lahko prišli tudi skozi minimalno plačo. 
Vprašanje minimalne plače. Ampak vi ste ubrali 
pot, vi imate večino, vi imate absolutno oblast. 
Upam, da se zavedate, da imate tudi absolutno 
odgovornost.  
 Stranka modernega centra prav tako 
ponavlja izračun vlade, skoraj da bere stališče 
Vlade, ni pa lastnih rešitev. Poslanci smo zato, 
da predlagamo rešitve. Lahko, da so neumne, 
lahko da so neuporabne, se jih pač zavrne; 
ampak po lastni presoji in po lastni vesti, ne po 
navodilu vlade. Jaz si ne želim, da ste kolegice 
in kolegi iz vladnih strank zgolj podaljšek vlade. 
Ste preveč dragoceni, da bi vlada dvigovala 
vaše roke. Ste preveč dragoceni. Levica govori 
o Ginijevem koeficientu. Seveda, to je stalnica. 
Tudi mi govorimo o tem. Ginijev koeficient že 
nekaj let pomeni, da je slovenska družba zelo 
egalitarna. Mi smo zelo stisnjeni v en pas. To 
govori. Ne bi imel nič proti, če smo egalitarni v 
blaginji, ko smo vsi bogati. Mi smo egalitarni v 
revščini. To je problem, ker ne dovolimo tistim, ki 
imajo neke potenciale, da bi jih udejanjili, ki 
imajo dobre podjetniške ideje, da bi jih uveljavili, 
tiste je treba zabremzati v kali. Govorite, da 
potrebujemo dohodnino za zdravstvo, šolstvo. 
Seveda je res, ampak imam občutek, da je 
prepovedano skorajda govoriti in tudi pisati o 
tem, ob ugotovitvah, da mi nismo v zadnjih nekaj 
letih, treh, štirih, drastično zmanjšali dohodnine, 
sploh ne, da sploh nismo zmanjšali prispevkov 
za zdravstveno varstvo; a ko grem z recepti v 
lekarno, vedno znova moram za vedno več 
zdravil doplačevati. Kaj se dogaja s to veliko 
dostopnostjo, kot jo zagovarjate? Kaj se dogaja 
s takšnimi ali drugačnimi nujnimi, nenujnimi 
medicinskimi prevozi? Prehajam iz Prekmurja, 
kjer nas to najbolj udari. Pravilnik se kar 
spremeni, ker to ne gre skozi Državni zbor, ljudi 
pa udari; in tukaj mi o tem sploh ne govorimo. In 
najbolj udari tiste periferne, nas v skrajnem 
severovzhodu Slovenije, Pomurje, Prekmurje, 
Koroško. Mi nimamo Valdoltre, mi nimamo UKC 
Ljubljana, torej nismo enaki. Kakšna dostopnost, 

lepo vas prosim. Nehajmo, črtajmo to besedo, 
ker je floskula.  
 Nobena od vladnih strank tudi ni 
izrazila zaskrbljenosti zaradi izseljevanja 
slovenskih družin. Seveda smo v Evropski uniji, 
prost pretok ljudi, to smo se odločili na 
referendumu, da bomo člani Evropske unije, z 
vsemi temi svoboščinami, ki jih daje Evropska 
unija, ki jih mi absolutno podpiramo; ampak 
vedno bi si želeli, da prost pretok ljudi pomeni 
tudi, da pridejo dobri, izobraženi kadri, pridni 
kadri iz Nemčije k nam, iz Avstrije k nam, iz 
Švice k nam. Pa ne, čudno. Zakaj? Zakaj naše 
družine gredo v sosednjo Avstrijo? Poglejte, 
kakšne ponudbe za gradbene parcele za 
družinske hiše daje konkretno občina 
Jennersdorf, ampak saj tako vem, da me nihče 
ne posluša, ker je pač Prekmurje oziroma skrajni 
severovzhod Slovenije tako zelo daleč. In 
seveda se iz Gregorčičeve ne vidi do tja in se 
nihče s tem ne ukvarja. Nova Slovenija predlaga 
nek zakon, ki bi vsaj majčkeno te zadeve omilil, 
saj vsak lahko najde milijon razlogov, da predlog 
neke rešitve raztrga. Jaz sem se tudi bal, da 
bodo mene raztrgali, ko sva bila z direktorjem 
Dursa Simičem v Apačah, če se spomnite, 
Civilna iniciativa Apače je bila nekoč. 700 
delavcev migrantov je bilo tam, zelo so vpili na 
mene in na sedaj že pokojnega dr. Bajuka, ker 
so milili, da je takrat naša vlada sprejela Zakon o 
dohodnini, ki ima načelo svetovnega prihodka. 
To je sprejela že Ropova vlada, drugače mi ne 
bi mogli 1. maja 2004 v Evropsko unijo. Ampak 
ljudje tega ne vedo, kdaj je kdo kaj sprejel. Velja 
danes in se potem trenutno vlado napada. Sem 
komaj odnesel celo kožo od tam. Od takrat smo 
nekaj potem mi spremenili, olajšali, potem je 
Ustavno sodišče to vrglo in tako naprej; od 
takrat se nič ne zgodi. Saj to najbrž vsi vemo, 
zakaj toliko govorimo o Avstriji. Zato, ker je tam 
na letni ravni vaš dohodek v višini 11 tisoč evrov 
neobdavčen, stopnja nič. In tudi je treba 
korektno reči, delavci migranti niso dvojno 
obdavčeni. Razliko dohodnine plačujejo. To 
vemo. Včasih k meni v poslansko skupino pride 
ta delavec, seveda je čustveno prizadet, 
domovina mu ni dala dela in je šel s trebuhom 
za kruhom, sedaj pa se je ta domovina oglasila 
pa rekla – Ej, 3 tisoč 600, 4 tisoč, 5 tisoč evrov 
boš dodatno plačal oziroma dvojno plačal. Ne, ni 
dvojno, tu vemo, koliko je ura; tako po domače. 
  
 Korektno, Desus je izrazil 
zaskrbljenost, da bo zmanjšana dohodnina 
vplivala dejansko tudi na finančno stanje v 
občinah. Se strinjam. Na drugi strani pa imamo 
vlado, kjer je inkorporirala celotno prejšnjo vlado 
in se na področju enega ključnega vprašanja, 
ključnega davka za lokalne skupnosti, to je 
davek na nepremičnine, ne zgodi nič. In nisem 
ravno prepričan, da bo sprejet tudi v tem 
mandatu, ker ta je povsod po Evropi pravzaprav 
ključni vir lokalnih skupnosti. Takoj ko rečete, da 
to bo problem za občine, mi vrnemo, da seveda 
bo problem; ampak je problem tudi zaradi tega, 
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ker nimamo davka na nepremičnine. Toliko 
zaenkrat, kolegice in kolegi. Vmes bom moral za 
kakšne pol ure k predsedniku republike, upam, 
da me ne boste kritizirali zaradi tega. Se že 
vnaprej zahvaljujem za vašo konstruktivno 
razpravo v smislu iskanja skupnih, dobrih rešitev 
za naše državljane. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala.  
 Gospod poslanec, s tem ste omogočili, 
da besedo prevzame gospa Iva Dimic. 
 Gospa poslanka, izvolite.  
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovani 

predsednik Državnega zbora. Kolegice in kolegi! 
 Ko sem poslušala stališče predstavnika 
Vlade, državno sekretarko, sem si po besedah, 
da Vlada predloga zakona ne podpira, postavila 
sama vprašanje, kdaj bo v Sloveniji vlada, kdaj 
bo v Sloveniji oblikovano ministrstvo in vsa 
ministrstva, ki bodo delala v prid državljank in 
državljanov. Seveda je najlažje reči, preden se 
poglobiš v številke, v iskanje nekih možnosti – 
Vlada ali pa ministrstvo predloga ne podpira. In 
s tem je zadeva rešena, da se signal vsem 
poslancem koalicije, kako morajo glasovati, in se 
zadeva lepo pospravi v predal, dokler ponovno v 
Novi Sloveniji ne rečemo, da je nekaj treba 
narediti za ljudi, ker smo vsi to želeli. In zaradi 
tega smo vsi kandidirali za poslance, da bomo 
spreminjali svet ali pa Slovenijo na boljše, da 
bomo ustvarjali pogoje za ljudi, da bodo boljše 
živeli oziroma da bodo lahko preživeli. O dvigu 
splošne olajšave na 7 tisoč se v tem državnem 
zboru že toliko časa pogovarjamo, da bi 
vendarle na ministrstvu lahko pripravili kakšne 
bolj konkretne izračune ali pa drugačne 
izračune, na podlagi katerih bi rekli – Glejte, mi 
pa vidimo politiko davčno v to smer. Zakaj to 
pravim? Zato, ker so. Res je, minister pa državni 
sekretarji se menjajo vsake 4 leta, vsi ostali 
ljudje na ministrstvu, ki pa bi morali slediti vsem 
spremembam in željam po spremembah v 
dobrobit vseh državljank in državljanov, pa bi 
morali v tem času to pripravljati. Tako se dela v 
gospodarstvu. Predsednik uprave se menja, 
ampak pek spodaj še vedno peče isti kruh in ga 
zna narediti, ne glede na to, kdo vodi. In tako se 
mi zdi, da bi bilo odgovorno tudi delo vseh 
zaposlenih na Ministrstvu za finance, če bi želeli 
ljudem v tej državi pomagati. Da se dvigne prag 
olajšave iz 3 tisoč 302 evrov na 7 tisoč, se mi 
zdi, da je zelo pomembno povedati, da se tukaj 
noter vzame tudi ogromno število upokojencev, 
ki s 400 evri pokojnine na mesec tudi morajo 
svoj davek dati, pa tudi če je ta pokojnina 
manjša od tiste minimalne, ki smo jo predpisali, 
to je 500 evrov. 
 Se mi zdi, da se s tem našim 
predlogom zakona o dvigu splošne olajšave 
resnično pomaga vsem – tistim, ki delajo za 
neko minimalno plačo, tistim, ki v tej državi 
minimalne pokojnine prejemajo, in tistim, ki so si 
mogoče zaradi različnih razmer poiskali tudi delo 

v tujini kot delavci migranti, ki potem morajo to 
razliko tako visoko plačevati. Lepo bi bilo, da bi 
lahko rekli – naša država je en svetel zgled. 
Vladni poslanci radi rečete – smo svetel zgled, 
smo prvi na katerih področjih. Bodimo prvi v na 
novo priključenih državah in državah v postopku 
priključitve, ki bi lahko omogočali ljudem 
normalno življenje. Zakaj to govorim? Eno leto 
nazaj sem bila na nekem mednarodnem 
seminarju delavcev EZA za znotraj Evropske 
ljudske stranke. Tam je težnja že tako močna, 
tudi portugalskih kolegov, hrvaških kolegov, 
romunskih, bolgarskih, avstrijskih, da vendarle 
Evropska komisija in tudi Evropska unija nekaj 
naredi na taki nesorazmerno različni obdavčitvi v 
različnih podjetjih. Vem, da mi samostojno in 
sami na področju davkov peljemo politiko, pa 
vendarle ne moremo imeti tako različne davčne 
obremenitve po državah. Zastopam neko 
normalno porazdelitev bremen na vse in tudi, 
kar se tiče davščin, neko normalno stopnjo 
olajšav. 3 tisoč 300 splošne davčne olajšave je 
šele dobro leto, prej je bila še nižja, mislim, da je 
bila 3 tisoč 30 evrov. Kakšno dobro leto nazaj 
smo sprejeli na Odboru za delo, da se je dvig te 
splošne olajšave dvignil. 
 Ampak ni moralno, da država obdavči 
tisto, kar je nujno za preživetje. Nujno za 
preživetje je prag tvegane revščine 630 evrov na 
mesec. Na leto to znese približno 7 tisoč 560 
evrov, če vzamem mogoče kakšen evro manj; in 
mi želimo to vse obdavčiti. Po drugi strani 
govorimo, kako je treba poskrbeti za tiste z 
najnižjimi dohodki, za tiste, ki ne morejo sami 
preživeti; po drugi strani pa nek prag, ki daje 
možnost nekega preživetja, pa se strinjam, še to 
je prenizko, pa mi bomo to obdavčili. In še 
enkrat, kdaj bo v Sloveniji vlada, ki bo delala za 
ljudi in bo iskala rešitve, da bodo lahko ljudje 
preživeli in normalno živeli? 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospa poslanka, za vaše besede. 
 Besedo ima gospod Ferenc Horváth.  
 
FERENC HORVÁTH (PS IMNS): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsedujoči. Lep pozdrav 
vsem skupaj, dragi poslanke in poslanci! 
 Današnjo razpravo jaz nekako 
razumem tako, da se v eni zadevi vsi strinjamo 
oziroma vsi se strinjate, ki ste izrazili svoja 
mnenja, da je treba na tem področju narediti 
določene spremembe. Jaz predlog Nove 
Slovenije razumem v tej smeri, z dobrimi cilji in 
nameni, s katerimi se lahko strinjamo ali ne 
strinjamo. Seveda se strinjam tudi s tem, da je 
treba vedno imeti pred očmi stabilnost javnih 
financ, vendar sam osebno menim po neki 
zdravi kmečki pameti, da ti izračuni in te številke, 
ki smo jih danes slišali, predstavljajo samo eno 
plat medalje. Sigurno je tudi druga plat medalje 
in menim, da ti izračuni oziroma te številke ne bi 
bile tako grobe, kot se mogoče danes slišijo, če 
bi malo pogledali tudi drugo plat medalje. 
Strinjam se tudi s Poslansko skupino Liste 
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Marjana Šarca. Če se pravilno spomnim, so oni 
povedali, da so zagovorniki sistemskih rešitev. In 
jaz bom vesel, če bo do teh sistemskih rešitev, 
kot sem razumel, v naslednjem letu prišlo, ker 
mislim, da je prestrukturiranje davkov potrebno. 
Ampak če bo prišlo do tega prestrukturiranja, je 
vsekakor treba narediti noviteto na tem področju 
– ne uvesti novega davka, ampak spremeniti 
strukturo davkov tako, da del prihodkov, ki se 
ustvarjajo, ostaja tam, kjer se ta dohodek 
ustvari. Ker mi, ki smo neka postindustrijska 
mesta, imamo določene proizvodnje tam, recimo 
v Lendavi imamo kar nekaj večjih podjetij, ki tam 
ustvarjajo dohodek, dobiček, ampak dobiček gre 
v celoti v Ljubljano. In če želimo spremeniti 
oziroma zmanjšati razliko med razvitimi deli in 
nerazvitimi deli Slovenije, potem mislim, da je to 
zelo pomemben korak, potem bo več sredstev 
ostalo v regijah, v občinah in tako naprej. Mislim, 
da je pri prestrukturiranju tega vprašanja to zelo 
pomembno dejstvo, ki ga moramo vsekakor 
vzeti v obzir. Strinjam se s tistim delom predloga 
Nove Slovenije, da je treba zvišati splošno 
olajšavo. Mislim, da je to prav, ker dejansko 
veliko ljudi živi v zelo težkih okoliščinah. In 
mislim, če bi jim ta sredstva ostala, potem bi jih 
res porabili koristno, za osnovne potrebščine, ki 
jim jih zdaj morda celo primanjkuje, za veliko 
primerov vem, da jim primanjkujejo. Mislim, da 
država s tega vidika ne bi bila tako prikrajšana, 
kot se je mogoče danes tu prikazovalo.  
 Ne strinjam se pa s tistim delom, da je 
treba znižati dohodninsko lestvico s 50 % na 43 
%. Jaz bi tu prej predlagal, da ta ostane in se 
uvede nova lestvica ravno zaradi tega, ker 
menim, da je v sedanjem sistemu nekako 
prikrajšan srednji sloj, predvsem javnih 
uslužbencev, ki dejansko zaslužijo od tisoč do 
tisoč 500 evrov mesečno, padejo pa v isti razred 
kot tisti, ki zaslužijo po 10, 20 in več 10 tisoč 
evrov. Mislim, da bi bilo tu treba narediti 
korekcijo, in potem bi bil tudi izpad verjetno 
manjši, kot je ta sedanji izračun; in mislim, da bi 
bilo vsekakor veliko bolj pravično. Osebno bom 
podprl ta predlog, ker mislim, da je boljši 
predlog, kot je sedanja veljavna zakonodaja. Bi 
pa izpostavil še eno zadevo. Seveda spoštujem 
odločitev Ustavnega sodišča, verjamem, da so 
odločili pravilno. Ko pa poslušam ljudi, gre za 
dnevne migrante, ki se mi pritožujejo in to 
vprašanje vedno znova izpostavljajo, pa je 
verjetno treba pogledati tudi tisto drugo plat 
medalje in poiskati rešitev, ki bo tudi tem 
dnevnim migrantom, vsaj po njihovi presoji, bolj 
pravično uredila njihov status. Ob koncu bi 
vsekakor prosil koalicijske stranke, če bo 
dejansko prišlo do prestrukturiranja davčne 
zakonodaje, da se vzame v obzir tudi dejstva, ki 
sem jih naštel, in da se to prestrukturiranje 
naredi tako, da bomo zmanjševali razliko in 
razkorak med razvitim in nerazvitim deli. Hvala 
lepa za besedo. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  

 Za gospo Ljudmilo Novak bo imel 
besedo gospod Jože Lenart.  
 Gospa poslanka, izvolite. 
 
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Spoštovani 

gospod predsednik, kolegice in kolegi, lepo 
pozdravljeni!  
 Problemi obstajajo, to smo zdaj 
ugotovili praktično vsi. Iz zakaj Nova Slovenija 
tolikokrat vlaga isti zakon? Zaradi tega, ker 
problemi niso rešeni. In ker v tej vladi sedijo tudi 
večinoma stranke prejšnje vlade, ni noben 
izgovor ali pa celo kritika Nove Slovenije 
upravičena, ko nam očitate, zakaj mi tolikokrat 
vlagamo isti zakon; pa ste že povedali, da tega 
ne boste sprejeli. Zaradi tega, ker želimo, da pa 
vi kaj naredite. Mi skušamo po svojih močeh, 
brez aparata, ki ga imajo ministrstva za sabo, 
iskati rešitve. In takšne rešitve, ki so kolikor 
toliko enostavne in normalne. In ta dvig splošne 
davčne olajšave s 3 tisoč 300 evrov na 7 tisoč je 
takšna poteza, ki je enostavna in je 
enakopravna do vseh prebivalcev Slovenije. Ne 
moremo izvzeti samo dnevnih migrantov in njim 
dati olajšave. Kaj bodo pa potem rekli tisti, ki 
živijo in delajo v Sloveniji? Ali mi do tega nismo 
upravičeni?! Zato je treba iskati enotno rešitev 
za vse in ublažiti to razliko med 11 tisoč in 3 
tisoč 300, da ne bodo ti delavci migranti 
plačevali toliko davka. Samo za to gre. In te 
izgovore o sistemskih rešitvah in celostnih 
rešitvah poslušamo že kar nekaj let. Tudi na 
področju zakonov, ki smo jih mi pred kratkih 
predlagali, iste stvari poslušamo, stvari se pa ne 
premaknejo. Na žalost nekateri želijo ljudem čim 
več vzeti, da bodo potem delili po lastni milosti in 
volji. 
 Nedavno sem obiskala nek javni zavod, 
nisem mogla verjeti, da se take stvari lahko 
dogajajo. To govorim za tiste, ki poudarjate, 
kako je vse javno, državno najpomembnejše in 
je treba zatreti vso privatno iniciativo in vse tiste, 
ki želijo delati in ustvarjati. Nek javni zavod 
dobro dela, samo 10 % prihodkov dobi od 
države, 90 % ustvarja na trgu. Ampak ker je 
javni zavod, ne more svojih delavcev bolje 
plačati, ker imamo ta sistem javnih plač. Ne 
more. In pride inšpekcija in tudi če želi delavce 
nagraditi, mora to odvzeti, ker ni upravičen, ker 
je javni zavod, čeprav imajo dobiček, čeprav 
dobro delajo, čeprav 90 % dohodkov ustvarjajo 
na trgu. Saj tega človek ne more verjeti. In 
nekdo, ki proda za milijon evrov stvari v trgovini, 
mora delati za 800 evrov pa odgovarjati za 
stvari. Stvari so napačno zastavljene in zaradi 
tega tudi imamo potem toliko problemov. Pa 
centri za socialno delo morajo reševati vse 
vloge, namesto da bi zvišali to davčno olajšavo 
in bi veliko stvari bilo samo po sebi rešenih. 
Mesečno bi dobili več in vse to bi se upoštevalo 
potem pri prihodkih, štipendijah in tako dalje. 
Ampak mi želimo zakomplicirati, ljudem vzeti, da 
bomo potem delili, kakor nam zapaše. Tu zato 
gre veliko časa in veliko denarja. In se moramo 
zavedati, koliko ljudi se letno izseli iz Slovenije. 
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Mislim, da je številka okrog 8 tisoč, mi pa že tako 
imamo letno 10 tisoč rojstev premalo, da bi 
lahko kot narod normalno živeli, delali, se 
razvijali, zagotavljali pokojnine in tako naprej. In 
kdo se izseljuje? Pretežno mladi ljudje, ki bodo 
nekje drugje ustvarili družino, otroci bodo nekje 
drugje hodili v šole, nekje drugje delali in tako 
naprej. Tukaj so tisti dnevni migranti največji 
potencialni možni za to, da bodo šli, ostali na 
drugi strani meje, kjer bodo imeli višje davčne 
olajšave, kjer bodo lažje prišli do parcele ali 
otroških dodatkov. Saj tega si verjetno ne 
želimo. Ta ukrep, ki ga mi predlagamo, bi lahko 
te stvari zmanjšal in omilil. Zagotovo ljudje, če 
imajo več denarja, lahko tudi več trošijo; in to 
dobimo nazaj z dohodnino. Občine, seveda so 
občine prikrajšane, ker jim že država vsa ta leta 
ne zagotovi sredstev, ki jim po zakonu pripadajo 
– dobrih 600 evrov glavarine. Sedaj pa dobijo 
572; velik dosežek predsednika Vlade, ki je 
podpisal sporazum z občinami, hkrati pa bomo 
dvignili plače v javnem sektorju, kjer bodo vsi 
zavodi in tudi občine morale dajati višje plače. 
Kaj smo pa potem spet naredili?! Pojavljajo se 
neke anomalije, ki jih ne znamo z ustreznimi 
ukrepi reševati. Upam, da razumemo, kje je 
problem, na katerega mi opozarjamo in ga 
želimo z našim predlogom zakona rešiti. Če bo 
sedaj spet izgovor – mi bomo to pripravili boljše, 
sistemsko; samo povejte, kdaj. Koliko 
potrebujete za to – mesec, dva, tri, pol leta, eno 
leto, štiri leta, da bomo v naslednjem mandatu 
poslušali iste stvari? Povejte, kdaj?  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec Jože Lenart.  
 
JOŽE LENART (PS LMŠ): Hvala za besedo, 

predsedujoči.  
 Plačevanje davkov prinaša neodvisnost 
za vsako državo, tukaj se lahko verjetno vsi 
strinjamo. V zadnjih dneh smo obravnavali kar 
precej predlogov s strani opozicije za 
zmanjševanje davkov z različnih vidikov. In če bi 
vse to sprejeli, jaz si ne znam predstavljati 
vzdržnosti proračuna, ali bi sploh lahko bil 
sprejet; in to je ta razlog, zakaj ne potrjujemo 
takšnih predlogov. Jasno je, da imajo davčni 
prihodki številne prednosti. Davki so zanesljivejši 
in bolj predvidljiv vir financiranja kot pomoč in 
posojila. Ta predvidljivost je za vlado, ki se trudi 
zagotoviti osnovne storitve, kot sta zdravstveno 
varstvo ali izobrazba, velikega pomena. Davki 
pripomorejo k temu, da se vlade vedejo bolj 
odgovorno do svojih državljanov. Višji kot so 
davčni prihodki neke vlade, bolj so njeni 
državljani običajno pozorni na to, kako se le-ti 
porabijo. Zvišanje davčnih prihodkov torej 
pripomore k boljšemu vodenju države in 
spodbuja večjo demokratičnost političnega 
sistema. Tukaj bi želel dati glede te odgovornosti 
en primer. Kolega mi je razlagal pred leti, ima 
hčerko na Danskem, tam so davki zelo visoki, 
država je socialno zelo močna in veliko 
pripomore k temu. Lepo mi je razložil – od plače 

morata hčerka in partner veliko dati v to socialno 
blagajno, vendar ko se je rodil otrok, so dobili 
paket pomoči, poleg je bil tudi voziček. Ta 
voziček je služil, da ko so peljali otroka v vrtec, 
so tisto košaro vzeli, jo odnesli v vrtec in tam je 
otrok tudi spal. In ko so prišli po njega, so ga 
tudi tako odnesli. Koliko prihrankov je možno s 
temi pobranimi davki, če se to racionalno izvaja.  
 V tem parlamentu sem tudi že večkrat 
opozarjal, da nam manjkajo racionalni pristopi 
na različnih področjih, predvsem pa tudi na 
informacijskih sistemih, ker sem prepričan, da 
imamo veliko preveč zaposlenih zaradi 
neracionalnosti takih pristopov. Davčni sistemi 
določajo, kako je bogastvo razporejeno med 
bogatimi in revnimi. Pri progresivnih davčnih 
sistemih bogati plačajo več in revni manj davka, 
zato so davki pomembno orodje za odpravo 
gospodarskih in družbenih neenakosti v 
posamezni državi in po celem svetu. Posledično 
davčnega izmikanja multinacionalk in bežanja v 
druga okolja, večkrat je bilo to omenjeno z vaše 
strani, dragi kolegi in kolegice, jaz se s tem ne bi 
hvalil. Rekel bi samo to, tu gre predvsem za 
domoljubje, spoštovanje do lastne države. In to 
včasih pozabljamo. In s takim zadevami, da 
nekdo beži drugam zaradi tega, ker so davki 
višji, ker si s tem želimo samostojnosti in večje 
kvalitete življenje, se jaz ne bi strinjal. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima predlagatelj poslanec 
Jožef Horvat.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, gospod 

podpredsednik. Hvala vam, spoštovani kolega 
Jože Lenart, za vašo razpravo.  
 V večini primerov se seveda strinjam. 
Ravno zaradi našega domoljubja je nam izjemno 
težko, da ljudje grejo ven. Ampak o tem moramo 
govoriti. Mi se s tem ne hvalimo. To so problemi, 
ki se prvenstveno morajo tukaj reševati. Odličen 
primer glede Danske. Odličen. Sem prav 
hvaležen, da ste ga odprli. Mogoče bi bilo dobro 
za državljane in državljanke, ki nas poslušajo, 
dodati še to. Tudi jaz sem se s kolegico z 
Danske pogovarjal. Pravi: »Ja, pri nas so davki 
visoki, veliko plačujem. Ampak imam zastonj 
vrtec in imam zastonj osnovno šolo.« Kolegica 
Iva Dimic ima hčerki v petem in drugem razredu. 
Na začetku šole je plačala 500 evrov samo za 
učbenike, delovne zvezke. 500 evrov. Toliko o 
tem in polnih ustih, kako je pri nas šola dostopna 
za vse. Figo je dostopna! Tisti, ki nima 500 
evrov, ne more pač dati. Ne more. Ne more. In 
koliko je pri nas osnovna šola zastonj, 
vprašajmo starše; ne politikov. Starše 
vprašajmo, koliko stane osnovna šola. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec Miha Kordiš.  
 Za njim bo dobil besedo Aleksander 
Reberšek.  
 Izvolite. 
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MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 Osnovna šola za 500 evrov posrednih 
stroškov je še vedno veliko bolj dostopna kakor 
osnovna šola za 5 tisoč evrov. To rekši, pa je 
treba celotno šolsko vertikalo, ne zgolj osnovno 
šolo, narediti popolnoma in v celoti brezplačno. 
Priznajmo si, marsikatera delavska družina teh 
500 evrov za otroka, ki ga pošlje v šolo, zelo 
težko napraska skupaj ali pa jih morda niti ne 
napraska. Ampak to ni razlog, zakaj sem se 
prijavil k razpravi. Iztočnica je naslednja. Morda 
ste opazili, kako vsakič, ko imamo na 
zakonodajni mizi predlog za zniževanje 
obdavčitve bogatih, tu zraven umanjkajo trdne 
številke. In namesto resnega argumenta – ne 
glede na to, kdo je predlagatelj, ali je 
predlagatelj trdna desnica, ali je predlagatelj 
vlada, sploh nima veze – namesto trdnega 
argumenta stopa neoliberalna trickle-down 
ekonomija. Če bomo bogatim dali več denarja, 
potem bo, en čirule čarule, kasneje vsem lepše, 
vsem boljše in zmagovalec tega procesa naj bi 
bil – pazite ta paradoks – delavski razred. To 
slikanico na tej konkretni seji dopolnjujejo še 
naslednje davčne basni in povesti z mitološkimi 
bitji, kot so Ralf Schumacher, pogajanja v 
javnem sektorju, raznorazni signali. Imeli smo 
celo primer razpravljavca, ki je prišel za 
govornico in razlagal, da iti v smeri davčne oaze 
in pustiti bogatim več denarja, medtem ko se na 
drugi strani vzdržuje še vedno visoka raven 
revščine, pomeni etično in moralno odločitev. Si 
to predstavljate?! Trda dejstva, številke, računi, 
konkretnosti tega narativa prostotržne ekonomije 
in davčne razbremenitve bogatih ne potrjujejo, 
ampak to vsakokratnih predlagateljev, v tem 
konkretnem primeru so to krščanski demokrati, 
niti približno ne zmoti.  
 In uvodna prva resnica je naslednja: 
Predlog za ukinitev najvišjega davčnega razreda 
oziroma cel tale davčni komplet, ki ga imamo na 
mizi, pomeni več kot polmilijardni izpad 
proračunskih sredstev iz naslova dohodnine. Pol 
milijarde, ki jih zmanjka v socialni državi. Pol 
milijarde. To naj bi se po tisti prostotržni čirule 
čarule magiji, ki sem jo uvodoma omenjal, 
prevedlo v višjo potrošnjo, ta višja potrošnja naj 
bi pripeljala do več posredno pobranih davkov, 
kar naj bi zapolnilo luknjo, ki nastaja v proračunu 
oziroma v socialni državi. Edini problem s to 
trditvijo in to logiko je, da je ta luknja težka pol 
milijarde evrov, prihodek iz povečane potrošnje 
pa bi bil 20, 30 milijonov evrov. To ni niti ista 
fiskalna disciplina, kaj šele isti fiskalni šport. 
Tega res kot argument ne moremo uporabljati. 
Če želimo povečati javnofinančne prihodke, tega 
ne bomo storili z bizarnim obratom, da 
znižujemo davke za bogate, ampak prav 
nasprotno, dvigniti moramo obdavčitev kapitala 
in dvigniti moramo obdavčitev bogatih. Samo na 
tak način se bo povečala blaginja za delavsko 
večino v tej državi, samo na tak način bomo 
napredovali v smeri družbe enakih, v smeri 
pravične družbe. Naslednji argument, po 

katerem posegajo zagovorniki zniževanja 
davkov bogatih, je, da naj bi to pripeljalo v 
oblikovanje novih delovnih mest. Za začetek, že 
učbeniško, doktrinarno, če želite, stoji, da 
zniževanje davkov na gospodarsko rast in 
zaposlenost vpliva zgolj kratkotrajno. Učinek je 
hipen, pozna se v tistem trenutku, potem naprej 
se pa porazgubi. Razlika je pa v tem, da smo za 
en spiralni obrat nižje v blaginji in družbeni 
pravičnosti. Že nazadnje, ko smo imeli taisti 
zakon Nove Slovenije na mizi, sem navedel 
naslednje, pa bom spet. Študija, objavila jo je 
Banka Slovenije leta 2013, bom citiral glavno 
poanto: »Enkratne spremembe v državni 
potrošnji in davkih v Sloveniji imajo predvidoma 
kratkotrajen učinek in se jih ne da uporabiti pri 
pospeševanju ekonomske aktivnosti na daljši 
rok.« Torej poklekne tudi argument delovnih 
mest.  
 Nasploh se pa zatakne pri vprašanju 
družbene pravičnosti in razvojne prebojnosti. 
Znižanje največjega dohodninskega razreda z 
50 % na 43 % pomeni nekaj diametralno 
nasprotnega od družbenega razvoja in družbene 
pravičnosti ne glede na to, kako to advokati 
davčnega rezanja prikazujejo. Vam bom navedel 
primer Belgije, kjer je najvišja dohodninska 
stopnja postavljena višje kot pri nas, postavljena 
je na 54 % in zajema dohodke nad slabih 40 
tisoč evrov. Pri nas najvišja dohodninska stopnja 
velja za dohodke nad 70 tisoč evrov, skoraj še 
enkrat širša je ta osnova. In to je logika, ki je prej 
pravilo kot izjema za vsako približno razvojno 
naravnano državo. Pazite, tukaj se ne 
pogovarjamo o temeljnih konceptualnih razlikah 
kapitalizma, socializma ali karkoli podobnega. 
Ne, pogovarjamo se znotraj okvirov kapitalizma, 
kjer lahko gremo po poti globalnega 
podizvajalca, osiromašene države, razsutega 
javnega sektorja; lahko gremo pa po poti 
razvojne špice. Strategijo zniževanja davkov so 
ubrale države, ki so prav tako začele podlegati 
doktrini prostega trga, z istimi argumenti, kot jih 
navajajo slovenski advokati davčnih rezov. 
Romunija recimo, tretja najnižja stopnja 
dohodnine v Evropski uniji, 16 % – najvišja 
stopnja. Absolutni rekorder je tukaj Bolgarija, 10 
% – najvišji dohodninski razred. Kakšna je 
bolgarska slika? 7 milijonov prebivalcev doma, 2 
milijona prebivalcev, ki je iz države zbežala. Ti 
odstotki in te številke so še bistveno bolj 
dramatični od migracij, ki smo jim priča v 
Sloveniji. Niso bogate države tiste, ki znižujejo 
najvišje dohodninske razrede. To počnejo revne 
države z idejo in ideologijo, da bi bile zaradi tega 
nekoč bogate, pa je seveda situacija ravno 
obratna. To je spirala navzdol, to je spirala do 
dna. Če hočemo to spiralo razvoja socialnega, 
tehnološkega in še kakšnega drugačnega obrniti 
navzgor, moramo iti v smeri večje davčne 
pravičnosti, torej dodatne obdavčitve kapitala in 
dodatne obdavčitve bogatih. Ampak predlagatelji 
poskušajo ta globoko nepošten predlog 
dodatnega davčnega razbremenjevanja pokazati 
kot nekaj, kar je po meri delavskega razreda. 
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Kot sem že uvodoma povedal, to seveda ni res. 
Tudi s tem dvigom splošne olajšave in tako 
delavskim razredom bi se ta davčne spremembe 
poznale za dvomestno številko letno na plači, 
bogatim bi se letno to poznalo za štirimestno 
številko. Razlika je v polmilijardni luknji v 
proračunu, polmilijardni luknji v javnih financah 
oziroma v praksi, tam ima delavski razred na 
voljo bankrotirane bolnišnice, bogati si pa še 
lažje privoščijo zasebnega zdravnika. 
 V Levici predlagamo – enotna olajšava 
sicer ja, razbremenitev, če že, prvega in drugega 
dohodninskega razreda. Kje dobiti razliko, kje 
dvigniti prihodke, je pa seveda dodatna 
obdavčitev bogatih, tudi širša osnova za 
obdavčitve bogatih. To je politika za pravičnejšo 
družbo, to je politika za dvig plač, brez da kratko 
pokasira socialna država. Bogati so dovolj 
bogati. Bogati so prebogati v resnici. Naloga 
države je, da poseže po svojih redistributivnih 
mehanizmih in te družbene neenakosti zgladi, 
da jih uravna; vzame tam, kjer je, in da tja, kjer 
ni – od bogatih in kapitala k delavskemu 
razredu. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

Besedo ima predlagatelj poslanec Jožef Horvat.  
 Izvolite.  
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. 
 Gotovo ni razprava o tem, kdo je bogat 
in definicija bogatega; koliko plače pravzaprav 
moraš dobiti na letni ravni, da si potem bogat. Mi 
gledamo malo drugače, vidimo, da praktično v 
Sloveniji si zelo težko bogat s plačo predsednika 
Vlade, predsednika republike in tako dalje. Ne 
moreš biti! Tudi predsedniki uprav; ja, nekateri 
imajo visoke plače, ker si zaslužijo, ker imajo 
pogodbe, ampak ne bi o tem. 
 Če si pa sedaj pogledamo našo 
soseščino, ko se včasih radi oziramo tako malo 
nazaj na države, s katerimi smo včasih sobivali, 
poglejmo dohodnino. Slovenija, vsi vemo 
odgovor na pamet, od 10 do 50 %, več lestvic, 
pardon od 16 do 50. Bosna in Hercegovina 10 % 
za vse, Črna gora 9-odstotni razred pa 11-
odstotni razred; Hrvaška 24 pa 36; Srbija 10 in 
25. Nobena nima 50, ampak okej. To so 
številke.  
 Še nekaj, kar zelo odkrito tukaj povem, 
tako kot vedno. Mi se seveda učimo tudi od 
davčnih strokovnjakov, tistih, ki o davkih nekaj 
vedo. Gotovo v Državnem zboru je mag. Andrej 
Šircelj tisti, ki je najbolj kompetenten, ki lahko 
med nami poslankami in poslanci govori o 
davkih. Mi poslušamo druge, zunanje 
svetovalce, strokovnjake in tako dalje; tudi 
kakšnega, ki je 11 mesecev delal v Srbiji na 
davčnem področju in si prislužil nagrado ali pa 
naziv reformator leta. Tudi tega smo poslušali.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima Aleksander Reberšek, za 
njim poslanec Gregor Perič.  

 Izvolite.  
 
ALEKSANDER REBERŠEK (PS NSi): Hvala 

lepa za besedo. Spoštovani! 
 Pred nami je predlog zakona, ki ga je 
predlagala Nova Slovenija in ta predlog niža 
davke in viša plače. Vsi vemo in se tega 
zavedamo, nekateri celo in predvsem v 
besedah, da je delo preveč obdavčeno. Če 
izhajamo iz tega, pomeni, da je manj 
investitorjev, manj je delodajalcev, manj je tistih, 
ki investirajo, manj je delovnih mest in ne 
nazadnje, imamo manjše plače. Kdo pa si 
pravzaprav to sploh želi? Ali nismo mi vsi tu za 
to, da želimo delati dobro za vse naše 
državljane? Predlog zakona Nove Slovenije, ki 
je pred nami in predvideva povečanje splošne 
dohodninske olajšave s 3 tisoč 302,70 evra na 7 
tisoč evrov, pomeni rešitev za vse te ljudi, ki 
imajo slabše plače v naši državi. Povprečna 
plača namreč v Sloveniji znaša tisoč 73 evrov 
neto in če bo podprt ta predlog Nove Slovenije, 
bo povprečna slovenska neto plača višja za 83 
evrov. Vsi vaši izgovori v smislu, da bi taka 
sprememba povzročila okoli 500 milijonov 
izpada iz proračuna oziroma kje bi vzeli ta 
denar, se sprašujete. Vam povem, kje? Ustavite 
krajo davkoplačevalskega denarja, javni razpisi 
so poligon za legalno krajo, TEŠ 6 je zgrešena 
investicija, pa tudi preplačana za več kot pol 
milijarde, ugotavlja kriminalistična preiskava. In 
ta denar bi namenili za plače naših zaposlenih. 
Preplačan material v zdravstvu, preplačane 
avtoceste, preštevilni uradi in agencije – tu je 
ogromno denarja in rezerve, ki bi ga namenili za 
večje plače našim zaposlenim. 
 Vseskozi vas poslušam, da imamo 
visoko gospodarsko rast. Vse lepo in prav – kdo 
pa je odgovoren za to? Zakaj nikoli ne 
nagradimo ljudi, delavcev, zakaj so nas samo 
besede? Kdaj bomo od besed, ki smo jih izrekli 
pred volitvami, prešli k dejanjem po volitvah? 
Veste, enkrat bi bil v tej državi čas, da so na vrsti 
tudi njeni davkoplačevalci!  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima poslanec Gregor Perič, za 
njim bo na vrsti Željko Cigler.  
 
GREGOR PERIČ (PS SMC): Hvala lepa. Lep 

pozdrav! 
 Kot smo danes že večkrat slišali, 
imamo na mizi predlog spremembe Zakona o 
dohodnini. S tem zakonom oziroma tem 
področjem smo se že večkrat ukvarjali v 
zadnjem obdobju s strani istega ali sorodnega 
predlagatelja, pa tudi predlogi so več ali manj 
zelo podobni. Tako bom rekel, v SMC na nek 
način obžalujemo, da se Nova Slovenija ni 
odločila in vstopila v vlado. Če se vrnem kak 
mesec, dva, tri nazaj, je izgledalo zelo resno in 
tudi pogovori so tekli praktično do zadnje minute 
in na koncu ste se, iz vam znanih razlogov, 
odločili, da v tej vladi ne boste sodelovali. Kot 
rečeno, v SMC obžalujemo, ker verjamemo, da 
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bi z vami našli številne skupne točke, zlasti na 
področju gospodarstva bi se lažje pogovarjali o 
vidiku konkurenčnosti in še o marsičem drugem, 
ampak na koncu ste se odločili, kot ste se, in 
tudi vaša vloga je drugačna, pa tudi politična 
situacija oziroma realnost v Sloveniji je v tem 
trenutku nekoliko drugačna, kot bi sicer lahko 
bila, če bi bili vi partnerji v tej vladi.  
 Če se dotaknem predloga sprememb 
Zakona o dohodnini, bi lahko strnil v neko 
sintagmo oziroma mini-maksi dohodninsko 
reformo, mini po številu členov, ki se 
spreminjajo, in maksi po učinku, ki ga ima na 
javne finance. Kajti, kot smo danes že večkrat 
slišali, gre za učinke, ki se merijo v stotinah 
milijonov, praktično skoraj 600 milijonov evrov 
na leto manj prihodkov države. Slišali smo 
številne argumente, da si Slovenija danes spričo 
neke gospodarske situacije to zagotovo lažje 
privošči kot pred štirimi, petimi, šestimi leti, ko je 
bila kriza najmočnejša in je imela največ učinka 
tudi na DDV in vse ostalo. Se pa moramo 
nečesa zavedati, da živimo v nekem takem 
ekonomskem sistemu, kjer kriza slej ko prej spet 
pride. Ko se bodo spet skrčili ti naši prihodki, 
predvsem iz naslova DDV, bomo imeli veliko 
težavo, ki ji potem v praksi, kot se marsikje 
izkaže, rečemo neko socialno vojno na terenu.  
 Marsikdo bo nezadovoljen in nobena 
vlada, naj bo leva, desna, sredinska, take in 
drugačne barve, si ne bo želela potem nekih 
socialnih transferjev, nekih pridobitev, nekih 
pravic rezati oziroma če bo to naredila, zagotovo 
ne bo šlo brez posledic političnih in še kakšnih 
drugačnih. 
 Veliko smo se pogovarjali o tem, da bi 
spremenili splošno davčno olajšavo, torej da bi 
jo dvignili s 3 tisoč 300 evrov na 7 tisoč, in če 
podatki, ki sem jih na spletu zdaj na hitro 
poiskal, držijo, je za leto 2007 bila ta splošna 
davčna olajšava 2 tisoč 800 evrov, za leto 2008, 
2 tisoč 900 evrov.  
 Torej ta argument, ki ste ga nekako 
uporabili oziroma ki ste ga uporabili kar dve 
stranki iz opozicije, je sicer smiseln, ampak se 
pa resno vprašam, zakaj ga takrat, kadar ste bili 
v vladi – pa načrtno sem vzel leto 2008 v 
obravnavo, ker je bilo štiri leta možnost za 
pripravo, da bi se ta reforma izvedla. Zakaj niste 
potem tega udejanjili in spravili v prakso. Če 
upoštevamo leto 2011 – 3 tisoč 140, leto 2012 – 
3 tisoč 200 evrov splošne davčne olajšave. Lepo 
in fino se sliši nekaj takega predlagati, ampak 
moramo vedeti, da če v proračunu zmanjka pol 
milijarde, potem moramo te pol milijarde nekje 
nadomestiti. Tako predlog oziroma izziv, o 
katerem se danes pogovarjamo, je prisoten, 
rešitve, ki nam jih ponujate, rešujejo pa zgolj en 
majhen del tega izziva, tisti enostavnejši del. 
Tisti večji del izziva pa predstavlja vprašanje, 
kako ta izpad nadomestiti, zlasti na tistem 
področju, in to smo danes tudi že večkrat 
povedali, na področju kapitalskih dohodkov, torej 
obdavčitve teh dohodkov.  

 Tako ocenjujem, da je ta predlog zelo 
neuravnotežen in bi imel zelo negativne učinke 
na delovanje naše države in ga kot takega na 
žalost ne morem podpreti. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prišlo je do nekaterih naknadnih 
sprememb, toda preden dam besedo 
naslednjemu razpravljavcu, bi Vlado vljudno 
opozoril, da je prijavila pol ure časa in da se 
lahko kadarkoli vključi v razpravo in tudi 
komentira, pač pobude, predloge, rešitve, ene 
ali pa argumente druge strani. Toliko samo v 
opozorilo.  
 Zdaj pa, kot rečeno, naslednji ima 
besedo poslanec Robert Pavšič, za njim pa bo 
dobil besedo Vojko Starović. 
 Izvolite.  
 
ROBERT PAVŠIČ (PS LMŠ): Hvala, 

predsedujoči, za besedo.  
 Danes čutim iskreno željo po tem, s 
strani predlagatelja, da bi bilo ljudem res boljše. 
Se mi pa zdi, da je metoda napačna. To je isto, 
kot da bi peku zaupali, da nam popravi 
avtomobil; mogoče bi šlo, mogoče pa tudi ne. 
Zakaj? Revščina ni izključno davčno vprašanje, 
je sistemska in zajema tako državo kot tudi 
celotno gospodarstvo. In kaj opažamo v 
zadnjem obdobju konjunkture? Da se trg dela 
oziroma delodajalci ne odzivajo v plačni politiki 
na trenutne razmere. 
 Že OECD opozarja na zaostajanje plač 
za produktivnostjo. Posledica je sprememba 
razmerja delitve med kapitalom in delom, 
predvsem na račun kapitala, torej, kapital je 
vedno bogatejši, delo pa je vedno manj cenjeno. 
Ali so najrevnejši v tem položaju zaradi davčne 
politike, se sprašujemo, ali zaradi enega širšega 
gospodarskega sistema? Ali si želimo ustvarjati 
konkurenčnost v naši družbi oziroma državi na 
račun stroškov in s tem ustvarjamo neki socialni 
damping in samo še zaostrujemo zadeve ali pa 
želimo ustvarjati dodatno vrednost? Stroški dela 
na uro so v letošnjem letu v Evropski uniji 
znašali 25,4 evra v Sloveniji 16,9 evra, leta 2008 
13,4 evra; torej v desetih letih se je strošek dela 
na uro v gospodarskem sektorju, torej v realnem 
sektorju, povečal samo za 3,5 evra na uro. Bruto 
plača, ki je prejemnik delodajalca – tega tudi ne 
smemo nikoli pozabiti –,torej bruto plača je 
prejemek delavca, je bila obdavčena z 22,1 %. 
Bruto bruto prispevek, ki je strošek delodajalca, 
pa 16,1 %, skupaj to znese 38,2 %. V Avstriji, 
recimo, je ta podatek rahlo drugačen; 18,2 % 
prispeva delavec, 21,7 % pa delodajalec, skupaj 
38,9 %. Izvirni greh za to je po mojem letu se 
začel leta 1996, ko se je delodajalčev prispevek 
zmanjšal za 6,65 odstotne točke, takrat se je 
ukinil namreč davek na izplačane plače in ta 
razlika je takrat nastala. Če bi ta davek ukinjali 
danes, potem se verjetno v predlogu tega 
zakona oziroma sprememb dohodninske lestvice 
sploh ne bi pogovarjali. 



                                                                                                                          

  293  

 Nesorazmerja imajo zaradi tega seveda 
posledice. Imajo na eni strani knjigovodsko 
ustvarjalnost oziroma kreativnost, s katero se 
lahko zelo učinkovito v tej državi izogibamo 
davkom in to rezultira v zelo nizki efektivni 
davčni stopnji za gospodarske družbe pod 12 
odstotki. Slovenija je, kar se tiče kapitala, 
davčna oaza in se je temu potrebno s strani 
kapitala ubraniti. Popolnoma legitimno; vsak ima 
pravico zahtevati tisto, kar mu pripada in 
ohranjati dober položaj in z moje strani ni nič 
narobe. Ampak odgovornost Državnega zbora 
pa je, da uravnoteženo razmišlja tako o 
gospodarstvu kot tudi o vsakem posamezniku 
posebej. Večkrat smo že slišali danes, da je v 
prihodnje planiranih več prihodkov in da si lahko 
takšne poteze, kot je danes predlagana, 
privoščimo. Jaz bi jo z največjim veseljem 
podprl, verjemite mi, resnično, ampak se bojim 
posledic. Ker če računamo na prihodke v 
prihodnosti, se kaj hitro lahko ponovni zgodba iz 
leta 2007 pa 2008. Takrat se je na račun 
pričakovane konjunkture ustvaril ogromen balon 
pričakovanj, ki so ga zgrabili finančni špekulanti 
in z različnimi derivativi derivativov ustvarili krizo, 
ki je odmevala oziroma še vedno odmeva po 
celem svetu. 
 Da bi se tega področja lotili odgovorno, 
potrebujemo celovito reformo. Ta vlada v 
trenutni sestavni je tukaj šele dva meseca, 60 
dni in zdi se mi malce nefer, da ne uporabim 
kakšne bolj grobe besede, da se sedaj iz teh 
klopi udriha po ljudeh, ki so komaj nastopili svojo 
funkcijo – kdaj, kdaj, kdaj? Če vzamemo za 
analogijo, nepremičninski zakon je terminski 
plan že določen. Začel naj bi veljati 1. 1. 2020; 
torej imamo eno leto oziroma smo si ga določili, 
potem bomo pa karte položili na mizo in pokazali 
rezultate. Če jih ne bo, bomo sprejeli seveda 
tudi odgovornost. V zadnjem času na družbenih 
omrežjih kroži – malce za šalo, ampak v vsaki 
šali je tudi nekaj resnice – metoda 40 : 40 : 40. 
40 let delamo, 40 ur na teden in na koncu, ko 
zaključimo ti dve obdobji, moramo preživeti s 40 
% tistega, kar bi zadoščalo za neko normalno 
preživetje. Tega se moramo lotiti skratka na 
celosten način, da ne bomo teh 40 let spravili v 
nič. 
 OECD pravi tudi, da je obdavčitev plač 
v Sloveniji nekje v mejah povprečja Evropske 
unije, problem so samo razmerja. Jaz sem nov 
tukaj, to jih vsakič tudi slišim, mi novi smo 
verjetno malo naivni pa skušamo nekatere 
zadeve pogledati malo drugače, kot vi, 
uveljavljeni politiki. Seveda vas globoko 
spoštujem, vse skupaj, ampak tega zares ne 
morem podpreti. Čeprav bi srčno rad, da bi res 
živeli v takem sistemu in da bi imeli dovolj 
sredstev, da bi lahko vsem omogočili bolj 
dostojno življenje, ampak samo s parcialnimi 
ukrepi, brez nekega sistemskega pristopa tukaj 
ne bo šlo. 
Torej, rabimo davčno, delovno, socialno, še ne 
vem kakšno reformo ali pa prestrukturiranje. Saj 

če je prestrukturiranje se tako in tako reformira 
vse skupaj. Najlepša hvala, da ste me poslušali. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa 

za besedo! 
 Besedo ima poslanec Vojko Starović, 
za njim bo na vrsti mag. Matej Tonin. 
 Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Hvala lepa za 

besedo! Spoštovani! 
 Zopet imamo pred sabo en vsaj všečni 
predlog – jaz to malo tako pogledam –, všečni 
predlog, ki je prijazen do ljudi, definitivno. Taki 
všečni predlogi se zdaj v teh 60 dneh, da 
uporabim besede svojega predhodnika, kar 
ponavljajo. Kar naprej imamo neke izredne 
odbore, izredne seje in stalno se ponavljamo in 
govorimo v ekran, govorimo ljudem, govorimo 
eden drugemu, kako bi bilo dobro, če bi povečali 
to olajšavo na 7 tisoč, pri tem pa pozabimo, da 
iz proračuna nam zmanjka potem skoraj 600 
milijonov. 
 To je lepo tako govoriti, ampak 
povejmo še enkrat, tudi malo se šalimo s to 
državo – šalimo, malo pregroba beseda, se 
opravičujem –, ampak ne moremo tako delati. 
Treba je prevzeti odgovornost za eno in drugo 
stran, koliko se bo pretakalo v proračun in koliko 
lahko si privoščimo, da odteče iz proračuna in 
da delujemo kadarkoli, karkoli sprejmemo, da 
skušamo, da ta sistem ostane robusten, da bo 
deloval. Če ga s takimi delnimi rešitvami, to je 
bilo zdaj v vseh dosedanjih razpravah velikokrat 
povedano, da te delne rešitve prinašajo 
nekonsistentnost sistema, ki ga celo potem, 
pravijo, mojstri informacijske tehnologije ne 
obvladajo in nam stvari bežijo. 
 Prosil bi vas tudi v razpravi, mene silno 
zmoti, od Vlade smo dobili podatek, da je 
povprečje zajemanja davkov, da je to povprečje 
38,9 in v Sloveniji 36,6. Torej, podpovprečno 
imamo obremenitev z davki po Eurostatu. Torej, 
po Eurostatu, tudi po slovenski statistiki, gre za 
zadeve, ki naj bi bile uglašene, uravnovešene in 
iste podatke pobirajo. Potem pa rečemo, v Srbijo 
je tako, rečemo na Češkem je tako in 
potegnemo še OECD in potegnemo še neke 
statistike nekih privatnih združb, ki dajejo neke 
rezultate, in nam pokažejo neko sliko, o kateri se 
sploh ne moremo pogovarjati. 
 Pri tem tudi še dodal: in govoriti o neki 
ekonomski svobodi … Zadnje čase se tudi ta 
ekonomska svoboda s strani mojih prijateljev iz 
NSi večkrat poudarja, ampak ekonomska 
svoboda – ne smemo pozabiti, kaj je ekonomska 
svoboda in kdo jo meri. Ekonomska svoboda. 
Vsi si predstavljamo, da smo, po domače, med 
ljudmi, da smo preskrbljeni, da se nam ne more 
nič dogajati. Ekonomska svoboda pomeni samo 
svoboda prisvajanja in da te čim manj pri tem 
obdavčijo, kar si prisvajaš, kar si jemlješ, to je 
ekonomska svoboda in mi smo po tej lestvici 
sorazmerno nizko, zato ker smo po 2. členu 
Ustave pač socialna država in nas avtomatično 
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nižje postavijo. Ko pa govorimo o socialni državi, 
pa ne pozabimo, da tudi sektor, ki ni na trgu – 
torej netržni sektorji –, tudi gospodarjenje. V 
Evropi je pač ta standard, ko poudarjajo, da 
podpirajo – moj kolega Tonin – ,da socialno tržni 
model se ve, da se neke stvari bolj splača delati 
na netržni način, da se bolj obnese, da je 
cenejše. In potrebujemo tudi te sisteme, ki so 
bolj robustni, da so na dolgi rok planirani in 
urejeni – naj bo to od zdravstvenega sistema, 
sistema cest ali kateregakoli drugega, če bi ga 
dali na trg, bi pač dve avtocesti gradili 
konkurenčni. Ne pozabiti tega. In da tudi netržni 
sektor pomembno, pomembno prispeva k 
družbenemu produktu, torej k dodani vrednosti. 
Netržni sektor je pomemben pri tem, v nekih bolj 
razvitih državah ta sektor več prispeva. 
 Če pogledamo, kaj jemljemo davkov in 
kar v primerjavi z Evropo, bi rekli, naš netržni 
sektor je bolj konkurenčen od povprečja Evrope. 
Nasproti drugačnim trditvam postavljam to 
trditev in to gledanje, medtem ko na tržnem 
področju produktivnost tržnega področja je pa 
na 85 % evropskega povprečja. Tu moramo tudi 
iskati rezerve. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima poslanec mag. Matej 
Tonin. Pripravi naj se mag. Andrej Šircelj.  
Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Večkrat danes 

poslušam, kako opozicijske stranke stalno 
ponavljamo neke rešitve, vlagamo zakone, 
sklicujemo izredne seje odbora in tako naprej. 
Zato smo tukaj! Zato smo tukaj, da delamo, da 
prihajamo z rešitvami, da prihajamo s 
konkretnimi predlogi! Seveda se pa ravno na tej 
točki pokaže bistvena razlika med 
novonastajajočimi strankami brez vsebine in 
strankami, ki imamo neko tradicijo, ki smo v 
parlamentu zastopani že daljše časovno 
obdobje. Seveda je to obdobje pomenilo tudi to, 
da smo v preteklosti že kaj naredili, že kakšne 
zakone spisali, se s kakšnimi težavami in 
problemi ukvarjali – in tudi zato potem takoj na 
začetku mandata prihajamo z rešitvami. Medtem 
ko seveda novonastajajoče stranke potrebujejo 
čas, da najprej poiščejo kadre, potem šele pride 
vsebina. Zgolj zato, za pojasnilo, zakaj je na 
začetku mandata toliko več sej s strani opozicije. 
 Naslednja pomembna stran se mi zdi – 
glejte, še enkrat pravim. Politika bo izgubljala še 
naprej na ugledu, če se ne bo držala tistega, kar 
tudi v predvolilnem času govori. Praktično vsi 
predsedniki – in predsednica – političnih strank, 
ki so zastopane v tem parlamentu, so pred 
volitvami govorili, smo govorili vsi skupaj, da 
bomo plače zvišali na način, da zmanjšamo 
obremenitev pri dohodnini oziroma da si pri 
dohodnini država vzame manj. Ko pridemo s 
konkretnim predlogom, se vedno najde tisoč 
razlogov, zakaj to ni mogoče sprejeti: ni 
sistemsko, ni tega, ni onega – vedno eni stalni 
razlogi. Čeprav ta rešitev, ki jo predlagamo, je 

enostavna, je sistemska, splošno dohodninsko 
olajšavo dvignemo vsem, ne zgolj zaposlenim v 
javnem sektorju neto plače. In govorimo o 
konkretnih zneskih.  
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Replika. 

 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa 

za besedo. 
 Replika, gospod Vojko Starović. 
Izvolite. 
 
VOJKO STAROVIĆ (PS SAB): Samo da ne 

bom narobe razumljen – priznavam to pravico, 
to vlaganje. Vse v redu. Samo jaz sem govoril o 
teh stotih dnevih, kar je nekje obdobje, ko se 
pusti vladi, da pripravi stvari. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Prišli smo do zadnjega razpravljavca. 
Besedo ima poslanec mag. Andrej Šircelj. 
Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa. Spoštovani podpredsednik, predstavniki, 
predstavnice Vlade, kolegi in kolegice! 
 Temeljni ukrep, katerega podpira 
Slovenska demokratska stranka, je zvišanje 
splošne davčne olajšave na raven življenjskih 
stroškov. To seveda pomeni, da tisti del denarja, 
ki je nujno potreben za življenje, ne bo obdavčen 
z dohodnino. Mislim, da ni razlogov, da temu ne 
bi bilo tako – ne etičnih, ne moralnih, ne 
finančnih, ne kakršnihkoli drugačnih. Glede na 
to, da Vlada zavrača to rešitev, me zanimajo 
razlogi, ki naj jih pove gospa državna sekretarka 
Natalija Kovač Jereb, da nasprotuje temu. Tukaj 
mislim, seveda ob upoštevanju, da so se javni 
finančni prihodki v letu 2017 glede na leto 2016 
povečali za eno milijardo in da se povečuje tudi 
v letu 2018 – tukaj bi prosil, če lahko gospa 
državna sekretarka pove zadnje podatke, za 
koliko so se povečali ti prihodki mesečno glede 
na leto 2017 v letu 2018. Se pravi kumulativa 
januar, zadnji podatek oktober, recimo, 
november 2018 glede na leto 2017. In še 
podatek 2017, 2016 vsi javnofinančni podatki po 
statistiki, večji za eno milijardo in tukaj imamo, 
če vzamete ta paket takšen, kakršen je, mislim, 
da ste vi izračunali 560 milijonov. Iz teh večjih 
javnofinančnih prihodkov se pokrije morebitni 
izpad dohodnine. S tega zornega kota me 
zanima, kateri so drugi nefinančni razlogi, da jih 
ta vlada zagovarja, da ne sprejme tega ukrepa – 
tega ukrepa, ki je v skladu z 2. členom Ustave, 
to je, da je država socialna država. Tukaj, 
prosim, gospa državna sekretarka, če se lahko 
osredotočite ne na številke, ampak na vsebino 
socialne države. Na vsebino, kaj pomeni 
socialna država in kaj pomeni v davčnem 
sistemu to, da so tisti dohodki, ki so potrebni 
nujno za življenje, obdavčeni. Obdavčeni tukaj in 
zdaj. Zdaj, če boste povedali, da so bili 
obdavčeni tudi leta 2008, vam bom tudi lahko 
odgovoril, zakaj; ampak tukaj in zdaj: Zakaj 
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obdavčujete dohodke, ki so nujno potrebni za 
življenje ljudi? To je seveda eno vprašanje, za 
katerega mislim, da je generalno, da je ta vlada, 
ki jo sestavlja ta koalicija, in na podlagi tega so 
tudi vašega mnenja tudi vse ostale koalicijske 
stranke nekako želele poudariti, zakaj ne 
podpirajo te rešitve po dvigu splošne olajšave. 
 Vemo, da je v Avstriji 13 tisoč, ni 
slučajno 13 tisoč. Tudi tam imajo življenjske 
stroške, ki so nujno potrebni za življenje ljudi. Z 
drugimi besedami, to pomeni dnevno 230 evrov; 
vse, kar je več kot 230 evrov, država obdavči po 
današnji dohodninski lestvici oziroma 
dohodninski olajšavi – 230 evrov na mesec. 
Država pravi, da to ni, ker če je 235, to ni 
potrebno za življenje, za preživetje, ampak to 
lahko najprej mi obdavčimo, kar bo pa ostalo, bo 
pa potem še od vas. To govorimo o odnosu 
država–Ministrstvo za finance–Vlada–državljan. 
Zaradi tega prosim, če mi lahko vsebinsko to 
poveste. Ne samo povedati, da so številke take 
pa take, nekaj sem vam jih že jaz povedal, vi 
povejte še zadnje, koliko je večja za celotne 
javne finance, za DDV, za vse. 
 Kot drugo me zanima to, kar pišete v 
mnenju. In sicer, ko govorite o tem, da bi se s 
takšno rešitvijo zvišal razpoložljivi dohodek 
posameznika, s čimer se strinjam, kar bi seveda 
pomenilo, da država ne bi obdavčevala tistega, 
kar je nujno potrebno za življenje, pri tem pa bi 
več porabili za davek na dodano vrednost v 
določeni meri, »vendar z nakupom blaga, ki ima 
nižjo davčno stopnjo (hrana, zdravila)«. Citiram. 
Ali revnejši – se pravi, tu govorite o revnejših – 
porabijo več za hrano in zdravila v absolutnem 
znesku ali relativno? Kako je s to porazdelitvijo 
pri davku na dodano vrednost, ki ga vi tu 
omenjate? Kaj ljudje več potrošijo? Kateri več 
potrošijo? Ali bogatejši več potrošijo za hrano in 
zdravila v absolutnem ali relativnem znesku? 
Kako je s tem? Če vi tu to trdite, da bi to prineslo 
znatno manj sredstev pri davku na dodano 
vrednost. Kaj pa pri ostalih davčnih zavezancih? 
Kako pa pri ostalih? Skratka, kakšna je delitev 
davka na dodano vrednost na nižjo in splošno 
stopnjo, kakšen je delež potrošnje v nižji in 
splošni stopnji davka na dodano vrednost glede 
na dohodninske razrede. Imate dohodninske 
razrede, imate splošno stopnjo, če seveda to, 
kar vi tu trdite, dejansko drži. 
 Drugič. Na naslednji strani pravite, da 
ni mogoče razbremeniti plač enostransko, zgolj z 
zniževanjem davčnih bremen, temveč bo treba k 
temu izzivu pristopiti s prestrukturiranjem 
bremen javnih dajatev, in sicer premišljeno, na 
podlagi ustreznih analiz. Zanima me, kaj to 
pomeni. In v »kateri smeri boste vi 
prestrukturirali bremena javnih dajatev«. Citiram. 
V kateri smeri? Kakšne analize ste že naredili in 
kakšne analize so bile narejene že v zadnjih 
štirih letih glede tega, kajti to je govorila tudi 
prejšnja ministrica za finance. S čim 
razpolagate? Kaj boste bolj obdavčili? Kapital? 
Boste bolj obdavčili premoženje, kot piše v 
koalicijski pogodbi, da ne boste obdavčili samo 

nepremičnin, ampak premoženje, slike 
posameznikov? Boste obdavčili srebni pribor 
posameznikov? Drago pohištvo posameznikov? 
Staro pohištvo? Boste upoštevali kot splošno 
premoženje in zato izvedli tudi popis pri vseh 
ljudeh, katero premoženje dejansko imajo 
oziroma katere podatke za to davčna uprava 
potrebuje? To namreč govori koalicijska 
pogodba o tej zadevi; skratka, vse premoženje. 
Ali boste naredili splošen popis premoženja pri 
vseh državljankah in državljanih? Kajti v 
koalicijski pogodbi, da vas spomnim, ne piše 
samo, da boste obdavčili nepremičnine, ampak 
tudi premoženje. Katero premoženje je zdaj to? 
Saj pravim, še enkrat – zlati pribor, srebrni 
pribor, slike v stanovanjih? Prosim, če lahko 
malo opredelite, ker verjetno že imate analize 
narejene in tako naprej, Vlada namreč.  
 Nadalje govorite o horizontalni 
pravičnosti v svojem mnenju, govorite tudi o 
vertikalni pravičnosti in o socialni politiki. Še 
enkrat, kako si predstavljate Zakon o dohodnini, 
ki je socialni davek, ki ima socialno 
komponento? Kako si predstavljate to olajšavo v 
okviru te socialne politike? Ali bo ta olajšava 
pomenila, da si bodo ljudje najprej lahko kupili 
življenjsko potrebne izdelke in storitve, šele 
potem jih boste obdavčili, ali jih boste najprej 
obdavčili, tako kot zdaj – in tega ne zagovarjate 
–, kar bo pa ostalo, bodo kupili; zdaj, če ne bo 
dosti, pač ne bo dosti. Je to njihov problem. In 
ali je po vašem mnenju to socialna država v 
skladu z drugim členom Ustave? Toliko bi želel 
seveda od Vlade, da tisto, kar je napisala v 
mnenju, da natančneje razloži, kaj je z vsemi 
temi besedami mislila. Jaz sem dal vprašanje 
izključno na podlagi mnenja Vlade. Nič drugega.  
 Drugo vprašanje, ki je, spoštovani 
kolegi in kolegice, glejte, pripravljen sem vam 
povedati tudi, kaj je bilo leta 2008, če koga 
seveda zanima pa če bo komu koristilo. 
Predvsem, če bo koristilo državljanom in 
državljankam. Mi smo 10 let pozneje. In tudi 
državljani in državljanke živijo 10 let pozneje. 
Tisti, ki pravite, da bo zaradi tega nastal nek 
balon in tako naprej, kot je leta 2008 pa leta 
2009 – preprečite ga! Imate vse ukrepe! Ampak 
ne z dohodnino, dohodnina nima zveze z 
balonom, z investicijskim balonom, balonom na 
področju nepremičnin in tako naprej. Nima kaj 
dosti. Sploh pa ne splošna olajšava, kajti 
splošna olajšava je predvsem socialni 
inštrument dohodnine. Splošna olajšava ni 
obdavčitev s 50 odstotki, splošna olajšava naj bi 
bila po vseh merilih za vse enaka, kajti vsi smo v 
osnovi enaki. Splošna olajšava pomeni, da naj bi 
država ne obdavčila nekega zneska, ki je 
pomemben za življenje ljudi – tisto preživetje, če 
želite. In to je v Sloveniji izračunano na 7 tisoč 
600 evrov. Tega nismo mi izračunali, ni ga SDS 
izračunala, to so izračunali strokovnjaki 
statistike, poglejte si. Stopnje, posebne olajšave 
za otroke, posebne olajšave za investicije in 
tako naprej. Glejte, to je vse vprašanje, o katerih 
se lahko pogovarjamo. Mi govorimo zdaj o 
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temelju, temelju socialnega sistema v skladu z 
drugim členom Ustave, gospe in gospodje. 
 Glede na to, da smo v mesecu 
novembru, glede na to, da določene zadeve na 
področju davčnega sistema, tiste minimalne, ki 
so možne, lahko začnejo nastopati, lahko 
nastopijo, so uveljavljene s 1. 1, glede na to, da 
je tudi predlagatelj rekel, da so odprti za nove 
predloge in tako naprej, predlagam koaliciji, da 
še enkrat razmisli pred glasovanje o tem 
predlogu, da ga sprejme in da ga popravi v 
drugem branju.  
 Ni fiskalni razlog tisti, država je dobila 
toliko in toliko več, to govori statistika. Ne bo 
zaradi tega fiskalno zlato pravilo nič 
onemogočeno, nič se ne bo zgodilo! Večja bo 
konkurenčnost, nekaj manj bo na začetku 
denarja, ampak fiskalno pravilo bo veljalo. 
Povedal sem vam, koliko je država več dobila. 
Upam, da bo državna sekretarka povedala, 
koliko je dobila več, koliko prihodkov je več 
zaradi gospodarske rasti in tako naprej.  
 Glejte, sprejmete zakon, popravite ga, 
cel zakon se lahko popravi, naredite nekaj na 
področju olajšav, sociale in tako naprej in 
naredite nekaj za državljane in državljanke. Saj 
zato smo vsi skupaj tukaj izvoljeni.  
 Seveda bom ta zakon podprl že zaradi 
tega, da se lahko v nadaljevanju daje možnost, 
da se sprejmejo ukrepi, s katerimi se bomo vsi 
strinjali ali pa večina strinjala, ne nazadnje tudi 
Vlada, v dobro državljank in državljanov, če se o 
tem pogovarjamo. Nihče vas ne sili, da vzamete 
to tako, kot je zdajle; ampak, če boste zavrnili ta 
zakon, potem ste zavrnili vse. Tukaj je vlada že 
četrtič to zavrnila.  
 Glejte in eno in isto. Katerakoli vlada, 
boste rekli – nova vlada? Ne! Nekaj vas je novih, 
nekaj je novih strank, vse ostale stranke so 
stare. Vzemite to ponujeno roko in izkoristite jo 
in dobite tudi za vas maksimalno, predvsem pa 
za državljanke in državljane. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa 

za besedo.   
 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnica Vlade in predstavnik predlagatelja. 
 Najprej ima besedo predstavnica 
Vlade, državna sekretarka Natalija Kovač Jereb, 
izvolite.  
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Hvala za 

zastavljena vprašanja.  
 Na del bom zanesljivo znala odgovoriti, 
na tisti del, kjer nimamo še podatkov, vam bomo 
zanesljivo pa potem pisno odgovorili.  
 Glede davčnih prihodkov oktober 2018 
: oktober 2017, tako da bomo primerjali. Se 
pravi, davčni prihodki so se zvišali za 3,7 %, 
dohodnina za 11,4 %, davek od dohodkov 
pravnih oseb za 5,5 %, davek na dodano 
vrednost za 15,1 %, trošarine pa za 5,6 %. Se 
pravi, glede na to, da pa ima Slovenija zavezo, 
da zmanjšuje javni dolg, mora v skladu s 

fiskalnim pravilom tudi zadostiti zahtevam 
Evropske unije, da ga zmanjšamo na 60 % BDP. 
 Glede dohodnine. Pri nas v Sloveniji je 
povprečna pokojnina 600 evrov in ta del 
pokojnine ni obdavčen. Obdavčen pa ni tudi del 
pokojnine do zneska tisoč 200 evrov. 
 Glede osnove za dohodnino. Mi 
moramo tudi to vedeti, da v osnovno za 
dohodnino niso zajeti socialni transfer; se pravi, 
iz osnove za dohodnino so izključeni otroški 
dodatki, socialne pomoči. 
 Glede davčnega prestrukturiranja je pa 
to res zaveza koalicijske pogodbe, zapisana in 
mislim, da se je bomo držali. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Repliko ima 

mag. Andrej Šircelj.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovana državna sekretarka, za te 
odgovore, ki … Oprostite, vi niste odgovorili na 
to, kar sem vprašal. 
 Prvo vprašanje je bilo povezava 
socialnega dela dohodnine, to je splošna 
olajšava za socialno državo. Vsebinsko sem vas 
prosil, če se lahko do tega opredelite. Vi ste 
tukaj predstavnica Vlade, zaradi mene lahko 
tukaj sedijo vsi ministri in odgovarjajo; pač ne 
sedijo, so vas tukaj poslali. To vsebinsko 
vprašanje … Prosil bi, če lahko dejansko svoj 
vidik poveste, kaj boste vi zagovarjali, kaj vi 
menite glede tega. 
 Drugo. Vi ste povedali v odstotkih, vsi 
davki so se povečali, DDV za 15 %, dohodnina 
za 11 % ali 5 %, davek od dohodka za 11 %. 
Koliko je to milijonov? Vi govorite tukaj o 560 
milijonih, pa jaz vzamem še milijardo od prej – 
2017, 2016 – in dokazujem vam, da ta rešitev, ki 
je tukaj predlagana in ki jo podpiramo, ne 
pomeni slabitve trdnosti javnih financ. Vi ste mi 
to samo delno odgovorili, ko ste naštevali te 
odstotke. Tudi mi sami lahko to izračunamo. Če 
imate vi ta podatek v absolutnih zneskih, bi vas 
prosil.  
 Drugo, kaj boste naredili? Omenili ste 
koalicijsko pogodbo. Jaz sem jo bral, ampak tam 
piše, da premoženje boste obdavčili. Sem vas 
spraševal in vas sedaj sprašujem: Ali boste 
obdavčili slike posameznikov, ali boste obdavčili 
zlatnino in srebrnino posameznikov, ali boste 
obdavčili zlati pribor posamezniku? To je 
premoženje ljudi. O tem govorite v koalicijskih 
pogodbi. Vi govorite v svojem mnenju, da boste 
to razvijali in tako naprej … Vi v mnenju to 
govorite, pa ne poveste vsega. Povejte tisto, kaj 
boste obdavčili v tako imenovanem davčnem 
prestrukturiranju. To bi vas res prosil. 
 Lepo vas prosim, gospa državna 
sekretarka, če lahko odgovorite na moje začetno 
vprašanje! Še enkrat: Kakšen odnos imate do 
splošne olajšave glede preživetja ljudi? Prosim!  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Gospa državna sekretarka, časa imate 
še 28 minut. Lahko odgovorite?  
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NATALIJA KOVAČ JEREB: Glede na to, kar 

ste me spraševali tudi glede razpoložljivega 
dohodka, ki ga porabijo. Se pravi, najbogatejši 
porabijo približno 30 do 40 % razpoložljivega 
dohodka v potrošnji. 
 Glede obdavčitve premoženja; se pravi, 
če gledamo Zakon o davčnem postopku, lahko 
obdavčimo samo nepojasnjeno premoženje 
državljanov. Toliko. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa! 

 Vsi prijavljeni razpravljavci, ki ste to 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni potekel, sprašujem, ali želi na 
podlagi prvega odstavka 71. člena Poslovnika 
zbora, še kdo razpravljati. 
 Ker vidim, da je interesa več, bomo … 
Še pred prijavo vas želim opozoriti, da se k 
prijavi prijavite s pritiskom tipke za vklop 
mikrofona. Če želita razpravljati tudi predstavnik 
predlagatelja predloga zakona, Jožef Horvat, in 
predstavnica Vlade, prosim, da se prav tako 
prijavita s pritiskom tipke za vklop mikrofona. V 
tem primeru dobita besedo kot zadnja, in sicer 
najprej predstavnica Vlade in nato predstavnik 
predlagatelja. 
Zdaj pa začenjamo s postopkom za prijavo. 
Vsak razpravljavec ima na voljo pet minut. 
Besedo ima, najprej, poslanec Franc Kramar. 
Izvolite. 
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoči! Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Moram reči, ko sem poslušal razpravo 
z ene in druge strani, da imam mešane občutke 
o tem, kaj je prav in kaj ni prav. Dejstvo je pač 
eno, da poseganje v dohodnino ni tako 
preprosta stvar, ampak zahteva tehtne in 
premišljene poteze, iz katerih izhaja to, da se 
potem v končni fazi pride do najboljših rešitev. 
 Osredotočil se bom na dohodnino, od 
katere črpajo slovenske občine delež. Mislim, da 
je to treba povedati in da je bilo dejanje, ki ga je 
Vlada naredila, pravzaprav predsednik Vlade s 
pristojnimi organizacijami lokalnih skupnosti 
glede povprečnine, dobrodošlo. Še vedno sicer 
izhaja iz tega, da je povprečnina za občine pod 
zakonsko predpisano zadevo, dejstvo pa je, da 
je to neke vrste uravnavanje prihodkov občin, to 
se pravi tistega dela iz dohodnine in pa včasih 
se je temu reklo finančna izravnava, danes se to 
imenuje povprečnina, da je zelo pomembno. Če 
se seveda dohodnina zniža, potem zaradi že 
dogovorjene povprečnine lahko pride do 
manjšega priliva v občinske proračune in to 
pomeni lahko tudi delno otežitev izvajanja nalog, 
ki so občinam predpisane. 
Menim, da seveda ne gre enačiti ljudi, ki imajo 
za preživljanje komaj nekaj sredstev, in pa tiste, 
ki plačujejo dohodnino na višjih nivojih ali pa, 
rekel bi, na bogatih nivojih, ker glede na to, da 
naj bi se dohodnina znižala na obeh segmentih, 
to pomeni, da bodo v bistvu privilegirani tisti, ki 
imajo kapital, ki imajo več sredstev, na račun 

tistih, ki seveda tega kapitala nimajo oziroma 
prejemalo zajamčene osebne dohodke. 
 Sam osebno mislim, da je prav, da se 
razmišlja v tej smeri, da se razbremeni 
državljanke in državljane davčnih obveznosti, 
ampak po moji oceni bi bilo treba iskati rezerve 
na drugih segmentih, kjer bi te rezerve prinesle 
to želeno voljo vseh nas, da se davki oziroma da 
se prilivi v proračun države bistveno ne 
zmanjšajo, se pa razbremeni državljankam in 
državljanom davčnih obveznosti. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Besedo ima mag. Matej Tonin. Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Poslušam in 

gledam razpravo koalicijskih poslank in 
poslancev in simptomatično se ena stvar ves 
čas ponavlja: ko razpravljajo o opozicijskih 
predlogih, imajo navadno strah pred hudim 
proračunskim izpadom, strah pred tem, strah 
pred onim; en sam strah. Zanimivo je, da niso 
konsistentni, da enakih strahov ne uporabljajo 
tudi za koalicijske predloge. V današnji razpravi 
se je pokazalo, da eden izmed temeljnih 
problemov je to, da bi več denarja pristalo v 
žepih ljudi. To, da bi dvignili splošno 
dohodninsko olajšavo, enostavno ne pomeni nič 
drugega, kot da bi državljanu s povprečno plačo 
vsak mesec v žepu ostalo 80 evrov več. To je 
velik problem za koalicijo. To je bil danes velik 
očitek.  Ampak ob tem dejstvu so pozabili 
povedati še en pomemben podatek, to je, da se 
je v teh zadnjih mesecih zgodilo kar nekaj stvari, 
ki so imele ali pa ki bodo imele v prihodnosti 
hude finančne posledice. Ti podpisani dogovori 
s sindikati je ena stvar. Ta dvoboj dveh 
koalicijskih strank v zvezi z upokojenci -–druga 
zadeva. Tretja zadeva, dogovor za višjo 
povprečnino z občinami. Pa da ne bo to pomote 
in očitkov, da zdaj mi v Novi Sloveniji temu 
nasprotujemo. Vse super in prav, jaz s tem 
nimam nobenih težav, da vi to počnete. Prav je, 
da to počnete, ampak ne pa imeti dvojnih meril, 
da če vi nekaj predlagate, potem so izdatki iz 
državnega proračuna dovoljeni, če pa opozicija 
predlaga, je pa to strah in trepet, sesutje 
proračuna, neupoštevanje fiskalnega pravila in 
podobno. To govorite kljub dejstvu, da je bilo 
danes že večkrat povedano, da je bilo v 
preteklosti precej več proračunskih prilivov kot 
še nekaj let nazaj, to je en podatek, in da bi 
uveljavitev tega našega predloga pomenila tudi 
večjo domačo potrošnjo in več delovnih mest, s 
tem pa tudi več vplačil v državni proračun. Ta 
del vi popolnoma spregledate. 
 Danes se večji del koalicije obnaša, kot 
da nekih zavez pred volitvami ni bilo danih. Ves 
čas se je govorilo o tem, kako se bo dvigovalo 
plače s spremenjeno dohodnino. In še preden bi 
Vlada resno zagrizla in spremenila dohodnino in 
s tem omogočila, da bi šla plača zaradi 
drugačne dohodnine in v javnem in v privatnem 
sektorju navzgor, še preden se je to zgodilo, je 
bil z javnim sektorjem podpisan nek dogovor, ki 
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bo imel tudi finančne posledice. To koalicija 
pozablja.  
 Drugi del vaših strahov in nevarnosti je, 
da če kaj, potem je ta naš predlog absolutno 
konsistenten z vidika pokojninske in zdravstvene 
blagajne. V tej dvorani je bilo že marsikakšen 
predlog, kako bi dvigovali plače, da bi manjšali 
prispevke, ampak na koncu se je vse vedno 
izkazalo, da če to počnemo, potem ogrozimo 
pokojninsko in zdravstveno blagajno, ki sta že 
zdaj nevzdržni na dolgi rok. Ta naš predlog v 
ničemer ne posega v pokojninsko in zdravstveno 
blagajno! Prispevki bodo ostali isto, bruto plača, 
od katere se obračunavajo prispevki za 
pokojninsko blagajno in za zdravstveno blagajno 
– bodo tudi po našem predlogu ostali isti. 
Poanta je v tem, da se država odpove zgolj delu 
dohodnine, zato da imajo državljani več.  
 In še ena zelo pomembna stvar – 
demagogija. Saj veste, proti demagogiji, zlasti 
taki, ki jo povzroča Levica, se je težko boriti. Ko 
oni govorijo, kako si želijo, da se bogatim pobere 
in da se da revnim – pozabijo povedati samo 
eno stvar. Da za njih so bogati vsi tisti, ki imajo 
pet evrov več kot minimalno plačo.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Besedo ima mag. Andrej Rajh. Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ RAJH (PS SAB): Spoštovani 

predsedujoči, poslanke in poslanci! 
 Predloga zakona ne bom podprl in to iz 
enega osnovnega razloga; predlagani zakon 
povečuje prepad med načrtovanimi odhodki in 
prihodki. Vemo, da samo današnji predlog 
zmanjšuje načrtovane prihodke proračuna za 
600 milijonov, ostali, pred tem vloženi predlogi 
zakonov, prav tako za nekaj 100 milijonov. V 
bistvu me to močno spominja na situacijo, ko v 
proračunu ni bilo dovolj denarja in je bilo treba 
sprejeti ZUJF. Novega ZUJF ne potrebujemo. 
 Hkrati pa bi rad tudi se ozrl na delavce 
migrante. Problematiko teh delavcev osebno 
poznam in sem prav vesel, da so ti delavci zdaj 
postali del Nove Slovenije. Torej, da so pristopili 
k vaši stranki, da bomo lahko te zadeve tudi 
vsebinsko premaknili. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Še zadnji, ki ima besedo. Magister 
Andrej Šircelj. Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovani podpredsednik. 
 Po vsej tej razpravi je mene strah. 
Strah me je zaradi tega, ker ta koalicija svoje 
odločitve sprejema na nepodatkih in 
nedelovanju. Strah me je zaradi tega, ker je 
državna sekretarka dala podatke – sicer v 
relativnem obsegu –, koliko so se prihodki 
zvišali. Koalicijo je strah, da bo zaradi tega 
država padla v finančni kolaps, mene je pa strah 
zaradi tega, ker koalicija dejansko ne deluje in 
ali pa bo sprejemala odločitve na nepravih, 
zavajajočih podatkih ali pa celo na nepodatkih! 

Zaradi tega, ker na eni strani Vlada pravi, da bo 
ta rešitev povzročila manjšo trdnost javnih 
financ, na drugi strani pa pravi, da ima večje 
prihodke. Glejte, dve nasprotujoči si, dejansko, 
izjavi! Na tretji strani ne predloži nobenih analiz, 
kako bodo potekale javne finance, kakšen 
finančni tok bo. To, da ima Slovenija javni dolg, 
spoštovana državna sekretarka, ta rešitev 
bistveno ne bo vplivala na javni dolg. Javni dolg 
se zamenjuje glede obresti in javni dolg se je 
celo v absolutnem znesku povečal z 28 na 30 
milijard. Javni dolg se je pa zmanjšal dejansko, 
se je pa zmanjšal v odstotku na BDP. Tako to 
nima neposredne zveze. Imamo bilanco A, 
bilanco B in bilanco C državnega proračuna. In 
eno je bilanca A, to so odhodki. Drugo je pa 
bilanca B pa bilanca C, kjer imamo tudi javni 
dolg. Tako da to ni neposredne zveze.  
 Spoštovana državna sekretarka, vi 
niste odgovorili dejansko na nič. Ne vem, kdo 
vam je pisal to mnenje. Ne vem tudi – se 
opravičujem – upam, da ste ga prebrali. Poleg 
tega, da ko ste ga prebrali tukaj pred Državnim 
zborom, morda ste ga tudi razumeli. Jaz nisem 
dobil odgovora na nič. Prosil bi, da se to tudi 
nekje zabeleži, da nisem dobil od te vlade 
nobenega odgovora. To mnenje temelji na 
iluzijah, na praznih besedah, ker zadaj ni 
vsebine. In ni prave vsebine. To mnenje je bilo 
prekopirano, copy-paste. Že trikrat, štirikrat! 
Posamezni odstavki. Nič novega. Vse to smo že 
videli. Tega me je strah pri tej vladi. Tega me je 
strah, da ni neke nove kvalitete, novega vetra 
glede težav, ki jih imajo Slovenke in Slovenci 
glede dohodnine, glede vedno večje revščine. 
Pri tem naj tudi omenim, da revščina ni rezultat 
Zakona o dohodnini, ampak Zakon o dohodnini 
revščino obdavčuje. In še bolj jo bo ta vlada, ker 
ne upošteva tega predloga. Revščino 
obdavčuje, v tem je celotna poanta. Vse ostalo – 
danes ne govorimo o stopnjah, čeprav so tudi v 
tem zakonu, govorim o bistvu. Ne želim si živeti 
v državi, kjer bo država najprej vzela denar 
zase, potem bo pa pogledala, ali bodo imeli 
revni ljudje dovolj za preživetje, za kruh in vodo 
in kurjavo, če želite. V taki državi si ne želim 
živeti in se bom boril za to, da se davčna 
zakonodaja popravi na tem segmentu tako, da 
bo veljala takšna olajšava, da revščina ne bo 
obdavčena. Zelo enostavno. 
 Seveda so še drugi zakoni, seveda so 
še druge rešitve, na drugih področjih, se 
strinjam, ampak to je eno temeljno področje. Ne 
obdavčujte revščine, ta vlada! Ne obdavčujte 
revščine, ta koalicija! Levica, ne obdavčujte 
revščine! Vsi vi ste socialni, vsi ste leve stranke, 
jaz tu desničar se pa borim za socialne ukrepe! / 
smeh v dvorani/ Ja, glejte, gospe in gospodje, 
dajte, naredite nekaj za ljudi!  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa 

za to razpravo. 
 Naj samo spomnim, Vlado sem 
opozoril, da ima dovolj časa za razpravo, je tudi 
prijavila pol ure, žal, Vlada te priložnosti ni 
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izkoristila. Ne bi rad, da se to v Državnem zboru 
kar naprej iz seje v sejo, iz točke v točko 
ponavlja, ker sicer nima nobenega smisla, da 
imamo razprave v Državnem zboru.  
 S tem zaključujem splošno razpravo. 
 O predlogu sklepa, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo 
v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali 
danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 
25. točki dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 14. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PRVO 
OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA O 
SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O 
UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA 
DOHODKA. 

 Predlog zakona je v obravnavo 
Državnemu zboru predložila skupina 25 poslank 
in poslancev s prvopodpisanim Danijelom 
Krivcem. V zvezi s tem predlogom zakona je 
skupina 25 poslank in poslancev s 
prvopodpisanim Danijelom Krivcem zahtevala, 
da Državni zbor opravi splošno razpravo. 
 Za dopolnilno obrazložitev predloga 
zakona dajem besedo predstavniku 
predlagatelja, poslancu Tomažu Liscu.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Podpredsednik, hvala 

za besedo. Spoštovane predstavnice 
ministrstva, kolegice in kolegi, vsem skupaj lep 
pozdrav! 
 Medtem ko vladni šesterček išče vse 
načine in poti, kako mirno preživeti ta tri oziroma 
štiri leta na oblasti, v opoziciji delamo, ker 
imamo jasne cilje. Eden izmed njih je nižji davek 
na katastrski dohodek. Zato je danes pred nami 
novela Zakona o ugotavljanju katastrskega 
dohodka, s katero želimo v Poslanski skupini 
SDS zopet opozoriti na problem v slovenskem 
kmetijstvu.  
 Glavni cilj predlaganega zakona je torej 
določitev pravične in razumne oziroma – če 
želite, po domače povedano – zmerne davčne 
obremenitve slovenskih kmetov, ki se najlažje 
doseže z znižanjem katastrskega dohodka, ki pa 
vpliva tudi na višino obveznosti iz naslova 
socialnega zavarovanja in na obseg pravic iz 
javnih sredstev. Torej, kaj je ključna rešitev 
našega zakona – da se prehodna določba, ki je 
nastala leta 2016 v tako imenovanem 
Židanovem zakonu, da se katastrski dohodek in 
pavšalna ocena dohodka na čebelji pan 
predpiše v vrednosti 40 % kot trajna določba. 40 
% in nič več. V letu 2016, ko je prejšnja vlada, ki 
je zelo podobna tej vladi, spisala Zakon o 
ugotavljanju katastrskega dohodka, je sama 
napisala, citiram: »Zavezancem se bo ob 
upoštevanju predlaganega prehodnega obdobja 
ocenjeni katastrski dohodek v letu 2017 glede 
na pretekla leta zmanjšal za okoli 10 milijonov 
evrov, v letu 2018 se bo glede na leto 2017 
povečal za okoli 11 milijonov, leta 2019 se bo 

glede na leto 2018 povečal še za okoli 15 
milijonov evrov in v letu 2020 glede na leto 2019 
še za okoli 19 milijon evrov. Skupno bo v letu 
2020 katastrski dohodek, zajet v obdavčitev za 
dohodnino, višji od sedanjega za nekaj manj kot 
35 milijonov evrov, kar pomeni več kot enkrat 
višji«. Še več, celo tista vlada je sama v 
obrazložitvi napisala, da se bo okoli tretjini 
kmečkih gospodinjstev katastrski dohodek 
povečal do 50 % ali v povprečju nekaj čez 60 
evrov letno, približno polovici med 50 in 300 % 
ali v povprečju do približno 140 evrov letno. 
Približno 10 % pa se bo katastrski dohodek 
povečal za več kot trikrat ali v povprečju za 
nekaj več kot 200 evrov letno. 
 Spoštovani in spoštovane, dejstvo je, 
da približno od leta 2013, ko je prejšnji minister 
imel nesrečno roko pri vodenju kmetijske 
politike, je poleg te nesrečne kmetijske politike 
slovenskega kmeta vsako leto obiskala ena ali 
pa morda celo več naravnih nesreč v različnih 
oblikah. In da je stanje v slovenskem kmetijstvu 
na meji zmožnega, ocenjujejo tudi v vsakokratni 
oceni stanja v kmetijstvu za pretekla leta, ki ga 
izdela Kmetijski inštitut Slovenije. Samo 
poglejmo primerjave med letom 2017 in 2016 in 
potem boste točno videli, zakaj je današnja 
novela nujno potrebna. 
 Faktorski dohodek, razlika med letoma 
2016 in 2017 – minus 15 %. Obseg kmetijske 
proizvodnje – minus 10 %, zmanjšanje števila 
kmetij od leta 2000 pa do leta 2017 – minus 25 
%, neto dodana vrednost kmetijstva, leta 2017 v 
primerjavi z letom 2016 – minus 31 %. In potem 
imamo tukaj še zgodbe o znižanju stopnje 
samooskrbe. Samooskrba na področju 
kmetijstva v zadnjem letu, ki je še en dodaten 
razlog, zakaj smo se v Poslanski skupini SDS 
odločili, da vložimo ta zakon. Kot rečeno, ker v 
Poslanski skupini SDS za razliko od vladnega 
šesterčka delamo v prid državljanom, delujemo v 
prid vseh državljanov, ne samo v prid javnega 
sektorja, ki ga z bombončki kupuje ta koalicija, 
mi delamo tudi v prid kmetov, obrtnikov in 
gospodarstvenikov. 
 V nadaljevanju pa še nekaj več besed, 
zakaj je ta Zakon o ugotavljanju katastrskega 
dohodka nujno potreben in prosimo za vašo 
podporo. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Za uvodno predstavitev mnenja dajem 
besedo predstavniku Vlade oziroma predstavnici 
Vlade, državni sekretarki na Ministrstvu za 
finance, Nataliji Kovač Jereb. Izvolite. 
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Zahvaljujem se za 

besedo. Spoštovani poslanci, spoštovane 
poslanke!  
 S predlaganim zakonom naj bi se kot 
trajna uveljavila sicer prehodna rešitev v novem 
Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka, po 
katerem se je v prvem letu uveljavitve, se pravi v 
letu 2017, zemljiščem pripisalo le 40 % 
katastrskega dohodka, ugotovljenega z novo 
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metodo. Predlagatelj rešitve utemeljuje s ciljem 
pravične in razumne davčne obremenitve 
kmetov. Katastrski dohodek in pavšalna 
dohodka na čebelji panj predstavljata pavšalno 
oceno dohodka iz kmetijske in gozdarske 
dejavnosti. Katastrski dohodek nadomešča 
dejansko izkazani dohodek fizičnih oseb, ki 
opravljajo kmetijsko in gozdarsko dejavnost, za 
katero jim po predpisih ni potrebno voditi 
knjigovodstva in torej dejanskih dohodkov ne 
izkazujejo. Z vidika ustavnega načela enake 
obravnave oseb v primerljivem ekonomskem 
položaju je bistvenega pomena, da ta pavšalna 
ocena ostane kar se da realna. Katastrski 
dohodek je bil zaradi zapletene in nedorečene 
metode v letih od 2013 do 2016 zamrznjen in je 
znašal le okoli 15 % realno ocenjenega 
dohodka, kot ga za kmetijsko in gozdarsko 
dejavnost izkazujejo ekonomski izračuni 
Statističnega urada Republike Slovenije. Tako 
stanje je bilo s strani države, pa tudi stroke, 
ocenjeno kot neprimerno. 
 Z novo metodo ugotavljanja 
katastrskega dohodka se je ob velikem 
konsenzu stroke, pa tudi interesne javnosti, v 
letu 2016 uveljavil Zakon o ugotavljanju 
katastrskega dohodka. Metoda je določena zelo 
transparentno in stabilno. Na podlagi novih 
izračunov se je ocenilo, da se bo upoštevanje 
polnega zneska katastrski dohodek ob prihodu 
na novo metodo približno podvojil, pri čemer pa 
je bilo treba opozoriti na izredno nizko 
izhodiščno raven katastrskega dohodka v letu 
2016. Z zakonom se za postopno povišanje 
katastrskega dohodka na bolj realno raven 
uredilo triletno prehodno obdobje. Dodatna 
varovalka za postopni prehod je tudi prehodna 
uveljavitev Zakona o ugotavljanju katastrskega 
dohodka, ta pa je še dodatno urejena v Zakonu 
o dohodnini. Se pravi, polno ocenjeni znesek 
letnega katastrskega dohodka po novi metodi 
znaša za vsa kmetijska in gozdarska zemljišča 
okoli sto milijonov evrov oziroma za zasebni 
sektor okoli 76,5 milijona evrov. Tudi tako 
izračunani znesek katastrskega dohodka še 
vedno predstavlja le okoli 30 % povprečnega 
dejanskega tržnega dohodka zasebnega 
kmetijstva. Ta delež je sicer višji kot v letih od 
leta 2013 do 2016, vendar še vedno nižji kot v 
letih pred 2013, ko je znašal med 40 in 50 
odstotki. Novi katastrski dohodek v povprečju 
tudi pomeni nizke zneske letnih sprememb, saj 
na novo izračunani katastrski dohodek letno na 
zavezanca pomeni dodatno le okoli 180 evrov 
katastrskega dohodka. Nova davčna osnova 
prispeva zelo malo dodatnega prihodka iz 
naslova dohodnine. Tudi ob upoštevanju novega 
katastrskega dohodka bo še vedno velika večina 
kmečkih gospodinjstev, teh je okoli 95 %, imela 
zneske letnega katastra pod tisoč evrov, se 
pravi, bodo iz tega naslova prispevali manj kot 
170 evrov dohodnine. 
 Tako je bilo ocenjeno, da zvišanje ravni 
katastrskega dohodka ne bo bistveno 
spremenilo položaja kmetov v sistemu drugih 

javnih dajatev in pravic. Glede na to ni mogoče 
govoriti o prekomerni obremenitvi, ki naj bi 
ogrozila socialni položaj kmetov. Z 
upoštevanjem predlagane rešitve bi se tudi v 
bistvu izničil ta smisel in namen sprejemanja 
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki 
so ju z uveljavitvijo le-teh zasledovali 
pripravljavci predloga zakona in vsi deležniki, 
tako Vlada kot njegova predlagateljica, pa tudi 
zakonodajalec, ki je takšno ureditev sprejel.  
 Predlog zakona je tudi nesistemski, saj 
predlagana ureditev napačno umešča v 12. člen 
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. 
Se pravi, iz te vsebine je mogoče ugotoviti, da 
se predlagane spremembe že izvajajo. Vlada 
zato Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka 
nasprotuje. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin. Besedo ima Poslanska 
skupina Socialnih demokratov, zanjo poslanec 
Soniboj Knežak.  
 Izvolite.  
 
SONIBOJ KNEŽAK (PS SD): Hvala, 

predsedujoči. 
 Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Katastrski dohodek v naši pravni 
ureditvi predstavlja pavšalno oceno dohodka 
lastnika kmetijskega ali gozdnega zemljišča 
glede na tip in kakovost samega zemljišča. Na 
podlagi teh podatkov o zemljišču je mogoče 
določiti dohodek, ki bi ga tako zemljišče prineslo 
lastniku, in na podlagi tega odmeriti davek. V 
prejšnjem mandatu je bil s ciljem pravičnejše 
davčne obremenitve sprejet Zakon o 
ugotavljanju katastrskega dohodka. Predlagatelji 
sprememb od tedaj trdijo, da je uvedeni način 
izračunavanja neprimeren, saj naj bi dohodke, s 
tem pa davčne obveznosti, postavljal previsoko. 
Zato so že v prvem mandatu, danes pa 
ponovno, predlagali, da bi kot trajne uveljavili 
rešitve iz prehodnega obdobja, ki predvidevajo 
postopno zvišanje katastrskega dohodka. Po 
predlogu predlagateljev bi morali to zvišanje 
ustaviti oziroma vrniti na točko, kjer je bilo ob 
začetku preteklega leta. Pri razpravi o tem 
vprašanju pa manjka odgovor na vprašanje, 
zakaj je bil sploh sprejet novi veljavni zakon, ki 
ga želijo predlagatelji sedaj spremeniti. 
 Sistem katastrskega dohodka v 
Sloveniji poznamo že dolgo. Ker služi kot 
pavšalni znesek za zagotavljanje davčne osnove 
in davčne obveznosti, je že z vidika enakosti 
pred zakonom in davčne pravičnosti pomembno, 
da ta znesek čim bolj ustreza tudi realnost. 
Analize iz preteklih obdobji pa so, kot v svojem 
mnenju navaja tudi Vlada, jasno pokazale, da je 
stari način ugotavljanja katastrskega dohodka za 
več kot 50 procentov podcenjeval dejanske 
dohodke, ki bi jih bilo moč doseči z 
gospodarjenjem s posameznimi zemljišči. Stari 
sistem je torej ocene dohodkov zemljišč 
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podcenjeval, s tem pa kršil načelo davčne 
neenakosti. Drugi razlog za spremembo pa je bil 
kompleksnost izračuna oziroma enačbe, s 
katero se določa katastrski dohodek. Oba 
dejavnika sta privedla do tega, da je bil skupni 
katastrski dohodek močno podcenjen, od leta 
2013 do 2016 pa se je zaradi pritiskov 
vsakoletno podaljševalo obdobje, ko se je 
katastrski dohodek določil po starem.  
 Novi način ugotavljanja katastrskega 
dohodka je bil pripravljen v sodelovanju s stroko 
in več ministrstvi. Administrativno je preprostejši 
od starega, ker se izračunava samo vsaka tri 
leta,za zavezance pomeni tudi bolj stabilno in 
predvidljivo okolje, kar je sicer redna zahteva 
vedno, ko se podpre razprava o kakršnikoli 
davčni spremembi. Pri izračunih, s katerimi se 
ugotavlja višina dohodka, veljavni zakon 
predvideva zajem podatkov za pet let nazaj, s 
tem pa zagotavlja, da se upošteva tudi vpliv 
slabih let in se tako preprečuje nesorazmerne 
dvige davčnih obveznosti. Sprejetje predlaganih 
sprememb in dopolnitev bi pomenilo, da bi za 
nazaj posegli v redno izvajanja že sprejetega 
zakona, s tem pa bi preprečili uveljavitev bolj 
pravične delitve davčnih bremen, da ne 
omenjam tveganja protiustavnosti, ki jo s seboj 
nosi vsak retroaktivni poseg. 
 Kot pojasnjuje tudi Vlada v svojem 
mnenju, bi sprejetje teh predlogov izničilo smisel 
sprejetja tega veljavnega zakona. Meni tudi, da 
njegova nadaljnja veljavnost ne bo prinesla 
bistveno višjih stroškov za zavezance, prav tako 
pa ne bi smela negativno vplivati na njihove 
obračune prispevkov za socialno varnost. Velika 
večina kmečkih zavarovancev namreč ni 
socialno zavarovana na podlagi katastrskega 
dohodka, temveč na podlagi ugotavljanja 
dejanskih prihodkov in odhodkov ali pa na 
podlagi normiranih odhodkov. Prav tako na 
podlagi razpoložljivih podatkov Vlada ugotavlja, 
da povišani katastrski dohodek ne bi smel imeti 
vpliva na upravičene zavezance za socialne 
transferje oziroma za plačilo dohodnine. Velika 
večina zavezancev tudi s povišanjem tega 
dohodka ne bo presegla zneska letnih 
minimalnih dohodkov. 
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov bomo zato ob koncu razprave 
nasprotovali predlogu sklepa, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Stranke 
modernega centra bo predstavil poslanec 
Gregor Židan. Izvolite. 
 
GREGOR ŽIDAN (PS SMC): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke! 
 Državni zbor danes na tej seji že drugič 
v zadnjem letu kljub nespremenjenim 
okoliščinam obravnava Predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dogodka, ki so ga v Državni zbor v 

obravnavo predložili poslanci in poslanke SDS. 
Gre za svojevrsten primer neke vrste reciklaže v 
prejšnjem mandatu vloženih predlogov zakonov 
istih predlagateljev, ki so bili sicer v Državnem 
zboru že zavrnjeni. Podoben predlog zakona je 
bil vložen decembra 2017, Državni zbor pa ga je 
zavrnil na redni seji januarja letos. Naj opozorim 
tudi, da je pričujoči predlog zakona eden izmed 
devetih ponovno vloženih oziroma recikliranih 
SDS zakonov iz prejšnjega mandata. Edino 
razliko v besedilu predstavljajo letnice in 
prehodne določbe.  
 Danes smo poslanci novega mandata 
priča neke vrste déjà vu občutku. Naj 
obrazložim. Déjà vu občutek je nekaj, kar smo 
že doživeli, torej bomo danes tri ure in pol morali 
poslušati, kar je že bilo. SDS bo ponovno 
zatrjevala, da se zavzema za pravično in 
razumno oziroma zmerno davčno obremenitev 
slovenskih kmetov, saj naj bi bili ti prekomerno 
obremenjeni z davki in prispevki, Vlada in 
poslanci koalicije pa bomo znova z uvedbo 
dokazovali, da so trditve SDS izkrivljene in 
neresnične in da ta model ne prinaša enormnih 
obdavčitev, kot se želi prikazati, ter da je dober, 
usklajen s ključnimi deležniki in tudi pravičen, saj 
uvaja pravičnejšo razporeditev davčnih bremen.  
 V Poslanski skupini SMC bi najprej radi 
opozorili na genezo nastanka novega modela 
ugotavljanja katastrskega dohodka. Pahorjeva 
vlada se je leta 2010 odločila za temeljito 
prenovo ugotavljanja katastrskega dohodka, 
zakon je Državni zbor sprejel šele leta 2011, 
ločeno pa naj bi se pričel uporabljati šele leta 
2012 in junija 2013. 
 Zakaj je sploh prišlo do omenjene 
temeljite prenove? Če odmislimo administrativni 
razlog, to je ukinitev starih evidenc, je bil glavni 
razlog v tem, da se je katastrski dohodek zadnjič 
ugotavljal v letu 1988. Torej še v prejšnjem 
družbenem sistemu. Kasneje se je samo 
valoriziral. Najbrž ni odveč pripomniti, da je bilo 
treba zaradi spremembe družbenoekonomskega 
sistema davčni sistem spremeniti in da je do te 
spremembe prišlo šele 19 let po osamosvojitvi 
oziroma uvedbi svobodnega tržnega 
gospodarstva. Janševa vlada je leta 2012 
začetek izvajanja ugotavljanja katastrskega 
dohodka po novem modelu prestavila, saj niso 
bili zagotovljeni pogoji za uvedbo. Takrat 
Janševa vlada ni razmišljala o spremembi 
sistema, pa čeprav bi na podlagi modela iz leta 
2011, po kasnejših izračunih obdavčili 113 
milijonov evrov ocenjenega katastrskega 
dohodka, ampak je zagotovila potrebna sredstva 
za uvedbo. Leta 2013 je pod vlado Alenke 
Bratušek sicer prišlo do novega izračuna, a se je 
izkazalo, da sloni na premalo preverjenih 
kalkulacijah in na nekaterih neprimernih in celo 
nepravilnih podatkih. Vlada je ustanovila 
strokovno skupino, ki je preverila izračune, ki so 
bili podlaga za nove lestvice katastrskega 
dohodka. Strokovna komisija je ugotovila, da 
obstoječega modela ni mogoče poenostaviti, 
ampak bi bilo smiselno razmisliti o drugačnem 



                                                                                                                          

  302  

modelu, ki bi omogočal bolj pavšalen, bolj 
enostaven in pregleden izračun. Leta 2014 je 
bila ponovno sprejeta novela Zakona o 
ugotavljanju katastrskega dohodka, s katero se 
je za leta 2014, 2015 in 2016 prehodno obdobje 
podaljšalo. Šele leta 2016 je bil uveden robusten 
in enostaven ter bolj pregleden sistem 
ugotavljanja katastrskega dohodka, ki prinaša 
bolj predvidljivo in stabilno davčno okolje. 
Kar 5 let je trajalo, vmes pa so zamenjali tri 
vlade, da smo dobili model ugotavljanja 
katastrskega dohodka, ki je na podlagi ažurnih 
podatkov in na enostaven in razumljiv način 
določil realen dohodek, s tem pa smo zagotovili 
tudi primerljivo in pravično obravnavo za vse 
davčne zavezance. Pred tem se je ugotavljalo 
po principu, ki mu pogovorno rečemo čez palec, 
višina pa je bila vrsto let zamrznjena. 
 Omeniti velja tudi, da je prejšnja vlada 
model skoraj v celoti uskladila s ključnimi 
deležniki, kot je Kmetijsko-gozdarska zbornica, 
Združenje lastnikov gozdov in ostalimi. Tudi ti so 
sami ocenjevali, da je bil katastrski dohodek 
pred tem ocenjen prenizko, zato spremembam 
niso nasprotovali. Sprejetih je bilo kar 18 
predlaganih rešitev omenjenih deležnikov, 
upoštevana pa ni bila rešitev, da moramo 
normirani stroški znašati najmanj 94 %. Pa še v 
zvezi s tem je treba opozoriti, da so izračuni 
pokazali, da je na kmetijskih zemljiščih med 84 
in 85 dejanskih stroškov. Da bi prepoznali 
pomen kmetijske dejavnosti, je prejšnja vlada 
normirane stroške za kmetijska zemljišča 
določila na ravni 90 %. To je 5 do 6 % več od 
dejanske. Novi model ugotavljanja katastrskega 
dohodka se bo v polnosti uveljavil šele leta 
2020, torej kar 7 let po prvotnih načrtih oziroma 
po letu 2013. Da veljavni model ne prinaša 
enormnih odločitev, kot želi prikazati SDS, 
kažejo tudi izračuni. Ministrstvo za finance 
ocenjuje, da bo v letu 2020 katastrski dohodek 
višji od sedanjega za okoli 45 milijonov evrov. S 
predhodnim zamrznjenim stanjem med letoma 
2000 in 2016 je znašalo malo več kot 40 
milijonov evrov. 
 Poleg tega se je uzakonilo tudi 
prehodno obdobje, s katerim se je v letu 2017 
upoštevalo samo 40 % izračunanega 
katastrskega dohodka, kar je pomenilo, da je bil 
v prvem letu katastrski dohodek celo malo nižji 
kot v letu 2016. V letu 2018 se bo oziroma se je 
glede na leto 2017 povečal za okoli 11 milijonov 
evrov, v letu 2019 se bo glede na leto 2018 
povečal še za okoli 15 milijonov evrov in v letu 
2020 glede na leto 2019 še za okoli 19 milijonov 
evrov. Na podlagi ugotovitev in dejstev, ki jih 
navaja Vlada, pa je mogoče povzeti, da bi 
upoštevanje predloga SDS pomenilo, da se 
kmetom dohodek ne ocenjuje na realnih 
osnovah, ampak se določa bistveno nižje. 
Upoštevanje SDS predloga pa je neprimerno, 
saj bi to pomenilo upoštevanje manj kot 15 % 
realnega dohodka. Ko se bo katastrski dohodek 
upošteval v polnem znesku, se bo obremenitev 
povečala v povprečju za okoli 70 evrov letno na 

gospodinjstvo oziroma 5 evrov na mesec. Ko 
govorimo o največjih dvigih, pa govorimo na 
primer o tem, da se bo nekomu katastrski 
dohodek povečal s 40 na 260 evrov letno. V letu 
2016 je bilo iz obdavčitev po KD izključenih 74 
% kmečkih gospodinjstev, ker njihov KD ne 
doseže 200 evrov. Ko bo konec prehodnega 
obdobja, bo takih kmečkih gospodinjstev 72 %. 
Davčna obremenitev se bo torej povečala za 2 
% zavezancev. In ko govorimo o pravični 
porazdelitvi bremen, velja opozoriti, da se bo v 
dohodninsko osnovo kmetov po koncu 
prehodnega obdobja štelo okoli 25 % 
ocenjenega dohodka, medtem ko je bila v 
preteklosti osnova za kmete manj kot 15 %, za 
ostale gospodarske dejavnosti pa preko 40 %. 
Zato nikakor ni mogoče trditi, da z novo metodo 
ugotavljanja katastrskega dohodka kmete 
prekomerno obremenjujejo z davki in prispevki 
oziroma da je nova metoda poslabšala socialni 
položaj slovenskih kmetov. 
 Veljavni zakon ni bil sprejet z mislijo na 
javnofinančne prihodke iz naslova obdavčitve 
kmetijskih danosti, ampak z željo, da se pridobi 
sistem ugotavljanja katastrskega dohodka, ki bo 
zajel vse različne kmetijske pridelave, ki bo 
upošteval vse posebnosti in potem pomen 
kmetijske dejavnosti, ali bo bolj realen, odražal 
dejansko stanje in bo upravičen tudi v razmerju 
do obdavčitve ostalih gospodarskih dejavnosti. 
Rešitev, kakršno predlaga SDS, ko bi se 
podaljševalo zamrznjeno stanje iz leta 2013, ne 
koristi nikomur; ne državi in ne kmetom. 
Opozoriti želim tudi, da o sprejetju zakona do 
danes na zakonodajalca in Vlado s strani 
ključnih deležnikov, kot so Kmetijsko-gozdarska 
zbornica in ostali, ni bila naslovljena nobena 
pobuda za spremembo načina ugotavljanja 
katastrskega dohodka, razen seveda 
populističnih predlogov SDS. Poleg tega veljavni 
zakon vsebuje številne prednosti, kot so 
določene predelave iz dopolnilne dejavnosti, 
obravnave po novem kot osnovna kmetijska 
dejavnost, ki so potem nadgrajene z rešitvami še 
v zakonu o dohodnini in so že postale 
prepoznane kot ugodne oziroma stimulativne 
tudi za mlade kmete. 
 Poslanska skupina SMC zato meni, da 
SDS novela Zakona o ugotavljanju katastrskega 
dohodka ne odraža dejanskega stanja, da je 
zavajajoča, da gre v bistvu za neke vrste davčni 
populizem in da torej ni primerna za nadaljnjo 
obravnavo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa.  

 Stališče Poslanske skupine Levica bo 
predstavil poslanec Boštjan Koražija. Izvolite.  
 
BOŠTJAN KORAŽIJA (PS Levica): Spoštovani 

predsedujoči, hvala za besedo. Vsi pozdravljeni, 
poslanke in poslanci in tudi predstavniki 
ministrstva!  
 Zadeva je pa taka! Podatki raziskav v 
letu 2017 kažejo, da se nadaljuje trend 
zmanjševanja števila kmetijskih gospodarstev, 
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ob tem pa se povečuje obdelovalna površina. 
Povprečno kmetijsko gospodarstvo obdeluje 6,9 
hektarja kmetijskih zemljišč, kar je za četrtino 
več kot leta 2000. Tudi velikih kmetij je več kot 
leta 2000, in sicer skoraj za 50 %. Da obrazložim 
pojem velike kmetije. Za velike kmetije oziroma 
za veliko kmetijo šteje kmetijsko gospodarstvo, 
ki obdeluje več kot 20 hektarjev kmetijskih 
zemljišč, seveda v uporabi. Ta velika kmetijska 
gospodarstva zdaj obdelujejo že tretjino vseh 
zemljišč, kar je približno 17 % več kot leta 2000. 
Podobno je na področju živinorejskih 
gospodarstev. Delež gospodarstev, ki redijo več 
kot 30 glav živine, se je v obdobju od leta 2000 
do leta 2016 povečal in je za 50 % večji. Tako ta 
gospodarstva redijo 39 % vseh glav živine 
oziroma za 16-procentnih točk več kot v letu 
2000.  
Ob tem pa je zanimivo, da zmanjševanje 
oziroma umiranje malih kmetih ter obenem 
skokovita rast velikih kmetij več kot očitno 
nimata pozitivnega vpliva oziroma učinkov na 
sam obseg pridelave in prehrambne 
samooskrbe. Proizvodnja raste zgolj v tistih 
kategorijah, kjer smo že samooskrbni, medtem 
ko v ostalih stagnira. Slednje pomeni, da je 
večja proizvodnja dejansko namenjena izvozu, 
ne pa povečevanju prehranske varnosti 
Slovenije. Slovensko kmetijstvo, zlasti male 
kmetije, potrebujejo določene sistemske 
spodbude, ki bi naredile kmetovanje bolj 
rentabilno in samooskrbno. Predlagana novela 
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, s 
katero želi predlagatelj – se pravi, v tem primeru 
SDS – doseči pravično in razumno obdavčitev 
slovenskih kmetov, se naloge po mojem oziroma 
našem mnenju loteva na napačnem koncu. 
Potreben bi bil poseg na področju Zakona o 
dohodnini, in sicer tako, da bi bili veliki 
obdavčeni bolj in manjši manj. Tam bi bilo 
potrebno sistemsko bolje strukturirati razrede, ne 
pa po sistemu uravnilovke omejiti deleže 
vrednosti katastrskega dohodka, s čimer so na 
boljšem spet veliki. Tako tudi s tovrstno politiko 
načrtno prispevamo k ukinjajo malih kmetij, ki v 
večini skrbijo za slovensko podeželsko krajino. 
Ustvarjenje kmetijskih gospodarstev, ki bi bila po 
površini čim večja, je po eni strani pritisk 
nekaterih vplivnih sektorjev predelave in prodaje 
hrane, pri čemer se zasleduje ekonomska 
paradigma neomejene rasti, povsem zanemarja 
pa se socialne, kulturne, okoljske in trajnostne 
vidike kmetovanja, ki jih s seboj prinašajo 
manjše in srednje kmetije, zlasti za območje, 
kakršno je Slovenija. In predvsem našega 
območja, kot so Haloze. 
Pri naši oceni novele gre za tisto načelo, ki ga v 
Levici zagovarjamo na vseh drugih področjih. 
Žal smo pri tem osamljeni, saj večina še vedno 
prednostno omogoča davčne odpustke za 
najbogatejše, s čimer siromaši državni proračun, 
s tem pa tudi obseg sredstev, ki bi se morala 
namenjati za socialne transferje in vlaganje v 
zdravstveni, izobraževalni, pokojninski ter druge 
sisteme države. Te sisteme zaradi izkrivljanja, 

neproporcionalne strukture financirajo najmanjši 
oziroma ekonomsko najšibkejši členi družbe. 
Njihov denar uporabljamo tudi za strukturna 
vlaganja in pomoči, ki gredo, žal, velikim. Tako 
mali na različnih ravneh vedno znova s svojim 
delom financirajo velike; se pravi, v tem primeru 
tudi velike kmetije. Male kmetije v bistvu bi 
financirale velike kmetije. 
Ko smo v Levici poskusili z vnosom določbe o 
dodatni obdavčitvi kapitala, da se kapitalski 
dobički vštevajo v dohodnino, so na omrežju 
preko nekaterih političnih opcij želeli to preprečiti 
z različnimi načini neposrednega političnega in 
medijskega pritiska. Tu vidimo prihodke, ki jih 
kot država lahko namenjamo spodbudam in 
oprostitvam, ki bi veliko pravičnega izpostavile – 
razmerja med posameznimi kmetijskimi 
gospodarstvi, če smo na področju kmetijstva.  
Novela zakona, ki jo obravnavamo, poskuša 
trajno znižati vrednost katastrskega dohodka. To 
se žal počne pavšalno, za vse kmetije enako, 
čeprav je jasno, da bi največ spodbude 
potrebovale predvsem manjše kmetije, ki pa bi 
od predlaganega znižanja imele le malo koristi, 
saj katastrski dohodek zaradi majhnosti 
obdelovalnih površin ne vpliva bistveno na 
njihovo dohodnino. 40 % kmetij je manjših od 
treh hektarjev, večina jih je na območju z 
omejenimi dejavniki, kjer so bonitete nizke. 
Katastrski dohodek tu redko preseže 100 evrov 
na hektar na letni ravni.  
Znižanje, ki ga želi uvesti predlog novele, bi tako 
nominalno koristil zlasti in predvsem velikim 
kmetijskih gospodarstvom, večino posledic pa bi 
prevalil na najmanjše deležnike, zato v Levici 
predloga zakona ne bomo podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavil 
poslanec Jožef Horvat. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

podpredsednik. Spoštovana državna sekretarka, 
kolegice in kolegi!  
 V Sloveniji se skupno število kmetijskih 
gospodarstev zmanjšuje. Najbolj se zmanjšuje 
število manjših kmetij. Zmanjšuje se število 
oseb, to je problem, zmanjšuje se število oseb, 
ki delajo na kmetijskih gospodarstvih. Povprečna 
starost gospodarjev oziroma nosilcev kmetijskih 
gospodarstev je relativno visoka – 56 let. Tudi 
vedno večje globalne podnebne spremembe 
negativno vplivajo na razvoj kmetijske 
dejavnosti, zato bi morali slovenska kmetijstva 
gospodarstva bolj spodbujati, da bi na trg 
prispevali kar največ izdelkov za večjo 
samooskrbo z visoko kakovostno domačo hrano. 
Slovenija ima v tem trenutku za to še vedno 
relativno dobre pogoje in zato bi bilo 
nesprejemljivo, da teh pogojev ne bi izkoristili v 
pravo smer. Namesto da bi država spodbujala 
lastno samooskrbo, je z zadnjimi spremembami 
ureditve katastrskega dohodka leta 2016 
obremenila tiste nosilce kmetijskih 
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gospodarstev, ki v tej verigi ustvarjajo največ. 
Slovenska prehranska veriga je namreč v 
največji meri odvisna od družinskih kmetij – to 
želim posebej poudariti. Družinske kmetije so 
tudi visoko na lestvici naših prioritet, našega 
programa kmetijstva, torej programa Nove 
Slovenije. 
 Danes davčna politika te dejavnosti 
ovira in ne deluje spodbudno, zato bi od Vlade 
pričakovali politiko nižjih in preglednejših davkov 
in trošarin, s čimer bi omogočali dodatne 
zaposlitve na kmetijah in s tem manjše tveganje 
za socialno ogroženost kmečkih družin. Za 
pospeševanje in razvoj kmetijske dejavnosti in 
samooskrbe mora država administracijo čim bolj 
poenostaviti in znižati davčno breme. Trenutno 
država kmetu najprej podeli subvencijo, nato pa 
prejemnikom veliko pobere preko davkov in 
prispevkov – to je nesmiselno. Predlog novele 
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki 
je danes pred nami, je gotovo korak v smeri 
izboljšanja teh pogojev. V Zakonu o ugotavljanju 
katastrskega dohodka je bila v letu 2016 
sprejeta prehodna ureditev. V letu 2017 sta se 
katastrski dohodek in pavšalna ocena dohodka 
na čebelji panj pripisala v vrednosti 40 %, v letu 
2018 v vrednosti 55 % ter v letu 2019 v 
vrednosti 57% pavšalne ocene dohodka na 
čebelji panj, kot je ugotovljena na podlagi 
metodologije iz Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka. 
 Poglavitna rešitev tega zakona je, da 
se prehodna določba, ki je določala, da se je v 
letu 2017 katastrski dohodek na čebelji panj 
pripisal v vrednosti 40 % pavšalne ocene, določi 
kot trajna določba. Se pravi, da se 40-odstotni 
pripis katastrskega dohodka in pavšalne ocene 
dohodka na čebelji panj uveljavi tudi v letu 2018 
in v vseh naslednjih letih. Na takšen način bi 
preprečili povečanje davčne obremenitve s 
povišanjem pripisa katastrskega dohodka s 40 
na 75 %.  
 Drage kolegice in kolegi, razglasitev 
svetovnega dneva čebel, naša zgodovinska 
tradicija in ponos na kranjsko sivko nista dovolj 
za dolgoročno uspešnost slovenskega 
čebelarstva – kaj čebelarstva, slovenskega 
kmetijstva!  
 Za kmete se mora ohraniti tudi ugodno 
administrativno in davčno okolje, ker ta zakon te 
cilje zasleduje, ga bomo v Novi Sloveniji tudi 
podprli. 
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil poslanec Robert Polnar.  
 
ROBERT POLNAR (PS DeSUS): Gospod 

podpredsednik Državnega zbora, hvala za 
besedo. Gospe poslanke, gospodje poslanci! 
 Katastrski dohodek in pavšalna ocena 
dohodka na čebelji panj sta tista tema, pri kateri 
se danes poglavitno razlikujemo, zlasti v višini 
pripisa: ali naj bo to 40 % za skozi ali pa naj gre 

to po neki progresivni lestvici, kot je v zakonu 
določeno; se pravi za leto 2018 v vrednosti 55 % 
in za leto 2019 v vrednosti 75 %. Namen določil 
v prehodnem obdobju je, da ne bi prišlo do 
prevelikega skoka v višini pavšalno ocenjenega 
dohodka. To bi namreč lahko vplivalo na prehitro 
in preveč sunkovito poviševanje obveznosti in 
omejitev pravic. Cilj je, da se katastrski dohodek 
postopno približuje realni ravni.  
 Naslednja zadeva, ki jo velja omeniti, 
je, da je za leto 2018, za letošnje leto, že 
določen katastrski dohodek in pavšalna ocena 
dohodka na čebelji pan, s pripisom vrednosti 55 
%, zato bi predlog, da se delež upoštevanja 
katastrskega dohodka zniža na 40 %, pomenil 
retroaktivni poseg v zakon. Katastrski dohodek 
je ocena dejanskega dohodka in mora biti zato z 
njim kar se da primerljiv; temu načelu so do 
sedaj sledili vsi predpisi, ki so urejali metode za 
ugotavljanje katastrskega dohodka. Predlog 
rešitve zakona pomeni, da bi ob upoštevanju le 
40-odstotnega pripisa to dejansko pomenilo 
prenizko oceno deleža realnega dohodka. Zato 
taka rešitev ni primerna, saj bi pomenila 
neupravičeno ugodnejšo obravnavo enega 
segmenta oseb, ki opravljajo dejavnost.  
 Poglavitno vprašanje v zvezi s 
predlaganimi spremembami je, ali se z novo 
metodo ugotavljanja katastrskega dohodka 
prekomerno obremenjuje kmete s prispevki in 
davki. Povedano drugače – ali nova metoda 
poslabšuje položaj slovenskih kmetov? Po 
koncu prehodnega obdobja se bo skupna 
davčna obveznost takih zavezancev v letu, ko 
se bo katastrski dohodek upošteval v polnem 
znesku, povečala za nekaj več kot 6 milijonov 
evrov oziroma povprečno 69 evrov letno na 
gospodinjstvo, to je malo manj kot 6 evrov na 
mesec.  
 Poslanska skupina Demokratične 
stranke upokojencev Slovenije bo glasovala 
proti sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo 
obravnavo.  
 Spoštovani gospod predlagatelj, vem, 
da vam s tem, kar sem zdaj povedal, glede na 
prej povedano nisem povedal čisto nič novega. 
Razumite pa, prosim, da govorimo o precej 
tehničnih zadevah, ki ne dajejo prav veliko 
možnosti za ustvarjalno imaginacijo, in zato vas 
prosim za razumevanje. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil poslanec 
Dušan Šiško.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Podpredsednik, 

hvala za besedo.  
 V Slovenski nacionalni stranki 
podpiramo predlog zakona, saj ne posega v 
obstoječa temeljna načela Zakona o 
ugotavljanju katastrskega dohodka. Predlog 
zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka zasleduje načelo 
pravičnosti in zmerne obdavčitve. Z 
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izpolnjevanjem tega načela se bo dosegel cilj, 
da slovenski kmetje ne bi bili prekomerno 
obremenjeni z davki in prispevki ter da bi lahko v 
skladu z dejanskim socialnim položajem 
uveljavljali pravice iz javnih sredstev. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO: Hvala lepa. 

 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavil poslanec 
Franc Breznik. 
 
FRANC BREZNIK (PS SDS): Hvala za besedo, 

gospod podpredsednik. Spoštovane kolegice in 
kolegi, spoštovani slovenski kmetje in kmetice!  
 Prišel je dan resnice. Po desetih letih 
povečevanja številnih javnih institucij, 
zaposlovanja vsaj 20, 25 tisoč ljudi v javnem 
sektorju, nečrpanja evropskih sredstev, kar smo 
že imeli na eni izmed izrednih sej, ker – lahko 
rečemo – črpamo katastrofalno in vse ostalo, 
kjer se nam dobesedno denar ponuja na trgu, 
seveda pride potem trenutek resnice, ko iščemo 
proračunske prihodke. Proračunske prihodke 
iščemo pri tistih najbolj revnih, katerih edino 
prevozno sredstvo je kolo s pomožnim 
motorjem, kar smo videli včeraj, vidimo tiste 
delavce migrante, ki smo jih obravnavali na 
prejšnji točki, številne ljudi, delavce, podjetnike 
in vse ostale. Številni državljani to lahko 
ugotovijo, ko zavijejo na bencinsko črpalko, to 
lahko ugotovijo preko trošarin, preko 
nenormalnih cen tudi kuriv – smo sredi kurilne 
sezone – in tako naprej. Torej, ves ta denar se 
išče na najlažji način, kako obdavčiti še bolj 
najbolj pridne, najbolj delovne, najbolj sposobne 
ljudi v tej državi. To je tipično nadaljevanje teh 
socialističnih politik, ki ste jih delali 50, 60 in 70 
let.  
 Danes smo na vrsti seveda spet pri 
kmetijstvu. Govorniki pred menoj so danes 
govorili o tem, da recikliramo neke zakone in ne 
vem kaj. Poglejte, naša osnova je bila biblija 
slovenske kmetijske politike, predvsem biblija, ki 
jo izdeluje vsako leto Kmetijski inštitut Slovenije. 
Gre za temeljno znanstvenoraziskovalno, 
strokovno in svetovalno institucijo, ki bo pravkar 
jutri praznovala 120 let svojega obstoja. Njeno 
poročilo o stanju kmetijstva na 136 straneh 
govori, vse kje smo in kje zaključujemo svojo 
kmetijsko zgodbo. Torej, v času velikih, lahko 
rečemo, podnebnih sprememb, v času 
predvsem tudi tehnoloških sprememb, ki se 
dogajajo, četrta industrijska revolucija se dogaja 
tudi v kmetijstvu – lahko rečemo v celi vrsti novih 
pripomočkov, ki bodo dodatno pomagali na 
kmetijah – in ob slovenski realnosti, kjer pada 
marsikje kmetijska proizvodnja, kjer imamo 
samooskrbo v številnih panogah katastrofalno, 
celo v slovenskem medu – česar si nisem niti 
predstavljal, preden nisem bil predsednik 
Odbora za kmetijstvo –, sadjarstvo, 
zelenjadarstvo, ob povprečni starostni strukturi 
slovenskega kmeta, ki je približno 57 let, in ob 
dejstvu, da dnevno – še enkrat ponavljam 
statistiko –, dnevno v Sloveniji propade 1,5 

kmetij. In ob dejstvu, da ljudje, ki so ostali na 
kmetijah, nekoč kmetje, ki so hoteli zadržati 
svoje družinske kmetije, ki so bile stoletja v neki 
rodbinski lasti, danes pri 70., 80. letih še 
obdelujejo to zemljo, teh nekaj arov ali hektarjev 
ob dejstvu, da imajo 180, 190 evrov pokojnine. 
Vse to se je zgodilo, ker so bili sovražniki 
socializma in te bolne ideologije, ki je uničevala 
podjetnike, pridne, sposobne, inovativne ljudi in 
tudi kmete. To se nadaljuje tudi v samostojni 
Sloveniji.  
 Poglejte, katastrski dohodek; o katastru 
lahko govorimo od leta 1748. Torej, šlo je za 
terezijanski kataster, ki je takrat popisal nosilce 
pravnih pravic do zemlje, prikazal je uporabo 
zemljišč v okviru štiri katastrskih kultur, 
napovedal je dohodek in podložniške obveznosti 
in podatke, ki so bili potem zajeti v tem katastru. 
Torej, od 1748 smo imeli urejene zadeve. 
Katastrski dohodek v svoji teoriji govori o 
pavšalni oceni možnega tržnega dohodka, o 
dejavnosti kmetijstva in gozdarstva na kmetijskih 
in gozdnih zemljiščih, ki ga ni bilo mogoče 
doseči s povprečno krajevno, običajno, vrsto in 
ravnijo pridelave na kmetijskih, gozdnih 
zemljiščih v Republiki Sloveniji za namene 
izvajanja kmetijske oziroma gozdarske 
dejavnosti. V našem gradivu, ki smo ga pripravili 
za to sejo, smo pripravili statistične podatke 
ravno iz tega poročila, ki sem ga danes omenil, 
za katerega lahko rečem, če se nekako 
plastično izrazim, da gre za biblijo stanja v 
slovenskem kmetijstvu, slovenski kmetijski 
proizvodnji. Mislim, da je to temeljni dokument, 
iz katerega lahko izhajamo. Tu ne gre za 
nobeno ideologijo, gre za argumente in še 
enkrat ponavljam, čiste argumente. Na podlagi 
tega smo mi tudi pripravili to novelo Zakona o 
dopolnitvi zakona o ugotavljanju katastrskega 
dohodka.  
 Kmetijski inštitut vsako leto pripravi to 
poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva 
in ribištva. V zadnjem poročilu o stanju 
kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva za 
leto 2017 je glede stanja v kmetijstvu v Sloveniji 
med drugim navedeno, da se po podatkih 
vzročnega raziskovanja, ki je bilo izvedeno junija 
2016, v Sloveniji s kmetijsko dejavnostjo ukvarja 
nekaj manj kot 70 tisoč kmetijskih gospodarstev. 
Nadaljuje se trend zmanjševanja številnih 
kmetijskih gospodarstev, saj se je v zadnjih treh 
letih od vzorčnega popisa v letu 2013 njihovo 
število zmanjšalo za dobrih 2 tisoč. V primerjavi 
z letom 2000, ko je bil izveden prvi evropski 
primerljiv popis kmetijskih gospodarstev, pa se 
je njihovo število zmanjšalo za okoli petino 
oziroma za skoraj 17 tisoč kmetijskih 
gospodarstev se je zmanjšalo od leta 2000. To 
vam prikazuje tudi tabela 1. Na kmetijskem 
gospodarstvu je v letu 2016 delalo približno 199 
tisoč 71 oseb, kar je dobro 2 % manj kot v letu 
2013 in skoraj četrtina manj kot leta 2000. Velika 
večina je delala na družinskih kmetijah, ki 
predstavljajo 97 %, preostali pa na kmetijah, v 
podjetjih in zadrugah. Starostna struktura ljudi, 
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kar sem danes že omenil, ki delajo na družinskih 
kmetijah, je še vedno neugodna – torej je v 
vrednosti 57 let, kar je celo eno leto več kot je 
bila leta 2013. Torej, za eno leto se je tudi 
povprečna starost slovenskega kmeta ali 
kmetice povečala na leto 2013.  
 Ekonomski rezultati kmetijstva med leti 
običajno precej nihajo, saj so odvisne predvsem 
od obsega proizvodnje in cenovno stroškovnih 
razmerij. Dohodki v kmetijstvu v letu 2017 so bili 
po začasnih podatkih ekonomskih računov za 
kmetijstvo izrazito nižji kot leto 2016 ter najnižji 
po letu 2009. Poslabšanje ekonomskih 
rezultatov v letu 2017 je predvsem posledica 
precejšnjega padala vrednosti rastlinske 
pridelave – toliko še danes ne govorijo o 
samooskrbi. Pri teh samooskrbah še naj omenim 
tudi sadje torej predvsem tudi žito, industrijske in 
pa krmne rastline. Ob nekoliko večji vrednosti 
živinoreje v primerjavi z letom prej so bile 
cenovno-stroškovne razmere na agregatni ravni 
ponovno nekoliko ugodnejše, kar pa ni ublažilo 
posledici izrazito manjših pridelkov rastlinske 
predelave. Po začasnih podatkih ekonomskih 
račun so se cene kmetijskih pridelkov v letu 
2017 na skupni ravni realno zvišale za okoli 4 %, 
ocena mesne potrošnje pa je ostane na ravni 
leta prej. Neto dodatna vrednost kmetijstva se je 
v letu 2017 izrazito zmanjšala. Še enkrat 
ponavljam za vse tiste, ki ste nasprotniki te 
novele; neto dodana vrednost kmetijstva se je v 
letu 2017 izrazito zmanjšala, in sicer realno 
skoraj za tretjino. Faktorski dohodek kmetijstva 
pa je bil po začasni oceni statistike za skoraj 15 
% nižji kot v predhodnem letu. 
 Glede proračunskih podpor kmetijstvu 
je navedeno, da večino podpor v Sloveniji, ki je 
namenjeno kmetijstvu in razvoju podeželja, pri 
nas zagotavlja proračun Ministrstva za 
kmetijstvo, gozdarstva in prehrano. V letu 2017 
je realizacija proračuna skupaj z organi v sestavi 
znašala 385,4 milijona evra. Od tega je bilo za 
ukrepe kmetijske politike porabljenih 298 
milijona evrov oziroma 77 % celotnega 
proračuna. Preostala sredstva so bila 
namenjena gozdarstvu in ribištvu, to je približno 
10 %, ter administrativnim in drugim stroškom 
ministrstva in organov v sestavi približno 13 %. 
V letu 2017 je bilo za sanacijo posledic pozebe v 
letu 2016 iz naslova državne pomoči izplačano 
3,5 milijona evrov. Skupaj s temi sredstvi in 
vračilom trošarine iz naslova državne pomoči je 
bilo izplačanih 3,5, skupaj s trošarino za 
pogonsko gorivo, porabljeno v kmetijstvu in 
gozdarstvu, ker kmetijsko gospodarstvo 
uveljavlja pri Ministrstvu za finance, so 
proračunska izplačila za kmetijstvo znašala 
približno 322 milijonov evrov. Proračunske 
podpore kmetijstvu so se po vstopu Slovenije v 
Evropsko unijo, ko se je financiranje in 
sofinanciranje večine ukrepov vključilo v 
evropske sklade, vsaj na začetku močno 
povečale. S programskim obdobjem predvsem v 
letih 2007 do 2013 pa se je rast ustavila. Po letu 
2014 so se sredstva nekoliko zmanjšala, saj 

proračunska izplačila v zadnjih štirih letih v 
povprečju znašajo okoli 333 milijonov evrov.  
 Torej, spoštovane kolegice in kolegi, iz 
analiz in podatkov stanja v slovenskem 
kmetijstvu izhaja, da se proračunska in evropska 
sredstva za izvedbo ukrepov kmetijske politike 
dejansko nižajo, da se delež stroškov v strukturi 
prihodka slovenskega kmeta viša, da dohodek 
slovenskega kmeta upada in da se s tem slabša 
njihov dohodkovni oziroma socialni položaj. 
Posledica tega je tudi čedalje slabša starostna 
struktura delovne sile na družinskih kmetijah, saj 
se mladi zaradi slabega dohodkovnega oziroma 
socialnega položaja slovenskega kmeta ne 
odločajo za kmetovanje. Kljub temu so julija 
2016 takratne koalicijske stranke SMC, Desus in 
SD na predlog takratne vlade Mira Cerarja 
sprejele Zakon o ugotavljanju katastrskega 
dohodka, tako imenovani drugi del, s katerim so 
zvišali pavšalno ceno tržnega dohodka v 
dejavnosti kmetijstva in gozdarstva, tako 
imenovani katastrski dohodek. S tem so 
bistveno poslabšale socialni položaj večine 
kmetov, saj so se jim zaradi zvišanja 
katastrskega dohodka povečale obveznosti iz 
naslova dohodnine in socialnega zavarovanja 
ter zmanjšali obseg pravic iz javnih sredstev. Iz 
razložitve tega zakona izhaja, da se bo okoli 
tretjini kmečkih gospodinjstev katastrski dohodek 
povečal za 50% ali v povprečju nekaj čez 60 
evrov letno, približni polovici med 50 in 300 % ali 
v povprečju do približno 140 evrov letno. 
Približno 10 % se bo katastrski dohodek povečal 
za več kot trikrat ali povprečno za nekaj več kot 
200 evrov letno. Okoli 10 % kmečkih 
gospodinjstev pa se bo katastrski dohodek 
znižal, in sicer povprečno z 160 evrov na manj 
kot 120 evrov na leto.  
 V tretjem odstavku tega zakona, ki ga 
omenjam, torej v 16. členu sprejeta prehodna 
določba, s katero se je zvišanje katastrskega 
dohodka omililo. Sprejeto je bilo to, da se je v 
letu 2017 katastrski dohodek in pavšalna ocena 
dohodka na čebelji panj pripisal v vrednosti 40 
%, da se bo v letu 2018 pripisal v vrednosti 55 % 
in v letu 2019 v vrednosti 75 % katastrskega 
dohodka in pavšalne ocene dohodka na čebelji 
panj. Kaj smo sedaj želeli doseči in kateri so bili 
cilji ter načela te naše novele? Glavni cilj 
predlaganega zakona je določitev pravične in 
razumne oziroma zmerne davčne obremenite 
slovenskih kmetov in kmetic. To se lahko doseže 
z znižanjem katastrskega dohodka, ki zajema 
obdavčitev z dohodnino. Vpliva pa tudi na višino 
obveznosti z naslova socialnega zavarovanja in 
na obseg pravic iz javnih sredstev. S predlogom 
zakona ne posegamo v obstoječa temeljna 
načela veljavnega Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka. Predlog zakona o 
spremembah Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dohodka zasleduje načelo 
pravičnosti, ima tudi razumne oziroma zmerne 
obdavčitve. Z izpolnjevanjem tega načela se bo 
dosegel cilj, da slovenski kmetje ne bi bili 
prekomerno obremenjeni z davki in prispevki ter 
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da bi bili v skladu z dejanskim socialnim 
položajem uveljavljenih pravic iz javnih sredstev. 
Po načelu pravičnosti se sledi horizontalni 
pravičnosti, da lahko davčni zavezanci z enako 
plačilno sposobnostjo plačajo enak znesek 
davka, ter tudi vertikalni pravičnosti, spoštovani 
kolegi in kolegice. Zavezanci z višjo plačilno 
sposobnostjo plačajo več davka. To je ta primer 
našega argumenta. Želim, da teče razprava, da 
daste protiargumente, ne da ste a priori proti 
vsemu, kar vložimo. Na koncu pa samo naj 
dodam, da naj bog živi slovenskega kmeta, naj 
mu pomaga in tudi nam naj da neko zdravo, 
razumsko pamet, da ne bomo uničili 
slovenskega kmeta, ampak da bomo dali 
pogoje, da bo slovenski kmet obstal, da bo 
urejal krajino, govorim za tiste manjše kmete, in 
da bodo večji kmeti tisti, ki bodo večinoma 
pridelovali tudi višek hrane za naš trg, za našo 
zdravo družbo. Najlepša hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa tudi vam.  
 Kot zadnji bo stališče Poslanske 
skupine Liste Marjana Šarca predstavil gospod 
Edvard Paulič.  
 Izvolite. 
  
EDVARD PAULIČ (PS LMŠ): Spoštovana 

predsedujoča, kolegice in kolegi!  
 V letu 2016 je bil sprejet nov Zakon o 
ugotavljanju katastrskega dohodka. Katastrski 
dohodek nadomešča dejansko izkazani dohodek 
fizičnih oseb, za katere po davčnih predpisih 
šteje, da opravljajo osnovno kmetijsko in 
gozdarsko dejavnost in jim po predpisih ni treba 
voditi knjigovodstva. Veljavna metoda 
ugotavljanja katastrskega dohodka se je 
pripravila v okviru delovne skupine, ki so jo 
sestavljali predstavniki resornih ministrstev, 
agroekonomske stroke ter tudi predstavniki 
različnih stanovskih združenj. Posledično je bil 
zakon pred sprejetjem usklajen z različnimi 
deležniki. V zakon je vnešena rešitev, ki določa, 
da se katastrski dohodek izračuna le na vsaka tri 
leta; kot letni dohodek pa upošteva povprečje 
dohodkov za zadnjih pet let. S tem se je 
omogočila predvidljivost in stabilnost davčnega 
izračuna ter izničilo učinek prevelikih nihanj med 
leti zaradi dobrih ali slabih letin. Zakon prav tako 
predvideva vmesno prehodno obdobje, v 
katerem se odmerjen katastrski dohodek 
postopoma približuje realni ravni. Pred 
sprejetjem tega zakona so bili izračuni 
podcenjeni in metodologija izračunavanja 
zastarela, zato je bilo treba to problematiko 
urediti na primeren način. Kar se tiče davčnih 
obremenitev, se bodo le-te po preteku 
prehodnega obdobja v povprečju povečale za 
slabih 70 evrov letno na gospodinjstvo. 
Pričakovan učinek na povečanje obveznosti iz 
socialnih zavarovanj bo majhen, saj večina oseb 
s pavšalno ocenjenim dohodkom iz kmetijske in 
gozdarske dejavnosti ni zavarovana na podlagi 
te dejavnosti. Katastrski dohodek torej 

nadomešča dejansko izkazani dohodek, zato je 
iz vidika ustavnega načela enake obravnave 
oseb v primerljivem ekonomskem položaju 
pomembno, da je kar se da realno odmerjen. 
 Predlog Slovenske demokratske 
stranke pomeni, da bi se v neupravičeno 
ugodnejšo obravnavo postavilo samo en 
segment oseb, to pa po našem mnenju ni v 
skladu z načelom pravičnosti, zato v Poslanski 
skupini Liste Marjana Šarca predloga Slovenske 
demokratske stranke ne moremo podpreti. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. 
 Predno začnemo z razpravo poslancev, 
dajem besedo predlagatelju.  Gospod 
Lisec, izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Najlepša hvala, 

spoštovana podpredsednica, za dano besedo. 
Vsem skupaj še enkrat lep pozdrav! 
 Dovolite da kot predlagatelj malo 
pokomentiram mnenja Vlade in poslanskih 
skupin. Vlada je rekla, večinoma je bilo glede 
metodologije. Spoštovani in spoštovane, ni stvar 
današnjega zakona niti današnje razprave 
metodologija. Ni idealna, kar verjetno priznavate 
tudi na ministrstvu in vsi ostali deležniki 
priznavajo, ampak metodologija ni tema 
današnjega zakona, čeprav je tudi tam nekaj 
odprtih vprašanj, predvsem glede rastiščnega 
koeficienta, pa še kakšna malenkost bi bila 
verjetno potrebna poprave. Razumem pa 
intenco Ministrstva za finance. Dali smo denar 
javnemu sektorju in nekje je treba vzeti, vzeli 
bomo tistemu, ki ustvarja, kmetu, pri tem 
zakonu, ker de facto za naslednje leto bo bolj 
obdavčen – ali realno ali nominalno, saj ni 
važno, s tem vsako leto kmeta bolj obdavčujete. 
To povečanje katastrskega dohodka ima 
pomembne posledice za javna sredstva, potem 
pa imamo problem vsi mi, ki tega slovenskega 
kmeta, ki ustvarja, obremenjujemo. Pustimo ob 
strani, ko govorimo sedaj o obsegu pravic iz 
javnih sredstev, da sistem, ki ga je bivša 
ministrica za delo, družino in socialne zadeve 
uvedla, ne deluje v praksi, da te dni verjetno tudi 
na koalicijske poslance pritiskajo državljani in 
državljanke, ki sprašujejo, kaj moramo narediti, 
da bomo v letu 2019 dobili otroški dodatek, 
štipendije in desetnijo ostalih socialnih pravic? 
Ali sistem deluje ali ne? 
 In kot je bilo rečeno pri sprejemanju 
tistega zakona, kako bo sistem javnih sredstev 
deloval, je bilo tudi tukaj leta 2016 pod 
ministrovanjem ministra Židana, torej iste 
stranke SD, rečeno, da katastrski dohodek bo 
veljal in bo super za slovenskega kmeta. Ampak 
na žalost, spoštovana vlada, jaz ne vem, če vi 
kdaj gledate kakšna poročila, ko vsaka 2 ali 3 
mesece slovenskega kmeta še veliko bolj kot 
povprečnega državljana prizadene žledolom, 
vetrolov, pozeba, suša in še kaj drugega. To ima 
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de facto vpliv na slovenskega kmeta, ampak 
Ministrstvo za finance v maniri – kmetje, plačajte 
davke. Vas to ne zanima. Socialni demokrati, od 
njih nisem pričakoval drugačnega stališča, saj 
vemo, kdo je bil predhodnik na položaju ministra 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Človek, ki 
se je v besedah veliko zavzemal za slovenske 
kmete, v praksi pa delal ravno nasprotno. 
Katastrski dohodek, prva zadeva. Ampak on je 
bil celo toliko hinavski, si bom drznil to reči, da je 
rekel leta 2017 – Ko sem še jaz na oblasti, bo 
malenkost manjši katastrski dohodek; ko pa bo 
nova vlada, pa kamo krene, tamo krene. Bo že 
drug minister to reševal. 
 Mislim, da je Zakon o ugotavljanju 
katastrskega dohodka eden do poglavitnih 
razlogov, zakaj na funkciji ministra za kmetijstvo 
ne sedi več mag. Dejan Židan, ampak se je raje 
umaknil v Državni zbor in svoji naslednici 
prepustil spogledovanje s problemi o kmetijstvu: 
katastrski dohodek, davčne blagajne, tisoč 500 
novih predpisov s področja kmetijstva in tako 
naprej. Pa pustimo ob strani, da kljub vsem 
nujnim sejam Odbora za kmetijstvo nismo znali 
reševati problema naravnih nesreč. Sedaj pa 
Poslanska skupina SMC, ki pravi, da so 
nespremenjene okoliščine. Spoštovani, 
predstavnik je govoril o stališču Poslanske 
skupine SMC, Poročilo o stanju kmetijstva, 
živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2017, pa 
dovolite nekaj stavkov, ki bodo njega dali v to, 
kar je on rekel, da so trditve SDS izkrivljene in 
neresnične ter da gre za zavajanje in davčni 
populizem. Pa poglejmo, kaj je ugotovil Kmetijski 
inštitut, ki po mojem prepričanju ni ne levi ne 
desni, ne Židanov ne Liščev; ne od nikogar 
drugega. »Leto 2017 je bilo za kmetijsko 
pridelavo izrazito neugodno, obseg proizvodnje 
kmetijskih proizvodov se je po začasnih 
statističnih podatkih zmanjšal za slabih 10 %, pri 
čemer je bil obseg rastlinske pridelave manjši za 
19 %. Stopnje samooskrbe so se skoraj 
vsepovsod zmanjšale.« Ampak poslanec SMC 
pravi – nič novega, nespremenjene okoliščine. 
Še več, spoštovani gospod Gregor Židan, 
poslanec SMC, da ne bo napake, posebej za 
vas in za slovensko javnost, citat iz poročila: 
»Ekonomski rezultati kmetijstva so se v letu 
2017 na skupni ravni izrazito poslabšali v 
primerjavi z letom prej. Neto dodana vrednost 
kmetijstva se je v primerjavi z letom 2016 
ponovno izrazito zmanjšala, in sicer za okoli 
tretjino, minus 31 %.« Gospod Židan pa pravi, 
nespremenjene okoliščine. Faktorski dohodek 
kmetijstva pa se je zmanjšal za okoli 15 %. 
Gospod Židan pravi, nespremenjene okoliščine. 
Spoštovani gospod Gregor Židan, če me 
poslušate, predlagam, da takoj danes podate 
odstopno izjavo in prenehate biti član Odbora za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ker to, kar 
ste si pa danes privoščili v stališču Poslanske 
skupine SMC, je grob napad na tiste ljudi, na 
kmete, katere naj bi kot član odbora za 
kmetijstvo tudi zastopali. In vi govorite, kako so 
trditve SDS izkrivljene in neresnične, povzete pa 

so, prvič, po Poročilu o stanju kmetijstva v letu 
2017 in povzete so po navedbah prejšnje vlade, 
ko je sprejemala Zakon o ugotavljanju 
katastrskega dohodka. In še enkrat, posebej 
samo za gospoda Gregorja Židana, zavezancem 
se bo ob upoštevanju predlaganega prehodnega 
obdobja ocenjeni katastrski dohodek v letu 2018 
glede na leto 2017 povečal za okoli 11 milijonov 
evrov, v letu 2019 glede na leto 2018 še za 15 
milijonov in v letu 2020 glede na leto 2019 še za 
okoli 19 milijonov evrov. Spoštovani gospod 
Gregor Židan, nespremenjene okoliščine; 11 
milijonov plus 15 milijonov plus 19 milijonov niso 
nikakršen populizem, ampak realne številke 
uradnikov na ministrstvih. In še enkrat vam lahko 
preberem, kaj je izdelal Kmetijski inštitut. In še 
enkrat, spoštovani gospod Gregor Židan, če 
poslušate ali pa kje gledate, predlagam, da ne 
obremenjujete več članov odbora za kmetijstvo s 
svojo prisotnostjo, ker to pa je višek, kar ste si 
danes privoščili.  
 Potem Desus, sem zelo pazljivo 
poslušal stališče, ampak ne zaradi gospoda, ki 
ga je predlagal; ampak predvsem s stališča, ker 
ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
torej prva, ki naj bi zagovarjala položaj kmetov, 
prihaja iz kvote Desusa. In jaz sem jo na 
hearingu zelo natančno spraševal, kakšna bo 
njena vloga v položaju prve dame slovenskega 
kmetijstva glede na vse slabše davčne, 
birokratske pa na žalost tudi naravne posledice, 
ki jih imamo v Sloveniji. In je bilo seveda polno 
sladkih obljub, ampak na žalost ugotavljam 
glede na stališče poslanske skupine, ki je 
verjetno zelo približno tudi stališču ministrstva za 
kmetijstvo, da se slovenskim kmetom tudi pod 
novo ministrico ne obeta nič boljšega, da se 
obeta nadaljevanje politike prejšnjega ministra. 
Ali bodo za to poskrbeli uradniki, ki bodo 
verjetno isti na ministrstvu, ali pa je njena 
intenca, da nadaljuje delo predhodnika, je to 
njena zadeva. Ampak upam, da ministrica ne bo 
nadaljevanja s katastrofalno politiko svojega 
predhodnika, ampak bo začrtala neko novo pot 
slovenskemu kmetijstvu. Toda obeti glede na 
nepodporo temu zakonu že kažejo, da temu ne 
bo tako.  Glede stališča Poslanske skupine LMŠ, 
da postavljamo en segment ljudi v boljši položaj. 
Taista vlada pa je čez noč posameznim 
deležnikom v javnem sektorju zvišala položaj, ne 
preko Zakona o davku na dodano vrednost ali 
Zakona o dohodnini, sistemsko reševala položaj 
vseh državljank in državljanov; ne, svojim 
volilnim upravičencem so potihoma delili denar, 
so jim izboljšali položaj. Ko pa SDS predlaga, da 
se kmetom ne izboljša položaj, ampak da se jih 
ohrani pri življenju, pa poslušamo mnenje 
največje vladne stranke, da je nepravično, da se 
en segment ljudi postavi v boljši položaj. Zdaj 
vas pa ne razumem, ko Nova Slovenija danes 
predlaga Zakon o dohodnini, ki bi zajel vse 
državljanke in državljane, imate ogromno 
problemov; ko SDS predlaga Zakon o davku na 
dodano vrednost, s katerim bi znižali, imate spet 
problem. Ko pa danes govorimo o enem 
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segmentu ljudi, tistem, ki ustvarja, poleg 
obrtnikov in gospodarstvenikov, zato da ima 
javni sektor plače – pa pustimo, seveda javni 
sektor tudi dela, ampak mislim, da se mora javni 
sektor hudičevo dobro zavedati, tako kot mi, 
funkcionarji v tej dvorani, od kod prihaja dodana 
vrednost za naše plače –, ampak zaenkrat ne, 
bog ne daj, da bi kmetje imeli, kot je bilo rečeno, 
boljši položaj. Pa me resnično zanima, kako bi 
kmete postavili v boljši položaj. Imam občutek, 
da marsikateri poslanec nima stika s slovenskim 
kmetom, da živi v nekem svojem pravljičnem 
svetu, kjer sir, mleko, govedina pridejo na 
trgovske police in vsi srečno živijo, kmetje pa so 
itak dobro plačani in jim ni treba veliko delati. 
Sem zelo razočaran nad stališči poslanskih 
skupin. Moram reči, da izražam pohvale 
strokovnim sodelavcem poslanskih skupin SD, 
SMC, Desus in LMŠ, ki so iz mnenja Vlade 
znale nekako oblikovati stališča poslancev teh 
strank. Na žalost imam občutek, da vsaj dve 
tretjini stališč; tu bom rekel, da je bil gospod iz 
Desusa zelo korekten, in imam občutek, da celo 
ve, za kaj gre pri tej materiji; ostali so pa samo 
prebrali tisto, kar so dobili pred sejo v roke, ker 
če bi resnično verjeli v to, kar so prebrali, bi jih 
bilo verjetno jutri sram iti na kmečko tržnico v 
svoji občini in pogledati kmetu v oči, ki jim bo 
prodal jabolka ali pa kakšen drug proizvod, bi jih 
bilo resnično sram. In prav je, da bi jih bilo, 
oziroma upam, da jih bo sram. 
 Ko je prej gospod Židan rekel – nič 
novega, nespremenjene okoliščine; so 
spremenjene okoliščine, spoštovani poslanci 
koalicije. Zakaj vlagamo v SDS pa tudi v Novi 
Sloveniji skoraj copy-paste predloge zakonov iz 
prejšnjega mandata. Ker ob tej fami o super 
novih poslancih pričakujemo super boljše 
razumevanje stanja položaja v Sloveniji, ali na 
področju davkov, ali na področju gospodarstev, 
ali pri tem, kar imamo danes pred seboj, na 
področju kmetijske politike. Očitno je utopična 
misel, da bodo novi poslanci vladnega šestorčka 
bolje razumeli stanje v Sloveniji, da bodo bolj 
svobodno in bolj s svojo glavo odločali, a očitno 
temu ne bo tako. Očitno se bo nadaljevala 
zgodba iz prejšnjega mandata. V prejšnjem 
mandatu so tri koalicijske stranke pritiskale za ali 
proti glede na to, kdo je predlagatelj, njihovo 
mnenje pa je bilo napisano v vladnih sobanah. V 
tem mandatu pa imamo šest koalicijskih 
poslanskih skupin, ki bodo delale isto. Pritiskale 
tipko za ali proti glede na to, kdo je predlagatelj, 
in obrazlagali tisto, kar jim bodo napisali v 
vladnih sobanah. Reciklirana vlada je tudi danes 
pokazala, da v bistvu razmišlja samo tako, kot 
jim napišejo v kabinetih ministrstev ali vlade. Pa 
smo res pričakovali, da bo med določenimi 
poslanci toliko razuma in znanja, tudi s področja 
kmetijstva ali drugega področja, da bodo rekli – 
resnično ni vedno potrebno, kdo je predlagatelj, 
ampak za kaj gre. In tukaj gre zato, da 
slovenskega kmeta ne obdavčimo bolj, kot je 
bilo to leta 2017. Ker verjemite, smo na pol poti 
do leta 2020, ko bo polno slovenskih kmetov 

obremenjenih s katastrskim dohodkom. Pa 
upam, da tudi takrat ne bomo poslušali v tem 
državnem zboru, kako so trditve SDS izkrivljene 
in neresnične in kako gre za davčni populizem. 
Pojdite do branjevke na kmečko tržnico pa jo 
vprašajte, ali je njeno delo na podlagi zakona o 
katastrskem dohodku davčni populizem ali pa je 
njen višji katastrski dohodek posledica 
nerazumevanja, v kar čedalje bolj dvomim, ali pa 
namenskega nagajanja in uničevanja 
slovenskega kmeta. Toliko zaenkrat. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

predlagatelju. 
 Nadaljujemo s splošno razpravo 
poslank in poslancev.  
 Prva dobi besedo gospa Iva Dimic.  
 Izvolite. 
 
IVA DIMIC (PS NSi): Hvala lepa, spoštovana 

podpredsednica Državnega zbora. 
 Ko poslušam danes vaša stališča, dragi 
poslanski kolegi iz različnih poslanskih skupin, 
se lahko samo vprašam, če res nihče od vas ni 
zrastel na kmetiji. Vse vaše argumentacije, ki so 
sledile, govorijo o nepoznavanju dela in življenja 
na kmetiji. Govorim o kmetijah, ne govorim o 
kmetijskih podjetjih, ki imajo drugačne zakone, 
kjer se drugače davke obdavčujejo, kjer se 
drugače poračunavajo davki na dodano 
vrednost. Jaz govorim o kmetijah, o družinskih 
kmetijah, kjer ni podjetja, kjer je zgolj samo delo, 
da se lahko preživi in se lahko ohranja tisto, kar 
so mogoče predniki ustvarili. Dvig katastrskega 
dohodka na stopnjo, ki jo bomo leta 2020, 
dokončno stopnjo, pomeni dvig za 260 %, na 
raven preteklih let. Stopnja je bila res narejena, 
da se vsako leto postopno dviguje, in ko bomo 
leta 2020, čez dobro leto in pol, imeli dvig 
stopnje na višini 260 %. Kdo lahko preživi s 
takim dvigom oziroma lahko ohranja še naprej 
neko normalno obdelano krajino in tudi ohranja 
svojo družino v kondiciji? Vse skupaj, kar se je 
zadnje čase dogajalo na področju kmetijstva, je 
že povedal predlagatelj kolega Tomaž Lisec. 
Ampak nekaj se je pa spremenilo v tem času, ko 
se je vse to začelo dogajati. Ne smemo pozabiti 
– dvig katastrskega dohodka. Naše gozdove je 
leta 2014 močno prizadel žled. Kasneje vsako 
leto še bolj lubadar, mi pa še vedno govorimo o 
dvigu katastrskega dohodka. Na kaj? In še več, 
spremenil se je tudi izračun, in sicer na rastiščni 
koeficient, prej je bilo glede na kvaliteto 
zemljišča. Kaj pa raste zdaj tam, da bo rastiščni 
koeficient tako velik in tako visok, da bodo lahko 
davki bili 260 % višji?! A se kdo to vpraša? A se 
to kaj usklajuje? To mi boste mogoče ugotovili. 
Poznam kolegice na moji levi, ki so iz Ministrstva 
za finance že vrsto let, in verjamem, da v nulo 
poznajo stanje slovenskih kmetij.  
 Ali se zavedamo, kako slaba pogajanja 
so se peljala za prihodnjo skupno kmetijsko 
politiko po letu 2020? A se mi zavedamo, 
minister za kmetijstvo gospod Židan, ki ga danes 
ni tukaj, in vsa njegova ekipa, pa tudi predsednik 
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Vlade Miro Cerar, kako so se slabo peljala 
pogajanja glede skupne kmetijske politike, da jih 
bomo dobili za 3,9 neposrednih manj plačil, kot 
je bilo; in za 15 % se bojo zmanjšala sredstva za 
razvoj podeželja, to, kar smo si izpogajali od 
Evropske unije. A bomo mi prilagodili davke ali 
pa katastrski dohodek tudi na te kazalnike, ki so 
posledica slabo izpogajanega, v primerjavi z 
Evropsko unijo za slovenskega kmeta? Ali se 
vračamo nazaj v obdobje, ko je bil kmet nekje na 
obrobju?! Jaz sem iz kmečke družine, brez 
otroških dodatkov, brez pokojnine po pokojnem 
očetu, smo resnično živeli od tistega, kar smo 
lahko pridelali, in od oddanega mleka. In dobim 
leto ali pa dve leti nazaj pismo na domač naslov, 
nek gospod mi je pisal, zakaj zagovarjam 
slovenskega kmeta, ker more on vsak jajček in 
vsak liter mleka plačati. Ali naj slovenski kmet 
dela zastonj, za vse? A ni vredno njegovo delo, 
da se mu na nek način tudi to lahko prizna? Da 
slovenski kmet nič ne da zastonj. Ali kaj zastonj 
dobi? Kdaj se bo ta odnos do kmeta spremenil?  
 Z dvigom katastrskega dohodka bo 
tako kot takrat, ko sem bila jaz majhna, leta 
1988, otroci teh kmetov bodo ponovno bili brez 
otroških dodatkov, starši bodo plačevali višje 
vrtce, če jih bodo sploh dajali v vrtce, štipendij 
ne bo, se pravi, da bomo spet ponovno delili – 
čigav si? Ali si od kmeta ali si od zaposlenega 
delavca? Za nas, kmečke otroke, je bilo zmeraj 
slabše, tudi Dedka Mraza nismo poznali. Zakaj z 
nekimi davščinami posegati na področje davkov 
pri drugače spremenjeni sliki, ki jo bomo imeli po 
letu 2020? Stanovske organizacije, tudi 
Kmetijsko gozdarska zbornica opozarja, da tako 
znižanje evropskih sredstev, tako slabo 
izpogajanih, in dvig katastrskega dohodka ni 
dobro za prihodnost slovenskega kmeta. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednja ima besedo gospa Nada 
Brinovšek.  
 Pripravi pa naj se Jani Ivanuša.  
 Izvolite. 
 
NADA BRINOVŠEK (PS SDS): Hvala lepa. Lep 

pozdrav vsem kolegom v dvorani! 
 Ko sem poslušala stališča koalicijskih 
strank, sem se spraševala, ali niste pogledali 
tegale poročila o stanju kmetijstva, ali ste le 
prebrali, ko vam je pač nekdo napisal stališče, 
ali pa ste to govorili oziroma je bilo vaše mnenje, 
ker smo v Slovenski demokratski stranki vložili 
spremembo tega zakona. Jaz samo upam, 
kolegi poslanci, ko boste šli naslednjič na teren, 
ko vsi tako radi hodimo na teren, predvsem na 
podeželje, ko boste obiskali naše kmete, da 
boste imeli izgovor za to, to naslavljam na vas, 
koalicija, zakaj boste danes proti temu našemu 
zakonu, zakonu, ki bi nekako bil v pomoč 
našemu kmetu. Definitivno je, da je v letu 2016 
prejšnja koalicija oziroma zdajle vaša koalicija z 
dodatkom Levice povečala osnova za katastrski 
dohodek našim kmetom, in sicer za leto 2017 v 

višini 40 %, leta 2018 v višini 55 % in 2019 v 
višini 75 %, kar bodo naši kmetje občutili v svoji 
denarnici v letu 2020. In kaj pomeni to 
sukcesivno povišanje za naše kmete? To 
pomeni, da bodo naši kmetje ob koncu 
prehodnega obdobja leta 2020 plačali več 
katastrskega dohodka. Eni tretjini kmetov se bo 
katastrski dohodek povečal za 50 %. Eni polovici 
kmetov za 50 do 300 %, 10 % kmetom pa se bo 
ta katastrski dohodek povečal oziroma osnova 
povečala za več kot trikrat, to je zapisala Vlada v 
svojem mnenju. In naš današnji predlog pa je, 
da ostane ta osnova za katastrski dohodek na 
40 %, tako kot je rekel naš kolega Tomaž.  
 Reči moram, da sem imela pred sejo 
danes oziroma pred stališči še upanje, da pa bo 
mogoče ta koalicija naš predlog le potrdila. 
Zakaj? Če ste si prebrali, spoštovani kolegi, 
predvsem tisti iz odbora za kmetijstvo, 
koalicijsko pogodbo, kjer je zapisano, da je 
ogrožen obstoj predvsem malih kmetij – in v 
Sloveniji imamo predvsem srednje velike in male 
kmetije –, ki se spopadajo z visokimi stroški 
pridelave in nizkimi dohodki. To piše v koalicijski 
pogodbi. In sprašujem se, kako boste na podlagi 
tega, da bomo našega kmeta čedalje bolj in bolj 
in še bolj obremenjevali, uresničili vseh teh 
osem ukrepov, ki jih imate zapisane v koalicijski 
pogodbi. Na primer, da boste podpirali in na 
kakšen način boste potem podpirali turizem na 
kmetiji in dopolnilne dejavnosti. Na tak način, da 
jim boste davčne blagajne predpisovali? Da jih 
boste še bolj obremenjevali na področju 
birokracije? Me zanima, kako boste dosegli 
uspeh na področju spodbujanja prenosa kmetij 
na mlade prevzemnike. Prav zanima me, koliko 
teh koalicijskih ukrepov s področja kmetijstva bo 
po štirih, bog daj po štirih, letih uresničenih. 
Sicer tako sami pravite, da ta koalicijska 
pogodba, bom rekla kar po domače, je blef. 
Skrbi me tudi izjava ministrice za kmetijstvo, ko 
sem jo na hearingu vprašala: Vi niste sodelovali 
pri pripravi programa za področje kmetijstva, ali 
se strinjate z vsem v tej koalicijski pogodbi, s 
podukrepi in podcilji? Ministrica je lepo jasno in 
glasno povedala, da se ne strinja. In upam, da ti 
ukrepi niso tisti, s katerimi se ne strinja.  
 Če gremo dalje. Če si pogledate 
poročilo oziroma bom povzela iz tega debelega 
poročila o stanju na področju kmetijstva, za 
katerega sem prej rekla, da močno dvomim, da 
smo si ga vsi, vsaj s področja odbora za 
kmetijstvo, prebrali. To poročilo pravi, da se 
število kmetijskih gospodarstev iz leta v leto 
manjša. Leta 2013 je bilo še 72 tisoč 377 
kmetijskih gospodarstev, 2016 – 69 tisoč 902, 
pada. Zmanjšalo se je tudi število oseb – kmetov 
na kmetijah, za 2 %, če primerjamo obdobje 
2013–2016. Povprečna starost gospodarjev 
pada, kot je že rekel v stališču in v svoji razpravi 
Tomaž. Dohodek slovenskega kmeta pada. To 
je definitivno. Slabša se njihov socialni položaj. 
Imamo slabo situacijo na področju samooskrbe, 
zmanjšujejo se evropska sredstva za pomoč 
oziroma za izvedbo kmetijske politike. Namesto 



                                                                                                                          

  311  

da bi bili ukrepi ministrstva prijazni kmetom, pa 
njihov položaj samo še poslabšujejo. Da tu ne 
omenjam naravnih ujm – žledolom, vetrolom, 
administrativne ovire pri poslovanju oziroma pri 
delu kmeta. V Zgornji Savinjski dolini se hecajo, 
pravijo, da sedaj smo prišli tako daleč, da bo 
vsak kmet moral imeti svojo tajnico. In mislim, da 
bo kmalu prišlo tako daleč, da jim bom lahko 
prikimala. Da tu kmečkih pokojnin sploh ne 
omenjam, kaj se je naredilo z njimi. Bog ne daj, 
da se spomnim na nepremičninski davek, ki je v 
proceduri, kako bo prizadel našega slovenskega 
kmeta. Kot sem že rekla, namesto da bi kmeta 
stimulirali, mu dali malo, da bi lažje dihal, pa mu 
samo nekaj nalagamo, nekaj obvezujemo in 
tako naprej. Meni se kmetje smilijo, ker nimajo 
nekega tako organiziranega sindikata, kot ga na 
primer ima Sviz. Če bi bili kmetje malo bolj 
organizirani, malo bolj potrucani, bi mogoče 
dosegli kaj več.  
 Če gremo na mlade kmete, ki naj bi bili 
mladi prevzemniki. Dosti teh mladih kmetov, ki bi 
lahko delali doma, ampak imajo premalo 
dohodkov, se odloči, da gredo v službo. Le na 
tak način preživijo. In ko bomo nekako povišali 
njihov katastrski dohodek, se bo s tem povečala 
tudi osnova za odmero dohodnine, posledično 
temu pa bo marsikatera mlada družina 
prikrajšana pri socialnih transferjih – štipendija, 
otroški dodatek, vrtec in tako naprej. Ali bomo 
na tak način spodbujali naše kmete, ki še 
nekako edino skrbijo za naše podeželje? In na 
tak način bomo tudi imeli, kot sem že prej rekla, 
vse manj naših mladih kmečkih prevzemnikov. 
Po drugi strani se bomo pa čez nekaj let 
zaslepljeno spraševali, namesto da bi se 
vprašali, kaj in kako onemogočamo našega 
slovenskega kmeta, se bomo spraševali, zakaj 
pada število kmečkih gospodarstev, zakaj ne bo 
samooskrbe, zakaj se bodo naša kmetijska 
zemljišča zaraščala in zakaj se opuščajo naši 
trajni nasadi. Če grem naprej iz tega poročila. 
Naši živinorejci polovico krme za njihovo živino 
že sedaj uvažajo. Ne dobivajo nobenih spodbud. 
Ali pa če pogledamo tiste kmete, ki se ukvarjajo 
pretežno z gozdarstvom, imajo svoje gozdove, 
na katere so lahko ponosni in skrbijo zanje. 
Naravne ujme, žledolom oziroma vetrolom 
konec lanskega leta. Tudi konec oktobra v 
letošnjem letu ali pa če se vrnem nazaj na 
lansko leto. V Zgornji Savinjski dolini poznam 
kmete, ki jim je vetrolom uničil od 750 kubikov 
do čez tisoč kubikov lesa. Ali veste, kaj to 
pomeni za njihov dohodek? Kaj to pomeni za 
njihovo kmetijo? Ena smreka raste povprečno 
en rod. Res je, da so dobili sedajle nekaj denarja 
iz tega naslova, ker so počistili svoje gozdove in 
prodali ta les. Ampak cena tega lesa je sedajle 
močno padla na trgu. Kako bodo pa živeli 
naslednjih 50 let? In leto je naokoli, država ni 
sprejela niti enega ukrepa, interventnega zakona 
ali kakorkoli, da bi temu kmetu pomagala. 
 Ob koncu bom rekla, da sem si zelo 
zapomnila oziroma bom tudi citirala izjavo 
ministrice Vraničar, ko smo sprejemali oziroma 

ko ste v letu 2016 sprejeli, bivša koalicija in ta 
koalicija zdaj, ta zakon. Rekla je takole, da je 
katastrski dohodek bil do sedaj prenizko 
ocenjen. Pravih razlag, zakaj je prenizko 
ocenjen ,nismo dobili. In da je potreben nov 
zakon. Če se bo pa videlo, da je metodologija 
napačna, se bo pač spremenila. Počakajmo 3 
leta, obremenimo našega kmeta 3 leta, pa bomo 
videli, če bo treba kaj spreminjati. Ampak naši 
kmetje bodo v tem času plačevali. Mislim, da ni 
prav, da se kmečka politika ureja predvsem iz 
pisarn. In za konec pa bi rada komentirala še 
besede sekretarke v uvodnem stališču, ko je 
rekla, da zakon, ki je trenutno v veljavi, 
povprečno pomeni za kmeta 180 evrov in da ne 
bo imel negativnega vpliva na položaj kmetov. 
Pa kako bo imel vpliv na položaj kmetov. In če je 
180 evrov, spoštovana sekretarka, za vas 
zanemarljivo, za večino naših kmetov ni. Hvala 
lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo gospod Jani 
Ivanuša.  
 Pripravi pa naj se mag. Andrej Šircelj.  
 Izvolite. 
 
JANI IVANUŠA (PS SNS): Hvala lepa za 

besedo. Lep pozdrav vsem prisotnim! 
 Za začetek bi rekel, ker sem poslušal 
stališča strank, me je najbolj užalostilo stališče s 
strani SMC. Član, ki je podal stališče, je v bistvu 
član kmetijskega odbora in da tako razmišlja. 
Okej, razumem, kaj pomeni koalicija, vendar so 
pa neka druga dejstva. Tudi sam sem si 
predstavljal, da pri stališčih poslanskih skupin 
govorimo o mnenju zakona oziroma kaj je dobro, 
kaj ni dobro v tem zakonu; in potem poda 
stališče. Ampak da si človek privošči, da napada 
nenehno stranko z moje leve strani, tega pa 
ravno ne razumem. To je za mene nenavadno 
pri stališčih poslanskih skupin. Tudi gospod iz 
Desusa je dobro povedal, tudi vnaprej se je 
gospod že opravičil, ki je podal stališče. 
Verjamem da mu je težko, vendar v koaliciji je 
zopet tako, da mora poslušati, kaj pomeni 
koalicija, vendar verjamem, da tudi v njegovi 
stranki so kmetje, in to po mojem ne malo. In da 
se enostavno tako opredelijo, je dejstvo takšno, 
kot je. Gospod Breznik je odlično podal oceno o 
stanju v kmetijstvu – kakšno je stanje, kako 
usihajo kmetije, stanje mladih, starostna 
struktura kmetij, nesreče, črpanje evropskih 
sredstev in tako dalje. Saj je že znano, da bo 
črpanje iz evropskih sredstev, ki je že tako in 
tako slabo, vsaj na kmetijskem področju je 
kolikor toliko, vendar na ostalih ministrstvih; da 
bo v naslednji perspektivi še minus 10 % iz 
evropskih skladov. 
 Tudi mladi prevzemniki si ne upajo 
prevzeti kmetij s tistimi 40 tisoč evri, na drugi 
strani pa se zaradi finančnih ali davčnih ukrepov 
enostavno bojijo, da ne zmrznejo, po domače 
povedano. Pri tej spremembi Zakona o 
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ugotavljanju katastrskega dohodka imam 
občutek, da bo zadeva šla v negativno se bo 
zaustavil predlog zakona. Tudi na kmetijskem 
odboru smo imeli zadnjič razpravo, da bi malim 
kmetom oziroma vinogradnikom, saj v končni 
fazi je to ista zgodba, namenili dopolnilno 
dejavnost. Tisti, ki imajo pač nekaj sto trsnih 
sadik oziroma trsov. Jaz sem bojim, če bo do 
česa takega prišlo, da bodo naši vinorodni kraji 
zaraščeni v prihodnosti. Moram se vseeno 
navezati na prejšnjo točko, pa čeprav so tu še 
gospe z ministrstva, glede dohodnine, ker sem 
dobil eno izjavo mladega podjetnika, ki mi je 
čestital, da je Slovenska nacionalna stranka 
podprla predlog zakona o dohodnini, vendar 
sem mu takoj povedal, da bo težko šel zakon 
skozi, kajti koalicija temu nasprotuje. In sem 
dobil tudi sporočilo, ga bom vseeno citiral: 
»Katastrofa. Ne vem, kaj naj rečem. To je samo 
dobro za lenuhe na sociali, jaz pa bom tudi šel 
na borzo na 400 evrov, pa vsak mesec s k… ne 
bom nič mignil.« Da moramo resno razmisliti, če 
se splača biti v Sloveniji. Ta mladi podjetnik, ki 
zaposluje 15 ljudi, to je ravno največja poanta te 
zgodbe – mladi bodo šli. Ker vidijo, da se ne bo 
nič spremenilo, leto, dve; sicer sem danes dobil 
odgovor gospoda Roberta Pavšiča, da bo 
sistemska ureditev v roku enega do dveh let. 
Upam, da bo res temu tako.  
 Naj še povem to, kar me moti. Koalicija, 
niste za mlade, niste z kmete, iste za malega 
človeka, niste za obrtnike, glede katerih smo 
prejšnji teden razpravljali, zakon, ki ga je 
predlagala Nova Slovenija glede regresnih 
prejemkov in tiste bolniške 15 ali 30 dni. V 
glavnem, niste za nič. Ne vem, za kaj ste. Za 
javni sektor očitno samo še. Vedno rečete na 
drugi strani, koliko stane ta sprememba, koliko 
bo finančni sistem utrpel. Ampak vedno pravite, 
da moramo povedati, kje bomo vzeli. Vlada je 
dala socialnim transferjem pred nekaj dnevi, 
smo dali, torej ne bo šlo tisto, znižanje bo celo 
leto enako. Povprečnine občin so šle gor. 
Sindikat javnega sektorja – zaenkrat smo pri 308 
milijonih, niso še vsi zaključeni. Pri pokojninah 
gre za regres, pa da ne bo pomote, mi smo za 
vse to, tudi bomo podprli vse te zadeve, sicer 
vlada ima škarje in platno v svojih rokah, vendar 
pa ni povedala, od kod bo jemala. To je tisti 
štos, ki mene moti. Niti en ukrep ni podkrepljen s 
tem, kje bo vzela. Ali bo šlo to z zadolževanjem 
države ali kako drugače, tega jaz ne vem. Si 
odgovorite sami. Danes je bilo odlično 
povedano, koliko je bilo višjih prihodkov. Mislim, 
da je bila ena milijarda, nekaj takega. Gospod 
Šircelj je povedal. To je zanimivo, dober 
podatek. Saj se ga da razbrati iz tabel. V 
glavnem, kot novinec pravim, če opozicija vse to 
vlaga, pa je vse sproti zavrnjeno, ne vem, ali ima 
smisel še dalje nadaljevati. Jaz sem tu pol leta 
pa vidim, da zaenkrat ne gre nič za dobro vseh, 
v glavnem gre samo za ozko gledanje. Toliko bi 
imel zaenkrat. Hvala lepa za pozornost.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala.  

 Naslednji ima besedo mag. Andrej 
Šircelj.  
 Pripravi pa naj se dr. Darij Krajčič.  
 Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa, spoštovana podpredsednica.  
 Na začetku bi rad povedal, za kaj gre 
pri tem zakonu in za kaj je šlo tudi takrat, ko se 
je sprejemal Zakon o ugotavljanju katastrskega 
dohodka; morda za tiste z Liste Marjana Šarca, 
ki takrat niso bili zraven. Gre za to, da je 
katastrski dohodek osnova za obdavčitev z 
dohodnino. Mislim, da je bilo v letu 2016, v 
prejšnjem mandatu je vlada spremenila Zakon o 
ugotavljanju katastrskega dohodka, ki ima vpliv 
na obdavčitev z dohodnino pri kmetih. 
Spremenila ga je tako, da se je bistveno povečal 
katastrski dohodek na podlagi različne 
metodologije, tudi morda poenostavitve; vendar 
se je povečal za večino kmetov, češ da tisto ni 
bil pravi, ekonomsko določen katastrski 
dohodek. To je bil glavni razlog. Potem je bil na 
podlagi nove metodologije, formul, vsega, kar 
ste želeli imeti, da bi bilo čim bolj strokovno, 
predvsem pa netransparentno, določen nov 
katastrski dohodek z novim zakonom, za 
katerega se je pa ugotovilo, da je to enormno 
povišanje. Enormno povišanje za posameznega 
kmeta, tako je tudi tista vlada dala prehodne 
določbe in je rekla – Ne, to bo pa za te kmete 
preveč, to bo pa zdaj res prevelika obdavčitev, 
dajmo mi po posameznih letih; leta 2017 toliko 
odstotkov, 2018 – 55 %, 75 % do konca. 
Skratka, počasi kuhajmo žabo, počasi navadimo 
kmeta, da bo vedno več plačal davka. 
Predstavnica Vlade gospa mag. Neva Žibrik vam 
bo povedala eksaktno skoraj za vsako kmetijo, 
zakaj je plačala takrat premalo davka in zakaj je 
bil tisti katastrski dohodek napačno določen in 
zakaj je zdaj tisti, ki je najbolj pravilen. To bo 
najbrž povedala na tej podlagi – vidim, da je tu 
tudi gospa Neva Žibrik – državna sekretarka 
gospa Natalija Kovač Jereb. Ali lahko pove, 
koliko kmetij bo na podlagi tega plačalo več 
davka v letu 2017, 2018, 2019, 2020 in tako 
naprej, na podlagi te nove metodologije. Ali bo 
kakšna kmetija plačala manj davka? Kot drugo, 
ali lahko pove, koliko manj ali več, kakšne so 
spremembe na podlagi socialnih prejemkov teh 
kmetov. Na podlagi katastrskega dohodka za 
kmete se določajo tudi prejemki, kot so 
štipendije, otroški dodatki in tako naprej. Koliko 
bodo zaradi tega ljudje manj dobili. Jaz mislim, 
da projekcije ima, Ministrstvo za finance je vse 
analiziralo, to je že vse bilo pripravljeno. In koliko 
so tudi dejanski podatki, da so ljudje manj dobili, 
kolikor bi dobili po stari zakonodaji, po tistem 
Zakonu o ugotavljanju katastrskega dohodka 1 
(ZUKD-1), kakor tu vlada pravi. Vlada bo rekla, 
da je to bolj pravično. Vse je bolj pravično in 
vsak od nas tu si lahko nekako drugače 
predstavlja to »pravično«, in to je bolj 
ekonomsko pravično in tako naprej. Mislim, da 
se mi ne moremo poenotiti, kaj je bolj pa manj 
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ekonomsko pravično v vseh elementih, lahko pa 
neka merila postavimo glede same pravičnosti. 
In ta merila, ki so tu pokazana in so bila sprejeta 
z Zakonom o ugotavljanju katastrskega 
dohodka, so bila nepravična, so bila izključno 
fiskalna, so bila taka, da se dejansko kmeta bolj 
privije v tej državi. In to je naredila prejšnja 
Vlada. Vse stranke, razen ene stranke, tu nisem 
upošteval Slovenske nacionalne stranke, ki pa, 
kot razumem, podpira ta zakon, so bile v prejšnji 
vladi. Tako lahko rečem, da je v koaliciji samo 
ena nova stranka. In so prejšnje vlade to 
sprejele, mi nismo sprejeli. Posledično za kmete, 
da bodo bolj obdavčeni. In sedaj v Slovenski 
demokratski stranki pravimo: Ne, preveliko 
davčno breme je. Država je dobila iz dohodnine, 
davka na dodano vrednost, davka od dohodka 
pravnih oseb dovolj denarja, da ne bo nobeno 
zlato fiskalno pravilo ogroženo, gospe in 
gospodje. Zaradi tega ne bo ogrožena stabilnost 
javnih financ ne v Sloveniji, ne v Evropi in ne v 
svetu. Ne bomo povzročili krize zaradi 
katastrskega dohodka kmetov. Ne se bati tega, 
vam zagotavljam, da ne bo svetovne krize, ker 
newyorška borza bo enako delala s tem 
zakonom ali pa brez tega zakona. Ampak gre za 
to, ali boste stopili ljudem nasproti. Ali boste 
stopili ljudem nasproti in odločili o tem, da 
kmetje ne bodo plačali pretirano višjih davkov in 
da bodo kmetje lahko dobili štipendije, kot so jih 
dobili prejšnje leto njihovi otroci, socialne 
prejemke, otroške dodatke in tako naprej. In tem 
seveda povzročili ali pa dali podlago za boljši 
razvoj kmetijstva. Saj zadeva je zelo enostavna, 
ali bodo ljudje dobili položnice z več davka ali z 
manj davka, za to gre. In če vi ne podpirate tega 
zakona, pomeni, da želite ljudi bolj obdavčiti. 
Zelo enostavno. To, da gre za retroaktivnost, naj 
vas ne skrbi. Če je kmet oziroma davčni 
zavezanec v ugodnejšem položaju, to ni nič 
ustavno sporno. Naj še to zraven napišejo v 
vladno mnenje, samo pol napišejo. To poznajo 
na Ministrstvu za finance, ne vem, koliko 
državna sekretarka pozna obdavčevanje 
kmetijstva, ampak bo lahko vse razložila in 
povedala, kar so jim napisali in izračunali, 
ampak ti podatki dejansko so. Povejte, kaj se bo 
zgodilo, če se to sprejme, Koliko ljudi bo manj 
prizadetih? Samo to je vprašanje. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Besedo ima dr. Darij Krajčič.  
 Izvolite. 
 
DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Spoštovana 

predsedujoča, hvala lepa za besedo. Spoštovani 
kolegice in kolegi! 
 Zgodba o obdavčitvah, o davkih je zelo 
simpatična za davkoplačevalce, zlasti če je na 
mizi predlog za znižanje davkov. Vsak od nas v 
tej dvorani notri pa tudi zunaj nje je takoj za to, 
da se davki znižajo, ko jih je treba plačevati. Na 
drugi strani pa država, ki financira socialni del 
naše družbe, ni neka imaginarna tvorba, ampak 

je čisto enostavno, preprosto gospodinjstvo in 
seveda ne more zagotavljati javnih uslug, javnih 
storitev, ne more zagotavljati socialne države, če 
nima ustrezno urejenih prihodkov. Velikokrat 
smo že slišali, tudi od ministrice za finance, da 
smo glede na druge članice Evropske unije 
podpovprečno obdavčeni. Da pa je struktura 
davčnih obremenitev neprimerna in zato je tudi v 
koalicijski pogodbi zapisano, da bo ta vlada in 
potem tudi parlament podprl davčno reformo v 
smislu prestrukturiranja davčnih bremen. Danes 
smo slišali veliko stvari, ki se tičejo tega zakona, 
pa tudi cel kup stvari, ki se tega zakona sploh ne 
tičejo; in se tičejo od splošnih problemov v 
kmetijstvu pa tudi kakšnih drugih bolečin. 
Skoncentrirajmo se vendarle na davčno zgodbo. 
Slišali smo, da so bile povprečnine premalo 
povečane glede na zakonsko zapisana določila, 
hkrati bi pa zniževali davke. To seveda ne gre. 
Če želimo povprečnine dvigovati, če želimo 
pokojnine dvigovati, če želimo transferje 
dvigovati, plače vojakom dvigovati, plače policiji 
dvigovati, bolje opremiti vojsko, bolje opremiti 
policijo, izboljšati zdravstvo; moramo, jasno, od 
nekod vzeti. In tiste stvari, ki to financirajo, so v 
enem delu prispevki, v velikem delu pa davki. 
Zelo simpatično pa je seveda reči: Nižje davke 
bomo plačevali, to je za državljane boljše. Ta 
vlada, ki je zdaj na oblasti, je pa zelo sovražna 
do državljanov, ker jim ne pusti, kot smo na eni 
drugi seji slišali, niti toliko, da bi lahko kapice in 
rokavičke kupili za mrzle zimske dni za majhne 
otroke. To je zelo populistično gledano.  
 Prihodki proračuna zaradi vseh 
predlogov zakonov, ki so bili vloženi v ta državni 
zbor, bi se znižali skoraj za milijardo evrov, če 
seštejemo vse predloge zakonov, ki so bili že 
vloženi. To je zakon o DDV, o dohodnini, o 
katastrskem dohodku pa morda še kakšen, na 
katerega sem pozabil. Seveda to tako ne gre. To 
veste tudi v opoziciji zelo dobro, da to tako ne 
gre. In v tako kratkem času, če bi vse to sprejeli, 
vse te silne, dobre, pametne predloge opozicije, 
bi to državo razprodali prej ko v 100 dneh 
vladavine te vlade. In ker govorimo o 
prestrukturiranju davkov, je bilo eno od vprašanj 
danes, kdaj se bo to zgodilo. Mislim, da je 
dostojno, spoštovani kolegice in kolegi, da glede 
takih stvari damo vladi vsaj 100 dni miru. Vlada 
še ni 100 dni na oblasti, pa od nje zahtevamo že 
silne posege v javne finance, ki so ključne za 
funkcioniranje države, in to zelo dobro vemo vsi. 
Obravnava davčne zakonodaje me zelo 
spominja na nek roman Milana Kundere – 
Neznosna lahkost bivanja. Roman je izšel na 
začetku 80. let, opisuje pa dogajanje v času 
praške pomladi. Pa bi vam predlagal, da 
preberete to, da boste videli, kam iz te 
neskončne lahkosti, kakor izhajajo tudi predlogi 
spremembe davčne zakonodaje, to pripelje, v 
kako mizerijo pripelje. Seveda je zgornja 
zgodba, ki jo moramo fiksirati in je zapisana tudi 
v Ustavi – pa vprašanje, če je to vedno modro –, 
fiskalno pravilo. Morda s tem zakonom dejansko 
ne bi fiskalno pravilo bilo načeto; z vsemi 
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drugimi zakoni, ki so bili pa kot predlogi vloženi v 
ta državni zbor s strani opozicije, pa bi zagotovo 
bilo. In davčno zakonodajo, davčni sveženj, to 
so prihodki tega gospodinjstva, ki se mu reče 
država, je treba skupaj obravnavati. Sicer je pa 
ta zakon, kot vemo, bil sprejet v prejšnjem sklicu 
Državnega zbora, tu bi samo kolega popravil, da 
zakona ne sprejema Vlada, ampak ga sprejema 
Državni zbor, Vlada samo pripravi predlog. In 
zdaj je edino to, da ga je treba izvajati.  
 Procenti povečanja se res slišijo 
strašljivo – 100 %; a je treba vedeti, da je to na 
majhno osnovo. Kakorkoli, realno gledano, je na 
majhno osnovo. Dejansko bo obremenitev za 
kmetijstvo, za kmete večja, o tem ni nobenega 
dvoma, ne bo pa silno velika. Glede žledolomov 
in ostalega, kar je danes bilo tudi omenjeno, je 
treba vedeti, da so tudi tam, kjer so bili gozdovi 
zelo prizadeti, priznane davčne olajšave, mislim, 
da ravno na katastrskem dohodku. Tudi tukaj je 
država nekaj pomagala. Sam sem gozdar in 
treba je nekaj vedeti. Res so ti gozdovi prizadeti 
in te kmetije, ki večinoma od gozdov živijo, bodo 
prizadete v prihodnosti, ko ne bo prihodkov iz 
teh gozdov. Danes pa niso, ker danes ta les 
prodajajo in imajo denarja kot pečkà. In bi jim 
kazalo malo svetovati, kako bi ta denar umno 
uporabili, da bi imeli manj težav v prihodnje, ker 
jih bodo dejansko imeli, zlasti če so vezani na 
prihodke iz gozdov v večini. Predstavljam si, da 
bo vlada, kot je že napovedala, in ta koalicija 
relativno kmalu predstavila sveženj 
prestrukturiranja davčnih bremen v Sloveniji. Jaz 
se tega že zelo veselim. Verjamem, da bo vlada 
to sposobna narediti, če gledamo uspehe te 
vlade v času njenega vladanja, ki je krajše od 
100 dni, so res veliki. Uspel je dogovor z 
občinami za povprečnino, kar prej nekaj let ni 
uspel kot dogovor, ampak je vedno bilo to 
določeno s strani vlade. Uspel je dogovor s 
sindikati pa še kake druge stvari so uspele. 
Mislim, da gre zadeva dejansko v pravo smer in 
da je treba tudi nekaj strpnosti in pustiti vladi, da 
svojo nalogo odpelje. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Sedaj pa dajem besedo predlagatelju.  
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Dovolite, da se 

odzovem na besede gospoda Krajčiča, ki ga 
sicer zelo cenim, ker vem, da pozna področje 
kmetijstva, predvsem gozdarstva. Ampak me je 
malo zmotilo, ko je rekel – Lepo je govoriti o 
manj davkih, problem pa je praksa, ker nekje 
moramo nekaj vzeti, nekje pa moramo nekaj 
dati. In ravno tukaj je ta dvoboj konceptov. Vi 
oziroma ta vladna koalicija oziroma ta vlada ste 
mimo zakonov, mimo Državnega zbora dali 
javnemu sektorju. Koliko že? Sploh veste? 300 
milijonov, gor, dol, ni problema. Z lahkoto. Na 
drugi strani, kdo bo to plačal, sicer malenkost; 
ampak tudi kmet. Tukaj je to naše 
problematiziranje. Ni problematiziranje to – 

realni sektor, javni sektor, nikakor ne. Ampak 
kdo mora najprej imeti pogoje? Realni sektor, da 
ustvarja. Vi v primeru tega zakona ne dajete 
kmetu spodbude, da bi bolj ustvarjal, ampak mu 
dajete namig – beži iz kmetijstva pred letom 
2020, ko bo katastrski dohodek v polni meri 
zaživel, ker boš imel probleme s katastrskim 
dohodkom, dohodnino, z javnimi sredstvi. Se 
bodo spraševali tudi manjši prevzemniki kmetij, 
se jim splača delati, se mi splača imeti otroke, ki 
bodo zaradi tega, ker sem kmet, ob otroški 
dodatek, ob štipendijo. Tukaj je ta dvoboj. Mi 
nimamo problema, da ste, kot ste rekli, se v teh 
100 dneh pohvalili z uspehi; ampak nekomu ste 
dali, drugemu pa jemljete. In potem kričite, da bo 
zaradi opozicije potreben nov ZUJF. Ne, ne, vi 
ste dali 300 milijonov, mi pa tukaj želimo samo 
en majhen segment, dovolj je dvigovanja 
davkov; pa ste vi proti. Zakaj ste proti? Zato, da 
boste drugje dajali nekomu, ali je pošteno ali pa 
ni pošteno, ko se lahko vprašamo, ali si zasluži 
nekdo več ali ne. Mi tukaj pri tem zakonu, in o 
tem danes govorimo, trdimo, da si slovenski 
kmet ne sme zaslužiti slabše obravnave v letu 
2019, kot jo je imel prej. Nas motijo te prehodne 
določbe. Kolega Andrej je rekel prej: Prejšnji 
minister oziroma ministrica za finance je 
ugotovila – Jezus Marija, s tem katastrskim 
dohodkom bomo pa slovenskega kmeta ubili, 
ampak slej kot prej bodo volitve, eno leto jim 
bomo dali celo malo odpustka, kako smo lepi, 
potem z drugim letom bomo nekako izenačili, 
potem pa bo prišla naslednja vlada, naslednja 
koalicija, to ste vi tamle, razen tistega dela SNS, 
ki se morate s tem ukvarjati. In namesto da bi bili 
pametni pa bi rekli –okej, če se je prejšnja vlada 
zmotila, recimo stop. Ne, vi nadaljujete in na 
koncu boste vi krivi za zakon iz prejšnjega 
mandata, ko se bo v polni meri začel izvajati. In 
tukaj mi pravimo, da je dovolj obremenjevanja 
slovenskega kmeta. Vi pa nasprotno trdite – 
dajmo slovenskega kmeta davčno obremeniti, 
da se bomo lahko potem hvalili, kje bomo 
drugam dajali. Tukaj je naš drugačen pogled. Mi 
trdimo, da si kmetje ne zaslužijo višjega 
katastrskega dohodka, vi pa pravite – kmetje, 
kaj vam bomo dali; leta 2019 75 % osnove, leta 
2020 pa 100 % osnove. Tukaj ta koncept in mi 
trdimo, da je dovolj tega. In če bomo danes ta 
zakon sprejeli, bomo dali signal slovenskemu 
kmetu, da je prejšnja vlada naredila napako in 
da smo poslanci tega državnega zbora, med 
katerimi vas je ogromno novih, rekli ne. Mi za 
razliko od prejšnjega mandata bomo prisluhnili 
slovenskemu kmetu, ampak glede na stališča 
poslanskih skupin, še enkrat bom to povedal, 
prihajamo do reciklirane vlade in koalicije, kjer 
vsi preberejo mnenje vladnih uslužbencev in to 
vzamejo zdravo za gotovo; ne vedo pa, da so se 
spremenile situacije na terenu. Hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala.  

 Kot zadnji prijavljen razpravljavec ima 
besedo gospod Franc Breznik.  Izvolite. 
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FRANC BREZNIK (PS SDS): Hvala.  

 Naredimo en povzetek tega, zakaj smo 
tu, zakaj smo vložili Predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju 
katastrskega dogodka. Ker se zavedamo v 
Slovenski demokratski stranki prostora in časa, v 
katerem živimo, in osnova za vložitev te novele 
je bila Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, 
gozdarstva in ribištva za leto 2017. Kot sem 
povedal na začetku, 136 strani kmetijske biblije, 
v kateri lahko ugotovite, v katero smer gre 
slovensko kmetijstvo. Rezultati velikega dela 
panog v kmetijstvu so porazni. Še enkrat 
ponavljam, so porazni. Druga zadeva, rad bi 
spomnil, da smo bili prejšnji teden v Zagrebu na 
medparlamentarni konferenci o kmetijstvu, kjer 
sem razlagal en prispevek o generacijski prenovi 
slovenskih kmetij. Govoril sem o eni od 
pozitivnih zgodb glede vinarskih družin, ki so 
začele to generacijsko prenovo; smo pa v tem 
trenutku v izredno občutljivem času. Kot sem 
danes povedal in kot so kolegi razlagali 
statistiko: 57 let je povprečna starost 
slovenskega kmeta ali kmetice; približno 6,9 
hektarja je velika slovenska kmetija. Da ne 
razlagam, da je zelo malo kvalitetne obdelovalne 
zemlje, ravninske kvalitetne obdelovane zemlje, 
vse ostalo so kmetje nekje v bregovih, na 
gorskih kmetijah. Če k temu seštejemo še ostalo 
nerazvito infrastrukturo, so danes kmetje v 
izredno nezavidljivem položaju.  
 Želimo povedati, da v občutljivem času, 
v katerem mora prihajati tudi v Sloveniji do 
generacijske prenove, mi dajemo signale na trg. 
In ti signali so izredno pomembni. Želimo dajati 
signal na trge, da bojo kmetje tisti nasledniki, ki 
bodo močno obdavčeni, da se to ne splača, da 
oblast ima slo tudi po kmetu, da tisto, kar niso 
uničili v 50-letni ideološki gonji proti 
samostojnemu, neodvisnemu kmetu, to 
počenjajo v letu 2017 in naprej. To želim 
povedati. Če želimo ohraniti slovensko 
kmetijstvo, slovensko samooskrbo, ohranjeno 
slovensko krajino, potem moramo znižati 
katastrski dohodek, predvsem pa moramo dati 
pravilne signale mladim prevzemnikom kmetij, 
da bodo začeli umno kmetovati. Da ne 
razlagam, da številni moji kolegi, recimo kolega 
Bogovič predava zgodbe o digitalizaciji, 
predvsem tudi na vasi, sam razlaga digitalne 
zgodbe, digitalne agende, ki se dogajajo, te 
platforme, ki bodo prišle slej ko prej tudi na 
podeželje. Povejte mi, kako bomo digitalizirali 
podeželje, kjer imate starostno strukturo kmeta 
skoraj 60 let. Dajte mi napotek; ob tem da vaša 
sla, potem ko ste zaposlili na tisoče novih ljudi v 
javnem sektorju, v institucijah, ki jih noben 
človek ne potrebuje, ob tem da skoraj sploh ne 
črpate evropskih sredstev, da nimate nobene 
ambicioznosti potegniti karkoli iz katerih 
predalov. Vaša ambicioznost je samo, kako 
potegniti iz slovenskega proračuna, kako najbolj 
pridne delovne ljudi obdavčiti ali pa jih izgnati v 
tujino. In rezultati so tu – 1,5 slovenske kmetije 
propada dnevno. Vsak dan propade 1,5 

slovenske kmetije, starejši kmetovalci, tisti, ki so 
že davno v penziji, imajo pokojnino približno 190 
evrov. Z popravo krivic po osamosvojitvi so jim 
dali tako imenovane državne pokojnine.  
 Veliki Socialni demokrati so pod 
Svetlikovo reformo so to spremenili v tako 
imenovane socialne transferje in se dobesedno 
usedli gor na te male kmetije. Ljudje danes 
dobesedno umirajo daleč stran od moderne 
znanosti, predvsem govorim o medicini. Recimo 
sam prihajam s Slovenskih goric, gledam 
žalostno usodo teh ljudi na teh revnih kmetijah. 
In kaj vi delate tu notri, kaj jim razlagate? Krajčič, 
doktor znanosti, razlaga, da je »denarja kot 
pečkà«. Povejte mi, kje je »denarja kot pečka«? 
Morda pri teh tako imenovanih kulakih, ki jih je 
razvil Židan s svojo kmetijsko politiko, kjer imajo 
najboljšo kmetijsko zemljo v ravninah, ki so jo 
pokradli nekoč nekaterim posestnikom po vojni. 
Danes jo imajo tisti turbo kmetje, ki so jih 
postavili. Velika večina malih kmetov pa umira 
na obroke. Mi se borimo za vse kmete, ampak 
najbolj za tiste, ki so najbolj na socialnem udaru. 
Kako bo mlad človek, ki ima neko idejo, neko 
ambicijo, šel s svojo družino živet v nek zakoten 
del Slovenije, od boga pozabljen, kako bo začel 
kmetovati, če mu vi že kar napovedujete – 
imamo že sprejet Zakon o ugotavljanju 
katastrskega dohodka za leto 2019, 2020 in tako 
naprej?! Povejte mi, kakšen signal je to za 
slovensko kmetijstvo. Kako bomo naredili to 
generacijsko? Dajte mi to osnovo. 
 K govorite tudi o metodologiji danes, v 
svojem gradivu smo vam predstavili prakso v 
Avstriji, kjer je metodologija samo za 
čebelarstvo, za katero velja, da se do 40 panjev 
dohodka ne ugotavlja, nad tem obsegom pa je 
določena pavšalna davčna osnova na panj, ki je 
različno določen za obseg do 99 panjev, potem 
je med 99 in 300 panji za obseg, ki presega 
zgornjo mejo. Torej imajo neke pravične 
metodologije. Zavedajo se, kaj so majhne 
kmetije, zavedajo se, da so izredno pomembne, 
da ohranimo krajino. Kakšna je naša krajina v 
teh zakotnih delih? Kako bomo razvijali turizem, 
če bo pokrajina zaraščena, ker bojo izsekali 
številne vinograde, trajne nasade? Kako bo ta 
krajina izgledala čez 20 let? Kam bomo pripeljali 
ljudi, ki hočejo videti nekaj več, recimo ljudi, ki 
imajo bolj debelo denarnico, kot pravimo, ki 
prihajajo iz nekih betonskih mest? Želijo si tega 
podeželja, želijo si kvalitetne hrane na 
podeželju. Mi si po vsej verjetnosti želimo 
razvoja teh turističnih kmetij, kjer bodo kratke 
oskrbne verige dobesedni zaklad, ki ga znova in 
znova uporabljamo. In da želimo decentralizirati, 
da ne bo Ljubljana vse, podeželje pa nič. O tem 
govorim. Lahko rečem, da ste zelo trdega srca 
do teh ljudi, zelo trdega srca. In jaz sem gledal v 
prejšnjem mandatu, 10 tisoč ljudi v letu in pol so 
zaposlili. V času četrte industrijske revolucije in 
digitalizacije v javni upravi, kjer polovice delovnih 
mest ne potrebujemo, vi kar te birokrate 
zaposlujete. In zakaj ljudje ne plačujejo davkov, 
se enkrat vprašajte. Kaj je osnova za blaginjo 
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vsake države? Veste, kaj je rekel nekoč Hayek? 
V prvi vrsti je to država, ki deluje zelo racionalno, 
racionalna država, po drugi strani pa 
podjetništvo. To sta tista dva najbolj močna 
momenta, da se neka država razvija, da gre v 
smeri tega, kar bi si mi vsi želeli, da bo večja 
blaginja za vse, za vse te ljudi. 
 In kaj imamo mi, kakšne signale 
dajemo? Država, polna razvrata. Vsaj 30–40 
tisoč preveč izredno dobro plačanih ljudi, ki ne 
vejo, kaj sploh delajo, ali pa se podvaja te 
funkcije. Številne institucije, ki jih noben človek 
na svetu ne potrebuje. In ničesar ne naredimo. 
Dajemo si, kupčkamo si, svoje ljudi 
zaposlujemo. Šolski sistem, polovica kadrov, ki 
jih noben človek ne potrebuje, 75 tisoč ljudi na 
borzi. Ob tem pa so letos propadala jabolka 
ravno teh kmetov, ta industrijska jabolka. Bil sem 
dva dni nazaj v Pekrah in v vseh pekrskih 
sadovnjakih jabolka ležijo v sadovnjakih in 
propadajo na zemlji, hkrati pa je 75 tisoč ljudi na 
borzi. Niti eden ni prišel, se ne spomnim, nisem 
zasledil, da bi prišli in bi ta jabolka pobrali, bi jih 
predelali v suho sadje, sokove ali karkoli, kar 
Avstrija ponuja, Nemčija, Italija. In to prodajajo 
za nekajkrat večjo ceno. Ali pa recimo kakšne 
spodbude za te ljudi, da si razvijejo neko 
industrijo, kupijo neke stroje, mline, sušilnice in 
naredijo neko zgodbo naprej. Ničesar, nobene 
vizije, nobene ambicije, samo jemati, jemati, 
jemati in širiti to nenormalno birokracijo in 
filozofiranje. Realne zadeve. In seveda ni 
denarja, rabimo ga, ker smo mi strašno 
razbohoteni. Ljudje naj delajo. Glejte, kaj se nam 
dogaja. In kakšen je končni cilj ? Kmetije 
propadajo, mladi, ambiciozni ali pa delovni ljudje 
odhajajo v tujino. In tudi večina delovnih 
migrantov, o katerih smo danes govorili, že 
ostaja v tujini. Gradijo si tam hiše, ustvarjajo 
družine in so svojo rezidenčnost tudi prenesli v 
Avstrijo, Nemčijo, Italijo ali pa celo izven 
evropskega kontinenta, v druge države, 
Avstralijo, Ameriko in tako naprej. Ali je to 
prihodnost Slovenije, ob tem da imamo strašno 
nizko rodnost? Je to naša prihodnost? Mi tudi s 
tem denarjem in s temi pobranimi davki 
financiramo razgrajevanje družine, vere, 
uničujemo privatno šolstvo, imamo 
monopoliziran šolski sistem, da vsi razmišljajo v 
neki isti škatli. Želimo si na podlagi tega novo 
družbo znanja, inovacij in vsega ostalega. 
Popolnoma zgrešene levičarske politike, ki so 
nekoč že uničile eno tako državo. In zdaj smo na 
dobri poti v propad, v uničenje. Začne se pri nas 
samih; če želimo spremeniti svet, če želimo 
boljše tej državi, začnemo pri sebi. Če želimo pri 
sebi ustvarjati, potem moramo začeti delati. 
Racionalno upravljanje s to državo, iskanje 
luknje, kjer nam denar najbolj uhaja iz 
proračuna. Kolegica Jelka Godec vam je 
predstavila probleme v zdravstvu, da je denarja 
dovolj, ampak da nam uhaja skozi vse pore na 
vseh položajih. Kolega dr. Anže Logar je 
pokazal, kaj se je dogajalo v bančnem sektorju. 
Kolega iz Nove Slovenije je prej govoril zelo 

dobro o javnih razpisih, ki so znani po tem, da 
nam uhajajo v preplačanih avtocestah, raznih 
velikih megalomanskih projektih in tako naprej. 
Imeli smo že sejo glede črpanja evropskih 
sredstev, kjer denarja, ki nam je na voljo, ga ne 
znamo, nočemo ali pa smo nesposobni, 
neambiciozni, da ga počrpamo.  
 Denarja okrog nas je res dovolj, ampak 
mi ga vidimo samo v proračunu in na najlažji 
način, to je najlažja kratka pot. In najlažja kratka 
pot je seveda dvigniti trošarine, davke, 
katastrske dohodke in vse ostalo. In to je naša 
glavnina prihodkov v proračunu. Na Lafferjevi 
krivulji, ki je bila osnova, ko študiraš 
makroekonomske politike kot študent, se 
spomnim, kje prihaja do točk prevoja. In točka 
prevoja pomeni, ko ljudje rečejo, tega več ne 
bomo plačevali, zaprejo podjetje, zapremo 
kmetijo, odselimo se v tujino. Smo v konkurenci 
danes, okrog nas so konkurenčne države, ki 
imajo manjše davke, in za te manjše davke 
ljudje dobijo tudi te javne storitve, o katerih ste 
danes nekateri govorili – boljše, bolj kvalitetno, 
ni jim treba stati v vrstah in nimajo luknjastih 
cest, pri zdravniku pride takoj na vrsto, pri 
specialistu pride takoj na vrsto. Ko res enkrat 
ostane brez dela, je njihova podpora nekajkrat 
večja kot v Sloveniji. V šolskem sistemu se mladi 
lahko odločijo za različne sisteme izobraževanja 
in potem imajo tudi poklice, ki jih trg potrebuje, in 
dobijo relativno hitro službo. Ko dobijo hitro 
službo, lahko si hitro ustvarijo družino in take 
družbe potem obstanejo. Družbe, kot je naša, pa 
v tem trenutku pod signali, ki jih sedaj dajete, pa 
smo komaj na drugi redni seji, kažete, da gre ta 
družba v propad. In sem prepričan, da gremo v 
propad, če se še zavedamo, da se nam naše 
najboljše okolje, ki je naša največja izvozna 
partnerica, Nemčija, izredno ohlaja, da imamo 
že drugo četrtletje tam neko stagniranje, potem 
smo pred začetkom nekega konca. In mislim, da 
tukaj gorijo vse rdeče luči, sedaj je pravi trenutek 
za reforme, za prestrukturiranje, za ljudi, ki so na 
borzi, in tisti, ki jih v javnem sektorju ne 
potrebujemo, da jih preizobrazimo, tako kot v 
Ameriki, Avstriji, Nemčiji, da niso več strukturno 
brezposelni, da jih pošljemo v pomoč 
slovenskemu gospodarstvu, slovenskim 
podjetjem in da ti ljudje ustvarjajo dodano 
vrednost, da pridobimo dobre investicije, ljudi z 
množičnim kapitalom, ki sedaj tipajo, katera je 
najboljša država, v katero je možno vložiti; da 
pripeljemo take ljudi v državo. Jaz sem imel 
nekaj kvalitetnih izkušenj, hodim dosti po svetu, 
poznam nekaj vplivnih ljudi in vem, kako 
razmišljajo. V državo, kjer imamo diktaturo 
birokratskega razmišljanja, kjer mislimo, da 
bomo brez sprememb dosegli spremembe; v 
tako državo si nihče ne upa vlagati; ali pa kakšni 
skladi, ki so skriti za nekim zelo špekulativnim 
kapitalom, v katerega naloži ta kapital. In to je 
tudi problem slovenske tranzicije, slovenske 
privatizacije in vsega ostalega, da ne posegam 
izven tega konteksta.  
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 Če nekako zaključimo zgodbo o 
Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. 
Slovenski kmet sedaj potrebuje umno politiko, 
politiko, ki bo razumela čas in prostor, ki bo 
razumela, da so pred nami tudi revolucionarne 
spremembe v kmetijstvu. Govorimo o 
tehnoloških spremembah, govorimo o 
generacijskih spremembah, govorimo o 
problemih s klimo, z vsemi naravnimi 
katastrofami, ki smo jih že zasledili v preteklosti; 
smo pred usodnimi spremembami slovenskega 
kmetijstva. Slovenski kmet potrebuje 
zdravorazumsko politiko točno v tem trenutku. 
Slovenska demokratska stranka in sam kot 
predsednik Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano razumemo čas in prostor, v katerem se 
slovenski kmetje in kmetice nahajajo. Mi imamo 
celo vrsto ukrepov zoper to, da te negativne 
trende nekako stabiliziramo in da jih 
spremenimo v pozitivno rast. Spoštovani 
kolegice in kolegi, s spoštovanjem do vas vseh, 
prosil bi vas, resnično bi vas prosil v imenu 
slovenskega kmeta, slovenskega malega kmeta, 
da nam prisluhnete, da pustite nekatere svoje 
strankarske ukaze ob strani in še enkrat 
premislite. Verjamem, da je med vami dosti 
dobrih duš in da boste to razumeli, da nam 
prisluhnete, da naredimo nek skupen prvi signal, 
da slovenskemu kmetu ne rabi pomagati samo 
bog, ampak da lahko pomaga tudi slovenski 
državni zbor in slovenska politika. Najlepša 
hvala.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Repliko ima dr. Darij Krajčič.  
 
DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Hvala lepa, 

gospa predsedujoča, za besedo. Ker sem bil 
omenjen, moram malo replicirati.  
 Če nekomu vrže vetrolom gozd, recimo 
da ga vrže 10 hektarjev, v nulo ga izbriše. Ti 
gozdovi, ki smo jih na televiziji videli, so dobri 
gozdovi, imajo po oceni okoli 400 kubikov lesne 
zaloge. Če 400 kubikov pomnožimo z 20 evrov, 
da je recimo neto izplena iz tega ven, ko 
odštejemo vse stroške; pa če je bilo 10 hektarjev 
poškodovanih po vetrolomu, pride znesek 80 
tisoč evrov, ki jih dobi nenadoma lastnik takega 
gozda s prodajo tega lesa. Ob normalnih 
razmerah, če bi redno sekal na teh 10 hektarjih, 
je enoletni znesek približno 2 tisoč 400 evrov. 
Od tod moja utemeljitev, da ima nenadoma 
takšen lastnik gozda veliko denarja na začetku, 
seveda ga pa kasneje ne bo imel, ker ne bo 
mogel več sekati. In to je treba vedeti, kadar 
debatiramo, in ne debatiramo populistično. 
Upam, da me bo zdaj kolega, ki je šel ven, ker 
me ni hotel slišati, bolje razumel. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

tudi vam. 

 Prehajamo v sklepni del splošne 
razprave, v katerem dobita besedo še 
predstavnica Vlade in predlagatelj.  
 Zato dajem najprej besedo predstavnici 
Vlade, državni sekretarki Nataliji Kovač Jereb.  
 
NATALIJA KOVAČ JEREB: Najlepša hvala, 

podpredsednica. 
 Po tem Predlogu zakona o spremembi 
in dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega 
dohodka se bo tretjini kmečkih gospodinjstev 
dohodek povečal do 50 %, to v povprečju 
pomeni nekaj več kot 60 evrov na letni ravni. 
Okoli 10 % kmečkih gospodinjstev pa se bo 
katastrski dohodek znižal na nivo povprečja 160 
evrov na letni ravni. Rada pa bi še nekaj 
omenila. Katastrski dohodek se bo zavezancem 
v letu 2020 v povprečju povečal in bo znašal 383 
evrov na leto, 90 % kmetijskih gospodinjstev, do 
tisoč evrov na leto. Mislim, da je to zelo 
pomemben številčni podatek, ki pove sliko 
kmetijskih gospodinjstev v Sloveniji. Treba je pa 
vedeti, da kmet plača sorazmerno glede na 
svoje dohodke, to je tudi načelo pravičnosti, ki 
smo ga že večkrat omenili. Toliko z moje strani. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa, državna sekretarka. 
 Besedo za repliko ima gospod mag. 
Andrej Šircelj. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Hvala 

lepa. 
 Imam repliko na to, kar je bilo 
povedano; tudi če nisem bil neposredno 
imenovan, sem se razbral v vsebini, in Poslovnik 
Državnega zbora govori o vsebini. Prosil bi, če 
lahko dobim še podatke glede tega, koliko se 
bodo dejansko zmanjšali socialni prejemki, na to 
mi niste odgovorili, ali pa povejte, da nimate teh 
podatkov. Govoril sem o štipendijah, koliko se 
bodo zmanjšale, in govoril sem o otroških 
dodatkih. To je ena zadeva. Druga zadeva. 
Polovici kmetov se bo povečal katastrski 
dohodek in s tem se bo povečala obdavčitev in s 
tem se bodo zmanjšali socialni prejemki. To je 
dejstvo. Ta koalicija in ta vlada je za to, da se 
kljub ugodnim razmeram, da se kljub višjim 
prihodkom poveča obdavčitev teh kmetov. To je 
prava zadeva. In druga zadeva. O pravičnosti, 
ali je to pravično ali ne, je pa sedaj težko 
govoriti. In vi trdite, da je to dejansko bolj 
pravično. Mi trdimo, da ni bolj pravično, ker je 
katastrski dohodek bil določen nepravično. In to, 
kar govori dr. Krajčič, koliko se bo lesa posekalo 
na začetku in tako naprej; morda. Vendar takrat, 
ko bodo ti dohodki uplahnili, bo ta obdavčitev 
ista ali še večja in bo breme še večje, ker imamo 
tukaj progresivno lestvico.  
 In če ob vsej tej davčni zadevi in 
nesprejemanju tega še jaz omenim, čeprav 
gospod Kundera ne spada v tematiko davkov, 
Neznosna lahkost bivanja, o čemer govori ta 
knjiga oziroma gospod Kundera, potem vam 
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rečem, da ta knjiga govori o enkratni priložnosti, 
ki jo imate v svetu, ki jo lahko naredite, in je 
neponovljiva. In tudi o tragičnosti tistih dogodkov 
iz leta 1968. In sedaj imate, spoštovana 
koalicija, to enkratno priložnost, da odpravite 
norost, ki je bila napisana pred tremi leti, in 
zagotovite sistem in si ga potem sami postavite. 
Ravno to lahko danes naredite. Enkratni 
dogodek. Kajti enkratni dogodki v svetu so samo 
enkratni in niso ponovljivi.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Čas za 

repliko vam je potekel.  
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): Poglejte, 

tam gor mi še vedno kaže, da imam čas. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Tri 

minute je čas za repliko po Poslovniku. To, 
verjamem, da veste. 
 Naslednji ima besedo predlagatelj 
Tomaž Lisec.  
 Izvolite.  
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala.  

 Očitno leve vlade nimajo sreče z ljudmi 
na Ministrstvu za finance, s slabšega na slabše. 
To, kar je rekla predstavnica Ministrstva za 
finance, da gre za načelo pravičnosti, potem pa 
bolj obdavčujemo kmete, je jasna slika intence 
Ministrstva za finance. Slovenskega kmeta je 
treba obdavčiti. Če bo preživel, bo preživel; če n, 
bo šel pa v mesto ali pa v tujino, večje mesto. 
Spoštovana predstavnica Ministrstva za finance, 
medtem ko ste vi z lahkoto rekli – ni problema, 
imamo načelo pravičnosti; sem jaz na svoj 
elektronski naslov dobil izračun enega kmeta, 
kaj se bo z njegovim nižje ležečim gozdom, višje 
ležečim gozdom in z njegovo njivo, vse skupaj 
približno 9 hektarjev površin, zgodilo leta 2020, 
ko boste vi še vedno zagovarjali načelo 
pravičnosti. Ta gospod, ta lastnik svoje zemlje 
bo dobil povišanje katastrskega dohodka: en 
gozd – 348-odstotno povečanje, ena njiva – 
718-odstotno povišanje katastrskega dohodka 
na gozd. To je to načelo pravičnosti, spoštovana 
državna sekretarka. To je to, kar vi želite 
povedati slovenskemu kmetu. In pri tem ste bili 
še, bodite pošteni, malo hinavski. Vi ste 
povedali, da se bo okoli 10 % kmečkih 
gospodinjstev katastrski dohodek znižal. 
Pozabili ste pa dve ključni alineji. Prvič, približno 
polovici se bo katastrski dohodek povečal za 50 
pa do 300 %. Približno 10 % pa se bo katastrski 
dohodek povečal za več kot trikrat. 718 %, 
spoštovani. Prosim, ne mi govoriti o načelu 
pravičnosti, ko na eni strani mečete denar skozi 
okno, na drugi strani pa pričakujete od 
slovenskega kmeta, da se mu bo, prvič, dvignil 
nenormalno katastrski dohodek, ki, še enkrat, ni 
problem sam po sebi. Čeprav je problem to, da 
bo naenkrat 100 % in ne 40, kar mi 
zagovarjamo, ampak bo problem tudi to, da bo 
ta dvig katastrskega dohodka imel brutalen vpliv 

na dohodnino in na ostale prispevke iz javnih 
sredstev.  
 Pa ne bom ponavljal zgodbe, ki sem jo 
prej začel, da se starejši kmetje ali pa mladi 
prevzemniki kmetij sprašujejo, prvič, zakaj 
hudiča še vztrajati na slovenskih kmetijah in, 
drugič, poštudirati, ali se jim splača imeti otroke, 
za katere bodo zaradi tega dviga, ki ste ga v 
prejšnjem mandatu uvedli, prikrajšani za otroške 
dodatke ali pa bodo nižji, da bodo ob štipendije 
ali pa bodo nižje, in še za cel spekter ostalih 
pravic se bodo spraševali, koliko se jim bodo 
znižale. Zato, spoštovani predstavnik Ministrstva 
za finance, skoraj bi nekaj rekel, kam si dajte 
načelo pravičnosti, ampak resnično ne mi 
govoriti o načelu pravičnosti, medtem ko 
dvignete katastrski dohodek za 718 %. Če je to 
vaša pravičnost, potem je z našo državo in 
vsemi tistimi, ki podpirajo takšno vlado, nekaj 
hudičevo narobe. In ne bo narobe, če bo ta 
zakon uveljavljen, ker bo prinašal zmernost v 
slovenski kmetijski prostor; in ne takih 
neumnosti, ki jih je uvedel zakon. Imamo 
možnost biti drugačni od preteklih poslancev v 
prejšnjem mandatu in od prejšnjega ministra za 
finance in ministra za kmetijstvo; ampak očitno 
so uradniki na Ministrstvu za kmetijstvo in 
predvsem uradniki na Ministrstvu za finance 
močnejši od prejšnjih poslancev koalicije in tudi 
močnejši od sedanjih šestih koalicijskih 
poslanskih skupin. Žalostna usoda se očitno 
piše slovenskemu kmetu za takšno benevolenco 
predstavnikov Ministrstva za finance. Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala, 

gospod predlagatelj. Jaz bi vas prosila, če ste 
spoštljivi do vseh, ki so v tej dvorani, tudi do 
predstavnice Vlade. 
 Vsi razpravljavci, ki ste to želeli, ste 
dobili besedo. Ker je čas za razpravo še ostal, 
sprašujem, ali želi na podlagi prvega odstavka 
71. člena Poslovnika zbora še kdo razpravljati? 
Ja. Naj vas samo opozorim pred prijavo, da se 
lahko k razpravi prijavita tudi predstavnica Vlade 
in predlagatelj s pritiskom tipke za vklop 
mikrofona. V primeru, da se prijavita, dobita 
besedo kot zadnja, in sicer najprej predstavnica 
Vlade in nato predstavnik predlagatelja. Sedaj 
pa odpiram prijavo, prosim, prijavite se. Vsak 
razpravljavec ima na voljo pet minut časa.  
 Najprej dobi besedo gospod Jožef 
Horvat.  
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, spoštovana 

gospa podpredsednica. Kolegice in kolegi, lep 
pozdrav vsem tudi pri tej točki dnevnega reda. 
 Današnja razprava o noveli zakona, ki 
so jo predlagali kolegi in kolegice Slovenske 
demokratske stranke, je časovno zelo ugodno 
optimalno umeščena. Zakaj? Pred nami je 
večletni finančni okvir Evropske unije EU-27. Za 
skupno kmetijsko politiko v Evropi bo namenjeno 
32 % evropskega proračuna, ki bo za sedem let 
velik dobrih 1,1 bilijona evrov, za skupno 
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kmetijsko politiko je namenjeno po sedanjem 
predlogu približno 365 milijard evrov. Zdaj pa v 
Slovenijo, Slovenija dobi manj denarja za 
kmetijsko politiko, Slovenija dobi bistveno manj 
denarja, mislim, da 26 % manj za razvoj 
podeželja. Zato pravim, da je ta zakon časovno 
optimalno umeščen. In Kmetijsko gozdarska 
zbornica pravi, da če bo šlo tako naprej, ker se 
Slovenija očitno ni dobro izpogajala, bo 
ogrožena stabilnost kmetijske politike v Sloveniji. 
To pravi Kmetijsko gozdarska zbornica. Ne Nova 
Slovenija, jaz samo to berem in na to opozarjam. 
Ali to vlada sliši ali ne, je drugo vprašanje. Ko se 
je meseca junija oziroma v sredini leta 2016 
sprejemal zakon, ki ga danes SDS novelira in ga 
mi podpiramo, sem takratni državni sekretarki 
gospe Erman predlagal in na Odboru za finance 
prosil, da bi vendarle zaradi davčne 
predvidljivosti, ki jo kmetom mi, zakonodajalci, 
moramo zagotoviti, izračunali nek informativni 
izračun katastrskega dohodka za leta 2017, 
2018, 2019 in 2020. Ker šele leta 2020 doseže 
katastrski dohodek plafon. Pri predpostavki, da 
bo na kmetijskih površinah imel vsa ta leta isto 
kulturo. Neko predpostavko pač moraš izbrati. In 
to je tudi zaradi poenostavitve izračuna. 
Ermanova je takrat povedala, da parametri in 
podatki za vse to obstajajo in da je to tehnično 
možno, jaz vem, da je možno.  
 Ker na odboru ne moreš uporabiti 
instituta poslanske pobude, sem dal pisno 
poslansko pobudo ministru Mramorju in ministru 
Židanu. Mramor je takrat odstopil in nisem dobil 
odgovora, minister Židan pa je odgovoril, ampak 
tako, da me je nekam poslal. Pravi: »Ministrstvo 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se strinja z 
ugotovitvami, kako pomembno je, da se kmetom 
zavezancem omogoči, da lahko svoje 
poslovanje učinkovito načrtujejo.« Ja, saj zato 
sem spraševal oziroma dal pobudo. »Zato smo 
vseskozi podpirali sprejetje zakona, ki bo tako 
transparenten, da si bo lahko kmetijsko 
gospodarstvo pridobilo informacijo o višini 
katastrskega dohodka.« In tako dalje. Ampak 
izračuna tega ni bilo, v odgovoru, ki ga berem, je 
bilo to enostavno zavrnjeno. Ni korektno, gospe 
in gospodje, da neka vlada sprejme zakon o 
katastrskem dohodku in potem ta osnova, ta 
katastrski dohodek dejansko narašča, pride do 
plafona leta 2020 in reče – saj leta 2020 pa nas 
itak ne bo na vladi. Seveda ne, saj so volitve 
izgubili, čeprav so se zdaj inkorporirali v to 
vlado. In kmetje bodo leta 2020 na nogah, če ne 
prej. Zato sem zahteval in dajal to pobudo iz 
neke korektnosti, davčne predvidljivosti, da si 
kmetje vnaprej pogledajo, kaj jih čaka do leta 
2020. Tega seveda ni bilo. In zdaj k temu še 
enkrat postavim slabšo prihodnost za 
slovenskega kmeta iz naslova skupne evropske 
kmetijske politike. Kaj zdaj? A bo zdaj ta državni 
zbor kaj ukrenil? Ali bo pa zgolj gledal, če bo 
suša, če bo toča, če bo pozeba? Ali bomo kaj 
naredili ali ne bomo naredili nič? 
 

PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Naslednji ima besedo dr. Darij Krajčič.  
 Izvolite. 
 
DR. DARIJ KRAJČIČ (PS LMŠ): Hvala lepa, 

gospa predsedujoča, za besedo. 
 Katastrski dohodek ne more biti višji ali 
nižji, ampak katastrski dohodek pač je, ker se 
izračuna po neki metodologiji. Izvorno se je 
katastrski dohodek izračunal kot razlika med 
prihodki in materialnimi stroški gospodarjenja. 
Tako je bilo izvorno, ko se je prvič postavil v tej 
državi. In ko je bil nekega dne postavljen, se je 
nekaj časa revaloriziral v vsej zgodovini, potem 
pa se zelo dolgo ni nič popravljala ta vrednost. 
Pa so bile vrednosti res nizke. In to je bil najbrž 
razlog, da je prejšnji parlament sprejel zakon, o 
katerem danes govorimo kritično. Ponovno 
poudarjam, ni ga sprejela vlada, sprejel ga je 
parlament. In tako naj velja tudi v prihodnje. 
Upam, da je to jasno vsem. Danes smo slišali 
cel kup stvari okrog tega zakona, ki nima z 
zakonom prav nobene veze. O vseh težavah v 
kmetijstvu, vse, kar je v kmetijstvu narobe – in 
jaz se strinjam s tem, da je veliko težav v 
kmetijstvu. Poznam dobro svoj volilni okraj, ga 
diham, če se smem tako izraziti, ga poznam v 
dušo, redno hodim tja in od tam tudi izhajam; 
skupaj z njimi želimo tudi tam nek napredek 
narediti. Ampak povem vam, da problematika 
davka na katastrski dohodek, o čemer danes 
govorimo, je relativno majhna v primerjavi z 
vsemi drugimi težavami v kmetijstvu. In tukaj 
sem skoraj prepričan, da se s kolegi na 
opozicijski strani seveda strinjamo.  
 Moram pa reči, da verjamem v 
slovenskega kmeta kljub vsem težavam, ki so s 
kmetijstvom povezane. Res verjamem v njegovo 
prepulzivnost, živost, podjetnost, iznajdljivost. 
Slovenski kmet se je vedno pokazal kot izredno 
iznajdljiv v razmerah, v katerih je živel – v 
socializmu pa še prej, tudi v današnjih razmerah, 
v katerih je. In zelo spoštujem tudi njegovo 
pamet, zato težko rečem, da je ubog, ker po 
mojem ni, ker ima pamet, in ta je njegov največji 
kapital. S to pametjo zna tudi zelo dobro 
funkcionirati v tej družbi, v tej zakonodaji, ki 
velja, in v teh razmerah političnih strank, levih, 
desnih vlad. Kar se mene tiče, bom tudi v 
prihodnje deloval zelo v prid slovenskega kmeta, 
ampak to zlasti v spoštovanju njegove pameti, 
ker to je njegov ključen kapital. Traktor, 
računalnik, vse drugo se da kupiti, medtem ko 
pamet pa težko kupimo. Vse predloge davčnih 
zakonov, ki so bili vloženi, lahko ocenimo z blizu 
milijarde evrov, toliko bi imeli finančnega učinka. 
O tem sem že govoril. Zakon o davku na dodano 
vrednost pa vseh tistih, ki so bili vloženi. Še 
enkrat poudarjam, tako se gospodinjstva ne 
vodi. Seveda ne bi mogel tudi doma tako delati, 
da bomo nenadoma ostali brez prihodkov, pa 
bomo imeli enak standard kot prej. Ne gre. 
Preprosto je treba zagotoviti vire. Kadar se 
pogovarjamo o davkih in jaz sem prepričan, da 
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naši davkoplačevalci, državljani zelo dobro 
razumejo, da se s tem ni igrati kar tako, v smislu 
neke neskončne lahkotnosti, ampak je treba 
tukaj imeti vedno temeljite razmisleke. Zato 
čakam, še enkrat poudarjam, to vlado, da bo 
prišla, upam, da naslednje leto, z neko idejo 
celotnega prestrukturiranja davkov. Le kadar je 
zadeva v celoti obravnavana, jo lahko potem 
tudi korigiramo, spreminjamo levo, desno, malo 
gor, malo dol, prilagajamo najbolje slovenskim 
državljanom, potrebam slovenske socialne 
države. Takole sekati notri s parcialnimi, sicer 
zelo dopadljivimi rešitvami do davkoplačevalcev, 
pa ni optimalno za funkcioniranje države. In za 
to državo bom jaz dal vse, ker je edina, ki jo 
imamo, nobene druge nimamo; zato jo moramo 
spoštovati tudi na način, da delujemo v smislu 
njene stabilnosti. In kaj so drugo finance kot 
eden najpomembnejših stebrov stabilnosti 
države. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 Naslednji ima besedo gospod Franc 
Kramar.  
 Izvolite.  
 
FRANC KRAMAR (PS SAB): Hvala lepa, 

predsedujoča. Spoštovani kolegice in kolegi! 
 Pravzaprav sem se dolžen oglasiti, saj 
prihajam iz podeželja, kjer je kmetijstvo eno od 
zelo pomembnih panog. Lahko rečem, da 
imamo to srečo, da v naših krajih še vedno 
vztrajajo ljudje na kmetijah, gospodarijo, imajo 
živinorejo in se ukvarjajo z gozdom. Zakaj z 
gozdom? Ker se bom tukaj osredotočil na 
katastrski dohodek od gozda. V naših krajih je v 
zadnjem letu in pol lubadar, podlubnik uničil 
ogromne količine lesa. Nekaterim kmetom je 
celotno premoženje padlo in človek bi 
pričakoval, da se država na to nacionalno 
katastrofo odzove. Večkrat sem zaprosil 
ministrico, da bi se o tem začeli pogovarjati. Ti 
ljudje niso dobili nič v pomoč. Je pa to, kar je 
gospod Krajčič rekel, da imajo pa sedaj denarja 
kot pečka, milo rečeno poniževalno. Zavedati se 
morate tega, da je les, ki je na tržišču, ki ga je 
napadel lubadar, 50 % manj vreden oziroma 
odkupna cena tega lesa je 50 in več odstotkov 
manj, kot pa je bila prej tržna cena tega lesa. 
Nekateri ljudje so izgubili naslednjih 50 let 
gozda, v katerem bo, če bo sreča in če se bo ta 
gozd pogozdoval, lahko zrasel v 50 letih nov 
gozd, nov etat, iz katerega bo lahko črpati. V teh 
50 letih pa bo ta gozd neuporaben, lastniki bojo 
pa plačevali še zmeraj katastrski dohodek, ne 
glede na dejstvo, da iz tega naslova dohodka ni.  
 Res je tudi to, da je katastrski dohodek 
delno tudi prihodek občin. Ta prihodek občin se 
je uporabljal namensko za vzdrževanje gozdnih 
cest. V občini, iz katere izhajam, je teh cest 42 
kilometrov in je letno bilo treba nameniti ves 
katastrski dohodek za to, da se te ceste 
vzdržujejo in da se lahko normalno gospodari z 
gozdom. Zato mislim, da je treba kmeta 

spoštovati, da vztraja na svoji zemlji, biti pri 
obdavčitvi zelo previden, pretehtati, ali se 
povečane stopnje izplačajo; ali pa bojo te 
povečane stopnje potegnile za sabo to, da bodo 
ljudje začeli opuščati kmetije in se bojo 
preseljevali v mesta. Kaj bo to pomenilo za 
naravno krajino, vemo. Ta naravna krajina se bo 
z leti zarasla in tudi tisti, ki izhajamo iz turističnih 
občin, se zavedamo pomena, ki ga ima 
kmetijstvo za turizem. In mislim, da v tej smeri je 
treba tudi razmišljati. Gozd je v bistvu banka za 
vsakega kmeta. In iz te banke lahko črpa, če je 
to normalno. Če pride pa do naravne katastrofe, 
se podre njemu tudi banka in v takih primerih je 
njegovo eksistenčno preživetje na teh kmetijah 
bistveno težje, kot pa če tega problema ne bi 
bilo. Zato s tega mesta apeliram še enkrat na 
ministrico za kmetijstvo, da razmisli o tem, da 
ljudem, ki so bili prizadeti v zadnjem obdobju s 
strani lubadarja, prisluhne in jim skuša pomagati. 
Hvala. 
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa. 
 Sedaj pa ima kot zadnji besedo še 
predlagatelj gospod Tomaž Lisec. 
 Izvolite. 
 
TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala še enkrat za 

besedo. 
 Moram reči, da bom po zadnjem 
izvajanju malo lažje končal z zadevami pri tem 
zakonu, ker očitno je še nekaj zdrave kmečke 
pameti in znanja iz prakse tudi v koalicijskih 
poslanskih klopeh glede problematike 
kmetijstva, tudi tega zakona. Upam, da ne bo 
ostalo samo pri besedah, ampak bo tako tudi pri 
dejanjih, torej pri podpori temu zakonu. Moram 
reči, da že dolgo nisem prejel kot predlagatelj, 
pa sem v prejšnjem mandatu bil kar pri nekaterih 
zakonih, toliko elektronskih sporočil, kot sem jih 
dobil danes. Ravno sedaj je en gospod iz 
Bogojine dal primerjavo med kmetom leta 1992 
in med kmetom, njim, pa verjetno je bilo takih 
ogromno, leta 2018. In verjetno bom nadaljeval 
zgodbo, kot je rekel gospod Krajčič, da je kmet 
iznajdljiv in pameten. Če vam prepošljem članek 
tega gospoda, bo verjetno ta iznajdljivost in 
pamet šla tako, da bo gospod oziroma njegov 
sin prenehal s kmetovanjem, kot je napisal, in bo 
zaradi davčnih primežev in zaradi birokracije 
opustil kmetovanje ter šel drugam. Če je to želja 
te koalicije, potem imejte takšno koalicijo, ampak 
ne na račun slovenskih kmetov. In zato me je še 
toliko bolj strah, ker smo komaj na polovici dviga 
katastrskega dohodka, pa pravite – vse bo 
super. Pa že sedaj imajo ljudje poleg vseh 
davčnih, birokratskih ovir, da ne omenjam spet 
naravnih nesreč, problem s tem 55-odstotnim 
plačevanjem katastrskega dohodka. Kaj bo šele 
leta 2020, ko bo 100 %, skratka enkrat več tega. 
Gospa državna sekretarka je rekla, da bo načelo 
pravičnosti te vlade takšno, da bodo kmetje na 
tisti strani, ki bodo plačevali v malho, ki se ji reče 
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prihodki, da bo lahko ta koalicija in ta vlada 
delila samo posvečenim ljudem.  
 Spoštovani, prej ste govorili, da je to 
parcialna rešitev. Mene je strah vaše sistemske 
rešitve, ker pri tem, kar je povedal gospod 
Krajčič in kar je prejle objavila Slovenska 
tiskovna agencija, se kaže jasna intenca, kdo bo 
pri davčnem prestrukturiranju na tapeti – kmetje, 
obrtniki in gospodarstveniki. In lahko 
pričakujemo leta 2020 katastrofalno sliko. 
Obrtniki in gospodarstveniki v tujini, slovenski 
kmetje pa brez obdelovalnih površin, ker se tega 
dobro plačanega biznisa ne bodo šli več. Že 
dolgo nisem, razen pri zadnjem govorniku, 
doživel toliko slabih besed na račun 
slovenskega kmeta, ki je očitno iznajdljiv in 
pameten. Ta vlada pa dela vse to, da 
slovenskega kmeta kljub njegovi iznajdljivosti in 
kljub njegovi pameti uničuje. Zato je bil naš 
predlog zakona še pred letom 2019 vložen v 
parlamentarno proceduro, da poskusimo pri tej 
koaliciji spodbuditi več zanimanja, predvsem pa 
več empatije do slovenskega kmeta, da morda 
pa je v tej ekipi šestih vladnih strank več 
optimizma, da je treba slovenskega kmeta 
podpreti in mu ne nalagati novih davčnih 
bremen. In še enkrat, katastrski dohodek je za 
kmeta alfa, vse ostalo gre potem dol, ker ima 
katastrski dohodek vpliv na dohodnino in na 
javna sredstva. In zato smo upali, da bo ta 
koalicijska mašinerija drugačna od prejšnje. 
Ampak očitno je ta koalicija ubrala isti ton, isti 
tempo kot prejšnja. Predstavniki na vladi, na 
ministrstvih napišejo mnenje, zakaj so proti, proti 
pa so samo iz enega razloga – ker je napačen 
predlagatelj. Spoštovani, ko boste šli čez vikend 
do slovenskih kmetov, jim povejte, da ste podprli 
njihovo počasno izumiranje, ki bo najbolj 
brutalno v letu 2020.  
 
PODPREDSEDNICA TINA HEFERLE: Hvala 

lepa.  
 S tem zaključujemo splošno razpravo. 
 O predlogu sklepa, da je predlog 
zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, bomo 
v skladu s časovnim potekom seje zbora odločili 
danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 
25. točki dnevnega reda.  
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda.  
 
 Prehajamo na 19. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA PREDLOG ZA 
SPREJEM AVTENTIČNE RAZLAGE 120., 121. 
IN 122. ČLENA ZAKONA O ORGANIZACIJI IN 
FINANCIRANJU VZGOJE IN 
IZOBRAŽEVANJA. 

 Predlog za sprejem avtentične razlage 
je v obravnavo zboru predložil Državni svet. V 
zvezi s tem predlogom Odbor za izobraževanje, 
znanost, šport in mladino kot matično delovno 
telo predlaga Državnemu zboru, da predloga za 
sprejem avtentične razlage ne sprejme.  

 Za predstavitev predloga odbora dajem 
besedo predsedniku odbora mag. Branislavu 
Rajiću.  
 Izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Hvala 

lepa. Dober dan vsem! 
 Odbor za izobraževanje, znanost, šport 
in mladino je na 36. nujni seji 5. aprila 2018 kot 
matično delovno telo obravnaval Predlog za 
sprejem avtentične razlage 120., 121. in 122. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja, ki ga Državnemu zboru 
predložil Državni svet Republike Slovenije. 
 Predstavnica Zakonodajnopravne 
službe je v predstavitvi mnenja poudarila, da 
sprejetje avtentične razlage ni potrebno. 
Problematika razlage delovnega časa in delovne 
obveznosti učiteljev ter drugih strokovnih 
delavcev v osnovnem in srednjem šolstvu, ki jo 
izpostavlja predlagatelj, so za naprej že urejene 
s spremembami in dopolnitvami kolektivne 
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji. 
O vsebini obravnavanih členov ZOFVI pa so se 
neposredno dogovorili že vlada in sindikati s 
področja vzgoje in izobraževanja, ki člene 
uporabljajo v praksi, saj so njeni naslovniki. 
7. novembra 2018 pa je Odbor za 
izobraževanje, znanost, šport in mladino na 2. 
redni seji v skladu z drugim odstavkom 42. člena 
Poslovnika Državnega zbora kot matično 
delovno delo za obravnavo Predloga za sprejem 
avtentične razlage le določil poročevalca za 
predstavitev poročila iz 5. aprila 2018 na 
pričujoči seji Državnega zbora. 
Postopek s predlogom akta se je namreč 
nadaljeval na podlagi prvega odstavka 154. 
člena Poslovnika Državnega zbora, saj je 
matično delovno telo obravnavo akta že opravilo 
in ob koncu obravnave Državnemu zboru 
predlagalo, da na podlagi 151. člena Poslovnika 
Državnega zbora predloga za sprejem 
avtentične razlage na sprejme. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa! 
 Za predstavitev stališča do predloga 
matičnega delovnega telesa dajem besedo 
gospodu Branimirju Štruklju, predstavniku 
Državnega sveta kot predlagatelja Predloga za 
sprejem avtentične razlage.  
 Izvolite. 
 
BRANIMIR ŠTRUKELJ: Hvala, gospod 

predsedujoči, za besedo. Spoštovane gospe 
poslanke in gospodje poslanci! 
 Sem sicer nekoliko v nenavadni vlogi, 
vendar moram korektno predstaviti predlog 
Državnega sveta, ki, kot veste, je bil oblikovan v 
prejšnji sestavi. Moj kolega dr. Božič je bil glavni 
pobudnik tega predloga. Gre, preprosto 
povedano, za dilemo, ki se je odprla v Zakonu o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, to se pravi ključnem zakonu, na 
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katerem temelji delovanje našega 
izobraževalnega sistema, in sicer vprašanje, 
kakšna je povezava med delovno obveznostjo, 
ki jo sicer opredeljuje Zakon o delovnih razmerjih 
kot za vse ostale zaposlene v tej državi, in neko 
posebno določbo, ki dopolnjuje pogoj za polno 
zaposlitev, to pa je učna obveznost. Edino 
učitelji v tej državi imamo dva pogoja, ki morata 
biti izpolnjena, da je nekdo polno zaposlen. To je 
učna obveznost, ki je različna v osnovnih, 
srednjih šolah glede na vrsto pedagoških praks, 
praksa, teorija, karkoli, in to razmerje do polnega 
delovnega časa 40 ur. Zato je Državni svet 
predlagal, da se trije členi, ki to opredeljujejo – 
120., 121. in 122. člen Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, pojasnijo 
na način, ki bi povedal, da je ključna naloga 
učiteljev, učiteljic njihova pedagoška obveznost. 
Vse naloge, ki so opredeljene v 119. členu 
zakona, pa posledica tega temeljnega dela, 
temeljnega poslanstva, zaradi tega ni treba, da 
se ta dodatna dela natančno opredelijo. To je 
bilo bistvo te razlage, ki jo predlaga Državni svet 
kot avtentično razlago. 
Do te odločitve je prišlo takrat, ko je bila debata 
o 40-urni prisotnosti na delovnem mestu 
učiteljstva zelo aktualno v naši državi. Naj zgolj 
pripomnim, da v Evropi nima nobena država 
obvezne prisotnosti na delovnem mestu 40 ur, 
razen Bolgarije, ker so bolgarski učitelji morali še 
dodatno delati izven šole, pa so jim potem 
določili to prisotnost. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Za obrazložitev stališča dajem besedo 
predstavnici Vlade Martini Vuk, državni 
sekretarki na Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost in šport.  
 Izvolite. 
 
MARTINA VUK: Hvala lepa, spoštovani 

predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. 
 Torej gre za predlog, da bi se sprejela 
avtentična razlaga 120., 121. in 122. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanje, torej tistih členov, kjer naj bi se s 
to razlago natančneje določil dovoljeni tedenski 
obseg učne obveznosti za posamezne 
kategorije učiteljev oziroma s katerim naj bi se, 
kot je bilo že rečeno, določila obvezna prisotnost 
oziroma kako izmeriti 8-urni delovnik učiteljev. 
Ta pobuda oziroma ta predlog je bil povezan 
tudi z revizijskih poročilom Računskega sodišča 
z dne 20. januarja 2016. Iz tega revizijskega 
poročila izhaja dolžnost natančne časovne 
opredelitve celotne delovne obveznosti učiteljev. 
In točno to, natančnejša časovna opredelitev 
delovne obveznosti učiteljev je bila dosežena in 
dogovorjena s spremembami in dopolnitvami 
kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji, in sicer 25. 
avgusta 2017. S prvim 1. septembrom 2018, 
torej z letošnjim začetkom šolskega leta se te 
spremembe uporabljajo in je ureditev delovnega 

časa in delovne obveznosti učiteljev in drugih 
strokovnih delavcev v osnovnem in srednjem 
šolstvu urejena dovolj določno, da predlog 
avtentične razlage ni več potreben. 
 To je bilo torej dogovorjeno s 
spremembo kolektivne pogodbe, za katero so se 
dogovorili vlada in reprezentativni sindikati s 
področja vzgoje in izobraževanja. Na ta način 
smo poenotili različne razlage izpostavljenih 
členov ZOFVI in postavili jasen normativni okvir 
glede delovnega časa in delovne obveznosti 
učiteljev.  
 Na nepotrebnost razlage v svojem 
mnenju opozarja tudi Zakonodajno-pravna 
služba Državnega zbora. Glede ena vse 
navedeno tudi Vlada Republike Slovenije 
Državnemu zboru predlaga, da predlog 
avtentične razlage zavrne. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih 
skupin.  
 Besedo ima Poslanska skupina Stranke 
modernega centra.  
 Mag. Branislav Rajić, izvolite. 
 
MAG. BRANISLAV RAJIĆ (PS SMC): Še 

enkrat dober dan vsem.  
 V Poslanski skupini Stranke 
modernega centra predloga za avtentično 
razlago 120., 121. in 122. člena veljavnega 
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, ki jo je Državnemu zboru že leta 
2017 predložil Državni svet, na seji matičnega 
odbora v prejšnjem mandatu nismo podprli. 
Takšno odločitev so narekovali predvsem 
objektivni razlogi, ki so povezani s sprejetjem 
sprememb in dopolnitev kolektivne pogodbe za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki 
Sloveniji. S tem so se po več kot dveh 
desetletjih začrtali jasni okvirji učiteljevega dela. 
Urejena je problematika, ki je bila dolga leta 
neustrezno definirana, na kar je s svojim 
revizijskim poročilom opozorilo tudi Računsko 
sodišče. Že sam Državni svet je v predloženem 
besedilu izpostavil, da so se zahteve po 
natančni časovni opredelitvi učiteljevega dela 
pojavile že proti koncu 70. let prejšnjega stoletja 
in so aktualne tudi v današnjem času. Učiteljevo 
delo je specifično in ga ni možno enoznačno 
uvrstiti ne v standardni 8-urni, niti v 40-urni 
delavnik. S tem v Poslanski skupini Stranke 
modernega centra soglašamo. Temu naravnost 
sledi tudi spremenjena kolektivna pogodba, ki 
ustrezno priznava specifiko pedagoškega dela. 
Temeljni cilj je torej dosežen – na sistemski ravni 
je zagotovljena celostna, jasna in enotna 
ureditev delovnega časa učiteljev v slovenskih 
šolah. S tem se je končalo več let trajajoče 
nezadovoljstvo pedagoških delavcev, saj je 
končno določeno, kako naj na šolah merijo 
delovni čas in obveznosti učiteljev, da bo to 
enako povsod v državi in enako za vse. 
 Dogovorjene opredelitve delovnega 
časa tudi ne bo možno enostransko spreminjati, 
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kar je pomemben doprinos za pravno varnost 
naših učiteljic in učiteljev. Ne nazadnje je s tem 
storjen tudi pomemben premik naprej in navzgor 
v smislu zaupanja v učiteljski ceh, njihov ugled in 
izvajanje njihovega dela.  
Nova ureditev delovnega časa učitelja se je 
začela izvajati s tekočim šolskim letom. Na 
implementacijski ravni se je kot običajno pojavilo 
nekaj poporodnih težav in nejasnosti. Vsaka 
nova, sploh pa korenita sprememba se lahko v 
svojem izvajanju sooča z začetnimi problemi, za 
katere pa je pomembno, da jih bodo vsi vključeni 
sproti odpravljali. Zato pri tem pričakujemo resen 
angažma tako resornega ministrstva kot tudi 
sindikalnih predstavnikov, da bodo učiteljem in 
šolam nudili vso potrebno podporo pri 
razreševanju odprtih nejasnosti.  
 Ker so se o vsebini 120., 121. in 122. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja neposredno dogovorili 
že prejšnja vlada in sindikati s področja vzgoje in 
izobraževanja, ki jo člani, naši učiteljice in 
učitelji, spremenjeno ureditev, uporabljajo pri 
vsakdanjem delu, bomo v Poslanski skupini 
Stranke modernega centra tudi danes glasovali 
za to, da avtentična razlaga ni potrebna. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališča Poslanske skupine Nova 
Slovenija – krščanski demokrati bo predstavila 
gospa Ljudmila Novak.  
 Izvolite. 
  
LJUDMILA NOVAK (PS NSi): Lep pozdrav! 

 Razprava o delovni in učni obveznosti 
učiteljev ima že zelo dolgo brado. V določenih 
časovnih obdobjih se pojavijo pritiski nekaterih, 
da se delovni čas učitelja bolj strogo uredi. Ti 
pritiski se pojavljajo najprej v tistih ustanovah, 
kjer so zaposleni ne samo učitelji, pač pa tudi 
vzgojitelji, terapevti in druge osebe. Konkretneje, 
poziva se, da se učiteljem predpiše obvezna 
osemurna prisotnost na delovnem mestu. Tudi 
poslanci nimamo predpisanega osemurnega 
delovnika, ker je narava našega dela specifična. 
Enkrat delamo, drugič manj, enkrat sedimo v 
parlamentu pozno v noč, drugič smo na terenu, 
obiskujemo prireditve, tudi ob sobotah in 
nedeljah se srečujemo z državljani ali se 
pripravljamo na seje in študiramo zakone. 
 V Novi Sloveniji menimo, da je učiteljski 
poklic v sodobni družbi bistveno drugačen od 
ostalih poklicev in se mu zaradi tega priznava 
posebnosti. Učiteljski poklic ne obsega le pouka 
oziroma dela z učenci in dijaki v razredu. Delo 
učitelja obsega tudi neposredno in posredno 
pripravo na pouk, pripravo in ocenjevanje pisnih 
nalog, pripravo in izvedbo govorilnih ur, 
roditeljskih sestankov, prisotnost in sodelovanje 
na konferencah ter vseživljenjsko izobraževanje. 
Ne nazadnje potrebuje učitelj tudi dovolj 
kvalitetnega počitka, saj je delo z učenci ali 
dijaki zelo zahtevno, kdaj pa kdaj tudi psihično 
zelo naporno. Učitelj mora biti že od nekdaj, 

danes pa še posebej, široko razgledan, izkušen, 
dobro pripravljen in izrazito multidisciplinaren. 
Vse to je potrebno, če želimo, da bo lahko 
generacijo učencev in dijakov pripravil za 
usvojitev kompetenc 21. stoletja. Če pa 
pomislimo še na vzgojo, ki je izredno pomemben 
del šolskega procesa in učiteljskega dela, pa 
vidimo veliko potrebo po dodatnih znanjih 
učiteljev, da bodo lahko uspešno reševali 
zahtevne in čedalje težje vzgojne probleme 
sodobne šole. V nekaterih evropskih državah že 
čutijo veliko pomanjkanje učiteljev, ker je to delo 
specifično in vse prej kot lahko. Samo tisti, ki 
čutijo delo učitelja kot svoje poslanstvo, zdržijo 
in so lahko tudi uspešni učitelji. Za nekatere je 
privlačen tudi delovni čas učitelja, sicer bi že 
zdavnaj ta poklic zapustili. 
 Vlada in Zakonodajno-pravna služba 
ocenjujeta, da se je v času od vložitve predloga 
za avtentično razlago področje ustrezno uredilo 
s spremembami in dopolnitvami Kolektivne 
pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji. V Novi Sloveniji pa 
predlagamo, da pristojno ministrstvo čim prej 
pripravi zakon o učiteljih, ki bo lahko uveljavil 
bolj primerne in tudi strokovne rešitve. Trenutna 
ureditev, ko je položaj učiteljev vezan na Zakon 
o delovnem razmerju, namreč ni več ustrezna 
zaradi specifičnih značilnosti učiteljskega 
poklica.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Liste 
Marjana Šarca bo predstavila Lidija Divjak 
Mirnik.  
 Izvolite.  
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa, 

predsedujoči. Lepo pozdravljene kolegice, 
kolegi! Spoštovani predstavniki Vlade, Državni 
svet.  
 Državni svet Republike Slovenije je v 
letu 2017 vložil predlog za sprejem avtentične 
razlage 120., 121. in 122. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, s katerim naj bi natančneje 
določil tudi dovoljeni tedenski obseg učne 
obveznosti za posamezne kategorije učiteljev. 
Vendar se je v vmesnem času s spremembami 
in dopolnitvami kolektivne pogodbe za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja v RS, ki so začele veljati 
26. avgusta in se začele uporabljati 1. 
septembra 2018 dalje, spremenila tudi ureditev 
delovnega časa in delovne obveznosti učiteljev 
ter drugih strokovnih delavcev v osnovnem in 
srednjem šolstvu, tako da je sedaj urejena dovolj 
določno, da je predlog avtentične razlage postal 
pravzaprav nepotreben. Socialni partnerji so 
poenotili različne razlage izpostavljenih 
zakonskih členov in postavili tudi jasen 
normativni okvir glede delovnega časa in 
delovne obveznosti učiteljev kot takšnih. Prav 
tako so v sodelovanju s sindikati potekale 
predstavitve v novostih, ministrstvo pa je podalo 
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tudi dodatne usmeritve in navodila o izvajanju le-
teh. Tudi Vlada Republike Slovenije in 
Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora 
sta podali mnenje, da ne podpirata sprejema 
avtentične razlage.  
 Zato v skladu z vsem povedanim kljub 
temu, da poslanci Liste Marjana Šarca nismo 
takrat neposredno odločali o mnenju, ki ga je 
sprejel odbor v prejšnji sestavi aprila 2018, kot 
smo danes že slišali, v Poslanski skupini LMŠ 
podpiramo predlog sklepa, da se ne sprejme 
avtentična razlaga k omenjenim členom zakona 
o organizaciji, financiranju vzgoje in 
izobraževanja. Bi pa ob tem kljub temu 
poudarila, da je treba danes upoštevati, da je 
učiteljski poklic drugačen, da je dostikrat zelo 
težak, in da je treba imeti nove, drugačne 
kompetence, kot so jih imeli učitelji nekoč. Če 
želijo učitelji biti uspešni, potrebujejo tudi 
drugačne prijeme in tukaj je treba tudi vse 
učitelje v državi podpreti. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine SD bo 
predstavil mag. Marko Koprivc.  
 Izvolite.  
 
MAG. MARKO KOPRIVC (PS SD): Hvala lepa, 

podpredsednik za besedo. Spoštovana državna 
sekretarka, spoštovani predstavnik Državnega 
sveta, lep pozdrav vsem skupaj, spoštovane 
poslanke in poslanci!  
 Državni svet je v začetku julija lanskega 
leta vložil v zakonodajni postopek predlog za 
sprejem avtentične razlage 120., 121. in 122. 
člena Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja. Namen avtentične 
razlage je bila natančnejša določitev 
dovoljenega tedenskega obsega učne 
obveznosti za posamezne kategorije učiteljev. 
Predlagatelj je kot povod za vložitev in sprejem 
avtentične razlage navedel občasne zahteve, da 
je treba tudi učiteljem določiti obvezno 
osemurno prisotnost na delu ter izsledke 
revizijskega poročila Računskega sodišča iz 
januarja 2016, iz katerih izhaja dolžnost 
natančne časovne opredelitve celotne delovne 
obveznosti učiteljev. Dejstvo je, kot je bilo že 
povedano, da je učiteljski poklic specifičen in da 
ima učiteljsko delo svoje posebnosti. Njegova 
delovna obveznost nikakor ne vključuje le učne 
obveznosti, kamor prištevamo pouk ter druge 
oblike dela z učenci in dijaki. V delovno 
obveznost učitelja sodi tudi njegova priprava na 
pouk, popravljanje in ocenjevanje nalog ter 
drugo delo, ki je nujno za zagotavljanje 
nemotenega in kvalitetnega izvajanja 
izobraževalnega programa. S 1. septembrom 
2017 so bile uveljavljene spremembe in 
dopolnitve kolektivne pogodbe za dejavnost 
vzgoje in izobraževanja, ki so stopile sicer v 
veljavo s septembrom 2018 in na podlagi katerih 
je ureditev delovnega časa in delovne 
obveznosti učiteljev in drugih strokovnih 

delavcev v osnovnem in srednjem šolstvu 
urejena dovolj določno. Socialni demokrati smo 
zadovoljni, da so v novi ureditvi delovnega časa 
učiteljev socialni partnerji poenotili različne 
razlage omenjenih členov ter zakona ter 
postavili jasen normativni okvir glede delovnega 
časa in delovne obveznosti učiteljev. Posledično 
je seveda postalo predlagano sprejetje 
avtentične razlage nepotrebno. 
  Na podlagi navedenega bomo v 
Poslanski skupini Socialnih demokratov podprli 
predlog Odbora za izobraževanje, znanost, šport 
in mladino, da se avtentična razlaga 120., 121. 
in 122. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja ne sprejme. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. O predlogu matičnega 
delovnega telesa, da se predlog za sprejem 
avtentične razlage ne sprejme, bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali danes v 
okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 25. točki 
dnevnega reda. 
 S tem prekinjam to točko dnevnega 
reda. 
 
 Prehajamo na 25. TOČKO 
DNEVNEGA REDA, TO JE NA OBRAVNAVO 
PETEGA POROČILA O POLOŽAJU ROMSKE 
SKUPNOSTI V SLOVENIJI. 

 Poročilo je v obravnavo Državnemu 
zboru predložila Vlada. Za dopolnitev 
obrazložitve poročila dajem besedo 
predstavniku Vlade mag. Stanku Baluhu, 
direktorju Urada Vlade Republike Slovenije za 
narodnosti. 
 Izvolite. 
 
MAG. STANKO BALUH: Spoštovani 

predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci, 
spoštovani kolegi Vlade Republike Slovenije. 
 Pred nami je Peto poročilo Vlade 
Republike Slovenije o položaju romske 
skupnosti, ki ima pravno podlago v Zakonu o 
romski skupnosti in v nacionalnem programu 
ukrepov za obdobje 2017–2021. Pripravo 
petega poročila je koordiniral in vodil Urad Vlade 
Republike Slovenije za narodnosti. Poročilo 
samo je bilo obravnavano tudi v posameznih 
organih v Državnem zboru in to poročilo je 
potrdila tudi Vlada Republike Slovenije kot tudi 
vladna komisija za romska vprašanja. Samo 
poročilo je sestavljeno iz osrednjega dela in pa 
tudi prilog. Osrednji del poročila zajema 
informacije o pomembnejših aktivnostih, kot so 
priprava predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o romski skupnosti, sprejem 
in priprava nacionalnega programa za Rome za 
obdobje 2017–2021 ter delo vladne komisije. V 
tem osrednjem delu je tudi pregled 
uresničevanja obveznosti pristojnih ministrstev in 
vladnih služb, pa tudi informacija o aktivnosti 
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Sveta romske skupnosti Republike Slovenije kot 
krovne organizacije romske skupnosti v Sloveniji 
in tudi poročilo o samoupravnih lokalnih 
skupnostih, kjer Romi živijo. V prilogah sledi 
podrobnejše poročilo o uresničevanju 
nacionalnega programa ukrepov za leto 2017, 
informacija o sofinanciranju na področju romske 
skupnosti in pregled sprejetih podrobnih 
področnih programov in ukrepov tam, kjer Romi 
živijo.  
 Spoštovani, dovolite mi, da se v tem 
osrednjem delu dotaknem priprave 
nacionalnega programa ukrepov 2017–2021, ki 
poleg problemskih izhodišč in načrtovanih 
ukrepov zajema tudi predviden sistem 
spremljanja uresničevanja teh ukrepov, ki je v 
primerjavi s preteklim obdobjem še dodatno 
okrepljen in usmerjen predvsem na spremljanje 
učinka ukrepov v lokalni skupnosti. V celoten 
proces priprave nacionalnega programa ukrepov 
je bila vključena romska skupnost prek svojih 
predstavnikov, kot je bila to že tudi praksa v 
preteklosti. Prav tako pa je v tem delu 
sodelovala tudi zainteresirana javnost.  
 Kot drugi del bi se dotaknil tudi 
pripravo, spremembo in dopolnitev zakona o 
romski skupnosti, ki ga je obravnaval tudi Svet 
romske skupnosti dvakrat in je bil tudi v javni 
obravnavi, potrdila ga je tudi vladna komisija za 
zaščito romske skupnosti. Oba predloga zakona 
sta bila tudi enoglasno sprejeta in potrjena.  
 Zakon je sprejela Vlada marca 2018 in 
ga posredovala v Državni zbor. Žal pa predlog 
zakona ni bil obravnavan zaradi sestopitve vlade 
in nedelovanja Državnega sveta.  
 Naj se dotaknem samo nekaterih 
učinkov, ki jih prinaša zakon o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o romski skupnosti. Ta 
dejansko odpravlja nekatere pomanjkljivosti 
veljavnega zakona o romski skupnosti, gre za 
sestavo krovne organizacije romske skupnosti, 
kot je Svet romske skupnosti Republike 
Slovenije, potem velik poudarek je na urejanju 
bivanjskih razmer romske skupnosti. Poleg tega 
se s predlogom zakona krepi tudi medresorsko 
sodelovanje in tudi izvajanje posebnih ukrepov, 
potrebnih za dvig socialne vključenosti 
pripadnikov romske skupnosti, nujnega 
predpogoja za njihovo vključevanje v slovensko 
družbo.  
 Spoštovani! Romska skupnost je 
ustavno varovana manjšina. Romi, ki so med 
nami in živijo z nami, so ranljiva skupina in živijo 
v naši sredini. Osebno spremljam omenjeno 
tematiko že vrsto let in lahko rečem, da včasih 
izgleda vse preveč uradniško in ni napredka. 
Lahko zagotovim v tej luči, da gre za proces in 
napredka iz vsakdanjega življenja so tudi vidna. 
To lahko potrdim sam osebno in tudi to 
zagotovim. Seveda si želim, da bi pri tem bila 
tudi romska skupnost bolj aktivna, da bi se tudi 
romska skupnost odprla in nam zaupala, da jim 
želimo s pripravljenimi ukrepi iskreno tudi 
pomagati. Pravim, romska skupnost v celoti. 
Kajti včasih so določeni posamezniki lahko 

element, ki se skriva v iskanju lastnih interesov 
na račun te uboge večine, kar pa je po mojem 
mnenju tako politično kot tudi strokovno 
nesprejemljivo. Hvala lepa.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Poročilo je obravnaval Odbor za 
notranje zadeve, javno upravo in lokalno 
samoupravo kot matično delovno telo in pripravil 
predlog priporočila. 
 Besedo dajem članu Predragu 
Bakoviću za predstavitev poročila odbora.  
 Izvolite.  
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoči, 

hvala za besedo. Spoštovani predstavniki Vlade, 
kolegice in kolegi! 
 Odbor za notranje zadeve, javno 
upravo in lokalno samoupravo je na 1. seji 27. 9. 
kot matično delovno telo obravnaval Peto 
poročilo o položaju romske skupnosti v Sloveniji, 
ki ga je Državnemu zboru na podlagi četrtega 
odstavka 4. člena Zakona o romski skupnosti v 
Republiki Sloveniji predložila Vlada Republike 
Slovenije in je objavljeno na spletnih straneh 
Državnega zbora.  
 V uvodni predstavitvi poročila je 
direktor Urada Vlade Republike Slovenije za 
narodnosti mag. Stanko Baluh povedal, da je 
urad koordiniral pripravo poročila, ki je bilo 
pripravljeno skladno z izhodišči, kot jih je potrdila 
vladna komisija v mesecu novembru 2017 na 
podlagi prejetih sporočil, prispevkov, ki jih je 
prejel urad iz posameznih ministrstev in iz 
posameznih lokalnih skupnosti, kakor tudi Sveta 
romske skupnosti, obsega aktivnosti na različnih 
področjih. Dejal je, da urad ugotavlja, da gre za 
zelo počasen nepredek na določenih segmentih. 
Poudaril je, da je v vse projekte oziroma vse 
ukrepe, ki se izvajajo, vključena tudi romska 
skupnost preko predstavnikov tako na nacionalni 
ravni kot tudi na lokalni ravni. Predstavnica 
Državnega sveta, državna svetnica Bojana 
Potočan, je povedala, da se je Komisija za 
državno ureditev ob obravnavi poročila pozitivno 
izrekla o delu urada. Komisija je izpostavila 
težave, ki se pojavljajo v nekaterih okoljih, kjer 
se v obstoječa romska naselja naseljujejo Romi 
iz drugih okolij, in to povzroča napetosti. 
Omenjena je bila občina Beltinci. V zvezi s tem 
je pri reševanju teh težav poudarila vlogo urada 
kakor tudi lokalnih skupnosti. Komisija je 
poudarila pomen sprejetega novega zakona o 
romski skupnosti, kjer je bil definiran dodaten 
ukrep, na primer na področju sociale, 
izobraževanja, zaposlovanja, in pa definiranja 
posebnih pravic, ki se vežejo na jezik in kulturo 
in izhajajo iz mednarodnih standardov in pravic 
manjšin. Dodatno je poudarila še pomen 
nadaljnjega delovanja medresorske delovne 
skupine za reševanje prostorske problematike 
Romov. 
 Predsednik Zveze Romov Slovenije 
Jožek Horvat Muc je povedal, da se je položaj 
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Romov na določenih področjih sicer izboljšal, da 
pa z učinki in rezultati ni povsem zadovoljen. 
Menil je, da je velikokrat premalo politične volje 
tako na državni ravni kot tudi na lokalni ravni. 
Poudaril je, da obstajajo nekatere lokalne 
skupnosti, ki ne glede na to, ali obstaja 
nacionalni program za Rome, ali obstajajo 
zakoni o Romih, ali obstaja 15 področnih 
zakonov o Romih, se zelo angažirajo, ogromno 
delajo za romsko skupnost in ji tudi prisluhnejo. 
Nekatere občine pa na žalost, ne glede na vse 
sprejete akte, nimajo za to nobenega posluha. 
Glede zaposlovanja je menil, da bi projekti in 
programi lahko bili bolj učinkoviti, saj trenutne 
projektne možnosti zaposlovanja romske 
skupnosti nimajo dolgotrajnih učinkov. 
Predsednik Foruma romskih svetnikov Slovenije 
Darko Rudaš je menil, da je splošno gledano 
položaj romske skupnosti v Sloveniji nizek, prav 
tako je nizek tudi ugled Romov v družbi, pri 
čemer pa se stanje romskega vprašanja 
izboljšuje. Izpostavil je premike na področju 
šolstva, kjer tudi predšolska vzgoja dobiva 
vedno večji pomen. Dejal je, da Forum romskih 
svetnikov najbolj skrbijo bivanjske razmere v 
občinah, kjer lokalna skupnost ne vključuje 
romskih naselij v svoj postavitveni načrt. Po 
njegovem mnenju se Romov ne sme vzdrževati 
s socialnimi transferji, ampak s programi 
ekonomske pomoči, ki bodo pripomogli k njihovi 
večji ekonomski samostojnosti. Samo tako lahko 
Romi iz pasivnih prejemnikov storitev 
prevzamejo vlogo aktivnih iskalcev rešitev. 
Državna sekretarka na Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk je 
poudarila, da je izobrazba ključ, ki lahko človeka 
popelje iz revščine, socialne izključenosti, ga 
integrira v skupnost in mu omogoči boljšo 
prihodnost. V tej smeri izpostavlja dve temeljni 
usmeritvi ministrstva, to sta učenje jezika in 
integracija. Posledično se daje močan poudarek 
na vključevanje romskih otrok v vrtce ter tudi 
vzpostavljanje posebnih skrajšanih programov, 
ki se izvajajo v lanskem letu vzpostavljenih 
večnamenskih romskih centrih. Kot zelo 
pomembno je izpostavljala povečevanje števila 
romskih pomočnikov, njihovo izobraževanje in 
usposabljanje. Izpostavila je precejšen napredek 
Romov pri pridobivanju tako imenovane sedme 
stopnje izobrazbe. 
V razpravi je bila s strani Poslanske skupine 
Slovenske nacionalne stranke na konkretnih 
primerih iz lokalnega okolja izpostavljena 
problematika varnostnih razmer v romskih 
naseljih ter dejstvo, da veliko Romov svojih otrok 
še vedno ne pošilja v šolo. Poudarjeno je bilo, 
da morajo v družbi Romi prevzemati enako 
odgovornost kot ostali državljani. 
Poslanki koalicije in stranke Levica so poudarili, 
da gre pri reševanju romske problematike za 
izjemno kompleksnost ter izpostavili premajhen 
napredek, ki je bil v zadnjih letih dosežen na 
področjih izobraževanja, zaposlovanja, 
bivanjskih razmer ter glede varnostne 
problematike. Izpostavili so velike razlike pri tem, 

kako posamezne občine pristopajo k reševanju 
romske problematike, posledično pa precej 
Romov še vedno živi brez vode in drugih 
osnovnih življenjskih potrebščin. Opozorili so na 
še vedno … 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Vaš čas se počasi izteka. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Ja, v redu. 

Hvala.  
 Odbor se je seznanil s Petim poročilom 
o položaju romske skupnosti v Sloveniji, nato pa 
na predlog Poslanske skupine Levica, Željka 
Ciglerja, na podlagi četrtega odstavka 41. člena 
Poslovnika Državnega zbora z 9 glasovi za in 1 
proti sprejel naslednji sklep: Odbor za notranje 
zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo 
predlaga, da se obravnava Petega poročila o 
položaju romske skupnosti v Sloveniji, EPA 45-
VIII, s predlogom priporočila opravi na seji 
Državnega zbora. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa! 
 Prehajamo na predstavitev stališč 
poslanskih skupin.  
 Besedo ima Poslanska skupina Levica, 
Željko Cigler.  
 Izvolite.  
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Spoštovani 

poslanke, poslanci, predsedujoči, predstavnici in 
predstavnik Vlade! 
 Danes obravnavamo poročilo o 
položaju romske skupnosti. Kljub temu da gre za 
peto poročilo, ga danes prvič obravnavamo na 
seji Državnega zbora. Razlog za to pa 
najverjetneje tiči v enem političnem oportunizmu, 
ko, prvič, desnica nad romsko skupnostjo enako 
kot nad drugimi manjšinami zganja desničarski 
populizem. Skladno z njihovo propagando gre le 
še za eno skupino ljudi, ki živi na račun 
preostalih, tako kot to velja za tujce, begunce, 
migrante izbrisane in vse druge, ki so jim 
najpogosteje kršene človekove pravice v naši 
Republiki Sloveniji. Sredinske stranke na drugi 
strani se diskurzu desnice pogosto ne upirajo ali 
pa se mu ne znajo postaviti po robu, zato se 
razpravi najraje izognejo. Pogosto podležejo tudi 
dejstvu, da podpora romski skupnosti in drugim 
ob rob družbe potisnjenim skupinam ali pa 
delavcem v Sloveniji ne prinaša političnih točk. 
 Ravno zato da presekamo ustaljeno 
prasko, smo v Levici predlagali, da se o položaju 
romske skupnosti opravi razprava na seji 
Državnega zbora. Zato da se upremo širjenju 
strahu in sovraštva, ki se ga poslužuje desnica, 
in zato da koalicijo prepričamo, da je položaj 
romskih skupnosti in naših sodržavljanov Romov 
nujno treba izboljšati. Nekatere ključne rešitve 
smo že v prejšnjem mandatu predlagali s 
spremembami krovnega zakona, a mu je 
takratna koalicija nasprotovala. Vsekakor 
upamo, da bo v tem mandatu drugače.  
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 Da so spremembe zakona nujno 
potrebne, lahko namreč zaključimo tudi ob 
prebiranju periodičnih poročil. Položaj romske 
skupnosti v Sloveniji je slab.  Problemi 
ostajajo iz leta v leto enaki, vemo, kje so 
problemi, vemo, kako se jih da rešiti. Kljub temu, 
se ne zgodi nič. Vlada in Državni zbor ne 
zagotovita ustreznih zakonskih sprememb, 
država ne zagotovi dovolj sredstev in nekatere 
občine se trudijo in izvajajo svoje naloge, druge 
se niti ne potrudijo.  
 Kot izhaja iz poročila na terenu 
potekajo številni projekti, programi, ukrepi, 
katerih cilj je izboljšanje položaja romske 
skupnosti. Imamo različne projekte in programe 
na področju urejanja bivanjskih razmer, večje 
vključenosti v izobraževanje in dvig izobrazbene 
ravni za doseganje večje zaposljivosti in še bi 
lahko naštevali, a njihova izvedba je prepuščena 
različnim organizacijam, katerih obstoj pa je 
odvisen od sredstev države ali pa evropske 
skupnosti in uspehov pridobljenih sredstev na 
javnih razpisih. Stanje se zato izboljšuje izredno 
počasi, ponekod se sploh ne, ali pa se celo 
slabša. Glede na navedeno, bi se morali vsi 
skupaj zavedati, da z gasilskimi akcijami stanja 
na bomo izboljšali. Dolgoročno ga bomo 
najverjetneje le še poslabšali. Hudim boleznim 
se namreč ne moreš zoperstaviti zgolj z 
aspirinom. Potrebna je celostna obravnava z 
dolgoročno vizijo.  
 Ob tem se takoj zastavi seveda 
vprašanje, kje bomo vzeli denar. In to je 
največkrat točka, kjer se vse ustavi. Prepričanje, 
da za sistemske, dolgoročne in strukturne 
ukrepe ni denarja, je po naše laž. Ohranjen 
status quo dolgoročno zahteva neprimerno več 
sredstev kot pa nenadna odprava vseh največjih 
težav, s katerimi se zastonj srečujemo in 
soočamo že leta in leta. Napredek v položaju 
romske skupnosti bi bil bistveno boljši, kot je 
predstavljen v poročilu. Da je temu tako, smo 
lahko ugotovili že prejšnji teden, ko smo 
obravnavali letno poročilo varuhinje človekovih 
pravic.  
 Vlada seveda ne bo priznala, da je 
naredila premalo, da živijo nekateri pripadniki 
romske skupnosti v neživljenjskih razmerah brez 
vode, elektrike, komunale, osnovnih življenjskih 
potrebščin, da so potisnjeni v krog revščine 
oziroma na rob družbe in da so diskriminirani, pa 
čeprav je vse to nujni predpogoj za vključevanje 
v izobraževalni sistem, vključevanje v družbo in 
možnost za zaposlitev. Velik del romske 
skupnosti je ravno zaradi onemogočenega 
dostopa do osnovnih življenjskih dobrin obsojen 
na začaran krog revščine, iz katerega največkrat 
ni izhoda. Tudi za njihove otroke ne.  
 Da je država naredila premalo je torej 
dejstvo. Ne nazadnje nas je Svet Evrope 
februarja letos opozoril, da bi si Vlada morala 
bolj prizadevati za izboljšanja položaja Romov. 
Pozval nas je k sprejetju ukrepov, tudi k 
prizadevanju boja proti sovražnemu govoru. 
Enake so bile zaključne ugotovitve Komisije 

Sveta Evrope za človekove pravice, ki je bila na 
obisku marca 2017.  
 Romska skupnost uživa posebno 
zaščito na ravni ustave, ima poseben zakon o 
romski skupnosti, številne posvete, okrogle 
mize, projekte, programe. Ampak ta razlika med 
teorijo in napisanim na papirju in prakso v 
Republiki Sloveniji, socialni državi, je ogromna.  
 Že če pogledamo različne dele države, 
je položaj romskih skupnosti od občine do 
občine med seboj neprimerljiv. So občine, ki 
izvajajo vse ali pa večino nalog, ki jim jih nalaga 
zakon, in so občine, ki zakonske zahteve 
preprosto ignorirajo. Imamo legalizirana 
komunalno opremljena romska naselja in imamo 
naselja, ki kljub obljubam in zavezam ostajajo 
nelegalizirana, komunalno neurejena in v katerih 
niso izpolnjeni niti osnovni pogoji za človeka 
dostojno življenje. Imamo primere, ko se 
zemljišče prodaja skupaj s pripadniki romske 
skupnosti, ki na njih živijo že več deset let. V 
nekaterih primerih jih prodajajo celo občine, 
imamo pa tudi primere, kjer so občine omogočile 
odkup zemljišč Romov, ki na njih bivajo, in jim 
omogočile komunalno ureditev, priklop na vodo, 
elektriko, komunalo. Tam, kjer so ti osnovni 
pogoji izpolnjeni, se otroci vključujejo v vrtec, v 
osnovno šolo, izpolnjeni so pogoji za možnost 
zaposlitve, izobraževanja odraslih.  
 Jasno je torej, da za neurejene 
razmere, ohranjanje statusa quo in leta se 
ponavljajoče težave romske skupnosti ni krivo 
neznanje ali pa finančna in gospodarska slika v 
državi, krivo je izključno pomanjkanje politične 
volje. Točno vemo, kje so problemi, točno vemo, 
katere rešitve so nujno potrebne, a kljub temu že 
sedet let čakajo na spremembe.  
V Levici vsekakor pričakujemo, da bo 
dandanašnja razprava konstruktivna, vlada naj 
jo vzame kot podlago za pripravo nujno 
potrebnih sprememb čim prej. V Levici smo 
zakon, ki rešuje bistven del težav, že pripravili, 
ga usklajevali v prejšnjem mandatu, ga 
usklajevali z župani lokalnih skupnosti in 
predstavniki romske skupnosti. Predstavlja torej 
dobro podlago, da končno naredimo konkreten 
korak v smeri izboljšanja položaja romske 
skupnosti, naših sodržavljanov.  
In točno to predlagamo z današnjim 
priporočilom. Predlagamo, da Vlada nemudoma 
pristopi k ukrepanju za izboljšanje položaja 
romske skupnosti v Sloveniji ter da v najkrajšem 
možnem času v sodelovanju s predstavniki 
romske skupnosti, predstavniki lokalnih 
skupnosti in drugih deležnikov pripravi ustrezne 
spremembe Zakona o romski skupnosti. S tem 
seveda ne mislimo sprememb, ki jih je pripravila 
vlada Mira Cerarja tik pred odhodom. Predlog je 
bil slab in bi pomenil korak nazaj. Vlada naj zato 
pripravi nov predlog, predlog, za katerega 
osnovo gotovo predstavljajo tudi spremembe, ki 
smo jih predlagali v Levici. Ko smo zadnjič o tej 
zadevi govorili tudi ob obravnavi poročila 
varuhinje človekovih pravic, je bilo tudi 
izpostavljeno, in to danes izpostavljamo še 
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posebej zato, ker se je na mojo razpravo 
pravilno oglasila kolegica poslanka Anja Bah 
Žibertova in rekla, naj ne pogledamo samo, kaj 
se dogaja v romskih naseljih, ampak tudi v 
obrobju romskih naselij. To so ljudje, ki živijo na 
obrobju. V Levici se zavedamo, da pravna in 
komunalna neurejenost v romskih naselij 
ogrožata uresničevanje človekovih in posebnih 
pravic romskih skupnosti oziroma njenih 
pripadnikov, na eni strani, ampak tudi 
uresničevanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin državljanov, ki živijo v okolici takšnih 
romskih naselij na drugi. Tako se lahko eni in 
drugi upravičeno čutijo prizadete tako v svojem 
dostojanstvu, osebnih pravicah, lastninskih 
pravicah, enakosti pred zakonom in ne nazadnje 
tudi v zaupanju v pravno državo. Absolutno se 
strinjam, da skupaj opravimo obisk in ogled 
romskih naselij oziroma prebivalcev obromskih 
naselij in na ta način Levica in SDS skupaj 
prispevata za to, da se bodo začele pravice 
romske skupnosti v Sloveniji čim prej in celovito, 
skladno z zakonom in ustavo, uresničevati.  
In še nazadnje bi rekel, da zaključim z nekaj 
ciničnega optimizma. Pomembna neznanka v 
enačbi še vedno ostaja tudi odločitev 
Evropskega sodišča za človekove pravice v 
zadevi Hudorovič ter Novak in drugi proti 
Sloveniji, kateri pritožnik iz romskega naselja 
Goriča vas v Ribnici oziroma Dobruška vas v 
občini Škocjan, problematizirajo tudi okoliščine v 
zvezi s pitno vodo in sanitarijami. Kakršnakoli že 
odločitev Evropskega sodišča za človekove 
pravice v tej zadevi bo, je jasno, da bo 
pomembno vplivala na reševanje romske 
problematike v tej državi. In to ne samo v 
omenjenih dveh naseljih, ampak neposredno 
tudi v drugih. Sprašujem Državni zbor, ali smo 
sposobni sami urejati položaj, pravice naših 
sodržavljanov Romov ali moramo za to počakati 
na razsodbo Evropskega sodišča za človekove 
pravice kot se je zgodilo v primeru izbrisanih. 
Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
  Izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo, spoštovani gospod predsedujoči.  
 Jaz bi pričakovala od vas, glede na to, 
da ste tisti, ki vodite to sejo in tudi morate 
pozorno poslušati, kaj kdo reče tudi v poslanskih 
stališčih, da bi nemudoma odreagirali, ko je 
gospod v svojem stališču rekel, da desnica širi 
strah in sovraštvo v primeru romskega 
vprašanja. Jaz si tega ne dovolim in vam bom 
povedala zakaj. Zaradi tega ker leta 2007 je bila 
Janševa vlada, ki je vpeljala krovni zakon o 
romski skupnosti. To je bil zakon, ki je celovito 
reševal romsko vprašanje. Moram povedati, da 
je takrat k temu pristopila tako Romska zveza 
Slovenije kot skupnost Romov in so pri tem 
sodelovali. Seveda so se vmes pojavila kakšna 
dodatna vprašanja in danes jih želimo reševati. 

Vendar je tukaj treba tehtati med pravicami in 
med dolžnostmi. Ampak ne pristanem pa na to, 
da na takšen način kar tako posplošeno nekoga 
označujemo, da širi sovraštvo. Ne nazadnje, 
gospod predsedujoči, jaz sem v prejšnjem 
mandatu kot predsednica Komisije za človekove 
pravice sklicala več sej na to temo, in prav 
romsko prebivalstvo mi je bilo hvaležno in vsi 
tisti, ki so na tem področju delali, da smo 
vendarle vzpostavili nek civiliziran dialog s širšo 
skupnostjo, tudi tistimi, ki se soočajo s težavami 
z romskim prebivalstvom, da smo res vzpostavili 
nek potreben dialog tako na eni kot na drugi 
strani. Kar tako povprek govoriti, da nekdo širi 
sovraštvo, samo zato ker, ne vem, je to 
moderno, ker je to fino slišati, je nesprejemljivo. 
Res je nesprejemljivo. Jaz si tega več ne 
dovolim. Kot predstavnica Slovenske 
demokratske stranke in kot Eva Irgl ne širim 
sovraštva, ne delujem sovražno, ne uporabljam 
sovražnega govora in si tega preprosto še 
enkrat ne dovolim. In prosim, da zaščitite mene 
in tudi moje poslanske kolege ter nemudoma 
preprečite takšne razprave. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa za vaše priporočilo in verjemite mi, 
nisem poslušal in da ga bom drugič zaustavil. 
Soglašam z vami.  
 Stališče Poslanske skupine Nove 
Slovenije – krščanski demokrati bo predstavil 
Blaž Pavlin.  
 Izvolite.  
 
BLAŽ PAVLIN (PS NSi): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci!  
 Obstoječi zakon o romski skupnosti, ki 
je bil sprejet v letu 2007 je prvi predpis, ki je 
celovito uredil položaj in pravice Romov in 
romske skupnosti v Sloveniji. Romska skupnost 
oziroma vsaj večina njihovih združenj priznava, 
da je prišlo od leta 2007, ko je bilo področje 
romskih skupnosti zakonsko urejeno, do 
velikega napredka pri integraciji Romov v 
lokalna okolja in do njihovega vključevanja v 
javno in politično življenje. Tukaj poudarjamo, da 
se srečujemo z izrazito različnimi uspehi pri 
urejanju teh njihovih pravic po različnih delih 
Slovenije. V Prekmurju je sobivanje Romov z 
lokalnim prebivalstvom večinoma 
neproblematično, medtem ko so na Dolenjskem 
na tem področju še vedno napetosti, pereča je 
tudi problematika bivanjskih razmer v romskih 
naseljih, zlasti zagotavljanje osnovne oskrbe z 
vodo in elektriko. Nacionalni program ukrepov 
Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 
2017–2021 še dodatno predvideva izboljšanje 
stanja. V Novi Sloveniji smo prepričani, da so 
sedaj obstoječe zakonske podlage za urejanje 
romske problematike v osnovi ustrezne. Seveda 
so se pri izvajanju zakona pokazale določene 
pomanjkljivosti, ki jih bo v bodoče treba 
odpraviti, vendar premišljeno in ob predhodnem 
usklajevanju s predstavniki romske skupnosti.  
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 Predlog novele Zakona o romski 
skupnosti, ki ga je vlada Mira Cerarja sprejela 1. 
marca letos, zaradi njenega odstopa pa ga 
Državni zbor ni obravnaval, po našem mnenju ni 
ponujal pravih rešitev. Prepričani smo torej, da 
še bolj kot noveliranje zakona potrebujemo več 
narediti na izvajanju obstoječega zakona. 
Seveda so za te namene potrebna zadostna 
finančna sredstva in prava volja. Za to področje 
je vsako leto v državnem proračunu 
namenjenega premalo denarja. Prevalitev 
večjega dela tega bremena na stroške lokalnih 
skupnosti, kot je Vlada predlagala letos, je v 
obstoječem sistemu financiranja občin 
nesprejemljivo in tega dodatnega bremena 
občina enostavno ne bi zmogla. Potencial za 
pridobivanje dodatnih sredstev v Novi Sloveniji 
vidimo v boljšem črpanju evropskih sredstev 
zlasti na področju izobraževanja in kulture, pa 
tudi na področju socialnega podjetništva, ki je 
ena od možnosti za povečanje stopnje 
zaposlenosti Romov. Seveda pa je tudi za ta 
namen potrebno zagotavljanje določenega dela 
lastnih sredstev, ki pa jih posamezne romske 
organizacije, zveze in skupnost, ki so številne in 
sproščene, nimajo zadosti, vsaj ne za večje 
projekte. Možnosti bodo romske organizacije 
morale iskati v povezovanju in skupnem 
nastopanju. Rešitve ne vidimo v nenehnih 
socialnih transferjih, ki ne stimulirajo 
zaposlovanja Romov.  
 Poslanci Nove Slovenije – krščanskih 
demokratov podpiramo vse napore za ureditev 
romske problematike, vendar na način, ki bo 
upošteval interese vseh deležnikov, to je 
predstavnike romske skupnosti, lokalnih 
skupnosti, pristojnih državnih inštitucij z različnih 
področij: izobraževanja, kulture, okolja, 
zaposlovanja, sociale. Nikakor pa ne moremo 
pritrditi nekaterim poskusom, da bi morale 
občine Romom zagotoviti ustrezne bivalne 
razmere, ali še bolj nesprejemljivim predlogom, 
da bi uvedli moratorij na zemljišča, na katerih 
Romi prebivajo. Popolnoma napačno 
poimenovanje koncepta lastninske pravice. 
Predlog današnjega priporočila Vlade je seveda 
dobrodošel, vprašanje pa je, kakšne spremembe 
bodo posredovane v Državni zbor in kdaj.  
 V Novi Sloveniji bomo predlog 
priporočila podprli. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine 
Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo 
predstavil Jurij Lep. 
 Izvolite. 
 
JURIJ LEP (PS DeSUS): Hvala, podpredsednik. 

Ministrstvo, kolegi in kolegice! 
 Poročilo o položaju romske skupnosti v 
Sloveniji je nastalo pod okriljem vladnega Urada 
za narodnosti. Podlaga za pripravo poročila sta 
Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji in 
Nacionalni program ukrepov Vlade Republike 

Slovenije za Rome za obdobje 2017–2021. Tako 
poročilo zajema informacije o uresničevanju 
obveznosti na podlagi zakona ter poročanje o 
uresničevanju nacionalnega programa, vsebuje 
pa tudi pregled uresničevanja dejavnosti po 
posameznih ministrstvih in vladnih službah. Na 
podlagi poročila lahko ugotovimo, da je bilo 
opravljeno veliko dela številnih deležnikov tako 
na lokalni kot državni ravni. Položaj romske 
skupnosti se na nekaterih področjih izboljšuje, 
seveda pa napredek ni tako izrazit, kot bi si ga 
želeli. Na tem mestu naj spomnim tudi na 
opozorila varuhinje človekovih pravic in na 
dejstvo, da v vseh letih, odkar imamo v Sloveniji 
inštitucijo Varuha človekovih pravic, še ni bilo 
poročila, ki ne bi vsebovalo priporočil, povezanih 
z diskriminacijo romske skupnosti.  
 V Poslanski skupini Desus smo 
prepričani, da odgovornosti za to ne moremo 
pripisati le eni strani, temveč tako organom 
državne in lokalne ravni na eni strani ter romske 
skupnosti na drugi. Le z učinkovitim 
sodelovanjem vseh deležnikov bomo prišli do 
hitrejšega napredka. Na nekaterih področjih je 
napredek zelo počasen, denimo na področjih 
izobraževanja, zaposlovanja in urejanja 
bivanjskih razmer. V Poslanski skupini Desus 
smo prepričani, da je izobraževanje romske 
populacije izjemnega pomena. Z boljšo 
izobrazbo bodo lažje prihajali do zaposlitev in s 
tem tudi do boljšega socialnega položaja in 
vključenosti v družbo. Zato podpiramo usmeritev 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 
da se mora na tem področju delati še pred 
vstopom otrok v šolo. Pomembno je namreč, da 
se čim več romskih otrok vključuje v vrtce, ker bi 
se še pred vstopom v šolo dobro naučili 
slovenskega jezika, kar bi jim seveda bistveno 
olajšalo spremljanje šolskega procesa. V pripravi 
je sprememba strategije vzgoje in izobraževanja 
Romov v Republiki Sloveniji in v Poslanski 
skupini Desus verjamemo, da bo pripomogla k 
izboljšanju stanja na tem področju. Sicer pa je 
po drugi strani že viden napredek pri doseganju 
visoke stopnje izobrazbe, kar kaže tudi na to, da 
se visoko izobraženi Romi povezujejo v svojem 
akademskem klubu. S tem upamo, da se bodo 
bolje vključevali tudi v delovni proces in v družbo 
nasploh.  
 Pereča pa je tudi problematika 
bivanjskih razmer, in sicer so nekatera romska 
naselja še vedno brez vode in elektrike, vendar 
pa je na tem področju opazen tudi napredek. V 
veliko romskih naseljih je bila v preteklih 
obdobjih že urejena primerna infrastruktura, 
seveda pa so razlike tudi med regijami. Večji 
napredek je viden recimo v romski skupini, ki živi 
v Prekmurju, manjši pa na Dolenjskem in v Beli 
krajini.  
 Glede predlaganega priporočila naj 
povem, da tudi v Poslanski skupini Desus 
pričakujemo, da bomo v najkrajšem možnem 
času na poslanske klopi prejeli predlog novele 
Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. 
Kot vsi vemo, je bil v prejšnjem mandatu v 
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zakonodajni postopek že vložen Predlog zakona 
o spremembah in dopolnitvah Zakona o romski 
skupnosti v Republiki Sloveniji, ki pa potem 
zaradi zaključka mandata ni bil obravnavan. 
 V Poslanski skupini DeSUS menimo, 
da je treba čim prej sprejeti novelo zakona 
predvsem zato, ker bodo sprejete bistvene 
spremembe med drugim tudi v sestavi krovne 
organizacije romske skupnosti, Sveta romske 
skupnosti Republike Slovenije, hkrati pa se bodo 
odpravile pomanjkljivosti trenutno veljavne 
določbe 5. člena zakona, ki se nanaša na 
ureditev bivanjskih razmer. V Poslanski skupini 
DeSUS smo prepričani, da so z angažiranjem 
vseh deležnikov tako na lokalni ravni kot na 
državni ravni ter tudi predstavnikov romske 
skupnosti možne bistvene izboljšave in 
doseganje hitrejšega napredka v vseh področjih.  
 V Poslanski skupini DeSUS bomo 
predlog priporočila podprli. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke bo predstavil Dušan Šiško.  
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Hvala za besedo, 

podpredsednik. Spoštovani gostje, spoštovan 
gospod mag. Baluh, spoštovani kolegice in 
kolegi! 
 V imenu Poslanske skupine Slovenske 
nacionalne stranke pozdravljam obravnavo 
Petega poročila o položaju romske skupnosti še 
posebno zato, ker so sami želeli, da imamo to 
predstavitev. Tudi sam mislim, da lahko le v 
odprti razpravi in izmenjavi mnenj naredimo 
korak naprej. A pri tem pa moramo biti odkriti in 
pošteni, ne pa da izpostavljamo samo dosežke 
in zglede tistih območij v Sloveniji, kjer ni večjih 
težav z Romi, in da hvalimo strokovne službe in 
posameznike, ki živijo na račun Romov in 
njihovih proračunov. Če namreč gledamo 
dokumente, ki so stari že pol stoletja ali več, 
lahko ugotovimo, da na nekaterih območjih, kjer 
živijo Romi, nismo naredili bistvenega napredka 
pri njihovem vključevanju v skupnost vseh 
občanov.  
Preden nadaljujem, moram nekoliko popraviti 
podatek v poročilu oziroma njegovi Prilogi 4, saj 
je občina Krško, iz katere tudi prihajam, pred 
mesecem dni sprejela strategijo reševanja 
romske problematike v občini Krško za obdobje 
2018–2022. Čeprav je nekoliko zamujala s 
formalnim pogledom, pa je dejansko to občina, 
ki je v zadnjih letih naredila zelo veliko za 
reševanje romskega vprašanja. Kljub temu se iz 
navedenega dokumenta vidita pesimizem in 
nemoč, ki sta zelo zgovorna in pomembna tudi 
za našo razpravo. Iz njega je razvidno, da so v 
občini Krško vzpostavili dve legalizirani naselji z 
dostopom do pitne vode, elektrike, organizirano 
predšolsko vzgojo v samem naselju, na drugi 
strani pa so se, kot opozarja občina, na 
kmetijska zemljišča naselili Romi, ki živijo v 

improviziranih bivališčih, ki si električno energijo 
proizvajajo z agregati, pitno vodo pa imajo na 
voljo iz skupne cisterne, kamor vodo dostavlja 
občina z gasilskimi cisternami.  
Kot ugotavljajo na občini, je položaj 
posameznikov znotraj romske skupnosti zelo 
različen tako z vidika premoženja, ki ga 
posedujejo, kot z vidika odnosa do okolja in do 
drugih pripadnikov svoje skupnosti, predvsem 
žensk in otrok. Skupno pa jim je, da so brez 
izobrazbe ali z nizko stopnjo izobrazbe, običajno 
je to nedokončana osnovna šola, večinoma 
nezaposleni in prejemniki socialnih transferjev. 
Poseben problem predstavljajo mladostniki v 
obdobju, ko izgubijo pravico do osnovne šole. 
Redki končajo osnovno šolo in nadaljujejo z 
izobraževanjem na srednji šoli. Gre za 
populacijo, ki je prepuščena sama sebi, 
starševski nadzor je minimalen. Mladi padejo 
pod vpliv starejših, ki opravljajo dejavnosti na 
meji kriminala. Na ta način tudi mladostniki 
postajajo neobvladljivi in nepredvidljivi. Osnovne 
vrednote so jim denar, avtomobili in mobitel. 
Tako je navedeno v dokumentu, ki so ga sprejeli 
na občinskem svetu v Krškem pred mesecem 
dni, torej gre za sveže, aktualne podatke, ki 
govorijo drugače, kot očitno meni Vlada in njene 
službe. O težavah in neusklajenosti priča tudi 
zapis v poročilu na strani 28, kjer sta med 
pozitivnimi primeri navedeni občina Kočevje in 
občina Krško. Ta si je v primeru dveh naselij, ki 
nista predvideni za legalizacijo, do sedaj 
prizadevala pomagati trem družinam, da so se 
vselile v neprofitna stanovanja. Za eno družino 
pa si prizadeva pridobiti stanovanjsko hišo v eni 
izmed vasi. Občina je podoben model reševanja 
bivalnih razmer poskusila predstaviti državi in se 
s takšnim projektom prijavila na javni razpis 
Ministrstva za gospodarstvo, razvoj in 
tehnologijo v letu 2016, vendar brez uspeha, saj 
takšen pristop ni bil med upravičenimi nameni 
sofinanciranja v okviru tega razpisa.  
 V Slovenski nacionalni stranki zato 
menimo, da dosedanje politike in programi za 
reševanje romske problematike niso bile uspešni 
tam, kjer bi bile najbolj potrebne, in to kljub 
precejšnjim vloženim finančnim sredstvom, ker 
za sedaj ni videti bistvene spremembe in 
predvsem ker očitno odgovorni ne razumejo ali 
nočejo razumeti problema na terenu. Hvala.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke bo predstavila Anja Bah 
Žibert.  
 Izvolite.  
 
ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala za 

besedo.  
 Predsedujoči, naj odgovorim kolegom 
iz Levice. Jaz v stališču ne mislim polemizirati 
tako kot vi. Za to je čas v razpravi. Bom pa 
predstavila stališče Slovenske demokratske 
stranke.  
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 Najprej pa nekaj besed o vladi Mira 
Cerarja, kajti ta je bila pristojna in odgovorna za 
pripravo poročil za pretekla štiri leta glede 
položaja romske skupnosti v Sloveniji.  
 Zakon o romski skupnosti v Repliki 
Sloveniji je povsem jasen. Vladi nalaga, da 
Državnemu zboru enkrat letno poroča glede 
uresničevanja obveznosti iz naslova 
omenjenega zakona. Zato je na mestu 
vprašanje, kaj je Vlada počela v letih 2015 in 
2016, ko gre za vprašanje romske problematike 
oziroma uresničevanja zakonskih določil, saj 
poročil ni pripravila. Vlada od lokalnih skupnosti 
ter državljank in državljanov Slovenije na eni 
strani pričakuje in zahteva, da zakon spoštujejo, 
na drugi strani pa ga sama preprosto ignorira. 
Pri tem gre še za kako pomembna vprašanja, ki 
se tičejo tako življenja romskega kot tudi 
ostalega prebivalstva.  
 Danes tako obravnavamo peto poročilo 
o položaju romske skupnosti v Sloveniji, ki ga 
poleg pristojnega odbora na podlagi sklepa 
obravnava danes tudi zbor. Tisti, ki smo se tem 
poročilom posvečali že v preteklosti in ne le 
tokrat, lahko z zaskrbljenostjo ugotovimo, da 
bistvenega in nujnega napredka na področju 
romske problematike praktično ni. Še vedno se 
neprestano vrtimo okoli enih in istih vprašanj in 
problemov. Glede na to, da smo v zadnjih 
desetih letih za reševanje romske problematike 
namenili dobrih 67 milijonov evrov, bi moralo biti 
stanje na tem področju bistveno boljše. Zato se 
več kot upravičeno lahko vsi skupaj vprašamo, 
zakaj so bili porabljeni vsi to milijoni. Že večkrat 
sem v imenu Poslanske skupine Slovenske 
demokratske stranke opozorila, da za uspešno 
reševanje romske problematike najprej 
potrebujemo osnovne statistične podatke, ki jih 
danes še vedno nimamo. Le tako bomo lahko 
ugotavljali in ocenjevali učinke posameznih 
projektov in razvoj na posameznih področjih, ki 
še vedno predstavljajo največ težav. Gre za 
izobraževanje, zaposlovanje, prostorska 
ureditev in tudi varnostno vprašanje. Še več o 
tem bom seveda povedala kasneje v razpravi.  
 V razmislek za nadaljevanje današnje 
razprave pa naslednje vprašanje: komu služi 
poročilo, kjer ni niti ene same primerjalne tabele 
o položaju in napredku na področju romske 
problematike? Niti ene sama tabele!  
 Naj zaključim to stališče še z bistvenim 
sporočilom. Za uspešno reševanje romske 
problematike ni dovolj, da govorimo samo o 
pravicah romske skupnosti. Začeti je potrebno 
govoriti tudi o dolžnostih Romov in njihovem 
zavedanju, da smo pred zakonom vsi enaki. Pri 
tem je odgovornost temeljnega pomena. Le tako 
bo njihova integracija zares uspela.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Lista 
Marjana Šarca bo predstavila Karla Urh.  
 Izvolite. 
 

KARLA URH (PS LMŠ): Spoštovani vsi prisotni!  

 Med romskimi skupinami oziroma 
skupnostmi v Sloveniji so velike družbene 
razlike, ki temeljijo predvsem na okoliščinah in 
razmerah, v katerih te skupine prebivalstva 
živijo, pa tudi na njihovih kulturnih praksah in 
sprejetosti v lokalnem okolju. Največkrat so tam 
močni stereotipi in predsodki. V povprečju je v 
Prekmurju družbeno-ekonomski položaj 
romskega prebivalstva boljši kot na Dolenjskem, 
v Posavju in Beli krajini oziroma preostalih 
okoljih, kjer ti prebivalci živijo. Razlike v 
družbeno-ekonomskem položaju, načinu 
življenja, izobrazbi, zaposlenosti, verski 
pripadnosti in šegah ter navadah so velike tudi 
med tako imenovanimi netradicionalno 
naseljenimi pripadnicami in pripadniki romske 
skupnosti, ki večinoma živijo v večjih mestih, na 
primer: Ljubljana, Maribor, Celje, Velenje, 
Jesenice.  
 V povprečju romsko prebivalstvo 
uvrščamo v najnižje socialne sloje, za katere je 
značilna revščina. Čeprav je tudi romska 
skupnost notranje razslojena, je ne glede na to, 
socialni status romskega prebivalstva v večini 
primerov še vedno izrazito nižje od socialnega 
statusa večinskega prebivalstva. Neugoden 
družbenoekonomski položaj pripadnikov romske 
skupnost je povezan z revščino, nizko stopnjo 
izobrazbe, visoko stopnjo brezposelnosti, 
neprimernimi bivanjskimi razmerami, slabim 
zdravstvenim stanjem in predsodki ter stereotipi 
o Romih. Ti negativni dejavniki, katerih vzroki in 
posledice so medsebojno tesno povezani in 
prepleteni, ustvarjajo zaprt krog izključenosti, iz 
katerega pripadnice in pripadniki romske 
skupnosti sami ne morejo ali zelo težko izstopijo. 
Posledično nimajo družbene moči, so zunaj 
dogajanja, trajno odrinjeni na družbeni rob in 
odvisni od socialnih pomoči. Tudi med sabo so 
nepovezani, razdrobljeni po naseljih in večinoma 
neorganizirani oziroma je njihova organiziranost 
strukturirana v lokalni romski skupnosti, ki je 
največkrat omejena na posamezno naselje, 
lahko pa se povezujejo družine iz več naselij in 
regij.  
 Pogosto se torej zgodi, da so tisti, ki so 
začeli prevzemati naprednejše norme in pravila, 
onemogočeni v lastni sredini. Ko so 
obravnavani, so obravnavani kot problem, ki ga 
je treba obvladovati in ne reševati. Ti problemi in 
potrebni ukrepi so lahko integracijskih, 
nadaljevalni in tuji razvojni, odvisno od potreb v 
regiji. Razlike niso samo med regijami, ampak 
so tudi med tako imenovanimi lokalnimi 
skupnosti v regiji ali celo med naselji ali deli 
naselij v okviru ene lokalne skupnosti.  
 Prav iz teh razlogov je za doseganje 
napredka na tem področju poleg vladnih 
ukrepov nujno ukrepanje na lokalni ravni, pri 
čemer je ključno izhodišče dejansko stanje v 
posameznem okolju.  
 V Listi Marjana Šarca pozdravljamo 
opravljano delo s strani urada Vlade Republike 
Slovenije, ki je potekalo v zadnjih letih in je 
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omogočilo ključne spremembe in dopolnitve v 
Zakonu o romski skupnosti v Republiki Sloveniji. 
Sprejeti je treba zakon o romski skupnosti, ki je 
bil nekako prekinjen zaradi odstopa prejšnje 
vlade. Nov zakon o romski skupnosti bo 
omogočil ključne rešitve za izboljšanje položaja 
romske skupnosti. Pozdravljamo tudi sprejetje 
nacionalnega programa ukrepov Vlade 
Republike Slovenije za obdobje 2017– 2021, ki 
je določil pomembne smernice na različnih 
področjih, ki so ključne za romsko skupnost v 
Sloveniji. Na področju izobraževanja opažamo 
pozitivno povečanje zgodnega vključevanja 
romskih otrok v izobraževalni sistem. Pri tem pa 
je treba z vso zavzetostjo obravnavati skrb 
posameznika, Zveze Romov Slovenije in tudi 
predsednika, ki je opozoril na porast 
premeščanja romskih otrok v šole s prilagojenim 
programom. Opaziti je povečanje vključenosti 
Romov v aktivne politike zaposlovanja. V sklopu 
strategij in resolucij so se izvajali projekti, da bi 
izboljšali položaj Romov na trgu dela. Ti projekti 
so se nanašali na uspešen vstop na trg dela, na 
primer Romska hiša, in k spodbujanju 
socialnega podjetništva v okviru vzpostavitve 
treh socialnih podjetij. Ne moremo pa se strinjati 
z očitki predsednika Zveze Romov Slovenije, da 
projekti in pa projektne možnosti zaposlovanja 
romske skupnosti nimajo pogojev za dolgotrajne 
učinke. Na področju socialne vključenosti 
Romov so se izvajali projekti v okviru ciljev in 
ukrepov, izpostavljenih v strategijah in 
resolucijah, kjer so bili in bile izpostavljene 
ranljive skupine, zlasti otroci in mladostniki. 
Poudariti moram tudi projekt opolnomočenja 
romskih žensk iz leta 2015, saj je omogočil 
boljše informiranje ter krepitev vloge žensk in s 
tem prispeval k večji enakopravnosti romskih 
žensk in deklic. Za povečevanje vključenosti 
Romov v poznejše obdobje izobraževalnega 
sistema pa je predvsem pomembna vloga s 
strani podajanja informacij Romom o pogojih za 
pomoč štipendiranja.  
 Zdravstveno varstvo. Delovali so 
številni projekti, delavnice, konference z 
namenom ozaveščanja in informiranja romske 
skupnosti o zdravju in uveljavljanju pravic do 
zdravstvenega varstva. Še posebej je bila 
namenjena pomoč informiranja in skrb za 
mladostnice, ženske in otroke. Sofinanciralo se 
je 11 projektov v letih 2016 in 2017, ki so 
prispevali k izboljšanju bivanjskih razmer 
Romov. Predsednik Foruma romskih svetnikov 
je tudi pohvalil dobre prakse integracije Romov v 
prostor, vendar izpostavil tiste občine, kjer 
lokalna skupnost ne vključuje romskih naselij v 
poselitveni načrt. 
  Ministrstvo za kulturo je financiralo od 
leta 2015 do leta 2017 251 projektov. Poleg tega 
so bili financirani programi radiotelevizije, ki so 
pripomogli k ozaveščanju javnosti o romski 
kulturi in jeziku. Zakon o varstvu pred 
diskriminacijo iz leta 2016 je izpostavil ključno 
vlogo policije, več partnerskega sodelovanja z 
lokalno skupnostjo, državnimi organi in civilno 

družbo, večji občutek varnosti, večje zaupanje v 
delo policije ter učinkovito preprečevanje in 
preiskovanje kriminala. Pomembno je tudi 
sodelovanje policije z Romi v okviru nacionalne 
platforme za Rome. Zagotovo je za uspešno 
vključevanje pripadnikov romske skupnosti v 
širšo družbeno skupnost treba vzpostaviti stalen 
dialog in sodelovanje med lokalno skupnostjo, 
romsko skupnostjo in državo. 
  Poslanska skupina LMŠ, Liste Marjana 
Šarca ugotavlja, da integracijska politika države 
do Romov poteka na solidni ravni in da bistveno 
ne zatira pogojev, ne ohranja njihove kulturne 
identitete, ki se manifestira skozi različne oblike 
umetniškega in siceršnjega ustvarjanja. Romi so 
državljani Republike Slovenije tako kot smo vsi 
ostali, ne glede na raso ali versko prepričanje. 
Vsak državljan ima pravico zahtevati, vendar 
tudi dolžnost prispevati. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Stališče Poslanske skupine Socialnih 
demokratov bo predstavil Predrag Baković.  
 Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Predsedujoči 

hvala za besedo. Spoštovani predstavniki Vlade, 
kolegice, kolegi še enkrat, hvala za besedo. 
 Poslanska skupina Socialnih 
demokratov pozdravlja predlog Odbora za 
notranje zadeve, javno upravno in lokalno 
samoupravo, da se Peto poročilo o položaju 
romske skupnosti v Sloveniji obravnava na 
plenarni seji Državnega zbora. Ocenjujemo, da 
so izzivi na področju reševanja problematike 
romske skupnosti tako kompleksni, da ta tema 
zahteva veliko pozornost in sprejetje učinkovitih 
ter sistemskih ukrepov. Po oceni, ki izhajajo iz 
ocen občin, centrov za socialno delo in drugih 
državnih inštitucij, v Sloveniji živi nekje med 7 do 
10 tisoč Romov. Pravna podlaga za urejanje 
položaja romske skupnosti je opredeljena v 
ustavi, poleg tega pa imamo področje romske 
skupnosti posebej urejeno v Zakonu o romski 
skupnosti v Republiki Sloveniji. Pomembno je 
poudariti, da nobena druga od 28 držav članic 
Evropske unije, tega področja nima urejenega s 
posebnim zakonom, kar ocenjujemo kot 
posebnost in hkrati kot pokazatelj, da država želi 
urediti stanje na področju romske skupnosti. 
Vlada Republike Slovenije je lani sprejela nov 
nacionalni program ukrepov za Rome za 
obdobje 2017–2021, katerega cilj je izboljšanje 
položaja ter pospeševanje socialne vključenosti 
pripadnikov romske skupnosti. V okviru Vlade 
Republike Slovenije se s problematiko ukvarjata 
Urad za narodnosti, ki je nacionalna kontaktna 
točka za Rome v Sloveniji in Komisija za zaščito 
romske skupnosti. Ustanovljena je bila tudi 
medresorska delovna skupina za reševanje 
prostorske problematike Romov, ki po naši oceni 
odlično opravila svoje delo in pripravila ustrezna 
priporočila. Ta priporočila bi bilo treba 
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obravnavati na ustreznih odborih in jih uporabiti 
pri določitvi sistemskih ukrepov. 
 Izzive na področju romske skupnosti bi 
po naši oceni lahko strnili nekako v štiri 
kategorije, ki so med seboj neločljivo povezane 
in imajo hkrati ena na drugo neposreden vpliv. A 
potrebno se je zavedati, da pri rešitvi romskih 
vprašanj ne gre zgolj za to, da se določijo ali 
opredelijo le pravice romske skupnosti, temveč 
tudi njihove dolžnosti, zlasti pa opredelijo, 
informalizirajo ustrezni sistemski ukrepi, ki bi 
pripomogli k ureditvi razmer. Te štiri kategorije 
izzivov, ki zadevajo romsko skupnost, so 
bivanjske razmere, izobraževanje, zaposlovanje 
in varnostne razmere. O tem bo kasneje govora 
tudi v sami razpravi. 
 Mnenja tako romskih skupnosti kot tudi 
večinskega prebivalstva so si enotna v tem, da 
je treba razmere urediti čim prej. In če lahko 
opredelimo probleme, je mogoče opredeliti tudi 
sistemske rešitve, ki morajo biti uokvirjene v naš 
pravni sistem in sprejemljive za vse. Pomembno 
je tudi, da vse štiri kategorije začnejo urejati 
istočasno, saj imajo, kot že rečeno, ena na 
drugo neposreden vpliv. Zato je treba čim prej 
učinkovito spremeniti Zakon o romski skupnosti, 
še pred tem pa preučiti poročilo medresorske 
delovne skupine za reševanje prostorske 
problematike Romov, ki je opredelila ključne 
probleme in nakazala tudi rešitve. 
 V vse aktivnosti je treba vključiti tako 
romsko skupnost samo kot tudi lokalne 
skupnosti, kjer Romi živijo. Razmere na terenu 
kažejo, da je sožitje med večinskim 
prebivalstvom in romskimi skupnostmi zlasti na 
Dolenjskem milo rečeno okrnjeno. Na tako 
stanje vpliva več dejavnikov, ki bodo zagotovo 
nakazani tudi med samo razpravo poslancev. 
Treba jim je prisluhniti z vso resnostjo in poiskati 
rešitve.  
Na odboru smo članice in člani sprejeli 
priporočilo Vladi, da nemudoma pristopi k 
ukrepom za izboljšanje položaja romske 
skupnosti v Sloveniji ter da se v najkrajšem 
možnem času v sodelovanju s predstavniki 
romske skupnosti, predstavniki samoupravnih 
lokalnih skupnosti in drugimi deležniki pripravijo 
ustrezne spremembe Zakona o romski 
skupnosti.  
 V Poslanski skupini Socialnih 
demokratov to priporočilo podpiramo. Prav tako 
podpiramo in bomo tudi v bodoče podpirali vse 
ukrepe, ki bodo pripomogli k vzpostavitvi boljših 
razmer za življenje, bivanje, zaposlovanje in 
izobraževanje Romov ter hkrati k boljšim 
medsebojnim odnosom med romsko skupnostjo 
in večinskim prebivalstvom. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa! 
  Preden dam besedo še gospodu 
Janiju Möderndorferju, ki nam bo predstavil 
stališča Poslanske skupine Stranke modernega 
centra, naj povem, ker se je veliko 
razpravljavcev odpovedalo, naj se pripravijo 

Karla Urh, Predrag Baković in Lidija Divjak 
Mirnik. 
 Gospod Jani Möderndorfer, izvolite. 
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Dober dan!  
 Spoštovani podpredsednik, prosim, če 
me ne kličete tako, kot to nisem. Moj rojstni 
priimek se piše drugače, ponavljal ga ne bom 
več. Ponavljali smo ga že stokrat. Prosim, če se 
ga naučite, ker drugače bom jaz spremenil vaš 
priimek in vas bom začel drugače naslavljati. 
 V Poslanski skupini SMC bomo 
priporočila, ki so bila predlagana temu zboru, 
seveda podprli. Podprli jih bomo z jasnim 
razlogom. Danes sem slišal že v samih 
predstavitvah stališč različne poglede na to, 
kako se je zakon pripravljal in kaj je bilo 
narejenega in kaj ne. Dejstvo je, da je Vlada 
Republike Slovenije v prejšnjem mandatu, je 
pripravila zakon, ga sprejela in ga tudi poslala v 
Državni zbor. Celo uvrščen je bil s terminskim 
planom na aprilsko sejo. Dejstvo je, da se je 
večina odločila, da bo spremenila oziroma 
preklicala terminski plan in s tem so padli vsi 
predlogi, ki so bili uvrščeni v ta terminski plan. 
Toliko mimogrede o izgovorih, češ, da zakon ni 
bil dobro pripravljen. O tem niti ni tekla razprava, 
nihče o tem niti ni odločal, zato o tem danes 
razpravljati je malce irelevantno. Verjamem pa, 
da ima vsak svoj pogled in razmišljanja in jih 
bodo nekateri mogoče danes tudi predstavili v 
sami razpravi. 
Zato so ta priporočila nujno potrebna. Vlada ima 
danes v rokah že pripravljen zakon. Lahko pa 
ga, ker je suverena, pripravi svoje predloge, 
spremembe, dopolnitve in ga nemudoma pošlje 
v Državni zbor. 
Sam Nacionalni program ukrepov za Rome za 
obdobje 2017– 2021, ki je bil že večkrat danes 
omenjen, govori o več stvareh, ki pa so podlaga 
in usmeritve tudi za vse ukrepe, ki jih Republika 
Slovenija mora izpeljati. Med njimi, naj jih 
naštejem, ker so zelo pomembna in bistvena, so 
problematika izobrazbene ravni, zmanjševanje 
brezposelnosti, izboljšanje zdravstvenega 
varstva, četrti, izboljšanje bivanjskih razmer, 
peti, odprava predsodkov, stereotipov in 
diskriminacije, šesti, ohranjanje romske kulture, 
jezika in identitete in sedmi, spodbujanje 
informacijske in založniške dejavnosti romske 
skupnosti. 
To pomeni, da imamo pred sabo ogromno 
nalog. Poročila so dobrodošla in v spodbudo 
tako za urad in ne nazadnje vlado in tudi za vse 
ostale, da na tem tudi delamo. Dejstvo je, da 
romska skupnost ima svojo posebno težo. Gre 
za ustavno kategorijo skupnosti, ki ima zato tudi 
posebno težo. Dejstvo pa je, to si moramo 
priznati, in verjamem, da bomo v razpravi kar 
nekaj o tem govorili, da ima vsak svoj pogled, 
kako se to rešuje. Ampak res vsak. 
Zato je včasih zelo težko priti na skupni 
imenovalec. Ta skupni imenovalec pa je, da bi 
končno prišli enkrat do te točke, da bi to bila 



                                                                                                                          

  334  

samo še ustavna kategorija, nikoli pa ne bi rabili 
več sprejemati nekih posebnih ukrepov, zato da 
bi se ukvarjali z romsko skupnostjo. Ne gre za 
to, da se mi z njo ukvarjamo, kot radi rečemo, 
ampak gre za to, da je to naša dolžnost, ki jo 
pač nekateri nočejo ali pa ne razumejo. 
Na koncu naj povem, da je bil tudi narejen 
bistven premik. Urad se je s kabineta 
predsednika premaknil v generalni sekretariat, 
kar je nujno, če hoče komplementarno in s 
samimi pripravami in sodelovanjem na različna 
poročila imeti sodelovanje z vsemi ostalimi 
ministrstvi.  
  V sami razpravi bomo predstavili in 
tudi povedali, kako si mi predstavljamo, glede na 
samo poročilo, določen pogled, kar se tiče 
določenih korakov reševanja same 
problematike. Naj pa omenim, kar ste nekateri 
tudi omenili, vendar naj poudarim naše stališče, 
ne gre samo za to, to je jasno, da brez 
deležnikov, ki vstopajo v reševanje teh 
problemov in težav z romsko skupnostjo, ko 
govorimo o lokalni skupnosti, državi, nevladnih 
organizacijah, organih države in vseh ostalih 
deležnikih, a je treba razumeti tudi drugače. 
Nekateri pravijo »dajte nam denar in mi bomo 
delali tisto, kar mislimo, da je prav«. Drugi 
pravijo, »dajte nam vse, kar potrebujemo, in 
bomo delali tako, kot je prav«. Enkrat to govori 
občina, drugič govorijo romske skupnosti same, 
tretjič govorijo to vsi tisti, ki mislijo, da to znajo 
dobro reševati.  
 V Poslanski skupini SMC z veseljem 
sprejmemo to razpravo in bomo tudi z veseljem 
sodelovali in spremljali pri reševanju samih 
ukrepov v nadaljevanju.  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Končali smo s predstavitvijo stališč 
poslanskih skupin. Sledi razprava o poročilu in o 
predlogu priporočila.  
Besedo ima Predrag Baković.  
Izvolite. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Spoštovani 

predsedujoči, spoštovani predstavniki Vlade, 
kolegice, kolegi! Hvala lepa za besedo.  
Do sedaj nekako smo govorili bolj na splošno – 
ali pa, če želite, na akademskem nivoju – pa bi 
sam želel to razpravo spustiti dejansko na neko 
operativno področje in na tiste stvari, ki 
pravzaprav tarejo večino članov, tako 
pripadnikov romske skupnosti kot tudi 
pripadnikov večinskega prebivalstva. Jaz sam 
osebno menim, da romska vprašanja poznam 
celovito. Z njimi se operativno ukvarjam 
praktično vso svojo poklicno pot in ocenjujem, 
da so stvari, ki jih bom navedel v nadaljevanju, 
bistvene za rešitev celotne romske problematike.  
Kot sem že prej povedal v stališču Poslanske 
skupine Socialnih demokratov, tudi sam izzive 
na področju reševanja romskih vprašanj na 
splošno razvrščam v štiri kategorije, in sicer 
izobraževanje, zaposlovanje, bivanjske razmere 

in pa varnostne razmere. Vse te teme so med 
seboj ključno povezane in neposredno 
učinkujejo druga na drugo.  
Izobrazbena struktura Romov je precej nizka. 
Večina jih niti ne konča uspešno osnovne šole. 
Razlog za tako stanje pa je dejstvo, da Romi 
izobrazbe zelo pogosto ne pojmujejo kot 
vrednoto. Zaradi tega je njihovo obiskovanje 
pouka neredno, ne vključujejo se v vrtec, vzrok 
pa je iskati tudi v slabem znanju slovenskega 
jezika, pomanjkljivi socializaciji otrok, 
odrinjenosti romskih otrok od otrok večinskega 
prebivalstva, pa tudi zaradi revščine, neurejenih 
bivanjskih in socialnih razmer ter pomanjkanja 
motivacije znotraj romske skupnosti in znotraj 
posamezne družine. Otroci ponavljajo vzorec 
staršev. Med njimi obstaja zavedanje, da je moč 
preživeti tudi brez izobrazbe in brez zaposlitve 
od socialnih transferjev ter zavedanje o manjših 
možnostih za zaposlitev.  
 Nizka stopnja izobrazbe ima za 
posledico veliko brezposelnost pripadnikov 
romske skupnosti, saj le-ti večinoma niso 
zaposleni. Osnovne življenjske potrebe pa si 
zagotavljajo s pomočjo socialnih transferjev, ki 
jih daje država pravzaprav vsem ljudem, ne 
samo njim. Živijo v težkih razmerah ter dokaj 
pogosto se ukvarjajo tudi z legalno, pollegalno 
pa tudi nelegalno aktivnostjo: zbiranje odpadnih 
surovin, prodaja le-teh, prekupčevanje, 
posojanje denarja, tudi za oderuške obresti, 
izvrševanje kaznivih dejanj in prekrški. Naslednji 
razlog velike brezposelnosti je predsodek 
delodajalcev, saj Romi pogosto veljajo za 
nezanesljivega delavca, delavca, ki je nagnjen k 
izvrševanju kaznivih dejanj. To je stereotip in 
tega ne bi smelo biti. Tretji razlog je 
nezainteresiranost Romov samih za zaposlitev, 
saj je razkorak med plačo nekvalificiranega 
delavca in socialnimi transferji zelo majhen. 
Poleg tega pa obstaja zelo pomemben, četrti 
razlog, to pa je zadolženost Romov. Gre za 
zadolženost do države in pa nekih drugih 
upnikov, podjetij, vendar ta dolg v primeru 
prejemanja socialne pomoči ni izterljiv. To pa 
ima za posledico dejstvo, da si zadolženi Romi 
zaradi grozečih se izvršb ne želijo iskati 
zaposlitev.  
 Tudi če bi si jo poiskali, pa bi bila zaradi 
izterjanih izvršb plača v tem primeru zagotovo 
manjša od socialnih transferjev, česar se 
zavedajo in zato tudi ne želijo aktivno iskati 
zaposlitve. Ker so brez redne zaposlitve in imajo 
majhne prejemke iz socialnih transferjev, si sami 
niso sposobni urediti bivanjskih razmer.  
 Najbolj kritične bivanjske razmere so v 
romskih naseljih, tam so njihova bivališča 
pogosto slaba, z neurejenim statusom, 
nelegalna, na zemljišču, ki je last občine ali 
države, redko na zemljišču, ki je last fizičnih 
oseb. Ta naselja so občine in države skozi 
desetletja večinoma tolerirale in jih niso urejale 
ter so tu urejanje prepustile pravzaprav nekako 
neformalno posamezniku. Naselja se zaradi 
visoke natalitete Romov širijo, to zbuja pri 
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večinskem prebivalstvu negodovanje in zahteve 
po omejitvi naselij in ureditvi razmer. Razmere 
pa se urejajo počasi, vzrok pa je iskati tako v 
predpisih države in dolgotrajnih postopkih, veliki 
finančni obremenitvi najpogosteje lokalnih 
skupnosti in Romov samih, nezainteresiranosti 
ali celo nasprotovanju posameznih družin 
oziroma celih romskih skupnosti k urejanju, 
preselitvi ali celoviti ureditvi posameznega 
romskega naselja. Temu smo priča ne nazadnje 
tudi v Kočevju v zadnjem obdobju, kjer poskuša 
lokalna skupnost intenzivno urejati nelegalno 
romsko naselje, pa prihaja do uporov različnih 
predstavnikov romske skupnosti. 
 Posledica vseh teh neurejenih razmer 
pa je četrta kategorija., to pa so varnostne 
razmere. Te so še posebej slabe v romskih 
naseljih, manj pa v romskih družinah, ki živijo 
izven naselij med večinskih prebivalstvom. V 
romskih naseljih so pogosto prisotni medsebojni 
spori. Mnogokrat se ti spori rešujejo z grožnjami, 
ustrahovanji, fizičnim nasiljem, pa tudi z napadi 
na življenje. Zaradi tega si Romi, kjer je seveda 
to mogoče, bivališča v naseljih uredijo tako, da 
niso preblizu drug drugemu, vendar kljub temu 
nekako v območju romskega naselja, kajti med 
njimi zelo hitro lahko pride do sporov. Pogosto 
zaradi neprimernega obnašanja otrok, kakšnega 
drugega spora med starši, objestne vožnje 
posameznikov skozi naselja in podobno. Poleg 
tega pa se konflikti dogajajo tudi z bližnjih 
večinskim prebivalstvom. Nekatere najpogosteje 
moti glasna glasba, razna uporaba pirotehničnih 
izdelkov, uporaba strelnega orožja, kurjenje 
izolacije barvnih kovin, neustrezno ravnanje z 
odpadki, beračenje, priložnostne tatvine in 
podobno. 
 Taki dogodki povečujejo razkol med 
romsko skupnostjo in med večinskim 
prebivalstvom. Policija v večini primerov opravi 
svoje naloge in trenutno sicer vzpostavi neke 
normalne razmere, pogosto z represivnimi 
ukrepi, tako pri kršitvah znotraj naselij, kot tudi 
izven. A ker večina Romov ni zaposlenih in ker 
živijo od socialnih transferjev, so izvzeti iz 
izvršbe, zato do realizacije kazni ne pride. Dolg 
ne izpuhti, temveč se nalaga in čaka na neke 
boljše čase, ko bi se socialni status te osebe 
spremenil in izboljšal – ko bi oseba se zaposlila, 
nekaj dedovala oziroma prišla do kakšne druge 
nepremičnine ali premičnine, vendar se to ne 
zgodi.  
 Seveda se tudi Romi tega zavedajo in 
zavedajo se svojega dolga. Vam povem iz 
lastnih izkušenj, veliko je zadolženih od nekaj 
tisoč evrov pa do nekaj deset tisoč evrov. To so 
pravzaprav Romi meni sami povedali v času, ko 
sem bil podžupan v občini Kočevje, ker so si pač 
poskušali na nek način urejati te razmere, 
zavedajoč se, da bodo padli pod izvršbo, pa 
tega potem tudi ne storijo. Na ta način si potem 
tudi ne želijo na legalen in transparenten način 
urediti bivalnih razmer in postati nek uraden 
lastnik teh nepremičnin ali pa tudi premičnih 
stvari.  

 Denar, kdorkoli ga že ima, hranijo v 
nogavicah. Ker se zaradi teh okoliščin izogibajo 
zaposlovanju, tudi pri otrocih ne vzbujajo 
interesa po zaposlitvi, seveda tudi ne za 
pridobitev ustrezne izobrazbe.  Tako se 
krog med izobrazbo, zaposlitvijo, bivanjskimi 
razmerami in varnostnimi razmerami 
ponavljajoče se vrsti, izhoda pa ni. Hkrati s tem 
tisti, ki izvršujejo kazniva dejanja in pa tudi 
prekrške, dobijo nek lažen občutek neke 
imunitete, torej občutek, da se jim pač ne more 
nič zgoditi. S tem svoja ravnanja ponavljajo, dolg 
pa se povečuje.  
 Seveda rešitve obstajajo. Če znamo 
opredeliti konkretne probleme, bomo znali 
opredeliti tudi rešitve oziroma se že same 
nakazujejo. Vendar tukaj ne gre za posamezne 
ukrepe, gre namreč za sistemske ukrepe, ki se 
morajo istočasno odvijati na vseh štirih 
opredeljenih kategorijah. Na področju 
izobraževanja je treba s sistemskimi ukrepi 
motivirati starše, da svoje otroke pošiljajo v vrtec 
in osnovno šolo, ter vzpostaviti tudi ustrezne 
mehanizme, ki bodo tudi od staršev terjali 
učinkovito odgovornost za neupravičeno 
odsotnost otrok od pouka. Sistemski ukrepi bi 
morali biti regulirani na način, da bodo starši 
sami spoznali, da je izobrazba nujna, če želijo 
priti do določenih pravic. Pojavljali so se razni 
predlogi, takšni in drugačni, kako to vzpostaviti. 
Eni tudi na način, da bi povezali pridobitev 
vozniškega dovoljenja z ustreznim nivojem 
izobrazbe. 
 Poseben program izobraževanja bi bilo 
treba uvesti tudi za osebe, ki so starejše od 15 
let, z namenom pridobitve osnovnošolske, 
poklicne ali srednješolske izobrazbe, ter jih s 
sistemskimi ukrepi prav tako motivirati, da bi tak 
program tudi dokončali. Na področju zaposlitve 
je takoj nujno treba zagotoviti ustrezen visok 
nivo dohodka iz zaposlitve, ki bo ljudi stimuliral k 
aktivnemu iskanju zaposlitve in bo pomenil 
občuten finančni preskok med socialnimi 
transferji in plačo nekvalificiranega delavca 
oziroma drugega ustreznega delovnega mesta. 
Treba bo na ustrezen način stimulirati 
delodajalce, da se bodo pogosteje odločali za 
ponujanje prostih delovnih mest tudi Romom in 
drugim trajno nezaposljivim ljudem. Glede dolga, 
ki ga imajo Romi do države in raznih podjetjih, 
torej neplačane kazni, globe, stroški operaterja 
mobilne telefonije in še kaj, bo treba sprejeti 
neke sistemske ukrepe. Prvi med njimi mora biti 
tak, ki bo učinkovito preprečeval, da bi se jim 
dolg povečeval. Šele kot bo tak ukrep sprejet in 
se dolg ne bo več povečeval in bo ta ukrep 
zaživel, bo treba premisliti tudi, kako ravnati s 
preteklim dolgom, in se odločiti, ali bo šlo za 
odpis dolga bodisi da se sklene nek dogovor z 
njimi o postopnem odplačevanju, s čimer bi se 
zaradi tega dolga ne bi smelo bistveno posegati 
v njihov osebni dohodek ali tudi njihove 
nepremičnine. Ta ukrep bi mora veljati za vse, 
ne samo za Rome, saj bi z izvzetjem ostalih ljudi 
le slednje diskriminirali.  
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 Glede urejanja bivanjskih razmer je 
nujno, da se romska naselja kjer je to mogoče, 
legalizirajo. Tukaj vidim nalogo lokalnih 
skupnosti, da speljejo postopke legalizacije 
naselij, vendar bi morala država te postopke 
poenostaviti, skrajšati in poceniti. Bistveno pa je 
spoznanje, da romska naselja niso bodočnost, 
zlasti ne neurejena, ki spominjajo na gete, 
favele, slame itn. Zato je bistvenega pomena, da 
se pripravijo razpisi, ki bodo omogočali 
individualno reševanje bivanjskih razmer 
posameznikov in ne zgolj komunalno 
opremljanje naselij. Neracionalno in 
neučinkovito je na primer komunalno urejanje 
romskega naselja, kjer so objekti takšni, da 
nimajo niti ustreznih sanitarij, da bi lahko 
kanalizacijo kam speljali. Pri svojem delu sem 
sam prišel do spoznanja, da bi se marsikatera 
romska družina z veseljem izselila iz romskega 
naselja med večinsko prebivalstvo, a za to nima 
ustreznih finančnih pogojev. Zato bi bil po 
mojem mnenju pravilen pristop ta, da bi se 
najprej pripravili ustrezni razpisi, ki bi spodbudili 
individualno reševanje bivanjskih razmer izven 
naselij, bodisi za nakup zemljišča bodisi za 
nakup nekega ustreznega bivališča za 
posameznika ali družine, posledično bi se takrat 
romska naselja tudi sama zmanjšala. Romi bi 
začeli živeti med večinskim prebivalstvom, 
integracija bi bila hitrejša. Šele potem bi se 
pristopilo k ustreznemu urejanju komunalne 
infrastrukture tudi v naseljih. Seveda pa je pri 
tem treba urediti njihovo zadolženost, kajti nima 
nobenega smisla, da Rom, ki dolguje državi ali 
pa kdorkoli drug, ki je na socialnih transferjih in 
mu je treba urediti zadeve na tak način, da mu 
potem, ko postane lastnik neke nepremičnine, 
pa to država vzame. Tukaj ni potem nobene 
logike. Na eni strani dajemo, po drugi strani pa 
jemljemo.  
 Kot že rečeno, so varnostne razmere v 
romskih naseljih pa tudi izven njih posledica 
vseh ostalih neurejenih razmere. Po izboljšanju 
ostalih treh kategorij se bodo v veliki meri 
izboljšale tudi varnostne razmere. Treba je 
pripraviti učinkovite sistemske ukrepe, ki bodo 
preprečevali večanje dolga posameznikov zaradi 
izvrševanja nezakonitih dejanj, in ustrezno 
sanirati pretekli dolg. Hkrati pa bo treba 
učinkovito obravnavati tudi vse tiste, ki bi kljub 
vsem ukrepom še vedno kršili predpise in 
izvrševali nezakonita ravnanja.  
 Na kratko sem nanizal štiri kategorije, ki 
so bistvene za urejanje romskih vprašanj. 
Reševanje mora teči vzporedno, vendar realno 
ne moremo pričakovati takojšnjih pozitivnih 
rezultatov. Pomembno je, da se s temi ukrepi 
prične takoj.  
 Za konec naj povem, da sem se kot 
policist skoraj vso svojo poklicno pot ukvarjal z 
romsko skupnostjo. Pri tem sem med večinskim 
prebivalstvom pogostokrat naletel na 
nezadovoljstvo, negodovanja in takšne ali 
drugačne oblike nestrpnosti do romskega 
prebivalstva. A na drugi strani sem s strani 

romske skupnosti velikokrat naletel na fizične 
oblike nasilja pripadnikov romske skupnosti nad 
večinskim prebivalstvom. Na območju, kjer sem 
deloval, torej v Kočevju, so izvajali fizično nasilje 
nad večinskim prebivalstvom. Vem za mnogo 
primerov, ko so in še vedno Romi izvajajo fizično 
nasilje nad večinskim prebivalstvom, pa tudi nad 
pripadniki njihove lastne skupnosti. Nekaj 
primerov zagotovo poznate. Lahko jih tudi 
naštejem: do smrti pretepen Rom na 
bencinskem servisu, zaboden občinski svetnik v 
Kočevju s strani Roma, pretepen podjetnik, ker 
je poklical policijo, ker je bila prometna nesreča 
na dvorišču, kjer so imeli Romi prometno 
nesrečo, pretepen voznik, ki je zaradi 
nepazljivosti izsilil prednost vozniku Romu. 
Lahko bi našteval tudi še primere na prireditvah, 
koncertih, veselicah in še in še. Vendar o tem ne 
želim govoriti zato, ker bi bil populist, temveč 
zato, ker med takšnim vedenjem Romov in 
nestrpnostjo obstaja korelacija. Če poenostavim. 
Romi so nezadovoljni, zlasti tisti iz romskih 
naseljih, ki živijo v slabših razmerah kot večinski 
prebivalci. Vzroke za to sem pa že opredelil. Z 
opisanim agresivnim vedenjem na nek način 
izražajo nezadovoljstvo, kar zbuja med 
večinskim prebivalstvom nasprotno 
nezadovoljstvo in zaradi teh ravnanj jih ne želijo 
imeti v svoji bližini. To Romi zaznavajo … / 
izklop mikrofona/  
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Lidija Divják Mirnik, 
pripravi naj se Eva Irgl.  
 
LIDIJA DIVJAK MIRNIK (PS LMŠ): Hvala lepa, 

podpredsednik, za besedo. Nisem Divják, sem 
pa Dívjak. Ampak pustimo to. Včasih tudi divják, 
če je treba.  
 Kolega Predrag je pravzaprav opozoril 
zelo globoko na tematiko, o kateri govorimo. 
Sama bi bila krajša in bi želela opozoriti kljub 
temu na dve zadevi. V poročilu lahko 
preberemo, da napredek vsekakor pri romskih 
skupnostih je, vendar je poudarek na tem, da je 
počasen. Ukrepi segajo na različna področja 
družbenega življenja, s poudarkom na dvigu 
izobrazbene ravni, zmanjševanju brezposelnosti, 
izboljšanju zdravstvenega varstva, bivanjskih 
razmer, odpravam predsodkov, stereotipov in 
diskriminacije, ohranjanju romske kulture, jezika 
in identitete. Ti trendi pri vključevanju Romov v 
vse ukrepe aktivne politike zaposlovanja se mi 
zdijo zelo zelo pozitivni.  
 Obstajajo pa tudi težave, ker, kot smo 
lahko slišali, si Romi med seboj zelo nagajajo in 
nasprotujejo iz takšnih in drugačnih razlogov. 
Vendar razlike po Sloveniji so pa tudi zelo 
očitne. Sama poznam romsko skupnost pri 
Murski Soboti v Pušči ali pa v Mariboru. Te 
zadeve so definitivno drugačne kot tiste, o 
katerih je govoril kolega. Pomembno se mi zdi, 
da je kljub temu na neki deklarativni ravni za 
Rome relativno dobro poskrbljeno. Če govorim o 
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Mariboru, zagotovo. Vendar pa imamo določene 
težave, ki jih tudi lokalne skupnosti sproti 
rešujemo vsaka na svoj način, v skladu s tisto 
problematiko, ki se v neki določeni lokalni 
skupnosti pojavlja. Če ne veste, v Mariboru 
imamo prvo romsko gostilno. Vljudno vas vabim, 
da jo obiščete in tudi na ta način podprete delo 
Romov. Golaž je odličen, verjemite mi. Tako da 
pridite kaj v Maribor pogledat.  
 Se mi pa zdi kljub temu nujno opozoriti 
še na nekaj, to pa je, da se morajo tudi Romi 
začeti zavedati, da so polnopravni in 
enakopravni člani družbe in se ob svojih 
pravicah zavedati tudi svojih dolžnosti. To se mi 
zdi ključno, kar lahko preberemo tudi v poročilu. 
Zato na kratko, predlog priporočila bom seveda 
podprla, novelo zakona, o kateri ste govorili, pa 
je verjetno tudi nujno čim prej sprejeti. 
Predlagam, da jo tudi pripravite in te zadeve 
uredimo, da bomo lahko rekli, da vsi v Sloveniji 
živimo enakopravno; imamo enake pravice in 
enake dolžnosti. Hvala lepa. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa. 
 Naj povem, preden dam besedo gospe 
Evi Irgl, da so še prijavljeni Dušan Šiško, Željko 
Cigler, Jani Möderndorfer, Ferenc Horváth in 
Anja Bah Žibert. 
 Gospa Eva, izvolite. 
 
EVA IRGL (PS SDS): Najlepša hvala za 

besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci! 
 Že prej sem povedala, da smo leta 
2007 oziroma mislim, da je bilo tistega leta, da je 
1. Janševa vlada pripravila tako imenovani 
krovni Zakon o romski skupnosti, ki je imel 
namen, da celovito reši to vprašanje. Gospod 
Stane Baluh, ki je danes z nami kot direktor 
Urada za narodnosti, je seveda že takrat bil na 
tem položaju in je takrat tudi sodeloval pri 
pripravi tega zakona, ker ga je urad ne nazadnje 
tudi pisal, lahko mirno pove, da smo takrat v 
pisanju te zakonodaje vključili tako Forum 
romskih svetnikov kot tudi Zvezo Romov 
Slovenije. Takrat so zelo aktivno sodelovali na 
tem področju in mislim, da smo v veliki meri 
upoštevali tudi vse pripombe, ki so bile z njihove 
strani izpostavljene. Vendar pa čez leta, ko 
pogledamo na to vprašanje, lahko vidimo, da so 
še vedno odprte stvari. Največji problem pa je v 
tem, da imamo na eni strani večinsko 
prebivalstvo, ki se sooča s problemi in težavami 
na področju, kjer Romi živijo, zlasti če govorimo 
o Romih, ki živijo na Dolenjskem, in na drugi 
strani imamo romsko prebivalstvo, ki si 
nedvomno želi, da bi se njihov položaj izboljšal. 
 Glede na to, da vsi vemo, da so Romi 
posebna etnična skupnost, ki ima svojo kulturo, 
jezik, se vsi zavedamo, da je potrebno tudi te 
običaje, ki jih imajo, negovati in pomagati pri 
tem, jih spoštovati, o tem ni dvoma, vendar pa je 
potrebno vedeti, da ko govorimo o pravicah 
romske skupnosti, se mora romska skupnost 

zavedati, da ima tudi dolžnosti tako kot tudi 
državljanke in državljani Republike Slovenije. 
Kar sama vidim kot velik problem pri tem 
vprašanju ali pa, bom rekla, kar izziv, je to, da je 
treba najprej izboljšati izobrazbeno strukturo 
romskega prebivalstva. To vsakič znova 
ugotavljamo in tudi opozarjamo tako na odborih, 
ki so matična delovna telesa za to poročilo, kot 
tudi na Komisiji za peticije, človekove pravice in 
enake možnosti, ki je do nedavnega 
obravnavala ta poročila kot matično delovno 
telo, potem je to prešlo pod Odbor za notranje 
zadeve. Ampak vedno znova smo opozarjali, da 
je treba izboljšati izobrazbeno strukturo, zlasti pa 
izboljšati obisk romskih otrok v programih 
predšolske vzgoje. To nedvomno bi pripomoglo 
k nekemu izboljšanju stanja. Šoloobvezni otroci 
v rednem izobraževanju bi morali sodelovati pri 
učnih procesih, kajti vemo pa – in tisti, ki se več 
časa ukvarjamo s temi vprašanji, vemo, da temu 
ni tako in da otroci, ki prihajajo iz romskih družin, 
vse prevečkrat neopravičeno izostanejo od 
pouka, ampak potem ko pa izpeljemo ta proces 
osnovnošolski, pa bi morali tudi mlade in odrasle 
potem vključevati v nadaljevanje 
izobraževalnega procesa tudi v skladu z načeli 
vseživljenjskega učenja. 
 Drugi problem, ki ga osebno vidim in 
potem posledično vpliva tudi na težave, ki ga 
ima večinsko prebivalstvo z romskim 
prebivalstvom, zlasti na Dolenjskem, še posebej 
v naselju Žabjek – ampak verjamem, da več o 
tem zna povedati tudi kolegica Anja Bah Žibert, 
ki bolj podrobno stvari pozna, ker je poslanka iz 
tega območja. Ampak vendarle tukaj lahko 
rečemo, da bi morali povečati zaposlenost in 
znižati brezposelnost pripadnikov romske 
skupnosti. Povedali ste že mnogi, izboljšati 
zdravstveno varstvo in tako naprej in seveda 
krepiti kulturne dejavnosti romske skupnosti, kar 
pa se počne, in tudi ob obeležitvah različnih, tudi 
romskega dneva. Takrat se tudi v Državnem 
zboru pa tudi drugod po Sloveniji odvijejo 
določena srečanja, kjer se krepi ta njihova 
kultura.  
Ampak na drugi strani imamo pa potem večinsko 
prebivalstvo, ki pa se sooča s premajhno 
socializacijo romske populacije – na to vedno 
znova opozarjajo –, soočajo se z 
nespoštovanjem tuje lastnine, v tem primeru 
njihove lastnine, kar je velik problem. Tudi mi na 
Komisijo za človekove pravice dobivamo takšne 
peticije in jih obravnavamo. Govorijo o tem 
oziroma večkrat povedo, da s strani romskega 
prebivalstva ni sprejemanja odgovornosti, vsaj 
ne dovoljšnjega. Da gre za – pri mnogih na tem 
območju, zlasti Dolenjske – poslabšanje 
varnosti, reda in miru. Nekaj je že kolega iz SD 
prej povedal z obeh vidikov.  
To so izzivi za ta državni zbor in tudi vprašanja, 
ki jih moramo reševati. Seveda, strpno reševati 
in na način, da prisluhnemo tako romskemu 
prebivalstvu kot tudi večinskemu prebivalstvu, ki 
ima nedvomno tukaj velike težave na tem 
območju. Seveda ne moremo kar z roko 
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zamahniti. Ampak moramo pa se zavedati, da 
bomo težko reševali ta vprašanja, če ne bomo 
jasno postavili ločnice, da vsak, ki živi v tej 
državi, ima poleg pravic tudi dolžnosti. Tako kot 
to velja za večinsko prebivalstvo, velja to tudi za 
romsko skupnost. Obenem jim je treba 
pomagati, kolikor se lahko. Je pa res, prej je 
kolegica že omenila v stališču Poslanske 
skupine Slovenske demokratske stranke, da je 
bilo v 10 letih za romska vprašanja namenjenih 
67 milijonov evrov. 67 milijonov evrov. V 10 letih. 
Se pravi, jaz sem za to, da se uredijo bivalne 
razmere v romskih naseljih, da se poveča 
izobrazbena struktura, da se poveča 
zaposlenost, da se priskrbi zdravstveno varstvo 
in tako naprej. Ampak mislim, da bi s temi 
milijoni bilo to lahko že rešeno. Zato se 
sprašujem, zakaj to v tem trenutku ni rešeno. 
Koliko denarja je še treba vložiti za to, da se te 
stvari izpeljejo? To so tista vprašanja, ki so 
pomembna. In so na mestu.  
Tukaj moram še nekaj reči ob koncu te razprave. 
Glejte, trdno stojim na stališču, da v tem 
državnem zboru moramo prisluhniti eden 
drugemu in tudi skušati razumeti drug drugega. 
Se pravi, se slišati. Ampak ne na način, da se 
nekoga kar okarakterizira, ne vem, da širi 
sovraštvo, da uporablja sovražni govor in tako 
naprej, sploh če nima za to praktično nobenega 
argumenta. V Državnem zboru smo tukaj zato, 
da lahko pojasnimo svoja stališča, ampak da 
smo pri tem argumentirani, da povemo in 
navedemo potem tudi primere, ne pa, da se vse 
meče v isti koš. Ne gre metati vseh v isti koš. 
Zato še enkrat, gospod predsednik, opozarjam, 
da pričakujem v današnji razpravi – mislim, da je 
še nekaj razpravljavcev za menoj –, da bomo vsi 
spoštovali te standarde nekega kulturnega 
obnašanja in dejansko pokazali, da Državni zbor 
je vendarle prostor, kjer mora obstajati nek 
kulturni in tudi višji nivo. Ker s tem dajemo zgled 
tudi državljankam in državljanom. Hvala. 
 
PODPREDSEDNIK BRANKO SIMONOVIČ: 

Hvala lepa.  
 Besedo ima Dušan Šiško, pripravi naj 
se Željko Cigler.  
 Izvolite. 
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Spoštovani 

podpredsednik, gosti! 
 Ko sem ob razpravi na Odboru za 
notranje zadeve navedel nekaj dejstev, ki pričajo 
o tem, da dosedanji programi in vlaganja pri 
reševanju romske problematike vsaj na območju 
Dolenjske in Posavja niso dali pravih rezultatov, 
sem bil s strani nekaterih kolegov takoj 
napaden. 
 Eden redkih, ki je doslej zelo odkrito in 
pošteno govoril o romski problematiki v Sloveniji, 
je bil župan občine Krško mag. Miran Stanko. 
On je v intervjuju lani oktobra med drugim 
povedal, da je romska politika v Sloveniji 
zgrešena in zatem je doživel pravi medijski linč. 
To se je zgodilo z vsakim, ki samo poskusi 

govoriti resnico. Tudi sam sem bil takoj po 
nastopu na odboru obtožen sovražnega govora 
in še marsičesa. Kot sem povedal že na odboru, 
je bilo v občini Krško v vseh teh letih veliko 
narejenega, pravih rezultatov pa vendarle ni, 
čeprav imamo tudi pri nas Rome, ki so si naredili 
lepe hiše in se vozijo z avtomobili, ki so vredni 
tukaj tudi po nekaj več tisoč evrov. Dokler 
praktično ni zaposlenih in dokler ni mladih, da bi 
dokončali osnovno šolo, nismo bili uspešni. 
Najbrž je prav, da se drugod, na primer v 
Pomurju naredi kaj več, ker si to Romi tudi sami 
zaslužijo. Tistega ne poznam dovolj, a na 
Dolenjskem in v Posavju je stanje zelo slabo, 
vendar tega nekateri tu, v Ljubljani očitno ne 
želijo slišati. Zato po najhujših oblikah kriminala 
in kam v resnici gre denar iz socialne pomoči, 
danes niti ne bom govoril. 
Spoštovani, po moji razpravi na Odboru za 
notranje zadeve se mi je oglasilo več 
državljanov, ki so v glavnem potrdili resničnost 
mojih navedb, predvsem pa so tudi oni izrekli 
nezadovoljstvo zaradi neukrepanja državnih 
služb in predvsem zaradi skrivanja problematike, 
s katero se oni srečujejo vsak dan. Moram 
dodati, da tudi občani poudarjajo, da vseh 
Romov ne gre metati v en koš, vendar so 
pozitivni primeri žal zelo redki glede na to, koliko 
sredstev in energije se namenja za reševanje te 
problematike. 
 Obstaja veliko primerov, da Romi 
prihajajo v trgovske centre, kjer nato vršijo 
tatvine, ustrahujejo zaposlene in tudi ostale 
kupce. Pri tem pogosto kažejo znake močne 
vinjenosti, najpogosteje skupina Romov pride v 
trgovino, kjer se nato razkropijo. Eden ali dva 
izmed njih nato pritegneta pozornost, tako da se 
neprimerno obnašata s kričanjem ali celo 
tuljenjem. Ko osebje trgovine usmeri pozornost 
na razgrajača, ostali to izkoristijo tako, da artikle 
skrivajo pod obleke ali tudi v torbe in se nato 
odpravijo iz trgovine. Na izstopu se kljub 
piskanju varnostnega sistema ne ustavljajo in 
pogosto kar v teku zapustijo trgovino. Obstaja 
pa tudi več primerov, da so trgovsko osebje 
fizično napadli. Več krajanov jim je potrdilo, da 
so videli na lastne oči, kako Romi delajo obhode 
in na ekoloških otokih vlamljajo v zabojnike. 
Obstaja več primerov, ko so krajani take primere 
prijavili na policijo in tudi podali podatke o 
registraciji vozila. Vendar je takih prijav vse 
manj, ker so bili občani deležni groženj, češ, saj 
poznamo tvojo registracijo. Takih groženj so 
deležne tudi trgovke ob krajah v trgovinah. 
 V zbirnih centrih za odpadke Romi pod 
pretvezo, da prinašajo odpadke, pridejo na 
območje zbiranja odpadkov, kjer nato skočijo iz 
vozila in se dobesedno zapodijo v kontejnerje, iz 
katerih nato vzamejo vse, od barvnih kovin do 
oblek. Pri tem ne upoštevajo navodila 
zaposlenih ali ukrepov varnostnika, če ga zbirni 
center ima. Tudi v teh primerih je prišlo do 
groženj, in sicer v smislu, da vedo, kje stanujejo, 
da vedo, kateri avto vozi, da vedo, v katero šolo 
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jim hodijo otroci, ali da bodo počakali osebo po 
službi, ko bo zapuščala zbirni center. 
 Praktično po vsem Krškem polju se že 
vrsto let dogajajo tatvine poljščin, predvsem 
zelenjave. Pri tem prihaja ne le do kraje 
pridelkov, pač pa tudi do škode iz objestnosti. 
Lastniki so primorani polivati zelenjavo z 
opaznimi barvnimi tekočinami, na primer 
mlekom, da bi odvrnili tatove, nekateri pa so že 
tako obupani, da razmišljajo o vaških stražah, 
ker ne vidijo druge rešitve za zaščito svojih njiv. 
Pri tem je treba reči, da bi večina njih rade volje 
brezplačno prispevala kakšen kilogram 
zelenjave, da bi s tem preprečili škodo, še bolje 
pa bi bilo, če bi država s svojo romsko politiko 
poskrbela, da bi te ljudi vključili v obiranje sadja 
in zelenjave, ne pa, da delajo škodo kmetom, ki 
garajo iz dneva v dan, Romi pa so deležni 
socialnih prispevkov, ki gredo v tisoče evrov.  
Kdor se vozi po posavskih cestah, lahko opazi, 
da ima policija pri opravljanju svojega dela 
večkrat v postopku Rome, ki jim nato vozila 
zasežejo. Po zakonu se vozilo zaseže, če 
uporabnik nima vozniškega dovoljenja, če je 
večkratni kršitelj ali povratnik v prekrških in 
seveda, če vozilo ni registrirano ali je tehnično 
neustrezno. Po nekaterih res neuradnih podatkih 
več kot polovico vseh tovrstnih prekrškov 
povzročijo Romi. Glede na podatke, da je 
ogromna večina Romov na našem območju 
nepismenih, se občani sprašujejo, kako lahko 
nepismena oseba opravi vozniški izpit, sploh, 
odkar se test opravlja v elektronski obliki, 
njegova zahtevnost pa je takšna, da že pismeni 
osebi predstavlja velik zalogaj. Iz medijskih 
objav je znano, da je imela policija ob prihodu v 
romsko naselje na našem območju večkrat 
velike težave, da so jih obmetavali s kamenjem, 
pri čemer je bilo poškodovanih tudi nekaj 
policistov. Prav tako so imeli večkrat težave 
gasilci, ki so bili klicani na intervencijo v naselje, 
kjer so Romi kurili razne kable in ostale stvari, 
da so nato lahko kovine, ki so ostale, lažje 
prodajali. Gasilce so obmetavali s kamenjem in 
jim poškodovali vozila.  
Občani me opozarjajo tudi na dejstvo, da nekaj 
ni v redu z izobraževalnim sistemom. Vsako 
dopoldne namreč lahko vidijo mlade Rome, ki se 
potikajo po mestu in povzročajo težave, ki sem 
jih opisal že prej. Če držijo podatki, da pri nas 
praktično noben Rom ne konča osnovne šole, bi 
bilo treba pogledati, zakaj se tisti, ki izvajajo te 
programe, še kar naprej držijo istega sistema in 
nič ne spremenijo.  
Zelo utemeljen je tudi sum, da morajo mlade 
Rominje, ki so dejansko še same otroci, rojevati 
samo zaradi socialnih ugodnosti. Če pogledamo 
romske otroke pri nas v Posavju, lahko vidimo, 
da so celo sredi zime napol goli in bosi. Torej 
niso deležni tiste skrbi, za katero jim ta država 
pomaga z lepim denarjem. Ne nazadnje v 
Krškem ima po mojih podatkih kar nekaj Romov 
stalno prebivališče prijavljeno na Cesti krških 
žrtev 11, kjer je naslov centra za socialno delo. 
Ne vem, ali je torej lahko povedano tudi vsem 

ostalim državljanom, če nimajo stalnega 
prebivališča, da se prijavijo na center za 
socialno delo.  
Spoštovani! Zavedam se, da bom zaradi vsega 
navedenega zopet napaden in deležen takšnih 
in drugačnih obsodb, toda navedel sem samo 
dejstva, da jih je mogoče preveriti na terenu, 
zato tudi o tem ne bom razpravljal, saj ne vidim 
nobenega smisla razpravljati s tistimi, ki ste iz 
tega ali drugega razloga slepi za probleme, ki jih 
imajo naši državljani, to pa so seveda tudi Romi. 
 Kot sem povedal že na odboru, je moj 
predlog samo to, naj bodo Romi enako 
odgovorni, kot morajo biti ostali državljani. 
Dokler ne bomo zahtevali odgovornosti za denar 
ali druge ugodnosti, ki jih dobijo, ne bomo 
ničesar rešili. Problemi bodo samo še večji in to 
se je pokazalo skozi desetletja, zato trdim, da 
načini, na katere jim pomagamo, niso pravi niti 
zanje, in da poročila ne prikazujejo pravega 
stanja na tem področju. Lahko tudi povem, da 
sem se pred časom pogovarjal s kolegom, ki je 
Rom – imamo kolege, se znamo pogovarjati – in 
sem ga vprašal, zakaj več ne dela. Je rekel: »A 
si nor? Tukaj bom delal za 600 evrov, na centru 
pa mi cela familija izgubi prispevke.« Hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Besedo ima gospod Željko Cigler, 
pripravi pa se gospod Jani Möderndorfer.  
 Izvolite. 
 
ŽELJKO CIGLER (PS Levica): Hvala.  

 Spoštovani, dejstvo je, da v tej sedanji 
diskusiji se izpostavlja zlasti ena stvar; namreč, 
da se pogreša celovita državno usmerjena in na 
konkretne probleme ciljana in podprta, finančna 
seveda tudi, državna politika, vezana na romsko 
populacijo v Sloveniji.  
 Zelo dobro, moram reči, da so 
probleme izpostavljali od kolega Möderndorferja, 
gospoda Bakovića in tudi kolegice Irglove. S 
tem, da bi pa rad tole povedal; ko govorimo o 
problematiki, o sredstvih, ki so bila v 10 letih 
namenjena za romsko populacijo – 67 milijonov 
–, to ni malo, če pogledaš skupaj. 10 let je to na 
leto 6,7 milijona, med 7 in 12 tisoč je romske 
populacije v Sloveniji, to pride na osebo 500, 
580 evrov približno, če bi rekel, da 10 tisoč 
vzamem. To so pa denarji, s katerimi se 
probleme, ki zlasti bivalne, če za začetek 
odpiramo, težje urejajo.  
 Hkrati bi rad tudi to povedal. Glejte, ko 
je gospod Šiško izpostavljal, da se ena 
populacija podpira z državnimi socialnimi 
transferji, na drugi strani pa nam povzroča zlasti 
varnostne probleme, če bom temu tako rekel. 
Mislim, da je treba pogledati, v kakšen položaj je 
ta populacija postavljena oziroma – kot ste 
izpostavili –, da se prijavljajo na centrih za 
socialno delo. Tudi v mojem rodnem Celju je 
ogromno ljudi prijavljenih na centru za socialno 
delo, kot da je njihovo prebivališče, ker so bili 
deložirani oziroma so drugače socialno prizadeti 



                                                                                                                          

  340  

ljudje. Pa gre za pripadnike slovenske 
populacije. To je pač eno življenje, ena stvar, ki 
jo želimo in moramo v tem državnem zboru in 
tudi v vladi, katerakoli koalicija jo pač vodi, se 
truditi, da jo presekamo, da zagotovimo 
blagostanje.  
 Rad bi rekel tole. Poglejte, integracija, 
ki se od nekoga pričakuje, pri tem pa ga 
getoiziramo, obsodimo na revščino, na družbeni 
rob in ga stigmatiziramo, je praktično projekt 
nemogoče. Težko je to. S tem si sami 
povzročamo težave v tej naši držav, ki jih pač 
potem verjetno narobe naslovimo oziroma se jih 
narobe lotevamo. Rad bi rekel tole še, da tako 
država, kot tudi občine, lokalne skupnosti 
delamo na tem, da se položaj romske populacije 
izboljša. Poskuša se probleme reševati. Ampak 
stanje se izboljšuje in to ste praktično mi zdaj 
povedali, vsi predgovorci pred mano v razpravi, 
stanje se spreminja zelo zelo počasi.  
 Projekti se izvajajo nekoordinirano in 
ogromno je organov, organizacij, ki se s tem 
ukvarjajo, verjetno še najbolj konkretno pa 
nevladne organizacije. To si želimo presekati s 
temi pozivi vladi, da je potreben ta pristop 
spremeniti. Moram reči, da je prej kolega 
Baković odlično govoril. Pozitivno diskriminacijo 
je treba uveljaviti, dejansko. Ne samo za Roma, 
ko gre delat, ampak tudi za kateregakoli delavca 
v Sloveniji, da bo rekel, v službo grem, ker si 
bom s plačo, ki jo bom tam pridobil, lahko 
zagotovil dostojno življenje. Ali 638 evrov – 
mislim, da je 636 ali koliko je zdaj višina 
minimalne plače neto – to zagotavlja? Ne!  
 Tudi vprašanje naseljevanja sem si 
zelo dobro zapomnil, celo zapisal, ko je gospod 
Baković rekel, kolega Baković, romska naselja 
niso prihodnost, omogočiti je treba individualno 
reševanje bivalnih razmer, eno degetoizacijo. Se 
strinjam. Res je, da bo do rezultatov, teh ciljev, 
da bomo dosegli te, ki si jih zastavljamo, ki jih 
omenjamo, treba kar nekaj časa, ampak 
potrebno jih je začeti. Moram reči, da vsa ta 
periodična poročila lepo zvenijo, zelo lepo, sploh 
ob navajanju vseh projektov, ampak realnost na 
žalost je vse prej kot takšna, da bi na njo lahko 
bili ponosni pa veseli. Romi so še vedno v 
Sloveniji odrinjeni in neupoštevani. Ne bom rekel 
vsi, so pozitivni primeri, so pozitivni primeri, 
ampak veliko Romov, zlasti na Dolenjskem, pa 
še vedno živi v ločenih naseljih, kjer številni 
nimajo elektrike, vode, komunale. Če nekdo 
nima niti teh osnovnih pogojev, kako lahko 
potem mi od njega pričakujemo, da bo otroka 
poslal v vrtec, čeprav se zavedamo, kaj 
predšolska vzgoja otroku v smislu socialne 
integracije, socializacije da, kaj šele v šoli 
naprej. Ko sem zadnjič govoril, da smo bili v 
nekaj romskih naseljih na obisku, verjemite mi, 
da ko smo videli in komunicirali z otroki v vrtcu 
ali pa tistimi, ki vrtca niso obiskovali, to je očitna 
in jasna razlika, pa naj gre za otroka Roma ali 
pa za otroka Slovenca. Dejansko vrtec to da in 
treba je zagotoviti pogoje, da bo čim več otrok 
državljank in državljanov Slovenije, sem spadajo 

pa tudi Romi, obiskovali ta standard – ki ga v 
Sloveniji, res smo lahko ponosni, da to nudimo –
, in to je predšolska vzgoja.  
 Kako počasi se stvari premikajo, kažejo 
že spremembe krovnega Zakona o romski 
skupnosti, ki jih ni. O nujno potrebnih 
spremembah lahko beremo v čisto vsakem 
poročilu, ki ga prebiramo že deset let, in 
čakamo, čakamo na te spremembe. Zlasti bi pa 
to povedal, kar sem prej na začetku rekel – 
morda preostro, se opravičujem, se učim, bom 
poizkusil paziti na besede še bolj v prihodnje, 
hvala na opozorilo, sem ga razumel in slišal. 
Namreč, to poročilo ni realen problem, ki ga 
imamo tukaj, ni realen pogled v probleme, s 
katerimi se romska skupnost sooča 
vsakodnevno. Skoraj istočasno v Državnem 
zboru obravnavamo to poročilo in poročilo 
varuhinje, ki sta dva dokumenta, oprostite, ki sta 
diametralno nasprotna. In če je resnica nekaj 
vmes, je še vedno položaj romske skupnosti v 
Sloveniji zelo slab. Skrajni čas je, da država 
sprejme odgovornost za vse državljanke in 
državljane in sprejme ustrezno zakonodajo in 
konkretno, bi rekel, politiko, ki bo temeljila na 
jasno postavljenem konceptu in strategiji. 
 Če se s tem strinja tudi koalicija, ki ima 
v rokah tudi izvršilno oblast, pa bo jasno ob 
sprejemanju Zakona o romski skupnosti. V 
Levici smo že v prejšnjem mandatu v 
sodelovanju s predstavniki romske skupnosti in 
županov lokalnih skupnosti, kjer Romi živijo, kar 
sem že prej povedal, te spremembe pripravili. 
Spremembe se nanašajo točno na tiste 
probleme, o katerih danes tukaj govorimo, in 
vidim in moram reči, da sem občutil dejansko 
pripravljenost vseh poslank in poslancev v 
Državnem zboru, da se skupaj lotimo te zadeve 
in rešimo in sem prepričan, da se da rešiti v 
krajšem času. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Za gospodom Janijem 
Möderndorferjem ima besedo gospod Ferenc 
Horvát.  
 Gospod poslanec.  
 
JANI (JANKO) MÖDERNDORFER (PS SMC): 

Hvala lepa, predsednik.  
 Meni je res žal, da danes se je toliko 
poslancev odpovedalo razpravi, še posebej 
zato, ker je odbor sprejel sklep, da bomo 
razpravljali na plenarnem zasedanju, v bistvu pa 
razpravljamo tisti, ki smo že na odboru 
razpravljali. Tako pravzaprav več ne vidim 
smisla, zakaj to delamo na odboru pa pridemo 
sem pa samo pet jih razpravlja. Še posebej zato, 
ker so izkazali interes. To mi je malo nenavadno. 
Moram reči, da s tem tudi poslanci kažemo 
odnos do tega vprašanja, do te problematike, 
ker ne mislimo resno. Mislimo, da bomo to z 
lahkoto z dnevnega reda odpravili. Ne bomo. Pa 
vam bom tudi povedal, zakaj ne.  
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 Ustava je bila sprejeta 1991. leta in od 
ustave pa vse do Janševe vlade nismo imeli 
Zakona o romski skupnosti. Nismo ga imeli. 
Človek bi se moral vprašati, zakaj ves ta čas, ko 
je romska skupnost bila ustavna kategorija, 
nismo imeli v tej državi zakona, ki bi urejala 
podrobno te stvari. Razloga sta vsaj dva. O tem 
noče nihče govoriti, zato ker to niso fine stvari.  
 Prvič, levica in liberalci so se tega bali, 
sprejeti zakon, iz enega preprostega razloga; 
zaradi tega, ker so se bali referendumov. 
Namreč, zgodovinski spomin, tisti, ki ga ima, 
dobro ve, da vsi nepriljubljeni zakoni ali pa nefini 
zakoni so romali na referendum in točno vemo, 
kdo jih je skliceval. Temu primerno seveda tega 
zakona ni bilo. Zato je bilo vnaprej jasno, da 
prvič, ko bo prišla desničarska vlada na oblast, 
bo te stvari sprejela. In zanimivo, zanimivo – saj 
to ne gre samo za romsko skupnost, saj smo 
tudi dobili Zakon o registraciji partnerjev tudi z 
desničarsko vlado. Ker če bi to levičarska ali pa 
liberalna naredila, bi isto se zgodilo; šli bi na 
referendum, ista stvar bi se zgodila. Da ne boste 
mislili, da je to problem Slovenije. Ne, enako je v 
Nemčiji. Saj je tudi Merklova ta prva sprejela 
podoben zakon, ki je urejal te odnose. Tako, da 
se človek vpraša … In ne bi se s tem prav hvalil, 
da je to Janševa vlada naredila, zato ker je bila 
res pravična za Rome. Ne! Vi morate še eno 
stvar vedeti. Janez Janša se je pripravljal na 
predsedovanje Evropski uniji in takrat seveda je 
treba se pokazati, da imaš ti vsaj tiste 
elementarne osnovne stvari razčiščene. Seveda, 
moder politik gre take stvari hitro uredit. 
 Še ena stvar se je zgodila, ne smemo 
je pozabiti. Vse so pomembne za razpravo, za 
to, kar danes govorimo o tem poročilu. Namreč, 
2006 so se nam zgodili Strojani v Janševi vladi. 
Takrat je počil balon, ko se je videlo, kaj se bo 
zgodilo, če teh vprašanj ne bomo zapisali v 
zakon in jih začeli urejati. Sam sem jih doživel, 
ker sem jih sam peljal, zato veliko vem o tem in 
lahko o tem razpravljam, ker sem jih čutil, skupaj 
z Baluhom sva se peljala v avtu in iskala tisto 
parcelo in gledala, katera parcela bi bila v redu 
za te uboge Strojane. Ampak, šele leta 2007 pa 
dobimo zakon! To je seveda odgovor na to, kako 
mi resno mislimo z urejanjem teh stvari. Zato 
mene zaboli, vedno me zaboli, ko nekdo reče v 
parlamentu, da so Romi enakopravni člani 
družbe. Da, na papirju, tega pa ne pove, ker 
niso. Pa bom povedal nekaj argumentov, zakaj 
niso. Dokler sodnik ali sodnica, bom namenoma 
tako govoril, da ne bo izpadlo, da koga zdaj 
okarakteriziram, odloči, da je poroka otroka 
mladoletnega brez vednosti in soglasja staršev, 
starega 11–12 let, punčka, ki je bila odvzeta iz 
osnovne šole, pač stvar kulturnih navad Romov, 
imam resen problem, v kakšni državi živim. Zato 
mi ne govoriti, da so Romi enakopravni člani 
družbe, ker vemo, kaj bi se to zgodilo, če bi se to 
zgodilo Neromu. Nekdo bi odletel v zapor, pa 
starševske pravice bi odvzeli, pa še kaj bi se 
zgodilo. In o tem mi danes govorimo! 

 Seveda kolega Baković je veliko delal z 
Romi, se je v času svojega mandata z njimi 
službeno in poklicno srečeval in prav ima, ko 
reče, geto, getoizacija v vseh primerih, ne samo 
v primerih Romov, je v bistvu napačna. Napačno 
zaradi tega, ker se slej ko prej v bistvu začnejo 
izločevati iz družbe. Glejte, eno osnovno pravilo. 
Če zapornika zapremo za 10, 15 let in pride iz 
zapora ven, ta se ne zna obnašati v družbi. Če 
to velja za njih, ne vem, zakaj to ne velja za vse 
ostale. Vedno govorimo … Glejte, dam primer – 
starostnike. Starostnikov ne smemo več tlačiti v 
domove za starejše občane, pa 250 postelj, pa 
ne vem kaj še vse. Treba jih je socializirati, 
medgeneracijska družba, mladi, stari, treba jih je 
vključevati. Ja, a za Rome pa to ne velja ali 
kako? Za vse imamo predpisana pravila igre, 
kako naj bi se te stvari urejale, tukaj pa ne. 
Ampak, kje je pravzaprav problem, da pa imamo 
Rome v posebnih naseljih, in zakaj grejo v ta 
naselja? Tudi to je treba razčistiti in si odpreti in 
si priznati. Zaradi tega, ker nihče jih ne želi imeti 
na svojem dvorišču ali pred svojim dvoriščem. 
Nihče, prav nihče! In to je ključen problem. Vsi bi 
rekli, da so enaki v tej družbi, da so 
enakopravni, da sprejmimo zakon, da bomo vse 
uredili, dajmo jim denar, samo ne hoditi k meni, 
ne tu. In tukaj imamo eklatanten problem. Vse, 
kar je tuje, kar nam ne diši in tako naprej. In 
potem, seveda, stereotipi, ki jih slišim od 
gospoda Šiška, pa ne mislim narediti to, kar je 
kolega Šiško rekel, da bo sedaj okarakteriziran, 
da je kaj narobe rekel. Ne, ampak tako kot 
razmišlja Šiško, razmišlja ogromno Slovencev, 
ogromno ljudi. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo to 
v možganih. Zato vedno pravim, da je premalo 
zakon. Ja, zakon potrebujemo, ampak je 
premalo. Mi bomo morali še kaj v glavah 
spremeniti. Kaj nam pomaga zakon, če pa 
potem ta zakon se ne izvede in ni izvedljiv? To 
je ključen problem. Seveda, ko naredi en Rom 
nekaj narobe, recimo mu lump, tako kot je lump 
tudi kakšen Slovenec ali pa Nerom. Kaj 
naredimo z lumpom? Ja, policija se ima z njim 
za ukvarjati! Kaj pa zadnje čase slišim? Da si 
policija ne upa v naselje, da je tam tako grozno! 
Ja, lepo vas prosim! Ja potem pa naj pride 
minister za notranje zadeve sem, pa mi pove, če 
to res drži in katera policijska postaja in kateri 
policist noče iti v tako zadevo, kamor je klican na 
intervencijo! Če to res tako drži, potem imamo 
resen problem, ker zopet nekdo ne spoštuje 
zakona, ampak to pot ne Romi, ampak mi, naši 
organi. Mi imamo problem, ne oni! Torej, o čem 
pravzaprav se pogovarjamo? Ali bomo rešili 
problem?  
 Danes slišim, da je bilo ne vem koliko 
milijonov v zadnjih letih porabljenih. In kam je šel 
ta denar? Ja, za božjo voljo, pa saj vse piše, 
kam je šel ta denar! Saj vsi vemo, saj piše, 
poročajo vsa ministrstva. V letu – majhne 
številke so, se opravičujem – v letu 2015 smo 
porabili, se pravi preko vseh ministrstev 4 
milijone 900. V letu 2016 smo porabili 5 
milijonov 800, če prav vidim. V letu 2017 6 
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milijonov 153 in v letu 2018 to, kar je bil plan, ne 
morem še o realizaciji govoriti, je pa seveda 6 
milijonov 370. Ampak to je šlo tako iz ministrstva 
za kulturo, za notranje zadeve, za delo, skratka 
iz različnih resorjev. Ampak ali je to dovolj 
denarja? Ali se mi pogovarjamo o konkretnih 
stvareh? O investicijah, ureditvi naselij. Samo 
omenim, da če bomo sicer tja zmetali denar, mi 
še nismo rešili problema in ga ne bomo, ker 
bodo še vedno izločeni iz družbe. Mi imamo 
ključen problem. 
 Potem slišim, da so računalniško 
nepismeni. Saj ni res! Ti otroci hodijo v šolo, jih 
učijo in imajo izpite od učiteljev, ki so, bom rekel, 
s pedagoške fakultete, učijo jih po kurikulumu in 
dobijo celo ocen in imajo računalniška znanja, 
ne se hecati! Imajo jih. Ampak drug problem je. 
Pa recimo, da jih bomo integrirali v družbo. Mi 
lahko poveste, kje Rom lahko kupi zemljo, pa da 
ne bo vika in krika in barikad in kaj jaz vem kaj 
še vse, ko bodo izvedeli, da ena družina prihaja 
in kupuje. Mi lahko kdo to pove? Nihče mi tega 
ne more zatrditi, ker bo rompompom. Ker vam 
povem, kakšen rompompom je bil v času 
Strojana. Rekel sem, da bi bilo fino, če bi jih dali 
kar v eno stanovanje v bloku, kjer je veliko ljudi, 
ker je to edini način, da rešimo zadevo. Vedel 
sem, da bodo Strojani edino v Ljubljani lahko 
spakirani. Pa če mislite, da je vse v redu s 
Strojani danes v Ljubljani – ne, ni vse v redu in 
ljudje imajo težave zaradi Strojanov! To je 
dejstvo. Ampak tudi v Ljubljani so zopet v nekem 
majhnem getu tam. Pa veste, zakaj so tam? Ker 
jih drugam nismo mogli dati, ker jih noben ni 
hotel imeti. In kje so? Na vojaškem območju so, 
bivšem vojaškem območju, ker edino tam 
nobenega ni bilo, ki bi se lahko pritožil, da ne bo 
njihov sosed. Zato so oni tam, ampak tega 
noben ne pove. Imeli smo problem jih dati v 
šolo? Zakaj? Zaradi tega, ker na vojaškem 
območju ni šolskega okoliša. Glej ga zlomka! Saj 
jih sploh v šolo nismo mogli spraviti in so vse 
ravnateljice oziroma ravnatelji, ker so bili trije, 
rekli, ni iz našega šolskega okoliša, ni iz našega 
šolskega okoliša. Veste, kako smo jih dobili, da 
so jih sprejeli v šolo? Potihem smo jim morali 
obljubiti, da bodo dobili dva učitelja, da bodo 
dobili novo telovadnico, ne vem kaj še vse dobili. 
Katastrofa! In potem govorimo, zato da bomo 
zadostili evropskim normam, da je vse kul. Vam 
bom nekaj povedal. Če se bomo pogovarjali v 
gostilni, veste, kaj ljudje rečejo, pa se jaz 
branim: » Povejte mi, kaj naj naredimo z Romi? 
Ali jih naj kar pobijemo ali kaj?« To je grozno. Ne 
moreš jih, ljudje so in enakopravni člani družbe 
so, slišim danes. Torej, če so res, a bomo 
naredili en korak naprej? Bomo naredili ta 
premik? 
 Recimo, govorimo o kulturi. Radio 
Romik je sedaj problematičen od leta 2015, ker 
nima sredstev za financiranje in komaj dva 
vzdržuje in tako naprej. Kar nekaj člankov je bilo 
že objavljenih. V tem zakonu, ki je bil aprila, smo 
našli pravno podlago za to, da bomo končno 
sistemsko uredili nekaj, kar imajo tudi druge 

posebne kulturne skupnosti, ki imajo ustavni 
status in imajo določene pozicije, za kar moramo 
urediti, ker smo se z ustavo zavezali, da bomo to 
uredili. Smo rekli v 4. členu, da bomo določili 
pravice z vidika informativne, založniške, 
medijske dejavnosti romske skupnosti ter 
soodločanje v javnih zadevah. Ta zakon ni 
sprejet. Čakam nov zakon, ko bo prišel, upam, 
da ta delček ne bo izginil. Veste, to so te majhne 
finese, o katerih se pogovarjamo, kako je stvari 
treba premakniti naprej.  
Otroci. Prej sem načel, pa bom z njimi poskušal 
zaključiti. Veste, mi jih damo v vrtec. Nedolžna 
bitja, tabula rasa, učijo se tako kot vsi ostali 
otroci; na enak način. Problem je samo, da 
pridejo domov, kjer nimajo vzgojnih vzorcev in 
momentov takšnih, kot jih imamo mi. In ne 
morem pozabiti diskusije oziroma razprave z 
eno kolegico, ki je delala preko nevladne 
organizacije v tem romskem naselju in je rekla: 
»Jani, dva otroka hodita v šolo, dve sestrici. Za 
eno vem, da ne bo nič iz nje. Zaradi tega, ker so 
jo starši že določili, že vnaprej, kaj se bo z njo 
zgodilo. Ena je pa briljantna. Končala bi faks in 
bi imela neverjetno kariero. Jani, nič ne bo iz 
nje! Pa ti povem, zakaj ne bo nič iz nje. Ker se 
prav nobeden ne briga za njo! Ne center za 
socialno delo, ki bi moral začeti postopek preko 
sodišča, da se odvzame otroka, in – ker je to 
zdaj že nekaj let nazaj –, je verjetno že 
poročena.« Poročena! Veste vsi, o čem govorim. 
Kaj to pomeni v romski skupnosti! To so stvari, ki 
bi jih mi morali delati v konceptu. To so procesi, 
to ne gre čez eno, dve, tri leta. To je proces, ki 
traja deset, dvajset let. Cele generacije se 
morajo obrniti, zato da mi lahko, da doživimo ali 
pa doživimo ta proces, ki se mu reče v pravem 
pomenu besede, da jih integriraš v družbo, 
postanejo del nas.  
Poznam medicinsko sestro, ki je Rominja. Nihče 
ne bi vedel, da je Rominja. Nihče. Če mi ne bi to 
povedala. Pa veste, zakaj je tiho? Zakaj nikomur 
ne pove, da je Rominja? Ker bi jo avtomatično 
začeli gledati drugače. In bi jo začeli odrivati. 
Priimek si je dala spremeniti, ker ve, da je 
kužna! V besednem pomenu. 
So problemi, so! Imajo vse te zgodbe, ki jih 
poslušamo, od bakra do kraj, do ne vem česa še 
vse – to, kar smo poslušali v prejšnjih razpravah. 
Imamo ljudi, ki vozijo avtomobile brez izpita in 
tako naprej, pa me je kolega, ko smo ga obiskali 
v Novem mestu, podučil in rekel: »Veš, zdaj že 
delajo izpit, ker vejo, da zdaj, če ne bodo imeli 
izpita, jim bodo avto vzeli.« To pa ne! Je preveč 
dal za avto. In tako naprej in tako naprej. Ja! 
Samo s tem se ne ukvarjajo organi pregona! 
Pred zakonom smo vsi enaki. Ampak če smo pri 
pregonu, da so vsi enaki – se pravi, 
disciplinirani, in se bomo trudili –, potem velja 
tudi za vse ostalo. Tukaj pa mislim, da mi še 
nismo opravili zrelostnega izpita: ne kot država, 
ne kot ljudje. Vem, da če bom prišel domov pa 
če se bom s svojimi brati pogovarjal, bodo 
verjetno imeli že avtomatično predsodke. Ne 
zamerim ljudem preprostim, ki imajo predsodke, 
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zaradi tega ker pač enostavno živijo od izkušenj 
pa od vplivov in vzorcev, s katerimi so zrasli. Mi, 
poslanci – mi pa ne moremo se več izgovarjati 
na vzorce in vplive. Vsaj upam, da ne. Ker če se, 
potem imamo problem. In to resen problem. 
 Še eno stvar. Tole sem slišal. Linč s 
krškim županom. Ne vem, a kdo slučajno ve, 
kakšen linč je bil narejen nad krškim županom? 
Jaz nisem tega nikjer zasledil. Še več, kandidiral 
je! Tako da … Jaz tega ne bi. Veste, mene 
blazno jezi, jaz vem in verjamem, da so ekscesi 
in incidenti; to vam prav verjamem, gospod 
Šiško, in verjamem, da so posamezni primeri, ki 
so nezaslišani, ampak mi imamo eno grdo 
navado – zaradi enega, dveh primerov vržemo 
vse v en koš in vsi so enaki in ko to oni 
ugotovijo, da so itak vsi za nas enaki, potem 
seveda tudi te vzorce za nazaj dobijo.  
 Mi ni fino živeti v družbi, ki se deklarira 
za pravično, da spoštuje človekove pravice, da 
velja za nas ustava, zakonodaja, vse, potem pa 
ugotovimo, da smo rabili 17 let za to, da smo 
prišli sploh do Zakona o romski skupnosti. Ni 
fino, sploh, če zvemo razloge za to. Sam sem 
liberal, pa mi ni fino in me je sram, da nismo 
tega zmogli, zato povem to na glas. Ne vem, če 
drugi zmorejo to. Toliko, hvala. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Besedo ima gospod Ferenc Horváth, 
gospa Anja Bah Žibert v tem krogu bo vaša 
zadnja.  
 Izvolite. 
 
FERENC HORVÁTH (PS IMNS): Hvala lepa za 

besedo, gospod predsedujoči. Spoštovana 
gospa državna sekretarka, spoštovani direktor, 
spoštovani kolegi in kolegice! 
 Mogoče bi tam začel, kjer je gospod 
Möderndorfer končal. Verjetno ni lahko 
posamezniku živeti vedno z neke vrsto zavestjo, 
da so kolektivni krivci, da so vsak dan obdolženi 
nečesa. Po navadi hitro stigmatiziramo celotno 
skupnost, čeprav je morda kakšen posameznik 
naredil kakšno zadevo, ki ni prav. 
 V tej zadevi se oglašam tudi zato, ker 
živim na območju, kjer živi tudi romska skupnost, 
in lahko rečem, da precej dobro poznam 
situacijo na narodnostno mešanem območju, 
tudi kar se romske skupnosti tiče. Ko včasih v 
časopisih prebiram romsko problematiko, me kar 
začudi, ker mislim, da je glede na to, kar smo 
delno tudi danes slišali, mislim, da je to 
problematiko treba še veliko bolj z občutkom 
obravnavati. Vidi se oziroma vsaj moja izkušnja 
je nekako takšna, da so problemi na različnih 
koncih Slovenije zelo različni. Za severovzhodni 
del lahko oziroma izrazito za to dvojezično 
območje povem, da so zadeve precej dobro 
urejene. Ne bom rekel, da ni bilo nikoli nobenih 
problemov, moram pa tudi povedati, da je zelo 
malo problemov s tistimi, bom rekel, ki so 
domačini, ki so avtohtoni, če smem temu tako 
reči. Veliko več problemov imamo oziroma smo 

imeli z romskimi družinami, ki so se priselile k 
nam. Nekako so se oni težje integrirali in 
dejansko so bili tudi problemi, o katerih smo 
danes mogoče večkrat slišali. 
 Mislim, da je odgovornost pri tem 
vprašanju odgovornost države zelo velika, vsaj 
tako pomembna pa mislim, da je tudi 
odgovornost in pristop lokalne skupnosti. Tu se 
lahko pohvalim, predvsem poznam problematiko 
na območju občine Lendava in moram povedati, 
da so zadeve tam zelo dobro urejene, da večina 
Romov živi sicer v romskem naselju, ampak 
imajo tudi bivalne razmere kar na solidnem 
nivoju – ravno pred kratkim so pridobili tudi 
skupne prostore. Ampak mislim, da je tu tudi 
država do neke mere ostala dolžna, kar se 
izvajanja zakonodaje tiče. Sicer je bilo danes 
rečeno, da se veliko sredstev uporabi za to 
reševanje romske problematike, ampak mislim, 
da še vedno, vsaj ni dovolj ali pa ni pravilno 
usmerjeno pri revitalizaciji oziroma legalizaciji 
romskih naselij, ker tega bi želeli tudi na našem 
koncu končati. To upam zato reči, ker preden 
sem se oglasil, sem se seveda posvetoval s 
predstavniki romske skupnosti, ker zaupam 
njihovim mnenjem, ker oni sami dejansko to 
problematiko veliko bolje poznajo od nas. 
Mislim, da bi to zadevo bilo potrebno nekako 
nadgraditi, da da tja, kjer dejansko romske 
skupnosti želijo neke vrste integracijo, želijo 
spoštovati zakone. Mislim, da jim je vseeno 
treba omogočiti, da lahko to tudi dejansko 
storijo.  
 Lahko se tudi pohvalim s tem, da na 
našem območju večina oziroma koliko sem 
seznanjen, dejansko vsi otroci hodijo tudi v 
dvojezične vrtce, dvojezične šole in mislim, da je 
to najboljši primer integracija. To so mi tudi 
predstavniki romske skupnosti povedali, da bi 
jim zelo veliko pomenilo, če bi, recimo, 
ministrstvo za šolstvo dovolilo, da bi lahko bili v 
vrtcih in šolah zaposlene tudi romske pomočnice 
oziroma pomočniki, ki mogoče nimajo 
visokošolske izobrazbe, ampak srednješolsko 
izobrazbo, ker za te otroke znani obraz v šoli, v 
vrtcu veliko pomeni in bi se še veliko lažje 
integrirali.  
 Na koncu bi mogoče samo še toliko 
povedal, da v letošnjem letu smo imeli dan 
romske kulture. Moram povedati, da sem bil zelo 
ponosen na to, kako so ta program izvedli 
skupaj z ljudsko univerzo, ker v tem programu 
so sodelovali pripadniki romske skupnosti, 
večinskega naroda, pripadniki madžarske 
skupnosti. Mislim, da bi takšne prireditve in 
takšen odnos spoštovanje samega sebe in 
spoštovanje druge skupnosti moralo biti vodilo 
vsem nam, če želimo živeti v strpen svetu. 
Upam, da bo tega spoštovanja vse več. Hvala 
lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Gospa Anja Bah Žibert, izvolite besedo. 
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ANJA BAH ŽIBERT (PS SDS): Hvala lepa.  

 V bistvu sem vesela, da sem zadnja na 
vrsti, zato ker sem res lahko prisluhnila vsem 
razpravljavcem in v bistvu ugotovila, kje imamo 
tiste skupne poglede in kje morda vidimo kakšne 
zadeve drugače.  
 V prejšnjem mandatu sem bila prvič 
izvoljena za poslanko na območju, kjer je 
romska problematika dejansko zelo pereča. 
Govorim o območju Dolenjske, nekaj tega ste 
danes tudi izpostavili. Ko sem želela na tem 
področju nekoliko aktivneje pristopiti k 
reševanju, sem zaprosila za osnovne podatke 
ministrstva. Namreč, zame je zalo pomembno, 
da vidimo, pri čem smo, če želimo potem stvari 
tudi reševati. In bom šla kar po vrsti.  
 Ključno, kar je bilo danes že 
izpostavljeno je zagotovo, da se pri tako 
imenovani integraciji začne že pri otrocih. Zato 
sem ministrstvo za šolstvo prosila za preprost 
podatek, koliko romskih otrok končna devetletko. 
Pozorno me poslušajte, nisem vprašala, koliko 
romskih otrok hodi v šolo devet let – namreč, po 
zakonu moraš hoditi v šolo devet let, ni pa 
nujno, da devetletko zaključiš. Odgovor je bil, da 
teh podatkov nimajo, ker jih ne beležijo. 
Vprašala sem naslednje vprašanje, isto 
ministrstvo, koliko otrok redno obiskuje šolo. Se 
pravi, pet dni v tednu. Odgovor je bil enak 
prejšnjemu, teh podatkov ne beležimo.  
 Zdaj vas pa sprašujem, vsi prisotni, 
spoštovani, na eni strani govorimo, da se veča 
vključenost romskih otrok v izobraževalni sistem. 
Ta se začne v osnovni šoli, vrtec še ni 
izobraževalni sistem. Kako pa to vemo, če 
osnovnih podatkov nimamo?  
 Kot drugo. Zakaj Rome delimo oziroma 
jih ločujemo od tako imenovanega neromskega 
prebivalstva? Ali za neromsko prebivalstvo 
sprašujemo, koliko otrok je vključenih v 
osnovnošolski sistem. Ne! Zato ker je obvezen. 
Zato, ker to narekuje zakon. In nekje tukaj je že 
pomembna razlika, da starši romskih otrok tega 
zakona ne spoštujejo in je res, kar je bilo prej 
rečeno, kako bo lahko karkoli drugače, če ti 
otroci ne obiskujejo niti osnovne šole. Imamo 
svetle izjeme, res je, imamo Rome, ki že 
zaključujejo oziroma so zaključili fakultete in tako 
naprej. Ampak govorim generalno; govorim iz 
okolja, iz katerega prihajam, in mi to pove 
romsko prebivalstvo, ne samo ostali, ampak tudi 
oni sami. Potem se vprašam naprej, kaj je glavni 
problem, da ti otroci ne prihajajo v šolo – 
razmere doma! 
 Tukaj vam bom dala konkreten primer 
naselja Žabjak. Nihče ne ve, koliko ljudi tam notri 
sploh živi. Vsak da drugačne številke. Poglejte, 
tam ponoči je glasba do jutranjih ur, tam je 
pirotehnika, tam je – zelo podobno kot v 
Kočevju, samo če bi jaz prej to govorila, bi mi 
morda kdo rekel, da širim sovražni govor –, tam 
so streljanja. Pride policija. Prej je bilo rečeno, 
kaj policija dela. Pride policija, se glasba utiša, 
ko policija gre, je stanje spet enako prejšnjemu. 
Kako naj gredo ti otroci v šolo zjutraj? Kdo jih bo 

poslal v šolo? Ni samo to, da ti otroci ne morejo 
iti v šolo, tudi neromsko prebivalstvo, ki živi v 
bližnji okolici, ima težave, kajti se soočajo z istim 
problemom. Tukaj je problem tudi varnosti 
romskih otrok in to je ključ, kar se tiče 
izobraževanja, da enkrat pridemo do podatkov in 
da začnemo upoštevati zakon, ki velja za vse 
državljane, in jih ne delamo drugorazredne. 
Otroci pač morajo prihajati v šolo. Če bodo res 
otroci prihajali v šolo, bo zagotovo več možnosti, 
da jo tudi zaključijo in potem šolanje tudi 
nadaljujejo in na nek način preidejo ven iz tega 
kroga, v katerem so do zdaj živeli.  
 Naslednje moje vprašanje, ki sem ga 
zastavila takrat ministrstvom, je bilo po podatkih, 
koliko Romov je stalno zaposlenih. Ni podatka. 
Dobila sem podatek, koliko se jih zaposli in me 
je zanimalo, kaj je tudi razlog, da Romi v bistvu 
izgubijo zaposlitev. Največkrat je odgovor – 
poglejte, tukaj po 615 primerov, 300 primerov, 
460 primerov – neznano. Nekaj jih je, da je pač 
bil določen čas in tako naprej. Po drugi strani za 
primerjavo, pa vam povem, da nekaj let nazaj v 
Sloveniji je obstajal projekt, vreden milijon evrov, 
ki je bil namenjen zaposlovanju Romov v nekem 
območju. Prijavilo se je pet oseb, od tega trije 
Romi in dva tako imenovana Neroma, ampak 
težje zaposljiva. Končni izkupiček je bil en 
zaposlen Rom, projekt pa je stal milijon evrov. 
Tukaj so naši problemi. Prej ste sicer me zelo 
natančno poslušali, pa vendar ne dovolj, kajti 
zdaj operirate s številko 67 milijonov. Ja, 
spoštovani, ampak to je samo iz resornih 
ministrstev. Kje so pa še ostala sredstva? Tako 
je tega bistveno več. Bistveno več. In ne 
govorim, ali je to prevelika številka ali premala 
številka, jaz govorim o učinkovitosti.  
 Na drugi strani, vprašala sem 
Ministrstvo za okolje, koliko ilegalnih, nelegalnih 
naselij imamo v Sloveniji. Ni podatka. Kako 
bomo reševali probleme, če niti ne vemo, koliko 
je teh naselij in koliko je teh bivalnih prostorov, 
naselij, kjer naj bi bilo treba stvari urediti? Ni 
podatkov. To je bil vse odgovor na moje 
poslansko vprašanje. In kako se naj potem 
tematike lotevamo? Ali res s spremembo 
zakona? Še danes v vaših razpravah nisem 
zaslutila enotnosti; eni ste govorili novela 
zakona, eni ste govorili nov zakon. Jaz pa trdim, 
da ne eno ne drugo ne bo rešilo nič, če ne bomo 
začeli pri osnovi. In to so osnovni podatki. Prej je 
predstavnik Levice rekel, v Sloveniji živi 12 tisoč 
Romov. Glejte, ni res. Ocena je od 7 do 12; ker 
imamo samo ocene, ker tudi teh podatkov 
nimamo. Glejte, dokler nimamo osnovnih 
podatkov, kako se bomo ukvarjali, koliko zadev 
smo v tej državi rešili in kje smo napredovali in 
kje morda tudi nazadovali. Nikoli nisem za 
krivično obravnavo in zato moram tukaj 
izpostaviti primer Dobruške vasi. Zadevo zelo 
dobro poznam. Tam je šlo za dve hišni številki – 
govorimo o vodi. 2012 je bil narejen vodovodni 
jašek. Devet tako imenovanih najemnikov je pač 
zadevo sprejelo in se je priklopilo na vodo, 
medtem ko jih je šest vodo eksplicitno zavrnilo. 
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Prav tako vem, da so tam postavljeni bivaki, zato 
da imajo otroci posebno obliko izobraževanja. 
Tako ni vse samo na eni strani. Treba je tudi 
vedeti, kaj nekdo naredi, in potem pogledati, ali 
se zadeve uresničujejo ali se ne. Mislim, da je to 
zelo pomembno.  
 Naprej. V preteklem mandatu smo v 
Slovenski demokratski stranki, na pobudo 
Slovenske demokratske stranke smo zelo veseli, 
da je kolegica Eva Irgl takrat sklicala svojo sejo, 
kjer smo na to temo, to je bilo leta 2017, opravili 
zelo plodno razpravo. Niso bili prisotni samo 
poslanci, ampak tudi številni župani in tudi 
predstavniki romskih skupnosti. Vsi so lahko 
povedali svoja mnenja. Naj povem, da se je 
razprave udeležil tudi predstavnik takrat Levice, 
to je bil bivši poslanec gospod Hanžek, ki je 
dejal, da je zadeva potekala zelo dobro, 
zadovoljen sem s tem, na kakšnem nivoju je 
zadeva potekala. Lahko pogledate tudi v 
magnetograme. Namreč, če je cilj nekomu, da 
dejansko začnemo stvari spreminjati na bolje, 
potem moramo biti objektivni, predvsem pa se 
moramo začeti ukvarjati s tem, da pridobimo 
osnovne podatke. Če ima nekdo v Sloveniji 
poseben zakon, moramo imeti osnovne podatke, 
da lahko sploh vidimo, ali se ta zakon uresničuje 
ali se ne. Pavšalno rečeno, da se stvari 
izboljšujejo, ni odgovor. Zato smo vedno v istem 
kalupu; mi se vedno vrtimo okrog istega 
vprašanja. Danes bi lahko imeli že ogromno 
izobraženih Romov, če bi dejansko upoštevali 
zakon, da morajo vsi otroci obiskovati osnovno 
šolo, in za to poskrbeti, tako kot je bilo prej 
rečeno, bodisi preko centrov bodisi preko drugih 
oblik. In danes bi bilo že marsikaj bolje. 
Zagotovo bi bilo verjetno več zaposlenih. 
 Res je tudi to, kar je bilo prej rečeno, da 
se marsikdo odpove zaposlitvi, zato ker – 
spoštovani, to je pa zelo žalostno – za 
marsikatero romsko družino otroci predstavljajo 
denar, kajti dobijo toliko in toliko denarja preko 
socialnih transferjev in jim potem ni pomembno, 
ali ti otroci obiskujejo vrtec, šolo, ali se 
izobražujejo, ampak zgolj tisto, kar na nek način 
dobijo, in s tistim potem živijo. Govorim o romski 
problematiki na Dolenjskem, kajti strinjam se s 
predhodnikom, da je romska problematika v 
Sloveniji zelo različna. V Prekmurju imamo 
naselja, ki so odlično urejena, stvari 
funkcionirajo, na Dolenjskem je slika popolnoma 
drugačna. In res je, če si bomo zatiskali oči pred 
to tematiko, takšno in drugačno, ne bomo 
naredili korist nikomur, ne romskemu 
prebivalstvu ne neromskemu prebivalstvu. 
Nikomur ne delamo koristi s tem, če se slepimo, 
stvari se izboljšujejo, tukaj gre na bolje, ta 
projekt je uspel in tako naprej. Ni dovolj, da 
naredimo samo projekt! Pomembna je natančna 
evalvacija projekta, koliko sredstev je bilo za 
neko stvar vloženih in kakšen je bil učinek. Že 
zato, da potem ne bomo delali istih napak. Kajti, 
to se dogaja. Samo zato, da se dobro sliši, se 
izpeljejo neki projekti, učinki pa niso takšni, kot 
bi morali biti.  

 Veliko sem se tudi pogovarjala z Romi 
na terenu, tudi z romskimi svetniki. Povedali so 
mi, da v nekih občinah zagotovo se stvari nekje 
premikajo, nekje je malo težje. Ampak sami so 
mi rekli, da zelo pomembno je, da tudi romsko 
prebivalstvo začuti, kako zelo pomembno je, da 
iščejo zaposlitev oziroma da se zaposlijo, da se 
tudi na ta način ne samo socializirajo, ampak 
tudi integrirajo v družbo. Sami Romi to povedo in 
same Rome moti, ko v nekem naselju nek Rom 
hodi v službo, drug pa ne. Tisti galami celo noč, 
tisti drugi pa mora zjutraj vstati in iti v službo. In 
če mu je do tega, da se otroci izobražujejo, še 
potem peljati svojega otroka, ne vem, v šolo ali 
pa kamorkoli.  
 Še vedno se dogaja, da romski otroci 
pridejo v šolo napol bosi, neoblečeni in tako 
naprej. Pa ne mi reči, da je danes problem 
obleka. Ljudje jih ponujajo. Ampak nekomu 
oziroma tem družinam, o katerih govorim, ni v 
interesu, da bi ti otroci drugače zaživeli in jih že 
od malega učijo neke vrednote, ki niso v redu. 
Prej je bilo omenjeno – mladoletne poroke. To je 
velik problem. Ampak na tak način se potem tudi 
odpovedo spet otrokom in stvar gre naprej. In 
tisti otroci, ubogi otroci, so še otroci, imajo že 
svoje družine in stvar gre tako naprej.  
 Tudi jaz sem zelo žalostna, da danes ni 
bilo več razprave Tudi s strani kolegov Levice, ki 
so predlagali, da to obravnavamo v Državnem 
zboru. Meni je žal, čeprav je kolega zelo jasno 
povedal, predstavil svoje mnenje, ampak lahko 
bi bila še kakšna razprava.  
 Imam pa za konec pobudo. Vsi tisti 
poslanke in poslanci, ki prihajamo z območja, 
kjer je romska problematika, ustanovimo 
neformalno skupino v tem državnem zboru. 
Začnimo se o tem pogovarjati, začnimo 
sodelovati skupaj, bodisi na levi ali desni strani, 
začnimo skupaj sodelovati, zato da bomo ne 
samo odpirali vprašanj, ampak iskali tudi 
odgovore. Noben zakon ne bo pomagal, če ne 
bomo sodelovali. Lahko se sliši tako lepo, nov 
zakon ali novela zakona. Ne. Stopimo skupaj, 
povežimo se, poglejmo, kakšne so težave, 
poglejmo, od kod izvirajo težave, in zagotovo se 
bomo lahko v prihodnosti – ne bom rekla, da 
naslednje leto, kajti po naravi nisem ravno 
optimist –, ampak pa verjamem, da na koncu 
mandata bomo lahko skupaj rekli: izplačalo se 
je, zmoremo, zato ker sodelujemo. Hvala lepa.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovana gospa poslanka, 48 sekund vam je 
ostalo. Drugače pa zelo dobro.  
 S tem, spoštovane gospe, spoštovani 
gospodje ugotavljam, da je lista poslank in 
poslancev, ki ste prijavljeni, zaključena.  
 V sklepnem delu razprave imate 
besedo gospod Stanko Baluh, bili ste kar 
pogosto izzvani, verjamem, da boste odgovorili. 
 Izvolite.  
 



                                                                                                                          

  346  

MAG. STANKO BALUH: Spoštovani poslanci! 

Hvala lepa za možnost razprave v tem 
državnem zboru.  
 Vesel sem res konstruktivne razprave, 
ne glede na to, kdo je razpravljal. Kajti, lahko bi 
bilo kot v preteklosti, ko so kakšne hujše besede 
padale, ki bi jih lahko okarakterizirali kot tudi 
kršenje kakšnih drugačnih pravic kot samo 
manjšinskih. Ne glede na to, poglejte, bilo je 
ogromno povedanega, ogromno pobud je bilo 
podanih. Krasna ideja, ki jo je dala gospa 
poslanka Žibertova! Mi bomo sodelovali v taki 
neformalni skupini; osebno bom sodeloval, če je 
potrebno. Poznam stvari; stvari, o katerih so 
govorili nekateri poslanci, poznam osebno, ker 
že dolgo to temo spremljam, in ta tema se ne 
veže samo na manjšinske težave oziroma 
pravice, ampak kot veste, da manjšinske pravice 
so bile predhodnice človekovih pravic. Tako so 
te zadeve povezane med sabo.  
Ne glede na to bom izpostavil samo nekatera 
dejstva, na katera morda niste vi opozorili 
oziroma niste jih videli oziroma prebrali v našem 
poročilu. Naše poročilo je … Dejansko ne gre za 
to, da so nekatere zadeve dokončno urejene, 
kajti mi delamo z ljudmi. Spreminjati ljudi pomeni 
spreminjati samega sebe in potem se lahko 
drugi ob tebi spreminjajo. Če v tem širšem 
kontekstu izpostavim tudi vašo debato, sem 
začutil v vaši razpravi, da nekateri opažate 
težave na lokalni ravni, to pomeni, da se je treba 
vprašati o samemu sebi in potem o drugih, ki 
živijo ob tebi. Se pravi; ne govoriti o stereotipih, 
ampak o sprejemanju, ne govoriti o sovražnosti, 
ampak o prijateljstvu. Skratka, tukaj vidim, da na 
lokalni ravni je treba še veliko postoriti.  
Nekateri ste danes omenjali, »ker se v Ljubljani 
tega ne zavedate …« Spoštovani poslanci, 
toliko, kot sem sam na terenu z ljudmi, z Romi, v 
nekaterih naseljih, ki ste jih danes omenjali, sem 
bil večkrat, da ne rečem desetkrat ali večkrat. 
Vse probleme, ki ste jih vi izpostavljali, jih 
poznam osebno. Škocjan – smo rešili. Delno 
rešili. Velik zalogaj čaka. Ne bom rekel, kako 
smo rešili, ker vem, da so kamere tukaj, ampak 
smo rešili nekatere stvari. Ampak ponovno 
poudarjam, karkoli bom povedal – mi 
spreminjamo ljudi. Kar je proces – v 
spremembah.  
Izpostavljali ste prvo – bom vzel po sklopih –, 
kar je kolega Baković zelo dobro povedal, 
usmeril se bom na bivanjske razmere. Kolega 
Baković kot podžupan Kočevja je bil tudi član 
medresorske delovne skupine, ki je delovala v 
sklopu Ministrstva za okolje in prostor. Leto in 
pol trdega dela. Morda se ti rezultati ne vidijo, 
ker se pač en stavek napiše v poročilu, da je bila 
oblikovana delovna skupina in seveda ta 
delovna skupina je prišla s konkretnimi izsledki. 
Tam so bili prisotni predstavniki lokalnih 
skupnosti. Tudi iz občine Krško, vaša 
podžupanja je bila del te medresorske delovne 
skupine. Iz Kočevja. Iz Novega mesta. V Novem 
mestu – samo za intermezzo – ogromen 
napredek, ki ga je prejšnja vlada vložila s tremi 

milijoni in se dogaja znotraj naselja Žabjek. Tam 
se dela kot multidisciplinarni tim, se dela z ljudmi 
in seveda hkrati se ureja tudi infrastruktura. Če 
ni celostnega pristopa, potem tudi sprememb ne 
bomo opazili. Ampak tukaj gre za majhne 
korake, ki pa so, ko se sreča s posameznimi 
družinami, so prisotni. 
 Da se vrnem nazaj na to medresorsko 
delovno skupino. Pripravljen je fantastičen 
dokument, kjer je osem konkretnih ukrepov v 
zaključku omenjenega dokumenta. Ki je zelo 
ekspliciten. Kjer je potrebno zadevo samo še 
finančno vrednotiti in jo začeti implementirati. Ta 
dokument je trenutno še v medresorskem 
usklajevanju, dokončnem medresorskem 
usklajevanju, s katerim bo potem se seznanila 
tudi Vlada Republike Slovenije in na osnovi tega 
si želim, da bi bil konkreten sklep Vlade – in 
tukaj dam besedo, da bom stal za tem –, da bi 
prišlo do konkretizacije in implementacije. In 
tukaj se zbirajo podatki – ampak ne podatki 
tako, da razpolagamo z njimi v javnosti, ker 
veste, da na osnovi pripadnosti je prepovedano 
v Sloveniji zbirati podatke, ampak jih lahko 
zbiramo v drugačnih oblikah. Ta delovna 
skupina se je srečala s horizontalno temo. Ko 
smo odprli bivanjske razmere, so se začela 
pojavljati vprašanja izobraževanja, vprašanja 
sociale, vprašanja – katerekoli sklope je kolega 
Baković prej naštel. Ta vprašanja so se odpirala 
in s temi vprašanji se je ta delovna skupina 
dejansko tudi srečevala. Seveda tudi vas zdaj 
tukaj kot pristojne, kot politični zbor prosim tudi 
za politično podporo, ko se bo ta dokument tudi 
sprejemal in morebiti tudi že imate idejo za 
kakšno konkretno obravnavo na vaših matičnih 
komisijah. Torej, velik napredek morda, ker ni bil 
opisan tukaj, vidim, kajti tukaj je bila narejena 
analiza vseh romskih naselij, legalnih in 
nelegalnih naselij, in tukaj je bilo tudi opis in 
seveda, s temi podatki ne operiramo v javnosti, 
ampak delovna skupina jih je imela in je na tej 
osnovi tudi pripravila omenjene ukrepe.  
 Potem gremo na drugo področje. 
Izobraževanje. Na izobraževanju ste videli, da je 
ogromno ukrepov bilo narejenih, ogromno 
ukrepov se izvaja tako v šolskih okoliših kot tudi 
v samih naseljih. V sama naselja so šla tako 
imenovani izobraževalni inkubatorji, ki so po 
posameznih naseljih, kjer so večnamenski 
centri, kjer prihajajo različni predstavniki različnih 
služb, da se ukvarjajo tako z otroki, v 
popoldanskem delu potekajo izobraževalni 
programi in pa seveda tudi socialni delavci, ki se 
tam srečujejo s posameznimi problemi. Skratka, 
na teh segmentih se dejansko veliko dela, 
ampak ponovno poudarjam: delamo z ljudmi. Če 
se ljudi ne spreminja, potem morda tudi ukrepi 
izgledajo, kot da so mrtva črka na papirju.  
 Potem aktivna politika zaposlovanja. 
Ponovno, podatki niso bili jasni, ampak podatki 
se zbirajo samo v primeru, ko se posameznik 
tako ali drugače opredeli in se lahko potem tudi 
v evidenci vodi. S temi podatki, po vsej 
verjetnosti, ste tudi vi razpolagali, ko ste dobili 
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odgovore od posameznih ministrstev. To je velik 
izziv, ki nas čaka, kot ste tudi sami ugotovili, da 
to ni vrednota romske skupnosti biti zaposlen, in 
nekateri problemi, ki ste jih tukaj tudi izpostavljali 
danes, so dejansko vpijoči. Ko postane to 
vrednota neke skupnosti, potem je o tem lažje 
razpravljati.  
 Zelo velik poudarek, morda je bilo 
danes premalo izpostavljeno in tukaj smo na 
Uradu za narodnosti naredili velik preboj, je 
pribeg mladoletnic v škodljiva okolja. Tukaj 
dejansko z obstoječo zakonodajo v Sloveniji 
tega ne moremo več tolerirati. Tukaj smo 
dejansko imeli ogromno posvetov, prizadevamo 
si, da bi prišlo do neke vrste protokola, 
sodelovanja med posameznimi organi, od 
policije, do sodstva, do centra za socialno delo, 
izobraževalnih ustanov in na tem področju 
dejansko smo odprli tako imenovano tabu temo. 
Tukaj romska skupnost sama, organizacija ali 
krovna organizacija Svet romske skupnosti 
sodeluje in taka dejanja dobesedno tudi obsoja. 
Tukaj je skladno s slovensko zakonodajo, so te 
stvari nedopustne in na tem bomo še naprej 
insistirali in zahtevali tudi odgovornost romske 
skupnosti. 
 Kar se tiče strategije, posebne 
strategije, kot ste jo tudi vi omenili, da bi rabili 
posebno strategijo. Poglejte, danes smo govorili 
o ustavi in enem zakonu. Ne. Tukaj je še ustava, 
romski zakon kot krovni, izpeljava določbe 65. 
člena Ustave Republike Slovenije plus še 
šestnajst področnih zakonov, ki urejajo temo o 
romski skupnosti. O tem se premalo sprašujemo 
in posamezna ministrstva imajo posamezne 
strategije, tako na področju izobraževanja, 
zaposlovanja in tako dalje, kjer so na nek način 
tudi že sistemsko ti ukrepi umeščeni skladno s 
področno zakonodajo. Jih lahko preberete, ker 
so tudi naštete notri v poročilu.  
 Kar se tiče getoizacije. Mi nismo za 
getoizacijo romskih naselij, da se ponovno 
vrnem nazaj. Ampak tisto, kar si mi prizadevamo 
– in tukaj je Ministrstvo za gospodarstvo, ne 
glede na razpise, kot ste tudi danes pravilno 
sami ugotovili, je dalo ogromno milijonov, je bilo 
razpisanih. Ampak tukaj ne gre za reševanje 
individualnih problemov, kar bi morda nekdo tudi 
želel – individualno reševati težave je res 
problematično in tukaj bi rabili veliko pomoč 
lokalnih skupnosti, ki pa včasih dejansko tudi 
odpove. Infrastrukturne razpise kot takšne smo 
poskušali tudi na pobudo lokalnih skupnosti 
podati, ampak dejstvo je, da je na Ministrstvu za 
gospodarstvo bil odgovor, da vztrajajo zaenkrat 
na razpisih za reševanje romske osnovne 
infrastrukture. Ampak to ne pomeni, da mi 
podpiramo getoizacijo – ne ni res! Mi 
poskušamo urediti bivanjske razmere tam, kjer v 
tem trenutku ljudje živijo in jih je treba spraviti na 
dostojen nivo. Od tam naprej je treba spodbujati 
ljudi, da gredo ven iz naselja in da grejo v 
integracijo, v celotno družbo. Tukaj je država 
dejansko zavezana, kajti zavedati se je treba, da 
so ti ljudje v startu v neistem položaju, imajo 

nižjo startno pozicijo, če hočete. Zaradi tega je 
nujno država potrebna, da tem ljudem pomaga, 
da pridejo vsaj na isti nivo in da od tam naprej 
potem startajo v širšo družbo.  
 Nekaj je bilo tudi omenjenega glede 
prekrškov in tako dalje. V imenu Urada za 
narodnosti lahko povem, da odlično sodelujemo 
s policijo, tako recimo na Dolenjskem, če hočete, 
ali kjerkoli drugje. Policija je zelo močno tudi 
navzoča v romskih naseljih, stalno potekajo 
informacije in tudi policija se aktivno vklaplja tudi 
v izvajanje različnih programov, ki so znotraj 
tega današnjega poročila tudi navedeni. Tako 
pravim, da policija dela skladno s svojimi 
pristojnostmi in je zelo aktivna in ima pozitivno 
konotacijo tudi pri urejanju omenjenih težav, s 
katerimi se romska skupnost srečuje. 
 Morda toliko na kratko, da se še 
dotaknem in s tem bom tudi zaključil. V 
evalvacijo smo dali – in evalvacija se tudi 
končuje – tudi nacionalni program ukrepov za 
Rome za preteklo leto. Ta evalvacija bo 
narejena, na osnovi te evalvacije bomo 
poskušali tudi spremeniti nekatere ukrepe, kajti 
ta dokument, če gre za dokument 2017–2021, to 
ni rigiden dokument, to je dokument, ki je odprte 
narave in ga lahko tudi potem posodabljamo. Ko 
bo ta evalvacija narejena, vam zagotavljam, da 
bo potrebno na področjih, kjer se bo pokazalo, 
tudi nekatere ukrepe, ki so zdaj zapisani, 
spremeniti in jih morda narediti bolj človeške. 
 Naslednji korak, ki ga je treba narediti, 
je novela zakona. Govorimo o noveli zakona, 
tako se ne bi tukaj zdaj sprenevedali. Bila je 
vložena – in tukaj je kolega Jani dobro povedal 
celotno zgodovino, je ne bom ponavljal o noveli 
zakona. Naj tukaj samo pridam, varuhinji ste 
dvignili status in s tem ste ji dali tudi možnost – 
in to je bil prvi zakon, v katerega se je varuhinja 
v startu vključila v pripravo in spremembo 
Zakona o romski skupnosti. In v tistem delu, kjer 
so nas že desetletja mednarodne institucije 
opozarjale in seveda tudi varuhinja in druge 
nevladne organizacije, smo upoštevali tudi 
njihove predloge in jih vnesli tudi v korpus 
novele Zakona o romski skupnosti. Tako novela 
zakona je pripravljena in seveda, če bo danes 
vaš zbor tudi sprejel to v smislu tega priporočila, 
lahko mi kot vlada potem tudi začnemo 
postopek in damo to novelo zakona v proceduro 
in lahko ta proces normalno tudi steče. 
 Naj poudarim, ogromno je bilo 
usklajevanja z lokalnimi skupnostmi glede 
novele zakona. Romska skupnost, tako kot je 
razdrobljena, je bila zraven na dveh sejah in 
smo besedilo potem tudi uskladili. Tako da jaz, 
ko včasih slišim nekatere posameznike, ki sem 
jih danes tudi omenil v svojem uvodniku, so 
lahko tudi prepreka za izvajanje nekaterih 
konkretnih ukrepov zaradi tega, ker nekateri 
posamezniki gledajo zgolj samo nase in ne na 
celotno skupnost, o kateri mi danes govorimo in 
je zelo problematična. Zaradi tega, ko slišim take 
stvari, se včasih malo začudim, ker mislim, da je 
bil zakon dejansko usklajen z vsemi romskimi 
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skupnostmi – uporabil sem množino zaradi tega, 
ker imamo različne predstavnike v mestih in t. i. 
romske skupnosti, kjer živijo po občinah na 
teritoriju, kjer že dlje časa prebivajo. Skratka, ta 
zakon ali pa novela zakona je dejansko bila 
dvakrat usklajevana s celotnimi romskimi 
skupnostmi in to je bil tudi korak, da smo to 
novelo zakona potem tudi dali v proceduro in 
seveda smo odprti za še nadaljnje vaše vzgibe 
in priporočila, ki jih boste podali. Tega se ne 
bojimo oziroma se veselimo, da začnemo to, da 
zakon gre v proceduro in da naredimo na tem 
področju tudi korak naprej. 
 Seveda se zavedam tudi vaših opozoril, 
da zakoni in zakonske določbe ne bodo rešile 
teh težav. Seveda ne. Kot sem rekel – in s tem 
bom tudi zaključil –, delamo z ljudmi in ko 
spreminjamo sebe, lahko spreminjamo ljudi okoli 
sebe. Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala, gospod direktor.  
 Seveda Vlada ni omejena z našimi 
priporočilom, tudi brez tega vi lahko zakon 
vložite. To informacijo verjetno lahko podam kot 
predsednik Državnega zbora. 
 Ugotavljam, da vsi razpravljavci, ki ste 
želeli, ste dobili besedo. Ker čas, določen za 
razpravo, še ni poteke, sprašujem, ali želi na 
podlagi 71. člena Poslovnika Državnega zbora 
še kdo razpravljati. Bomo začeli postopek 
prijave. Postopek pričenjam.  
 Imamo dve prijavi. Kot prvi je gospod 
Predrag Baković. 
 Izvolite, gospod poslanec. 
 
PREDRAG BAKOVIĆ (PS SD): Spoštovani 

predsednik, hvala za besedo.  
 Morda prej ob mojem izvajanju nisem 
bil zaradi obilice podatkov in želje, da povem 
vse, nisem bil dovolj eksplicitno jasen, da bi 
pojasnil eno stvar, in kasneje sem opazil v 
razpravah kolegov, da so govorili o stvareh, o 
katerih sem jaz govoril, ampak me niso verjetno 
razumeli. Za kaj gre?  
 Govorili ste o tem, da je treba samo 
izvajati zakone, da imamo to napisano in da se 
zakoni ne izvajajo. Zakoni se izvajajo. Mi imamo 
eno posebnost, na katero sem želel opozoriti, pa 
morda nisem bil dovolj jasen. Za kaj gre? Tisti, ki 
izvajajo kazniva dejanja, bodisi Romi ali kdorkoli 
že, so nekako tu, zadeve gladko potekajo. Torej, 
delajo po Zakonu o kazenskem postopku, 
policija svoje naredi, poda ovadbo, pridržanje, 
če je potrebno, predlaga pripor in tako naprej. 
Ko gre za prekrške, kjer se izrekajo globe, tam 
imamo pa težave. Zakaj? Ker ni izterljiva od 
ljudi, ki so na socialnih transferjih in nimajo 
nobenega premičnega ali nepremičnega 
premoženja. In od tukaj dolgovi, o katerih sem 
govoril. Potem pa se vprašamo, če policija ne 
hodi v romska naselja. Hodi. Odlično dela! 
Vendar ukrepi njihovi niso učinkoviti. Zakaj ne? 
Ker, ko izdajo globo, ni izterljiva. Ta globa se 
nalaga, vsakodnevno, tedensko, koliko je pač 

nekdo prekrškovno aktiven. Pa ne govorim samo 
o Romih, govorim o vseh, ki so na socialnih 
transferjih in nimajo nobenega premoženje pa 
izvršujejo prekrške. Ni več uklonilnega zapora, 
da bi to odsedeli, tako kot je bilo včasih, in ne 
morejo izterjati te kazni. Moje osebno mnenje je, 
pa verjamem, da še koga drugega, da 
prejemniki iz socialnih pomoči – ni potrebno in 
tudi ni prav, da bi bili hvaležni državi, ker jim 
daje to pomoč. Bi bilo pa zelo prav, da državi ne 
delajo škode. Če pa že, potem pa naj za to 
prevzamejo popolno odgovornost in tudi za 
ceno, da se jim te kazni, ki so jih naklepno storili, 
potem trgajo tudi od socialnih transferjev. 
 Ko smo govorili o tem, da otroci ne 
hodijo v šolo. Zakaj ne hodijo otroci v šolo? Ker 
pač so taki razlogi, o katerih smo slišali. Vam 
povem, da so v naših šolah ravnatelji in ostali, ki 
so zadolženi za to, podajali prijave na šolske 
inšpekcije. Šolski inšpektor je izrekel kazen, 
ampak ni bila izterljiva – zopet ne. Tukaj imamo 
problem in tukaj bomo morali nekaj spremeniti; 
da se bojo na eni strani zavedali svoje 
odgovornosti tudi Romi in seveda vsi ostali, ki 
izvajajo nezakonita ravnanja in so pod socialnimi 
transferji. 
 Upam, da sem bil zdaj dovolj jasen, 
brez populizma, vendar želim povedati to, da 
sem danes prvič, odkar sem v Državnem zboru, 
pa začutil neko sinergijo tako desnih kot levih, 
da smo opredelili probleme, da se nekako 
strinjamo. 
 Zelo pozdravljam tudi predlog kolegice 
Anje Bah Žibert o tem, da se poslanci, ki imamo 
romske skupnosti, nekako združimo v neko 
formalno ali pa neformalno obliko in poskušamo 
zadeve urediti na tak in drugačen način v korist 
vseh, tako Romov kot večinskega prebivalstva. 
Hvala lepa. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 Gospod Jožef Horvat kot zadnji, ki bo 
razpravljal. Imate možnost, da potrdite sinergijo, 
ki je bila pravkar ugotovljena. 
 Izvolite. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala, gospod 

predsednik. Drage kolegice in kolegi, spoštovani 
direktor, gospod Stane Baluh! 
 Najprej vam moram izreči priznanje in 
pohvalo in zahvalo. Že dolgo vrsto let delate z 
romsko skupnostjo in vem, da natančno veste, 
kako diha vsak romski zaselek, vsako romsko 
naselje. Poznam. To vaše sporočilo, večkrat ste 
ga ponovili: delamo z ljudmi. Seveda, to bi 
moralo biti pravzaprav načelo tudi celotnega 
Državnega zbora. Hvaležen sem vam, kolegice 
in kolegi, za vse vaše, takšne in drugačne 
izkušnje, kolegica Anja, kolega Dušan, kolega 
Predrag in tako naprej, ampak jaz sem med 
vsemi vami najsrečnejši. Zakaj? Ker imam 
najboljšo izkušnjo. Pozna jo tudi predsednik 
mag. Židan. Prihajam iz občine Črenšovci, tam 
je romsko naselje Kamenci. Občina je uredila 
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vse, kar je bilo možno, v glavnem z evropskimi 
sredstvi. Torej so evropska sredstva, seveda so: 
za vodovod, za kanalizacijo, medgeneracijski 
center, kulturni center, kako se že reče, 
opremljen z najsodobnejšo opremo, zgradili smo 
jim konjsko štalo, kupili konje, s kolegom 
Dejanom Židanom sva se vozila s kočijo ali kako 
se temu reče. Nek zametek socialnega 
podjetništva se je tam postavil. Ustavno sodišče 
obiskuje in seveda tudi drugi raznorazni ljudje, 
funkcionarji in tako naprej, umetniki obiskujejo to 
romsko naselje, romski muzej in tako dalje. Res 
primer dobre prakse, zato je dobro, da primere 
dobre prakse združimo in jih, koliko se pač da, 
napišemo tudi v akte, ki so zelo potrebni in nujni. 
 Ne bi pa se zdaj tukaj odzival na 
razpravo, ki je šla v tej smeri, da je pač naša 
vlada kot desna vlada – pa ni bila desna, ker je v 
njej bil tudi Desus –, ampak glejte, mi smo 30. 
marca 2007 sprejeli romski zakon. O tem sem 
govoril tudi na svetovnem dnevu Romov leta 
2008, ki je bil organiziran prav v tem romskem 
naselju Kamenci v naši občini, občini Črenšovci, 
in sem poguglal, kaj sem tam govoril. Govoril 
sem o tem, da je ključ do dialoga med Romi in 
večinskim prebivalstvom, ključ predstavljajo 
iskreni medčloveški odnosi. Se mi zdi kar 
preprosto razumljivo in na tem dejansko tudi 
vztrajam. Ljudje pač nismo enaki, nismo 
enakopravni, smo pa enakovredni. Verjamem, 
da bo vendarle zdaj ta zakon enkrat zagledal luč 
sveta. Bom pa kar že zdaj povedal, da ne bom 
preveč zadovoljen, tudi Poslanska skupina Nove 
Slovenije, če bodo spet padla nova bremena na 
občine brez dodatnega financiranja. Kako smo 
mi takrat, ko sem kakšnih 50 let mlajši bil, kako 
je Osnovna šola Črenšovci, to je moja osnovna 
šola, zagotavljala, da so romski otroci prihajali v 
osnovno šolo. Veste, kako? Bil je en učitelj, 
Nace po imenu, ki je z biciklom, s kolesom vozil 
otroke, romske otroke v šolo, dva na štango, dva 
zadaj. Seveda, kar se tiče varstva v prometu, ni 
bilo okej, ampak okej je pa bilo to, da so ti otroci 
zaključili osnovno šolo. Tega je 50 let nazaj. Ta 
učitelj bi si zaslužil državno odlikovanje. To je bil 
primer dobre prakse. Danes seveda, hvala 
bogu, starši romskih otrok pripeljejo svoje otroke 
v osnovno šolo, ja, tudi z debelimi avtomobili. Pa 
zdaj ne bom razpravljal v tej smeri.  
 Bom pa razpravljal v tej smeri, da pa 
vsi starši moramo biti enako odgovorni. In pika. 
Ne odstopamo od zmanjšanja odgovornosti 
staršev neke skupine. In še – kar bi ne dalo 
samo boljši vizualni izgled, ampak tudi vsebinski 
– in to, kar sem se naučil od svojih strokovnih 
sodelavk v prejšnjem mandatu, ko sem vodil 
Odbor za zunanjo politiko – ne govorimo, 
kolegice in kolegi, o manjšinah. Tudi na spletni 
strani Vlade se najde manjšina. Tudi v kakšnem 
zakonu se najde manjšina. Sem alergičen na ta 
izraz. Govorimo o italijanski manjšini in 
madžarski manjšini, o romski manjšini – 
govorimo o narodni skupnosti! O romski 
skupnosti, o italijanski narodni skupnosti in o 

madžarski narodni skupnosti. Črtajmo manjšino. 
Bo boljše, boste videli./ izklop mikrofina/ 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Gospod 

poslanec, avtomatika je vzela besedo, ne jaz. 
 Sem zelo navdušen, da ste Državni 
zbor informirali o najinem poskusu maksimalne 
obremenitve kočije, ker je kočija veselo 
preživela. In s tem zaključujem razpravo. 
 Amandmaji k predlogu poročila niso bili 
vloženi. O Predlogu priporočila bomo v skladu s 
časovnim potekom seje zbora odločali čez pol 
ure v okviru glasovanj.  
S tem, spoštovane poslanke, spoštovani 
poslanci, prekinjam to točko dnevnega reda in 2. 
sejo Državnega zbora in vas hkrati obveščam, 
da nadaljujemo ob 18.50. Hvala. 
 
 (Seja je bila prekinjena ob 18.22 in se 
je nadaljevala ob 18.50.) 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovane kolegice poslanke, spoštovani 
poslanci, nadaljujemo prekinjeno sejo 
Državnega zbora. 
 Preden preidemo na postopek 
glasovanja, vas želim obvestiti, da bo Državni 
zbor glasovanje opravil po naslednjem vrstnem 
redu: 13., 14., 19. in 25. točka dnevnega reda.  
 Prehajamo na glasovanje zbora o 
predlaganih odločitvah. Poslanke in poslance 
prosim, da preverite glasovalne naprave. Hvala. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o dohodnini. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah Zakona o dohodnini je primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 
 V imenu predlagatelja oziroma 
poslanske skupine gospod oziroma mag. Matej 
Tonin. 
 Izvolite. 
 
MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Predsednik, 

hvala lepa. 
 Zakon o dohodnini je seveda primeren 
za nadaljnjo obravnavo. Danes smo opravili prvo 
obravnavo in verjamem, da ni nobenih razlogov, 
zakaj ga ne bi spustili v drugo obravnavo in tam 
stvari dokončali, tako kot si jih, recimo, večinsko 
koalicija želi. Bistvena poanta v tem zakonu je 
ta, za kar je bilo pred volitvami široko politično 
soglasje, da bomo plače v tej državi zviševali s 
spremenjenim dohodninskim sistemom. S tem, 
ko predlagamo dvig splošne dohodninske 
olajšave s sedanjih 3 tisoč 300 evrov na 7 tisoč 
evrov, bi to pomenilo, da bi ob istem brutu ljudje 
dobili večji neto, torej več v njihove denarnice, 
več v njihove žepe. Konkretno to pomeni, pri 
povprečni slovenski plači bi državljani dobili 83 
evrov več na mesec. Izračunajte si, koliko je to 
na leto. 
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 Ena izmed temeljnih kritik tega našega 
predloga je bila, od kje bomo jemali finančna 
sredstva, ker naj bi to pomenilo 500 milijonov 
evrov izpada iz državnega proračuna. Ob tem se 
je seveda pozabilo povedati, da je bilo v zadnjih 
letih več kot milijardo evrov več proračunskih 
prihodkov kot v preteklosti. Ob tem se je 
pozabilo povedati, da je celo Ministrstvo za 
finance nekaj malega naračunalo dodatnega 
davka na dodane vrednosti zaradi večje 
potrošnje, kar je logično. Več kot bo ljudem 
ostalo v njihovih žepih, več bodo tudi imeli 
možnosti, da trošijo. Ko trošijo, plačujejo davek 
na dodano vrednost, hkrati pa večja potrošnja 
vedno pomeni tudi večje povpraševanje, kar pa 
pripelje do več delovnih mest, več delovnih mest 
pa večja vplačila v državni proračun. To je 
bistvena poanta, da bi plače zvišali vsem, ne 
zgolj v javnem sektorju, ampak tudi tistim, ki so 
zaposleni v privatnem sektorju. In še enkrat smo 
pri denarju. Za javni sektor 300 milijonov evrov 
očitno ni bil problem. Sprašujem se, zakaj bi 500 
milijonov evrov bil problem za javni sektor plus 
privatni sektor. Poudarjam, za javni sektor plus 
privatni sektor. Tu zvišanje plač, ki ga mi 
predlagamo, bi šel na račun državnega 
proračuna. Tisto, kar bomo obravnavali jutri na 
jutrišnji izredni seji, bo šlo na račun celotnega 
gospodarstva. To je bistvena razlika. Vi 
predlagate dvigovanje plač z obremenjevanjem 
gospodarstva, mi predlagamo dvigovanje plač z 
manjšimi davki, torej da si država odreže manjši 
kolač. 
 Kot sem dejal, bo poslanska skupina 
glasovala za nadaljnjo obravnavo tega zakona. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec. 
 S tem prehajamo na … V imenu 
poslancev? Gospod Jožef Horvat, izvolite. / 
oglašanje iz dvorane/ Osebno, v imenu 
poslancev. 
 
JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa, gospod 

predsednik. Dragi kolegice in kolegi! 
 Ker sem bil nosilec zakona, trdno in 
srčno verjamem, da so rešitve, ki smo jih 
predlagali prvič v tem mandatu, dobre. Dobre za 
vse, dobre za vse ali, bolj točno, dobre za vse 
dohodninske zavezance. Približno dober milijon 
in pol nas je. Ne gre za eno majhno skupino, ne 
gre za tiste, ki so na minimalni plači. Tudi tistim, 
ja, tudi tistim in vsem, vsem želimo dvigniti plačo 
s to rešitvijo. Po neprofesionalnem izračunu 
izpada davčnih prihodkov Ministrstva za finance, 
računovodstva Republike Slovenije, bi vsak 
dohodninski zavezanec dobil na letni ravni v žep 
390 evrov več. Vi ste proti, 390 evrov več. Vsak, 
vseh milijon pa pol. Poglejte analizo, kje smo mi 
s plačami znotraj Evropske unije, na podnu smo, 
na 17. mestu smo glede dviga plač od leta 2014 
do pomladi 2018. Za slabih 5 % smo plače 
dvignili, pa ne zaradi razbremenitev. Ne želim 
navajati kot referenčno Romunijo, kjer so nizke 
plače in so v tem obdobju 2014–2018 dvignili za 

dobrih 51 %. Poglejmo Avstrijo pa Nemčijo, kjer 
so dobre plače. Avstrijci so dvignili za 29 % v 
tem obdobju plače, Nemci so dvignili za dobrih 
21 %, mi slabih 5 %. Zato normalno, da 
spakiram kufre, če sem mlajši, pa grem ven, 
kljub temu da sem domoljub, da sem rad v tej 
državi. Ampak, če bomo imeli vedno več države, 
to pomeni vedno več socializma, ki je propadel, 
in nekateri rinete v socializem, je normalno, da 
bodo ljudje šli ven in dajate jim dober signal, da 
grejo ven. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: 

Spoštovani, ker vidim, da je še želja, da se 
obrazloži glas posameznega poslanca ali 
poslanke, gremo na prijavo za razpravo, 
obrazložitev. Pričenjamo. Hvala. 
 Imamo tri prijave, kot prvi gospod Miha 
Kordiš. 
 Izvolite. 
 
MIHA KORDIŠ (PS Levica): Hvala za besedo, 

predsedujoči. 
 V Levici beremo Zakon o dohodnini na 
edini način, kot je ta zakon mogoče brati. Torej 
za davčne olajšave bogatim, ki so v slovenski 
družbi že tako privilegirani. Prvi učinek tega 
predloga bi bil / oglašanje iz dvorane/ 
polmilijardni izpad javnih sredstev iz naše 
skupne proračunske malhe. Na ta račun bi se 
seveda najprej osiromašile javne storitve, ki 
najbolj koristijo delavskemu razredu v tej državi. 
Tudi olajšave k družbeni enakosti in pravičnosti, 
ki jih vključuje ta zakon, ne bi pomagale. Nekdo 
iz delavskega razreda bi bil v neto znesku na 
boljšem za dvomestno številko pri plači, nekdo iz 
vrst bogatih, recimo iz uprave NLB, pa za 
štirimestni znesek in posledica tega v 
kombinaciji bi bila seveda – kaj? Za nekoga, ki 
prihaja iz delavske družine, bi bila tam javna 
bolnišnica bankrotirana, neoperativna, bogati bi 
si pa še lažje privoščili zasebnega zdravnika. 
 Zato smo v Levici proti temu zakonu. 
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Najlepša 

hvala, gospod poslanec.  Naslednji imate 
besedo mag. Andrej Šircelj. Izvolite. 
 
MAG. ANDREJ ŠIRCELJ (PS SDS): V 

Slovenski demokratski stranki beremo ta zakon 
tako, da se omogoči olajšavo v višini nujnih 
življenjskih potrebščin. To je osnova za socialno 
državo. Vsak naj bi imel olajšavo 7 tisoč evrov, 
vsak državljan, 7 tisoč 600 evrov pa je življenjski 
minimum; življenjski minimum, ki pomeni, da s 
tem denarjem ljudje komaj preživijo. Sedanja 
olajšava obdavčuje ta življenjski minimum in ta 
predlog govori o tem, da življenjski minimum naj 
ne bi bil obdavčen. Revščina naj ne bi bila 
obdavčena, zato ta predlog podpiramo, osebno 
kot v Poslanski skupini Slovenske demokratske 
stranke. 
 Slovenija je socialna država po ustavi 
in vsak mora dobiti nekaj od te sociale in to je 
osnovni davčni inštrument, da se zagotovi 



                                                                                                                          

  351  

socialna komponenta tega davka. To je tudi 
osnovni inštrument, da se zagotovi na nek način 
pravičen davek. Tukaj imamo vsi različna 
mnenja, kaj je pravično, ampak to je merilo za 
pravičnost – življenjski stroški, gospe in 
gospodje! In tisti, ki ste seveda proti temu, 
pomeni, da obdavčujete tiste, ki nimajo niti za 
preživetje. Oni bodo prej plačali davek, kot si 
bodo lahko zagotovili osnovno življenjsko hrano, 
hrano za življenje, kurjavo za življenje, prej bodo 
morali pa davek plačati. 
 Gospe in gospodje, to je skregano z 
etiko, moralo, človečnostjo.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Hvala, 

gospod poslanec.  
 Kot zadnji imate besedo gospod Dušan 
Šiško, izvolite.  
 
DUŠAN ŠIŠKO (PS SNS): Predsednik, hvala 

lepa za besedo. 
 Pri stališču Poslanske skupine 
Slovenske nacionalne stranke, kjer je bil 
prisoten v dvorani in me je poslušal, sem na 
koncu samo globoko vzdihnil. Zakaj? In zdaj je 
ta trenutek, da vam sporočim. Spoštovani kolegi 
poslanci in poslanke iz vlade, poglejte, gledate 
enosmerno, gledate tisto samo in potrjujete tisto, 
kar vam odgovarja. 
 Ko sem razpravljal in postavljal 
predsedniku države vprašanje za odpadke 
jedrske elektrarne, nisem dobil podpore, da se 
obravnava in drugi dan so hrvaški mediji napisali 
tisto, kar sem jaz govoril, da bojo oni do leta 
2043 imeli čas za izgradnjo odpadkov – 
skladišča. 
 Zato vas prosim, premislite, prvo branje 
je šele – govorim za 13. in 14. točko in se potem 
ne bom več oglasil. Tako vas ponovno prosim, 
premislite, dajte možnost druge obravnave in 
bomo šli lahko dalje. Ne gledati samo 
strankarsko in vladno, glejte za celotno državo. 
Hvala.  
 
PREDSEDNIK MAG. DEJAN ŽIDAN: Pozabili 

ste obrazložitev glasu. To ni bilo sedaj pravilno. 
Prosim, da se v bodoče držimo tega, čemur so 
besede namenjene.  
 S tem, spoštovane poslanke, 
spoštovani poslanci, prehajamo na glasovanje. 
 Glasujemo. Navzočih je 70 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 27, proti 43. 
 (Za je glasovalo 27.) (Proti 42.) 
 Ugotavljam, da zbor predlaganega 
sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o 
predlogu o zakonu končan. S tem zaključujem to 
točko dnevnega reda. 
 
 Nadaljujemo s prekinjeno 14. točko 
dnevnega reda, to je s prvo obravnavo 
Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi 
Zakona o ugotavljanju katastrskega 
dohodka. 

 Prehajamo na odločanje o naslednjem 
predlogu: Predloga zakona o spremembi in 

dopolnitvi Zakona o ugotavljanju katastrskega 
dohodka je primeren za nadaljnjo obravnavo. 
 Glasujemo. Navzočih je 72 poslank in 

poslancev, za je glasovalo 25, proti 39. 
 (Za je glasovalo 25.) (Proti 39.) 
 Ugotavljam, da zbor predloga tega 
sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o 
predlogu zakona končan. S tem zaključujem to 
točko dnevnega reda. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 19. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga 
za sprejem avtentične razlage 120., 121. in 
122. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. 

 Prehajamo na odločanje o predlogu 
sklepa matičnega delovnega telesa, ki se glasi: 
Predloga za sprejem avtentične razlage 120., 
121. in 122. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja se ne 
sprejme. 
 Glasujemo. Navzočih je 72 poslank in 

poslancev, za je glasovalo 61, proti 4. 
 (Za je glasovalo 61.) (Proti 4.) 
 S tem ugotavljam, da je sklep sprejet, 
zato je postopek za sprejem avtentične razlage 
končan. S tem zaključujem to točko dnevnega 
reda. 
 
Nadaljujemo s prekinjeno 25. točko 
dnevnega reda, to je z obravnavo Petega 
poročila o položaju romske skupnosti v 
Sloveniji. 

 Prehajamo na odločanje o Predlogu 
priporočila k Petemu poročilu o položaju romske 
skupnosti v Sloveniji. 
 Glasujemo. Navzočih je 71 poslank in 
poslancev, za je glasovalo 52, 3 proti.  
 (Za je glasovalo 52.) (Proti 3.) 
Ugotavljam, da je priporočilo sprejeto. S tem 
zaključujem to točko dnevnega reda.  
 
Zaključujem tudi 2. sejo Državnega zbora.  
Želim vam prijeten dan naprej. 
 
Seja je bila končana 28. novembra 2018 ob 
19.05. 
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PS SDS – Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke  
PS LMŠ – Poslanska skupina Liste Marjana Šarca  
PS SD – Poslanska skupina Socialnih demokratov  
PS SMC – Poslanska skupina Stranke modernega centra  
PS Levica – Poslanska skupina Levica  
PS NSi – Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati  
PS SAB – Poslanska skupina Stranke Alenke Bratušek  
PS DeSUS – Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije  
PS SNS – Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke  
PS IMNS – Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti 
 


